וְ הוּא ַרחוּם יְ ַכ ֵפּר ָעוֹן וְ לא
ַשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ וְ לא
יְ
יעה.
הוֹשׁ ָ
ָעיר ָכּל ֲח ָמתוֹ :יי ִ
יִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַי ֲענֵנוּ ְביוֹם ָק ְר ֵאנוּ:
בר ְך:
ָבּ ְרכוּ ֶאת יי ַה ְמ ָ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
בר ְך ְל ָ
רוּך יי ַה ְמ ָ
ָבּ ְ
להינוּ ֶמ ֶל ְך
אַתּה ייֱ .א ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֲריב
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ִבּ ְד ָברוֹ ַמע ִ
ָה ָ
פּוֹת ַח ְשׁ ָע ִרים.
ֲר ִביםְ .בּ ָח ְכ ָמה ֵ
עָ

וּמ ֲח ִליף
וּב ְתבוּנָה ְמ ַשׁנֶּה ִע ִתּים ַ
ִ
וּמ ַס ֵדּר ֶאת
ֶאת ַה ְזּ ַמנִּ יםְ .
יע
יהם ָבּ ָר ִק ַ
רוֹת ֶ
כּוֹכ ִבים ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ֵ
ַה ָ
גּוֹלל
ָליְ ָלהֵ .
בּוֹרא יוֹם ו ָ
ִכּ ְרצוֹנוֵֹ .
חשׁ ְך ִמ ְפּנֵי אוֹר.
חשׁ ְך וְ ֶ
אוֹר ִמ ְפּ ֵני ֶ
וּמ ִביא ָליְ ָלה.
ֲביר יוֹם ֵ
וּמע ִ
ַ
וּבין ָליְ ָלה .יי
וּמ ְב ִדּיל ֵבּין יוֹם ֵ
ַ
ְצ ָבאוֹת ְשׁמוֵֹ :אל ַחי וְ ַקיָּם
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
לוֹך ָע ֵלינוּ ְל ָ
ָתּ ִמיד יִ ְמ ְ
ֲר ִבים:
ֲריב ע ָ
אַתּה ייַ .ה ַמּע ִ
רוּך ָ
ָבּ ְ

עוֹלם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ָך
אַה ַבת ָ
ֲ
וּמ ְצוֹת ֻח ִקּים
תּוֹרה ִ
אָה ְב ָתָּ .
ָ
אוֹתנוּ ִל ַמּ ְד ָתַּ .על ֵכּן
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים ָ
ִ
קוּמנוּ
וּב ֵ
להינוּ ְבּ ָשׁ ְכ ֵבנוּ ְ
יי ֱא ֵ
יך .וְ נִ ְשׂ ַמח ְבּ ִד ְב ֵרי
יח ְבּ ֻח ֶקּ ָ
ָשׂ ַ
נִ
יך
וֹת ָ
וּב ִמ ְצ ֶ
תוֹר ֶת ָך ְ
ַת ְלמוּד ָ
אר ְך
ָעדִ :כּי ֵהם ַחיֵּינוּ וְ ֶ
עוֹלם ו ֶ
ְל ָ
ָליְ ָלה.
יוֹמם ו ָ
ֶהגֶּה ָ
וּב ֶהם נ ְ
ָמינוּ ָ
יֵ
אַה ָב ְת ָך אלֹ ָת ִסיר ִמ ֶמּנּוּ
וְ ֲ
אַתּה יְ הֹוָה,
רוּך ָ
עוֹל ִמיםָ .בּ ְ
ְל ָ
אוֹהב ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ֵ

ֶא ָמן:
יחיד אומרֵ :אל ֶמ ֶל ְך נ ֱ
להינוּ .יי
ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל .יי ֱא ֵ
ֶא ָחד:
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ
בלחשָ :בּ ְ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ְל ָ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך
לה ָ
אָה ְב ָתּ ֵאת יי ֱא ֶ
וְ ַ
אד ָך :וְ ָהיוּ
וּב ָכל ְמ ֶ
ַפ ְשׁ ָך ְ
וּב ָכל נ ְ
ְ
אָנכי
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִ
ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹםַ .על ְל ָב ֶב ָך :וְ ִשׁנַּנְ ָתּם
ֶיך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּםְ .בּ ִשׁ ְב ְתּ ָך
ְל ָבנ ָ
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך ְ
ית ָך ְ
ְבּ ֵב ֶ

וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל
קוּמ ָךְ :
וּב ֶ
ְ
ֶיך:
טטפת ֵבּין ֵעינ ָ
ָד ָך .וְ ָהיוּ ְל ָ
יֶ
ית ָך
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזֻזוֹת ֵבּ ֶ
ְ
יך:
וּב ְשׁ ָע ֶר ָ
ִ
מע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל
וְ ָהיָה ִאם ָשׁ ַ
אָנכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם
וֹתיֲ .א ֶשׁר ִ
ִמ ְצ ַ
יכם
לה ֶ
אַה ָבה ֶאת יי ֱא ֵ
ַהיּוֹםְ .ל ֲ
וּב ָכל
וּל ָע ְבדוְֹ .בּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
ְ
אַר ְצ ֶכם
ָת ִתּי ְמ ַטר ְ
ַפ ְשׁ ֶכם :וְ נ ַ
נְ
אָס ְפ ָתּ
וּמ ְלקוֹשׁ .וְ ַ
יוֹרה ַ
ְבּ ִעתּוֶֹ .
ָת ִתּי
ירשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך :וְ נ ַ
ֶך וְ ִת ְ
ְד ָגנ ָ

אָכ ְל ָתּ
ֵע ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך .וְ ַ
וְ ָשׂ ָב ְע ָתִּ :ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה
ֲב ְד ֶתּם
ְל ַב ְב ֶכם .וְ ַס ְר ֶתּם ַוע ַ
יתם
להים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
ֱא ִ
ָל ֶהם :וְ ָח ָרה אַף יי ָבּ ֶכם .וְ ָע ַצר
ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לא יִ ְהיֶה ָמ ָטר.
בוּלהּ.
וְ ָה ֲא ָד ָמה לא ִת ֵתּן ֶאת יְ ָ
אָרץ
ַא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ
וֲ
נתן ָל ֶכם:
טּבהֲ .א ֶשׁר יי ֵ
ַה ָ
וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ַעל
וּק ַשׁ ְר ֶתּם
ַפ ְשׁ ֶכםְ .
ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נ ְ

ֶד ֶכם .וְ ָהיוּ
אתם ְלאוֹת ַעל י ְ
ָ
ֵיכם :וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם
טוֹטפת ֵבּין ֵעינ ֶ
ְל ָ
ֵיכם ְל ַד ֵבּר ָבּם.
אתם ֶאת ְבּנ ֶ
ָ
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך.
ית ָךְ .
ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל
קוּמ ָךְ :
וּב ֶ
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך ְ
ְ
יךְ :ל ַמ ַען
וּב ְשׁ ָע ֶר ָ
ית ָך ִ
ְמזוּזוֹת ֵבּ ֶ
ֵיכם ַעל
ימי ְבנ ֶ
יכם וִ ֵ
יִ ְרבּוּ יְ ֵמ ֶ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יי
ימי
יכם ָל ֵתת ָל ֶהםִ .כּ ֵ
בת ֶ
ַל ֲא ֵ
אָרץ:
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַעל ָה ֶ
משׁה ֵלּאמרַ :דּ ֵבּר
ַיּאמר יי ֶאל ֶ
ו ֶ

אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם.
ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
יצת ַעל ַכּנְ ֵפי
וְ ָעשׁוּ ָל ֶהם ִצ ִ
ָתנוּ ַעל
דרתם .וְ נ ְ
יהם ְל ָ
ִב ְג ֵד ֶ
יצת ַה ָכּנָף ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת :וְ ָהיָה
ִצ ִ
יתם אתוֹ.
וּר ִא ֶ
יצתְ .
ָל ֶכם ְל ִצ ִ
וּז ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת יי
ְ
אתם .וְ לא ָתתוּרוּ
יתם ָ
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ
ֵיכם.
אַח ֵרי ֵעינ ֶ
אַח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם וְ ֲ
ֲ
יהם:
אַח ֵר ֶ
אַתּם זנִ ים ֲ
ֲא ֶשׁר ֶ
יתם ֶאת ָכּל
ֲשׂ ֶ
ְל ַמ ַען ִתּ ְז ְכּרוּ ַוע ִ
דשׁים
יתם ְק ִ
וֹתי .וִ ְהיִ ֶ
ִמ ְצ ָ

יכם.
לה ֶ
יכםֲ :אנִ י יי ֱא ֵ
אלה ֶ
ֵל ֵ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ
הוֹצ ִ
ֲא ֶשׁר ֵ
אלהים.
ִמ ְצ ַריִ םִ .ל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵל ִ
יכםֱ :א ֶמת:
לה ֶ
ֲאנִ י יי ֱא ֵ
ֶאמוּנָה ָכּל זאת וְ ַקיָּם ָע ֵלינוִּ .כּי
וֱ
זוּלתוֹ.
להינוּ וְ ֵאין ָ
הוּא יי ֱא ֵ
פּוֹדנוּ
ַחנוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעמּוַֹ :ה ֵ
ַאנ ְ
וֲ
גּוֹא ֵלנוּ
ִמיַּד ְמ ָל ִכיםַ .מ ְל ֵכּנוּ ַה ֲ
יציםָ .ה ֵאל ַהנִּ ְפ ָרע
ִמ ַכּף ָכּל ֶה ָע ִר ִ
ָלנוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ .וְ ַה ְמ ַשׁ ֵלּם ְגּמוּל ְל ָכל
עוֹשׂה ְגדוֹלוֹת
ַפ ֵשׁנוָּ :ה ֶ
אוֹיְ ֵבי נ ְ

ַעד ֵאין ֵח ֶקר .נִ ִסּים וְ נִ ְפ ָלאוֹת ַעד
ַפ ֵשׁנוּ ַבּ ַחיִּ ים.
ֵאין ִמ ְס ָפּרַ :ה ָשּׂם נ ְ
ָתן ַלמּוֹט ַר ְג ֵלנוּ:
וְ לא נ ַ
יכנוּ ַעל ָבּמוֹת אוֹיְ ֵבינוּ.
ַה ַמּ ְד ִר ֵ
ָרם ַק ְרנֵנוּ ַעל ָכּל שׁוֹנְ ֵאינוּ:
ַויּ ֶ
עוֹשׂה ָלּנוּ נִ ִסּים וּנְ ָק ָמה
ָה ֶ
וּמוֹפ ִתים
ְ
ְבּ ַפ ְרעה .אוֹתוֹת
אַד ַמת ְבּנֵי ָחםַ .ה ַמּ ֶכּה ְב ֶע ְב ָרתוֹ
ְבּ ְ
ַיּוֹצא ֶאת
כוֹרי ִמ ְצ ָריִ ם .ו ֵ
ָכּל ְבּ ֵ
תּוֹכם ְל ֵחרוּת
ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָ
ֲביר ָבּנָיו ֵבּין ִגּ ְז ֵרי יַם
עוֹלםַ :ה ַמּע ִ
ָ

יהם וְ ֶאת
רוֹד ֵפ ֶ
סוּףֶ .את ְ
יהם ִבּ ְתהוֹמוֹת ִט ַבּע .וְ ָראוּ
שׁוֹנְ ֵא ֶ
בוּרתוִֹ .שׁ ְבּחוּ וְ הוֹדוּ
ָבנָיו ְגּ ָ
וּמ ְלכוּתוֹ ְבּ ָרצוֹן ִק ְבּלוּ
ִל ְשׁמוַֹ :
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך
משׁה ְ
יהםֶ .
ֲל ֶ
עֵ
אָמרוּ
ירה ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה .וְ ְ
ָענוּ ִשׁ ָ
ֻלּם:
כָ
מכה
מכה ָבּ ֵא ִלים ייִ .מי ָכּ ָ
ִמי ָכ ָ
עשׂה
נוֹרא ְת ִהלּוֹת ֵ
קּדשָׁ .
ֶא ָדּר ַבּ ֶ
נְ
בּוֹק ַע
ֶיךֵ .
כוּת ָך ָראוּ ָבנ ָ
ֶפ ֶלאַ :מ ְל ְ
משׁה .זֶה ֵא ִלי ָענוּ.
יָם ִל ְפנֵי ֶ

ָעד:
עלם ו ֶ
לך ְל ָ
אָמרוּ :יי יִ ְמ ְ
וְ ְ
ֶא ַמרִ .כּי ָפ ָדה יי ֶאת ַיעֲקב.
וְ נ ֱ
רוּך
וּגאָלוֹ ִמיַּד ָחזָק ִמ ֶמּנּוָּ :בּ ְ
ְ
אַתּה יי .גָּאַל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָ
להינוּ ְל ָשׁלוֹם.
יבנוּ יי ֱא ֵ
ַה ְשׁ ִכּ ֵ
טוֹבים
ידנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ְל ַחיִּ ים ִ
ֲמ ֵ
וְ ַהע ִ
וּפרוֹשׁ ָע ֵלינוּ ֻס ַכּת
וּל ָשׁלוֹםְ .
ְ
טוֹבה
לוֹמ ָך .וְ ַת ְקּנֵנוּ ְבּ ֵע ָצה ָ
ְשׁ ֶ
יענוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען
הוֹשׁ ֵ
ֶיך .וְ ִ
ִמ ְלּ ָפנ ָ
ֲדנוּ :וְ ָה ֵסר ֵמ ָע ֵלינוּ
ְשׁ ֶמ ָך .וְ ָהגֵן ַבּע ֵ
אוֹ ֵיב ֶד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָגוֹן.

אַח ֵרינוּ.
וּמ ֲ
וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמ ְל ָפנֵינוּ ֵ
ירנוִּ .כּי ֵאל
יך ַתּ ְס ִתּ ֵ
ָפ ָ
וּב ֵצל ְכּנ ֶ
ְ
אָתּהִ .כּי ֵאל
ילנוּ ָ
וּמ ִצּ ֵ
שׁוֹמ ֵרנוּ ַ
ְ
וּשׁמוֹר
אָתּהְ .
ֶמ ֶל ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָ
וּל ָשׁלוֹם
וּבוֹאנוּ ְל ַחיִּ ים ְ
אתנוּ ֵ
ֵצ ֵ
אַתּה יי
רוּך ָ
עוֹלםָ :בּ ְ
ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
שׁוֹמר ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַעד:
ֵ
ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ
חצי קדיש :יִ ְתגּ ַ
ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא
כוּתהּ
יך ַמ ְל ֵ
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ִכ ְר ֵ
יחהּ.
יק ֵרב ְמ ִשׁ ֵ
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
וְ י ְ

וּב ַחיֵּי
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
אמן ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וּב ְז ַמן
ָלא ִ
ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
אָמן:
ָק ִריב .וְ ִא ְמרוּ ֵ
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
ְ
יִ ְת ָבּ ַר ְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ֵאר
ַשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר
רוֹמם וְ יִ ְתנ ֵ
וְ יִ ְת ֵ
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא
יך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בעשי"ת
ְבּ ִר ְ
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא
ְ
ֶח ָמ ָתא
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נ ֱ
וְ ִשׁ ָ

אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַדּ ֲא ִמ ָ
ִכּי ֵשׁם יי ֶא ְק ָראָ ,הבוּ ג ֶֹדל
ֵלאל ֵֹהינוּ:
וּפי י ִַגּיד
ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִ
ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך:
אַתּה יי ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי
רוּך ָ
ָבּ ְ
אַב ָר ָהםֱ .אל ֵֹהי
בוֹתינוֱּ .אל ֵֹהי ְ
ֲא ֵ
יִ ְצ ָחק .וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹבָ .ה ֵאל
נּוֹרא ֵאל ֶע ְליוֹן.
ַהגָּדוֹל ַה ִגּבּוֹר וְ ַה ָ
טוֹבים .וְ קוֹנֵה
גּוֹמל ֲח ָס ִדים ִ
ֵ

וּמ ִביא
זוֹכר ַח ְס ֵדּי אָבוֹתֵ .
ַהכֹּל .וְ ֵ
ֵיהם ְל ַמ ַען ְשׁמוֹ
וֹאל ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
ג ֵ
אַה ָבה:
ְבּ ֲ
ָכ ֵרנוּ ְל ַחיִּ יםֶ .מ ֶל ְך
)בעשי"ת ז ְ
ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים .וְ ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר
ַה ַחיִּ יםְ .ל ַמ ַענְ ָך ֱאל ִֹהים ַחיִּ ים(:

רוּך
וּמגֵןָ :בּ ְ
יע ָ
וּמוֹשׁ ַ
ִ
ֶמ ֶל ְך עוֹזֵר
אַב ָר ָהם:
אַתּה ייָ .מגֵן ְ
ָ
עוֹלם ֲאדֹנָי ְמ ַחיֵּה
אַתּה ִגּבּוֹר ְל ָ
ָ
יע:
הוֹשׁ ַ
אַתּה ַרב ְל ִ
ֵמ ִתים ָ
מוֹריד ַה ָטּל:
בקיץ ִ -

וּמוֹריד
ִ
רוּח
בחורף ַ -מ ִשּׁיב ָה ַ
ֶשּׁם:
ַהגּ ֶ
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶח ֶסדְ .מ ַחיֵּה
סוֹמ ְך
ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּיםֵ .
וּמ ִתּיר
חוֹלים ַ
רוֹפא ִ
נוֹפ ִלים וְ ֵ
ְ
ישׁנֵי
וּמ ַקיֵּם ֱאמוּנָתוֹ ִל ֵ
סוּריםְ .
ֲא ִ
וּמי
מוֹך ַבּ ַעל ְגּבוּרוֹת ִ
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
וּמ ַחיֶּה
דוֹמה ָלּ ְךֶ .מ ֶל ְך ֵמ ִמית ְ
ֶ
שׁוּעה:
יח יְ ָ
וּמ ְצ ִמ ַ
ַ
מוֹך אָב ָה ַר ֲח ָמן.
)בעשי"ת ִמי ָכ ָ
צוּריו ְל ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים(:
זוֹכר יְ ָ
ֵ

אַתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים:
ֶא ָמן ָ
וְ נ ֱ
אַתּה ייְ .מ ַחיֵּה ַה ֵמּ ִתים:
רוּך ָ
ָבּ ְ
אַתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ָך ָקדוֹשׁ
ָ
לוּך
דוֹשׁים ְבּ ָכל יוֹם יְ ַה ְלּ ָ
וּק ִ
ְ
ֶסּ ָלהִ .כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ
אַתּה ייָ .ה ֵאל
רוּך ָ
אָתּהָ :בּ ְ
ָ
)בעשי"ת ַ -ה ֶמּ ֶל ְך( ַה ָקּדוֹשׁ:
וּמ ַל ֵמּד
אָדם ַדּ ַעתְ .
אַתּה חוֹנֵן ְל ָ
ָ
ֶל ֱאנוֹשׁ ִבּינָהָ :חנֵּנוּ ֵמ ִא ְתּ ָך ָח ְכ ָמה
אַתּה יי .חוֹנֵן
רוּך ָ
ָד ַעתָ :בּ ְ
ִבּינָה ו ָ
ַה ָדּ ַעת:

תוֹר ֶת ָך .וְ ָק ְר ֵבנוּ
אָבינוּ ְל ָ
יבנוּ ִ
ֲה ִשׁ ֵ
ירנוּ
ֲבוֹד ֶת ָך וְ ַה ֲח ִז ֵ
ַמ ְל ֵכּנוּ ַלע ָ
רוּך
ֶיךָ :בּ ְ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפנ ָ
ִבּ ְת ָ
רוֹצה ִבּ ְתשׁוּ ָבה:
אַתּה ייָ .ה ֶ
ָ
אָבינוּ ִכּי ָח ָטאנוְּ .מ ַחל
ְס ַלח ָלנוּ ִ
ָלנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוִּ .כּי ֵאל טוֹב
אַתּה ייַ .חנּוּן
רוּך ָ
אָתּהָ :בּ ְ
וְ ַס ָלּח ָ
ַה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְסל ַֹח:
יבנוּ.
יבה ִר ֵ
ְר ֵאה נָא ְב ָענְ יֵנוּ .וְ ִר ָ
אָלנוּ ְג ֻא ָלּה ְשׁ ֵל ָמה ְמ ֵה ָרה
וּג ֵ
ְ
גּוֹאל ָחזָק
ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָךִ .כּי ֵאל ֵ

גּוֹאל
אַתּה ייֵ .
רוּך ָ
אָתּהָ :בּ ְ
ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:
יענוּ
הוֹשׁ ֵ
ֵר ֵפאִ .
ְר ָפ ֵאנוּ יי וְ נ ָ
אָתּה.
ָשׁ ָעה ִכּי ְת ִה ָלּ ֵתנוּ ָ
וְ נִ וּ ֵ
וּמ ְר ֵפּא ְל ָכל
רוּכה ַ
ֲלה ) ֲא ָ
וְ ַהע ֵ
וּל ָכל
אוֹבינוּ ְ
וּל ָכל ַמ ְכ ֵ
לוּאינוּ ְ
ַתּ ֲח ֵ
כּוֹתינוּ( ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל
ַמ ֵ
רוֹפא
כּוֹתינוִּ .כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ֵ
ַמ ֵ
אַתּה
רוּך ָ
אָתּהָ :בּ ְ
ֶא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָ
נֱ
חוֹלי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
רוֹפא ֵ
ייֵ .

ָבּ ֵר ְך ָע ֵלינוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ ֶאת ַה ָשּׁנָה
בוּאָתהּ
ָ
ַהזֹּאת וְ ֶאת ָכּל ִמינֵי ְת
טוֹבה .וְ ֵתן ]בקיץ ְבּ ָר ָכה |
ְל ָ
בחורף ַטל ָ
וּמ ָטר ִל ְב ָר ָכה[ ַעל ְפּנֵי
וּב ֵר ְך
טּוּבהָּ .
ָה ֲא ָד ָמה וְ ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ָ
ָתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹת ִל ְב ָר ָכה.
ְשׁנ ֵ
וּמ ָב ֵר ְך
אָתּהְ .
וּמ ִטיב ָ
ִכּי ֵאל טוֹב ֵ
אַתּה ייְ .מ ָב ֵר ְך
רוּך ָ
ַה ָשּׁנִ יםָ :בּ ְ
ַה ָשּׁנִ ים:
רוּתנוּ.
שׁוֹפר גָּדוֹל ְל ֵח ֵ
ְתּ ַקע ְבּ ָ
ֻיּוֹתינוּ .וְ ַק ְבּ ֵצנוּ
וְ ָשׂא נֵס ְל ַק ֵבּץ ָגּל ֵ

אַר ַבּע ַכּנְ פוֹת
ַחד ְמ ֵה ָרה ֵמ ְ
יַ
אַתּה יי.
רוּך ָ
אַר ֵצנוָּ :בּ ְ
אָרץ ְל ְ
ָה ֶ
ְמ ַק ֵבּץ נִ ְד ֵחי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל:
שׁוֹפ ֵטינוּ ְכּ ָב ִראשׁוֹנָה.
יבה ְ
ָה ִשׁ ָ
ֲצינוּ ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה .וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ
וְ יוֹע ֵ
וּמל ְֹך ָע ֵלינוּ ְמ ֵה ָרה
ָחהְ .
ַאנ ָ
יָגוֹן ו ֲ
וּב ַר ֲח ִמים.
אַתּה יי ְל ַב ְדּ ָך ְבּ ֶח ֶסד ְ
ָ
רוּך
וּב ִמ ְשׁ ָפּטָ :בּ ְ
וְ ַצ ְדּ ֵקנוּ ְבּ ֶצ ֶדק ְ
אוֹהב ְצ ָד ָקה
אַתּה ייֶ .מ ֶל ְך ֵ
ָ
וּמ ְשׁ ָפּט) .בעשי"ת ַה ֶמּ ֶל ְך
ִ
ַה ִמ ְשׁ ָפּט(:

ינים אַל ְתּ ִהי ִת ְקוָה .וְ ָכל
וְ ַל ַמּ ְל ִשׁ ִ
ֹאבדוּ .וְ ָכל אוֹיְ ֵבי
ַה ִמּינִ ים ְכּ ֶרגַע י ֵ
ֵדים
ַע ְמּ ָך ְמ ֵה ָרה יִ ָכּ ֵרתוּ .וְ ַהז ִ
וּת ַמגֵּר
וּת ַשׁ ֵבּר ְ
ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר ְ
יעם
ילם וְ ַת ְכנִ ֵ
וּת ַכ ֵלּם וְ ַת ְשׁ ִפּ ֵ
ְ
אַתּה יי.
רוּך ָ
ָמינוָּ :בּ ְ
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
ֵדים:
יע ז ִ
וּמ ְכנִ ַ
שׁוֹבר אוֹיְ ִבים ַ
ֵ
ידים.
ַעל ַה ַצּ ִדּי ִקים וְ ַעל ַה ֲח ִס ִ
וְ ַעל ִז ְקנֵי ְשׁ ֵא ִרית ַע ְמּ ָך ֵבּית
יהם.
סוֹפ ֵר ֶ
יטת ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ַעל ְפּ ֵל ַ
ֶהמוּ נָא
ֵרי ַה ֶצּ ֶדק .וְ ָע ֵלינוּ .י ֱ
וְ ַעל גּ ֵ

יך יי ֱאל ֵֹהינוּ .וְ ֵתן ָשׂ ָכר טוֹב
ַר ֲח ֶמ ָ
בּוֹט ִחים ְבּ ִשׁ ְמ ָך ֶבּ ֱא ֶמת.
ְל ָכל ַה ְ
עוֹלם לֹא
וּל ָ
וְ ִשׂים ֶח ְל ֵקנוּ ִע ָמּ ֶהםְ .
נֵבוֹשׁ ִכּי ְב ָך ָב ָט ְחנוּ .וְ ַעל ַח ְס ְדּ ָך
וּב ָת ִמים( נִ ְשׁ ָענְ נוּ:
ַהגָּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת ) ְ
וּמ ְב ָטח
אַתּה ייִ .מ ְשׁ ָען ִ
רוּך ָ
ָבּ ְ
יקים:
ַל ַצּ ִדּ ִ
יר ָך ְבּ ַר ֲח ִמים
ירוּשׁ ַל ִים ִע ְ
וְ ִל ָ
תוֹכהּ ַכּ ֲא ֶשׁר
ָתּשׁוּב .וְ ִת ְשׁכֹּן ְבּ ָ
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב
וּבנֵה ָ
ִדּ ַבּ ְר ָתְּ .
עוֹלם .וְ ִכ ֵסּא ָדוִ ד
ָמינוּ ִבּנְ יַן ָ
ְבּי ֵ

רוּך
תוֹכהּ ָתּ ִכיןָ .בּ ְ
ַע ְב ְדּ ָך ְמ ֵה ָרה ְל ָ
רוּשׁ ָליִ ם:
אַתּה יי .בּוֹנֵה יְ ָ
ָ
ֶאת ֶצ ַמח ָדּוִ ד ַע ְב ְדּ ָך ְמ ֵה ָרה
ישׁוּע ֶת ָך.
יח .וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ִבּ ָ
ַת ְצ ִמ ַ
ישׁוּע ְת ָך ִקוִּ ינוּ ָכּל ַהיּוֹם
ִכּי ִל ָ
אַתּה יי.
רוּך ָ
ישׁוּעהָ :בּ ְ
וּמ ַצ ִפּים ִל ָ
ְ
שׁוּעה:
יח ֶק ֶרן יְ ָ
ַמ ְצ ִמ ַ
קוֹלנוּ .יי
אָב ָה ַר ֲח ָמן ְשׁ ַמע ֵ
ֱאל ֵֹהינוּ חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ .וְ ַק ֵבּל
וּב ָרצוֹן ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ.
ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפלּוֹת וְ ַת ֲחנוּנִ ים
ִכּי ֵאל ֵ

יקם
ֶיך ַמ ְל ֵכּנוֵּ .ר ָ
וּמ ְלּ ָפנ ָ
אָתּהִ .
ָ
וּשׁ ַמע
יבנוָּ .חנֵּנוּ ַו ֲענֵנוּ ְ
אַל ְתּ ִשׁ ֵ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת
אַתּה ֵ
ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוִּ :כּי ָ
ָכּל ֶפּה ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמים.
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה:
אַתּה ייֵ .
רוּך ָ
ָבּ ְ
ְר ֵצה יי ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה .וְ ָה ֵשׁב ֶאת
ית ָך .וְ ִא ֵשּׁי
ֲבוֹדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
ָהע ָ
וּת ִפ ָלּ ָתםְ .מ ֵה ָרה
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
וּת ִהי
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹןְ .
ְבּ ֲ

ֲבוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ע ַ
ַע ֶמּ ָך:
בר"ח ובחוה"מֱ :אל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי
יע.
ֲלה וְ יָבוֹא וְ י ִַגּ ַ
בוֹתינוַּ .יע ֶ
ֲא ֵ
ֵר ֶצה וְ יִ ָשּׁ ַמע .וְ יִ ָפּ ֵקד
ֵר ֶאה וְ י ָ
וְ י ָ
וּפ ְקדוֹנֵנוּ וְ ִז ְכרוֹן
ָכר ִז ְכרוֹנֵנוּ ִ
וְ יִ זּ ֵ
יח ֶבּן ָדּוִ ד
בוֹתינוּ .וְ ִז ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַ
ֲא ֵ
רוּשׁ ַליִ ם ִעיר
ַע ְב ֶדּ ָך .וְ ִז ְכרוֹן יְ ָ
ָק ְד ֶשׁ ָך .וְ ִז ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית
טוֹבה.
יטה ְל ָ
ֶיךִ .ל ְפ ֵל ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ָפנ ָ
וּל ַר ֲח ִמיםְ .ל ַחיִּ ים
וּל ֶח ֶסד ְ
ְל ֵחן ְ
וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם :רֹאשׁ
טוֹבים ְ
ִ

ַהח ֶֹדשַׁ | :חג ַה ַמּצּוֹתַ | :חג
ָכ ֵרנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ
ַה ֻסּכּוֹתַ | :הזֶּה .ז ְ
וּפ ְק ֵדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה.
טוֹבהָ .
בּוֹ ְל ָ
טוֹבים.
יענוּ בוֹ ְל ַחיִּ ים ִ
הוֹשׁ ֵ
וְ ִ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּנוּ
וּב ְד ַבר יְ ָ
ִ
יך
יענוִּ .כּי ֵא ֶל ָ
הוֹשׁ ֵ
וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ וְ ִ
ֵעינֵינוִּ .כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם
אָתּה:
ָ

שׁוּב ָך ְל ִציּוֹן
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּ ְ
אַתּה יי
רוּך ָ
ְבּ ַר ֲח ִמיםָ :בּ ְ
ַה ַמּ ֲח ִזיר ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציּוֹן:

אַתּה הוּא יי
ַחנוּ ָל ְךָ .שׁ ָ
מוֹדים ֲאנ ְ
ִ
עוֹלם
בוֹתינוּ ְל ָ
ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
צוּרנוּ צוּר ַחיֵּינוָּ .מגֵן יִ ְשׁ ֵענוּ
ָעדֵ .
וֶ
נוֹדה ְלּ ָך
אַתּה הוּא ְלדוֹר וָדוֹרֶ .
ָ
וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך ַעל ַחיֵּינוּ
מוֹתינוּ
ָד ָך .וְ ַעל נִ ְשׁ ֵ
סוּרים ְבּי ֶ
ַה ְמּ ִ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל
ַה ְפּקוּדוֹת ָל ְך .וְ ַעל נִ ֶסּ ָ
יך
אוֹת ָ
יוֹם ִע ָמּנוּ .וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ
יך ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעתֶ .ע ֶרב ָוב ֶֹקר
טוֹבוֹת ָ
ֶ
וְ
וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ

יך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לֹא ַתמּוּ
ַר ֲח ֶמ ָ
עוֹלם ִקוִּ ינוּ ָל ְך:
יךִ .כּי ֵמ ָ
ֲח ָס ֶד ָ
ֻר ָקן וְ ַעל
וְעל ַה ִנּ ִסּים וְ ַעל ַהפּ ְ
ַ
ַה ְגּבוּרוֹת וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת וְ ַעל
ֶחמוֹת וְ ַעל
ַהנִ ְפ ָלאוֹת וְ ַעל ַהנּ ָ
בוֹתינוּ
ית ַל ֲא ֵ
ַה ִמּ ְל ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִשׂ ָ
ָמים ָה ֵהם ִבּ ְזּ ַמן ַהזֶּה:
ַבּיּ ִ
ימי ַמ ִתּ ְתיָהוּ ֶבּן
בחנוכהִ :בּ ֵ
וּבנָיו.
ָאי ָ
יוֹחנָן כּ ֵֹהן גָּדוֹל ַח ְשׁמוֹנ ִ
ָ
ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָיוָן ָה ְר ָשׁ ָעה ַעל
תּוֹר ֶת ָך
יחם ָ
ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ

אַתּה
ֶך :וְ ָ
ירם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹנ ָ
ֲב ָ
וּל ַהע ִ
ְ
יך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם
ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ
יבם.
ְבּ ֵעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָתּ ֶאת ִר ָ
ָק ְמ ָתּ ֶאת
ַדנְ ָתּ ֶאת ִדּינָם .נ ַ
בּוֹרים ְבּיַד
נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָתּ ִג ִ
ַח ָלּ ִשׁים .וְ ַר ִבּים ְבּיַד ְמ ַע ִטּים.
וּר ָשׁ ִעים
הוֹריםְ .
וּט ֵמ ִאים ְבּיַד ְט ִ
ְ
עוֹס ֵקי
ֵדים ְבּיַד ְ
יקים .וְ ז ִ
ְבּיַד ַצ ִדּ ִ
ית ֵשׁם גָּדוֹל
וּל ָך ָע ִשׂ ָ
תוֹר ֶת ָךְ .
ָ
וּל ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל
עוֹל ֶמ ָךְ .
וְ ָקדוֹשׁ ְבּ ָ
ֻר ָקן
דוֹלה וּפ ְ
ית ְתּשׁוּ ָעה ְג ָ
ָע ִשׂ ָ

ֶיך
אַחר ַכּ ְך ָבּאוּ ָבנ ָ
ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּה :וְ ַ
יכ ֶל ָך.
וּפנּוּ ֶאת ֵה ָ
ית ָךִ .
ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
וְ ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך .וְ ִה ְד ִליקוּ
נֵרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָך .וְ ָק ְבעוּ
ֻכּה ֵאלּוְּ .להוֹדוֹת
ְשׁמוֹנַת יְ ֵמי ֲחנ ָ
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל:
ְ
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר
בפוריםִ :בּ ֵ
יהם
ֲל ֶ
ירהְ .כּ ֶשׁ ָע ַמד ע ֵ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ְבּ ַ
ָה ָמן ָה ָר ָשׁעִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד
הוּדים
אַבּד ֶאת ָכּל ַהיְּ ִ
וּל ֵ
ַל ֲהרוֹג ְ
ָשׁים ְבּיוֹם
ָקן ַטף וְ נ ִ
ַער וְ ַעד ז ֵ
ִמנּ ַ

לשׁה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים
ֶא ָחדִ .בּ ְשׁ ָ
וּשׁ ָל ָלם
ָע ָשׂר .הוּא ח ֶֹדשׁ ֲא ָדרְ .
יך ָה ַר ִבּים.
אַתּה ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ
ָלבוֹז :וְ ָ
ֲצתוֹ .וְ ִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת
ֵה ַפ ְר ָתּ ֶאת ע ָ
בוֹת לּוֹ ְגּמוּלוֹ
ַה ֵשׁ ָ
ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ .ו ֲ
ְברֹאשׁוֹ .וְ ָתלוּ אוֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָיו ַעל
ָה ֵעץ.
רוֹמם
ֻלּם יִ ְת ָבּ ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
וְ ַעל כּ ָ
ַשּׂא ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמיד
וְ יִ ְתנ ֵ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ְל ָ
טוֹבים
וּכתֹב ְל ַחיִּ ים ִ
)בעשי"ת ְ

ית ָך(:
ָכּל ְבּנֵי ְב ִר ֶ
יה ְללוּ
יוֹדוּך ֶסּ ָלה .וִ ַ
ָ
וְ כֹל ַה ַחיִּ ים
יב ְרכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל ֶבּ ֱא ֶמת
וִ ָ
שׁוּע ֵתנוּ
עוֹלם ִכּי טוֹבָ .ה ֵאל יְ ָ
ְל ָ
וְ ֶע ְז ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ .ה ֵאל ַהטּוֹב:
וּל ָך
אַתּה ייַ .הטּוֹב ִשׁ ְמ ָך ְ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ָאה ְלהוֹדוֹת:
נֶ
וּב ָר ָכהַ .חיִּ ים
טוֹבה ְ
ִשׂים ָשׁלוֹם ָ
ָח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
ֵחן ו ֶ
ֻלּנוּ
אָבינוּ כּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָךָ .בּ ְר ֵכנוּ ִ
ֶיךִ .כּי ְבאוֹר
ַחד ְבּאוֹר ָפּנ ָ
ְכּ ֶא ָחד י ַ

תּוֹרת
ָת ָתּ ָלּנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ ַ
ֶיך נ ַ
ָפּנ ָ
וּצ ָד ָקה
אַה ַבת ֶח ֶסדְ .
ַחיִּ ים וְ ֲ
וּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם.
ְ
ֶיך ְל ָב ְר ֵכנוּ
וְ טוֹב יִ ְהיֶה ְבּ ֵעינ ָ
וּל ָב ֵר ְך ֶאת ָכּל ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָכל
ְ
לוֹמ ָךְ .בּרֹב עֹז
וּב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
ֵעת ְ
וְ ָשׁלוֹם:
)בעשי"ת ְבּ ֵס ֶפר ַחיִּ יםְ .בּ ָר ָכה
וּגזֵרוֹת
טוֹבהְ .
ָסה ָ
וּפ ְרנ ָ
וְ ָשׁלוֹםַ .
ָכר
ֶחמוֹת .נִ זּ ֵ
טוֹבוֹת .יְ שׁוּעוֹת וְ נ ָ
ַחנוּ וְ ָכל ַע ְמּ ָך
ֶיךֲ .אנ ְ
וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפנ ָ

טוֹבים
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ַחיִּ ים ִ
וּל ָשׁלוֹם(:
ְ
אַתּה ייַ .ה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ
רוּך ָ
ָבּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
ִי ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי
גוֹא ִלי:
צוּרי וְ ֲ
ֶיך .יי ִ
ְל ָפנ ָ
וּשׂ ָפ ַתי
ֱאל ַֹהי .נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרע ְ
ַפ ִשׁי
ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה .וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נ ְ
ַפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶה.
ִתדֹּם .וְ נ ְ
אַח ֵרי
תוֹר ֶת ָך .וְ ֲ
ְפּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
ַפ ִשׁי .וְ ָכל
יך ִתּ ְרדֹּף נ ְ
וֹת ָ
ִמ ְצ ֶ

חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ְל ָר ָעה.
ַה ָקּ ִמים וְ ַה ְ
ֲצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ע ָ
ֶיך יי
ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם :יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
בוֹתיֶ .שׁלֹּא
ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲא ַ
אָדם ָע ַלי וְ לֹא
ֲלה ִקנְ אַת ָ
ַתע ֶ
אָתי ַעל ֲא ֵח ִרים .וְ ֶשׁלֹּא
ִקנְ ִ
יס ָך.
אַכ ִע ֶ
ֶא ְכעוֹס ַהיּוֹם וְ ֶשׁלֹּא ְ
ֵצר ָה ָרע .וְ ֵתן ְבּ ִל ִבּי
ילנִ י ִמיּ ֶ
וְ ַת ִצּ ֵ
ָעה ַו ֲע ָנוָהַ .מ ְל ֵכּנוּ וֵאל ֵֹהינוּ
ַה ְכנ ָ
יר ָך
עוֹל ֶמ ָך ְבּנֵה ִע ֶ
ַחד ִשׁ ְמ ָך ְבּ ָ
יֵ
יכ ֶל ָך .וְ ַק ֵבּץ
ית ָך וְ ַשׁ ְכ ֵלל ֵה ָ
ַסּד ֵבּ ֶ
יֵ

ֶך וְ ַשׂ ַמּח
וּפ ֵדה צֹאנ ָ
ִקבּוּץ ָגּלֻיּוֹת ְ
ֲשׂה
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך .ע ֵ
ֲד ֶת ָך :ע ֵ
עָ
תּוֹר ֶת ָך.
ֲשׂה ְל ַמ ַען ָ
ֶך .ע ֵ
ְל ַמ ַען יְ ִמינ ָ
ֻשּׁ ֶת ָךְ .ל ַמ ַען
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְקד ָ
עֵ
יעה יְ ִמינְ ָך
הוֹשׁ ָ
יך ִ
יד ָ
ֵח ְלצוּן יְ ִד ֶ
יָ
ַו ֲענֵנִ י יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי
צוּרי
ֶיך .יי ִ
וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנ ָ
גוֹא ִלי :ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת
וְ ֲ
ֲשׂה
רוֹמיו .הוּא ַיע ֶ
ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ

ֶיך יי ֱאל ֵֹהינוּ
ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
בוֹתינוֶּ .שׁיִּ ָבּנֶה ֵבּית
וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ָמינוּ .וְ ֵתן
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
תוֹר ֶת ָך:
ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ
עוֹלם
ימי ָ
ֲב ְד ָך ְבּיִ ְראָה ִכּ ֵ
וְ ָשׁם ַנע ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
ְ
הוּדה
וְ ָע ְר ָבה ַליי ִמנְ ַחת יְ ָ
וּכ ָשׁנִ ים
עוֹלם ְ
ימי ָ
ירוּשׁ ָליִ םִ .כּ ֵ
וִ ָ
ַק ְדמוֹנִ יוֹת:
הש"ץ אומר קדיש

ִשׁיר ַל ַמּעֲלוֹת ֶא ָשּׂא ֵעינַי ֶאל
ֶה ָה ִרים ֵמאַיִ ן יָבוֹא ֶע ְז ִריֶ :ע ְז ִרי
ָאָרץ :אַל
עשׂה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
ֵמ ִעם יי ֵ
שׁמ ֶר ָך:
יִ ֵתּן ַלמּוֹט ַר ְג ֶל ָך אַל יָנוּם ְ
שׁוֹמר
ישׁן ֵ
ִהנֵּה לא יָנוּם וְ לא יִ ָ
שׁמ ֶר ָך יי ִצ ְלּ ָך ַעל יַד
יִ ְשׂ ָר ֵאל :יי ְ
יוֹמם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לא ַי ֶכּ ָכּה
ֶךָ :
יְ ִמינ ָ
ָר ַח ַבּ ָלּיְ ָלה :יי יִ ְשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּל ָרע
וְ י ֵ
ַפ ֶשׁ ָך :יי יִ ְשׁ ָמר
יִ ְשׁמר ֶאת נ ְ
עוֹלם:
וּבוֹא ָך ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
את ָך ֶ
ֵצ ְ

קדיש יתום:
ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יִ ְתגּ ַ
יך
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
ַמ ְל ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וּב ְז ַמן
ָלא ִ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
אָמן:
ָק ִריב .וְ ִא ְמרוּ ֵ
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
ְ
יִ ְת ָבּ ַר ְך :וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ֵאר

ַשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר
רוֹמם וְ יִ ְתנ ֵ
וְ יִ ְת ֵ
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא
יך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בעשי"ת
ְבּ ִר ְ
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא
ְ
ֶח ָמ ָתא
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נ ֱ
וְ ִשׁ ָ
אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַדּ ֲא ִמ ָ
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּא
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
וְ ַחיִּ ים ִ
אָמן:
יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ֵ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַה ָשּׁלוֹם(
ֶ
ֲשׂה ָשׁלוֹם
רוֹמיו הוּא ַיע ֶ
ִבּ ְמ ָ

ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ
אָמן:
ֵ
בר ְך.
ָבּ ְרכוּ ֶאת יי ַה ְמ ָ
ָעד.
עוֹלם ו ֶ
בר ְך ְל ָ
רוּך יי ַה ְמ ָ
ָבּ ְ
]ספירת העומר[

ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכּלָ .ל ֵתת
אשׁיתֶ .שׁלּא
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
ֻלּה ְל ֵ
ְגּד ָ
ָע ָשׂנוּ ְכּגוֹיֵי ָה ֲא ָרצוֹת .וְ לא ָשׂ ָמנוּ
ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ .שׁלּא ָשׂם
גוֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל
ֶח ְל ֵקנוּ ָכּ ֶהם וְ ָ
ֲהמוֹנָםֶ ].שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל

וּמ ְת ַפּ ְל ִלים ֶאל ֵאל לא
ָריק ִ
וִ
כּוֹר ִעים
ַחנוּ ְ
ַאנ ְ
יע[ :ו ֲ
יוֹשׁ ַ
ִ
וּמוֹדים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
ִ
רוּך
ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
יוֹסד
נוֹטה ָשׁ ַמיִ ם וְ ֵ
הוּאֶ .שׁהוּא ֶ
וּמוֹשׁב יְ ָקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ַ
אָרץ.
ֶ
ָב ֵהי
וּשׁ ִכינַת עֻזּוֹ ְבּג ְ
ִמ ַמּ ַעלְ .
להינוּ ֵאין עוֹד.
רוֹמים .הוּא ֱא ֵ
ְמ ִ
זוּלתוֹ.
ֱא ֶמת ַמ ְל ֵכּנוֶּ .א ֶפס ָ
ָד ְע ָתּ ַהיּוֹם
תוֹרתוֹ .וְ י ַ
ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ
בת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִ .כּי יי הוּא
ַה ֵשׁ ָ
וֲ

להים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל
ָה ֱא ִ
אָרץ ִמ ָתּ ַחתֵ .אין עוֹד:
ָה ֶ
להינוּ
וְ ַעל ֵכּן נְ ַקוֶּה ְלּ ָך יי ֱא ֵ
ֶך.
ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזּ ָ
אָרץ.
לּוּלים ִמן ָה ֶ
ֲביר ִגּ ִ
ְל ַהע ִ
ילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּןְ .ל ַת ֵקּן
וְ ָה ֱא ִל ִ
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵי
ָ
ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָך ְל ַה ְפנוֹת
ַכּירוּ
יך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי אָ ֶרץ .י ִ
ֵא ֶל ָ
יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי ְל ָך
ֵדעוּ ָכּל ְ
וְ י ְ
ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְךִ .תּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹן.

להינוּ יִ ְכ ְרעוּ וְ יִ פּלוּ.
ֶיך יי ֱא ֵ
ְל ָפנ ָ
יק ְבּלוּ
וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵתּנוּ .וִ ַ
לך
כוּת ָך .וְ ִת ְמ ְ
ֻלּם ֶאת על ַמ ְל ֶ
כָ
ָעדִ .כּי
עוֹלם ו ֶ
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ֲל ֶ
עֵ
עוֹל ֵמי ַעד
וּל ְ
ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך ִהיא ְ
תוֹר ֶת ָך.
לך ְבּ ָכבוֹדַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ִתּ ְמ ְ
ֶא ַמר.
ָעד :וְ נ ֱ
עוֹלם ו ֶ
לך ְל ָ
יי יִ ְמ ְ
אָרץ.
וְ ָהיָה יי ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
וּשׁמוֹ
ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה יי ֶא ָחד ְ
ֶא ָחד:

ירא.
אוֹרי וְ יִ ְשׁ ִעי ִמ ִמּי ִא ָ
ְל ָדוִ ד .יי ִ
יי ָמעוֹז ַחיַּי ִמ ִמּי ֶא ְפ ָחדִ :בּ ְקרֹב
ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ֶל ֱאכֹל ֶאת ְבּ ָשׂ ִרי.
ָצ ַרי וְ אֹיְ ַבי ִליֵ .ה ָמּה ָכּ ְשׁלוּ
וְ נָפלוִּ :אם ַתּ ֲחנֶה ָע ַלי ַמ ֲחנֶה לֹא
ירא ִל ִבּיִ .אם ָתּקוּם ָע ַלי
יִ ָ
אַחת
בוֹט ַחַ :
ִמ ְל ָח ָמה ְבּזֹאת ֲאנִ י ֵ
אוֹתהּ ֲא ַב ֵקּשׁ.
אַל ִתּי ֵמ ֵאת ייָ .
ָשׁ ְ
ִשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית יי ָכּל יְ ֵמי ַחיַּי.
יכלוֹ:
וּל ַב ֵקּר ְבּ ֵה ָ
ַל ֲחזוֹת ְבּנ ַֹעם יי ְ
ִכּי יִ ְצ ְפּנֵנִ י ְבּ ֻסכּוֹ ְבּיוֹם ָר ָעה

אָהלוְֹ .בּצוּר
ירנִ י ְבּ ֵס ֶתר ֳ
ַס ִתּ ֵ
יְ
ֹאשׁי ַעל
רוֹמ ֵמנִ י :וְ ַע ָתּה יָרוּם ר ִ
יְ ְ
אָהלוֹ
בוֹתי .וְ ֶא ְז ְבּ ָחה ְב ֳ
אֹיְ ַבי ְס ִבי ַ
ַמּ ָרה
ַאז ְ
ירה ו ֲ
אָשׁ ָ
רוּעהִ .
ִז ְב ֵחי ְת ָ
קוֹלי ֶא ְק ָרא .וְ ָחנֵּנִ י
ַלייְ :שׁ ַמע יי ִ
אָמר ִל ִבּי ַבּ ְקּשׁוּ ָפנָי.
ַו ֲענֵנִ יְ :ל ָך ַ
ֶיך יי ֲא ַב ֵקּשׁ :אַל ַתּ ְס ֵתּר
ֶאת ָפּנ ָ
ֶיך ִמ ֶמּנִּ י .אַל ַתּט ְבּאַף ַע ְב ֶדּ ָך.
ָפּנ ָ
ית .אַל ִתּ ְטּ ֵשׁנִ י וְ אַל
ֶע ְז ָר ִתי ָהיִ ָ
אָבי
ַתּ ַע ְז ֵבנִ י ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ִעיִ :כּי ִ
הוֹרנִ י
ַאַס ֵפנִ יֵ :
וְ ִא ִמּי ֲעזָבוּנִ יַ .ויי י ְ

יי ַדּ ְר ֶכּ ָך וּנְ ֵחנִ י ְבּא ַֹרח ִמישׁוֹר
ֶפשׁ
שׁוֹר ָרי :אַל ִתּ ְתּנֵנִ י ְבּנ ֶ
ְל ַמ ַען ְ
יפ ַח
ָצ ָריִ .כּי ָקמוּ ִבי ֵע ֵדי ֶשׁ ֶקר וִ ֵ
לוּלא ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ִל ְראוֹת
ָח ָמסֵ :
ְבּטוּב יי ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ יםַ :קוֵּה ֶאל
ַא ֵמץ ִל ֶבּ ָך .וְ ַקוֵּה ֶאל
ייֲ .חזַק וְ י ֲ
יי:
קדיש יתום:
ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יִ ְתגּ ַ
יך
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
ַמ ְל ֵ

יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ
וּב ְז ַמן
ָלא ִ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
אָמן:
ָק ִריב .וְ ִא ְמרוּ ֵ
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
ְ
יִ ְת ָבּ ַר ְך :וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ֵאר
ַשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר
וְ יִ ְתרוֹ ֵמם וְ יִ ְתנ ֵ
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא
יך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בעשי"ת
ְבּ ִר ְ
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא
ְ

ֶח ָמ ָתא
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נ ֱ
וְ ִשׁ ָ
אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַדּ ֲא ִמ ָ
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּא
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
וְ ַחיִּ ים ִ
אָמן:
יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ֵ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַה ָשּׁלוֹם(
ֶ
ֲשׂה ָשׁלוֹם
רוֹמיו הוּא ַיע ֶ
ִבּ ְמ ָ
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ
אָמן:
ֵ

ספירת העומר
יך הוּא
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
ְל ֵשׁם יִ חוּד ְ
וּר ִחימוּ.
וּשׁ ִכינְ ֵתּיהּ ִבּ ְד ִחילוּ ְ
ְ
חוּדא
ַחד ֵשׁם י"ה בו"ה ְבּיִ ָ
ְלי ֵ
ְשׁ ִלים ְבּ ֵשׁם ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהנְ נִ י
ֲשׂה
זוּמן ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ע ֵ
וּמ ָ
מוּכן ְ
ָ
עוֹמרְ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
ירת ָה ֶ
ֶשׁל ְס ִפ ַ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם ִמ ָמּ ֳח ַרת
תּוֹרהְ .
ַבּ ָ
עוֹמר
ַה ַשּׁ ָבּת ִמיוֹם ֲה ִבי ֲא ֶכם ֶאת ֶ
נוּפהֶ .שׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימוֹת
ַה ְתּ ָ
ִתּ ְהיֶינָהַ .עד ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת

יעית ִתּ ְס ְפּרוּ ֲח ִמ ִשּׁים יוֹם.
ַה ְשּׁ ִב ִ
וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ַליהוָה:
להינוּ ָע ֵלינוּ.
נוֹעם ֲאדנָי ֱא ֵ
יהי ַ
וִ ִ
ָדינוּ כּוֹנְ נָה ָע ֵלינוּ.
ֲשׂה י ֵ
וּמע ֵ
ַ
ָדינוּ כּוֹנְ נֵהוּ:
ֲשׂה י ֵ
וּמע ֵ
ַ
להינוּ ֶמ ֶל ְך
אַתּה יי ֱא ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
וֹתיו
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ָה ָ
עוֹמר:
ירת ָה ֶ
וְ ִצוָּנוּ ַעל ְס ִפ ַ
היום .....שהם .....לעומר.

ֲבוֹדת
ַח ִזיר ָלנוּ ע ַ
ָה ַר ֲח ָמן .הוּא י ֲ
קוֹמהּ ִבּ ְמ ֵה ָרה
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִל ְמ ָ
אָמן ֶס ָלה:
ָמינוֵּ .
ְבּי ֵ
ַצּ ַח ִבּנְ ִגינוֹת ִמ ְזמוֹר ִשׁיר:
ַל ְמנ ֵ
ָאר ָפּנָיו
יב ְר ֵכנוּ י ֵ
להים יְ ָחנֵּנוּ וִ ָ
ֱא ִ
אָרץ ַדּ ְר ֶכּ ָך
ִא ָתּנוּ ֶס ָלהָ :ל ַד ַעת ָבּ ֶ
יוֹדוּך ַע ִמּים
ָ
שׁוּע ֶת ָך:
ְבּ ָכל גּוֹיִ ם יְ ָ
ֻלּם:
יוֹדוּך ַע ִמּים כּ ָ
ָ
להים
ֱא ִ
ירנְּ נוּ ְל ֻא ִמּים ִכּי ִת ְשׁפּט
יִ ְשׂ ְמחוּ וִ ַ
אָרץ
וּל ֻא ִמּים ָבּ ֶ
ַע ִמּים ִמישׁר ְ
יוֹדוּך ַע ִמּים
ָ
ַתּנְ ֵחם ֶס ָלה:

ֻלּםֶ :א ֶרץ
יוֹדוּך ַע ִמּים כּ ָ
ָ
להים
ֱא ִ
להים
בוּלהּ יְ ָב ְר ֵכנוּ ֱא ִ
ָתנָה יְ ָ
נְ
יראוּ
להים וְ יִ ְ
להינוּ :יְ ָב ְר ֵכנוּ ֱא ִ
ֱא ֵ
אָרץ:
אַפ ֵסי ֶ
אוֹתוֹ ָכּל ְ
ֻלּת יְ ִמינְ ָךַ .תּ ִתּיר
כחְ .גּד ַ
אָנָּא ְבּ ַ
רוּרה:
ְצ ָ
ַק ֵבּל ִרנַּת ַע ְמּ ָךַ .שׂ ְגּ ֵבנוּ ַט ֲה ֵרנוּ
נוֹרא:
ָ
חוּד ָךְ .כּ ָב ַבת
דּוֹר ֵשׁי יִ ְ
נָא ִגבּוֹרְ .
ָשׁ ְמ ֵרם:

ָבּ ְר ֵכם ַט ֲה ֵרםַ .ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ְת ָך.
ָמ ֵלם:
ָתּ ִמיד גּ ְ
ַהל
טוּב ָך .נ ֵ
ֲח ִסין ָקדוֹשְׁ .בּרוֹב ְ
ֲד ֶת ָך:
עָ
זוֹכ ֵרי
ֵאהְ .ל ַע ְמּ ָך ְפּנֵהְ .
ָחיד גּ ֶ
יִ
ֻשּׁ ֶת ָך:
ְקד ָ
ֲק ֵתנוּ.
וּשׁ ַמע ַצע ָ
ַשׁוְ ָע ֵתנוּ ַק ֵבּלְ .
יוֹד ַע ַתּעֲלוּמוֹת:
ֵ
עוֹלם
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
ָבּ ְ
ָעד:
וֶ
יתנוּ ַעל
אַתּה ִצוִּ ָ
עוֹלםָ .
ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ

ירת
משׁה ַע ְב ֶדּ ָך ִל ְספּוֹר ְס ִפ ַ
יְ ֵדי ֶ
פּוֹתינוּ
עוֹמר ְכּ ֵדי ְל ַט ֲה ֵרנוּ ִמ ְק ִל ֵ
ָה ֶ
אוֹתינוְּ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּ ַת ְב ָתּ
טּוּמ ֵ
וּמ ְ
ִ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם
תוֹר ֶת ָךְ .
ְבּ ָ
יא ֶכם
ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיוֹם ֲה ִב ֲ
נוּפה ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת
עוֹמר ַה ְתּ ָ
ֶאת ֶ
ְתּ ִמימוֹת ִתּ ְהיֶינָהַ .עד ִמ ָמּ ֳח ַרת
יעית ִתּ ְס ְפּרוּ
ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִב ִ
ֲח ִמ ִשּׁים יוֹםְ .כּ ֵדי ֶשׁיִּ ָטּ ֲהרוּ
ֻה ָמ ָתם:
ַפשׁוֹת ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמזּ ֲ
נְ
ֶיך יי
וּב ֵכן יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
ְ

בוֹתינוּ ֶשׁ ִבּ ְזכוּת
ֵאלהי ֲא ֵ
להינוּ ו ֵ
ֱא ֵ
עוֹמר ֶשׁ ָסּ ַפ ְר ִתּי ַהיּוֹם
ירת ָה ֶ
ְס ִפ ַ
ירה
ַמ ִתּי ִבּ ְס ִפ ָ
יְ ֻת ַקּן ַמה ֶשׁ ָפּג ְ
)השייך לאותו הלילה( .וְ ֶא ָטּ ֵהר
ֻשּׁה ֶשׁל ַמ ְע ָלה.
וְ ֶא ְת ַק ֵדּשׁ ִבּ ְקד ָ
ֻשׁ ַפּע ֶשׁ ַפע ַרב ְבּ ָכל
וְ ַעל יְ ֵדי זֶה י ְ
שׁוֹתינוּ
ַפ ֵ
וּל ַת ֵקּן ֶאת נ ְ
עוֹלמוֹת ְ
ָה ָ
מוֹתינוּ ִמ ָכּל ִסיג
רוּחוֹתינוּ וְ נִ ְשׁ ֵ
ֵ
וְ
וּל ַק ְדּ ֵשׁנוּ
וּל ַט ֲה ֵרנוּ ְ
וּפגַםְ .
ְ
אָמן ֶס ָלה:
ֻשׁ ְת ָך ָה ֶע ְליוֹנָהֵ .
ִבּ ְקד ָ

ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכּלָ .ל ֵתת
אשׁיתֶ .שׁלּא
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
ֻלּה ְל ֵ
ְגּד ָ
ָע ָשׂנוּ ְכּגוֹיֵי ָה ֲא ָרצוֹת .וְ לא ָשׂ ָמנוּ
ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ .שׁלּא ָשׂם
גוֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל
ֶח ְל ֵקנוּ ָכּ ֶהם וְ ָ
ֲהמוֹנָםֶ ].שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל
וּמ ְת ַפּ ְל ִלים ֶאל ֵאל לא
ָריק ִ
וִ
כּוֹר ִעים
ַחנוּ ְ
ַאנ ְ
יע[ :ו ֲ
יוֹשׁ ַ
ִ
וּמוֹדים ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְך
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
ִ
רוּך
ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
יוֹסד
נוֹטה ָשׁ ַמיִ ם וְ ֵ
הוּאֶ .שׁהוּא ֶ

וּמוֹשׁב יְ ָקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ַ
אָרץ.
ֶ
ָב ֵהי
וּשׁ ִכינַת עֻזּוֹ ְבּג ְ
ִמ ַמּ ַעלְ .
להינוּ ֵאין עוֹד.
רוֹמים .הוּא ֱא ֵ
ְמ ִ
זוּלתוֹ.
ֱא ֶמת ַמ ְל ֵכּנוֶּ .א ֶפס ָ
ָד ְע ָתּ ַהיּוֹם
תוֹרתוֹ .וְ י ַ
ַכּ ָכּתוּב ְבּ ָ
בת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִ .כּי יי הוּא
ַה ֵשׁ ָ
וֲ
להים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל
ָה ֱא ִ
אָרץ ִמ ָתּ ַחתֵ .אין עוֹד:
ָה ֶ
להינוּ
וְ ַעל ֵכּן נְ ַקוֶּה ְלּ ָך יי ֱא ֵ
ֶך.
ִל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזּ ָ
אָרץ.
לּוּלים ִמן ָה ֶ
ֲביר ִגּ ִ
ְל ַהע ִ

ילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּןְ .ל ַת ֵקּן
וְ ָה ֱא ִל ִ
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵי
ָ
ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמ ָך ְל ַה ְפנוֹת
ַכּירוּ
אָרץ .י ִ
יך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ֶ
ֵא ֶל ָ
יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי ְל ָך
ֵדעוּ ָכּל ְ
וְ י ְ
ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶר ְךִ .תּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוֹן.
להינוּ יִ ְכ ְרעוּ וְ יִ פּלוּ.
ֶיך יי ֱא ֵ
ְל ָפנ ָ
יק ְבּלוּ
וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵתּנוּ .וִ ַ
לך
כוּת ָך .וְ ִת ְמ ְ
ֻלּם ֶאת על ַמ ְל ֶ
כָ
ָעדִ .כּי
עוֹלם ו ֶ
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
ֲע ֵל ֶ
עוֹל ֵמי ַעד
וּל ְ
ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלּ ָך ִהיא ְ

תוֹר ֶת ָך.
לך ְבּ ָכבוֹדַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ִתּ ְמ ְ
ֶא ַמר.
ָעד :וְ נ ֱ
עוֹלם ו ֶ
לך ְל ָ
יי יִ ְמ ְ
אָרץ.
וְ ָהיָה יי ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
וּשׁמוֹ
ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה יי ֶא ָחד ְ
ֶא ָחד:
קדיש יתום:
ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמן:
יִ ְתגּ ַ
יך
ַמ ִל ְ
עוּתהּ וְ י ְ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
יק ֵרב
ֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ַצ ַמח פּ ְ
כוּתהּ וְ י ְ
ַמ ְל ֵ
יחהּ .אמן:
ְמ ִשׁ ֵ
וּב ַחיֵּי ְד ָכל
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
ְבּ ַחיֵּיכוֹן ְ

וּב ְז ַמן
ָלא ִ
ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעג ָ
אָמן:
ָק ִריב .וְ ִא ְמרוּ ֵ
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא:
ְ
יִ ְת ָבּ ַר ְך :וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ֵאר
ַשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר
רוֹמם וְ יִ ְתנ ֵ
וְ יִ ְת ֵ
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא
יך הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בעשי"ת
ְבּ ִר ְ
וּל ֵע ָלּא ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא
ְ
ֶח ָמ ָתא
יר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נ ֱ
וְ ִשׁ ָ
אָמן:
ירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ֵ
ַדּ ֲא ִמ ָ

יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּא
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
וְ ַחיִּ ים ִ
אָמן:
יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ֵ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַה ָשּׁלוֹם(
ֶ
ֲשׂה ָשׁלוֹם
רוֹמיו הוּא ַיע ֶ
ִבּ ְמ ָ
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ
אָמן:
ֵ

