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:רוביצ חילש

בר� לְ עולָם וָﬠֶ ד 'בָּ רוּ� ה
הַ ְמ ָ
בר� לְ עולָם 'בָּ רוּ� ה
וָﬠֶ ד הַ ְמ ָ

:להקה

:רוביצ חילש

וּבורא חשֶׁ � ,אֱ להֵ ינוּ מֶ לֶ� הָ עולָם ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה
עֹ שֶׂ ה שָׁ לום .יוצֵ ר אור ֵ
.וּבורא אֶ ת הַ כּל
ֵ
וּבְ טוּבו ְמחַ דֵּ שׁ בְּ כָל יום תָּ ִמיד .הַ מֵּ ִאיר לָאָ ֶרץ וְ לַדָּ ִרים ָﬠלֶיהָ בְּ ַרח ֲִמים
אשׁית
מָ לְ אָ ה הָ אָ ֶרץ ֻ .כּלָּם בְּ חָ כְ מָ ה ﬠָ שיתָ '.מָ ה ַרבּוּ מַ ﬠֲשי� ה .מַ ﬠֲשֵׂ ה בְ ֵר ִ
נַשּא ִמימות הַ ְמשֻׁ בָּ ח וְ הַ ְמפאָ ר וְ הַ ִמּ ְת .הַ מֶּ לֶ� הַ ְמרומָ ם לְ בַ דּו מֵ אָ ז .קִ נְ ָינֶ�
.צוּר ִמשגַּבֵּ נוּ ֲ .אדון ֻﬠזֵּנוּ .בְּ ַרחֲמֶ י� הָ ַרבִּ ים ַרחֵ ם ﬠָ לֵינוּ .אֱלהֵ י עולָם .עולָם
.משגָּב בַּ ﬠֲדֵ נוּ .מָ גֵן יִ ְשׁ ֵﬠנוּ
טוב .הֵ כִ ין וּפָﬠַל ָזה ֳֵרי חַ מָּ ה .אֵ ל בָּ רוּ� גְּ דול דֵּ ﬠָ ה ִ
.זּומאורות נָתַ ן ְסבִ יבות ֻﬠ .יָצַ ר כָּבוד לִ ְשׁמו
דושׁים ְ
רוממֵ י .פִּ נּות צְ בָ אָ יו קְ ִ
ְ
אֱ להֵ ינוּ ﬠַל שֶׁ בַ ח מַ ﬠֲשי ִ'תּ ְתבָּ ַר� ה .תָּ ִמיד ְמסַ פְּ ִרים כְּ בוד אֵ ל וּקְ דֻשָּׁ תו .שַׁ דַּ י
אורי אור שֶׁ ﬠָ שיתָ .יָדֶ י�
.יְ פָאֲרוּ� סֶּ לָה .וְ ﬠַ ל ְמ ֵ
דושׁ
בּורא קְ ִ
צוּרנוּ מַ לְ כֵּנוּ וְ גואֲ לֵנוּ ֵ
.יםתּ ְתבָּ ַר� ֵ
ִ
יִ ְשׁתַּ בַּ ח ִשׁ ְמ� ָלﬠַד מַ לְ כֵּנוּ
עומ ִדים בְּ רוּם עולָם
וּמַ ְשׁ ִמיﬠִ ים .יוצֵ ר ְמשָׁ ְר ִתים וַאֲ שֶׁ ר ְמשָׁ ְרתָ יו ֻכּלָּם ְ
ֻכּלָּם ֻ .כּלָּם אֲהוּבִ ים ִ.דּבְ ֵרי ֱאלהִ ים חַ יִּ ים וּמֶ לֶ� עולָם .בְּ יִ ְראָ ה יַחַ ד בְּ קול
רוּרים
בּורים .בְּ ִ
וְ ֻכלָּם ֻ .כלָּם עושים בְּ אֵ ימָ ה וּבְ יִ ְראָ ה ְרצון קונָםוְ ֻ .כּלָּם גִּ ִ
.פּותחִ ים אֶ ת פִּ יהֶ ם בִּ קְ דֻשָּׁ ה וּבְ טָ ה ֳָרה
וּמשַׁ בְּ חִ ים .בְּ ִשׁ ָירה וּבְ ז ְִמ ָרה ְ
וּמבָ ְרכִ ים ְ
ְ
ישׁים וּמַ ְמלִ יכִ ים
פָאֲרים וּמַ ﬠ ֲִריצִ ים וּמַ קְ ִדּ ִ
.וּמ ִ
ְ

נּורא אֶ ת שֵׁ ם הָ אֵ ל הַ מֶּ לֶ� הַ גָּדול
וְ ֻכלָּם ְמקַ בְּ לִ ים .קָ דושׁ הוּא .הַ גִּ בּור וְ הַ ָ
נותנִ ים ְרשׁוּת זֶה ָלזֶה לְ הַ קְ ִדּישׁ לְ יוצְ ָרם ֲ .ﬠלֵיהֶ ם על מַ לְ כוּת שָׁ מַ יִ ם זֶה ִמזֶּה
וְ ְ
רוּרה וּבִ נְ ﬠִ ימָ ה .בְּ נַחַ ת רוּחַ
אומ ִרים .קְ דֻשָׁ ה ֻכּלָּם כְּ אֶ חָ ד .בְּ שפָ ה בְ ָ
עונִ ים וְ ְ
:בְּ יִ ְראָ ה
ְמלא כָל הָ אָ ֶרץ כְּ בודו .צְ בָ אות 'דושׁ קָ דושׁ קָ דושׁ הקָ
שרפִ ים
ַשּאים לְ ﬠֻמַּ ת ָ
לְ ﬠֻמָּ תָ ם .וְ הָ אופַ נִּ ים וְ חַ יּות הַ קּדֶ שׁ בְּ ַרﬠַ שׁ גָּדול ִמ ְתנ ִ
אומ ִרים
:משַׁ בְּ חִ ים וְ ְ
ְ
.מ ְמּקומו ’בָּ רוּ� כְּ בוד ה
ִ
וְ קַ יָּם ז ְִמירות יאמֵ רוּ וְ ִת ְשׁבָּ חות לְ מֶּ לֶ� אֵ ל חַ י .לְ אֵ ל בָּ רוּ� נְ ﬠִ ימות יִ תֵּ נוּ
זור ַﬠ .בַּ ﬠַ ל ִמלְ חָ מות .עושה חֲדָ שׁות .כִּ י הוּא לְ בַ דּו פּוﬠֵ ל גְּ בוּרות .י ְַשׁ ִמיעוּ
ֵ
.בּורא ְרפוּאות .מַ צְ ִמיחַ יְ שׁוּעות .צְ דָ קות
.נורא ְתהִ לּות ֵ
.אֲ דון הַ נִּפְ לָאות ָ
אשׁיתהַ ְמחַ דֵּ שׁ בְּ טוּבו בְּ כָל יום תָּ ִמיד מַ ֲﬠ
אורים .שה בְ ֵר ִ
כָּאָ מוּר לְ עשה ִ
אור חָ דָ שׁ ﬠַל צִ יּון תָּ ִאיר וְ נִ ְזכֶּה ֻכלָּנוּ ְמהֵ ָרה .כִּ י לְ עולָם חַ ְסדּו .גְּ דלִ ים
.יוצֵ ר הַ ְמּאורות ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה .לְ אורו
אָ בִ ינוּ :לֵינוּחֶ ְמלָה גְּ דולָה וִ יתֵ ָרה חָ מַ לְ תָּ ﬠָ .אֱ להֵ ינוּ 'ה ,אַ הֲבָ ה ַרבָּ ה ֲאהַ בְ תָּ נוּ
ו ְַתּל ְַמּדֵ ם חֻקֵּ י חַ יִּ ים כֵּן ְתּחָ נֵּנוּ .בַּ ﬠֲבוּר אֲבותֵ ינוּ שֶׁ בָּ ְטחוּ בְ � .מַ לְ כֵּנוּ
:וּתל ְַמּדֵ נוּ
וְ תֵ ן בְּ לִ בֵּ נוּ לְ הָ בִ ין ַ.רחֵ ם ָﬠלֵינוּ .הַ ְמ ַרחֵ ם .אָ בִ ינוּ הָ אָ ב הָ ַרחֲמָ ן ְ
מר וְ ַלﬠֲשות וּלְ קַ יֵּם אֶ ת כָּל ִדּבְ ֵרי לִ ְשׁ .לִ לְ מד וּלְ לַמֵּ ד .לִ ְשׁמ ַﬠ .וּלְ הַ שכִּ יל
תּורתֶ � בְּ אַ הֲבָ ה
תורתֶ � :תַ לְ מוּד ָ
וְ יַחֵ ד .וְ דַ בֵּ ק לִ בֵּ נוּ בְּ ִמצְ ותֶ י� .וְ הָ אֵ ר ﬠֵ ינֵינוּ בְּ ָ
כִּ י בְ שֵׁ ם קָ ְד ְשׁ� :וְ לא נֵבושׁ לְ עולָם וָﬠֶ ד .לְ בָ בֵ נוּ לְ אַ הֲבָ ה וּלְ יִ ְראָ ה אֶ ת ְשׁמֶ �
.ורא בָּ טָ חְ נוּהַ גָּדול וְ הַ נּ
שמחָ ה בִּ ישׁוּﬠָתֶ � ָ
ַוהֲבִ יאֵ נוּ לְ שָׁ לום מֵ אַ ְרבַּ ע :נָגִ ילָה וְ נִ ְ
קומ ִמיּוּת לְ אַ ְרצֵ נוּ .כַּנְ פות הָ אָ ֶרץ
וּבָ נוּ .כִּ י אֵ ל פּוﬠֵל יְ שׁוּעות אָ תָּ ה :וְ תולִ יכֵנוּ ְ
לְ הודות לְ � :אֱ מֶ תוְ קֵ ַרבְ תָּ נוּ לְ ִשׁ ְמ� הַ גָּדול סֶ לָה בֶּ .בָ חַ ְרתָּ ִמכָּל ַﬠם וְ לָשׁון
שראֵ ל בְּ אַ הֲבָ ה ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה :וּלְ יַחֶ ְד� בְּ אַ הֲבָ ה
:הַ בּוחֵ ר בְּ ﬠַ מּו יִ ָ

שראֵ ל ה
'שׁמַ ע יִ ָ
אֶ חָ ד 'אֱ להֵ ינוּ ה ְ
:בָּ רוּ� שֵׁ ם כְּ בוד מַ לְ כוּתו לְ עולָם וָﬠֶד
וְ הָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים  �:וּבְ כָל ְמאדֶ �אֱ להֶ י� בְּ כָל לְ בָ בְ � וּבְ כָל נַפְ ְשׁ 'וְ אָ הַ בְ תָּ אֵ ת ה
וְ ִשׁנַּנְ תָּ ם לְ בָ נֶי� וְ ִדבַּ ְרתָּ בָּ ם :הָ אֵ לֶּה אֲ שֶׁ ר אָ נכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּום ַﬠל לְ בָ בֶ �
וּקְ שַׁ ְרתָּ ם לְ אות ﬠַ ל יָדֶ � :בְּ ִשׁבְ ְתּ� בְּ בֵ יתֶ � וּבְ לֶכְ ְתּ� בַ דֶּ ֶר� וּבְ שָׁ כְ בְּ � וּבְ קוּמֶ �
ﬠָרי� :טָ פת בֵּ ין ﬠֵ ינֶי�וְ הָ יוּ לְ ט
:וּכְ תַ בְ תָּ ם ﬠַל ְמז ֻזות בֵּ יתֶ � וּבִ ְשׁ ֶ
וְ הָ יָה ִאם שָׁ מﬠַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמצְ ותַ י אֲ שֶׁ ר אָ נכִ י ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּום לְ אַ הֲבָ ה
וְ נָתַ ִתּי ְמטַ ר אַ ְרצְ כֶם ֱ :אלהֵ יכֶם וּלְ ﬠָבְ דו בְּ כָל לְ בַ בְ כֶם וּבְ כָל נַפְ ְשׁכֶם 'אֶ ת ה
ירשׁ� וְ יִ צְ הָ ֶר�
יורה וּמַ לְ קושׁ וְ אָ סַ פְ תָּ ְד ָגנֶ� וְ ִת ְ
שד� :בְּ ﬠִ תּו ֶ
וְ נָתַ ִתּי ֵﬠשב בְּ ְ
הִ שָּׁ ְמרוּ ָלכֶם פֶּן יִ פְ תֶּ ה לְ בַ בְ כֶם וְ סַ ְרתֶּ ם ַוﬠֲבַ ְדתֶּ ם :לִ בְ הֶ ְמתֶּ � וְ אָ כַלְ תָּ וְ שבָ ﬠְ תָּ
בָּ כֶם וְ ﬠָצַ ר אֶ ת הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ לא 'ה וְ חָ ָרה אַ ף ֱ :אלהִ ים אֲחֵ ִרים וְ הִ ְשׁתַּ חֲוִ יתֶ ם לָהֶ ם
יִ הְ יֶה מָ טָ ר וְ הָ אֲ דָ מָ ה לא ִתתֵּ ן אֶ ת יְ בוּלָהּ ַואֲבַ ְדתֶּ ם ְמהֵ ָרה מֵ ﬠַל הָ אָ ֶרץ הַ טּבָ ה
שמתֶּ ם אֶ ת ְדּבָ ַרי אֵ לֶּה ﬠַ ל לְ בַ בְ כֶם וְ ﬠַ ל נַפְ ְשׁכֶם :נתֵ ן ָלכֶם 'אֲ שֶׁ ר ה
וְ ְ
וְ לִ מַּ דְ תֶּ ם אתָ ם :יוּ לְ טוטָ פת בֵּ ין ﬠֵ ינֵיכֶםוּקְ שַׁ ְרתֶּ ם אתָ ם לְ אות ﬠַ ל י ְֶדכֶם וְ הָ
:אֶ ת בְּ נֵיכֶם לְ דַ בֵּ ר בָּ ם בְּ ִשׁבְ ְתּ� בְּ בֵ יתֶ � וּבְ לֶכְ ְתּ� בַ דֶּ ֶר� וּבְ שָׁ כְ בְּ � וּבְ קוּמֶ �
ﬠָרי�
לְ מַ ﬠַן יִ ְרבּוּ יְ מֵ יכֶם וִ ימֵ י בְ נֵיכֶם ﬠַ ל :וּכְ תַ בְ תָּ ם ﬠַ ל ְמזוּזות בֵּ יתֶ � וּבִ ְשׁ ֶ
:לַאֲבתֵ יכֶם לָתֵ ת לָהֶ ם כִּ ימֵ י הַ שָּׁ מַ יִ ם ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ 'דָ מָ ה ֲאשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע ההָ ֲא
שראֵ ל וְ אָ מַ ְרתָּ אֲ לֵהֶ ם וְ ﬠָ שוּ לָהֶ ם :אֶ ל משֶׁ ה לֵּאמר 'וַיּאמֶ ר ה
דַּ בֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ָ
וְ הָ יָה ֵ :כלֶתצִ יצִ ת ﬠַ ל כַּנְ פֵ י בִ גְ דֵ יהֶ ם לְ דרתָ ם וְ נ ְָתנוּ ﬠַל צִ יצִ ת הַ ָכּנָף פְּ ִתיל ְתּ
ַוﬠֲשיתֶ ם אתָ ם וְ לא ' ָלכֶם לְ צִ יצִ ת ְוּר ִאיתֶ ם אתו וּ ְזכ ְַרתֶּ ם אֶ ת כָּל ִמצְ ות ה
לְ מַ ﬠַן :תָ תוּרוּ אַ ח ֲֵרי לְ בַ בְ כֶם וְ אַ ח ֲֵרי ﬠֵ ינֵיכֶם אֲ שֶׁ ר אַ תֶּ ם זנִ ים אַ ח ֲֵריהֶ ם
דשׁים לֵאלהֵ יכֶם
:תּזְכְּ רוּ ַוﬠֲשיתֶ ם אֶ ת כָּל ִמצְ ותָ י וִ הְ יִ יתֶ ם קְ ִ
אֱ להֵ יכֶם 'אֲ נִ י ה ִ
אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לִ הְ יות ָלכֶם לֵאלהִ ים ֲאנִ י ה
.אֱ להֵ יכֶם 'אֲ שֶׁ ר הוצֵ ִ
:אֱ מֶ ת
:אֱ להֵ יכֶם אֱ מֶ ת 'ה

נורא וְ אַ ִדּיר
וְ יַצִּ יב וְ נָכון וְ קַ יָּם וְ יָשָׁ ר וְ נֶאֱ מָ ן וְ אָ הוּב וְ חָ בִ יב וְ נֶחְ מָ ד וְ נָﬠִ ים וְ ָ
וּמקֻ בָּ ל וְ טוב וְ יָפֶ ה הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ﬠָ לֵינוּ לְ עולָם ָו ֶﬠד
:וּמתֻ קָּ ן ְ
אֱלהֵ י עולָם .אֱ מֶ ת ְ
וּשׁמו קַ יָּםלְ דר וָדר הוּא קַ .צוּר ַיﬠֲקב מָ גֵן יִ ְשׁ ֵﬠנוּ .מַ לְ כֵּנוּ
.וְ כִ ְסאו נָכון .יָּם ְ
.וּדבָ ָריו חָ יִ ים וְ קַ יּ ִָמים :וּמַ לְ כוּתו וֶאֱ מוּנָתו ָלﬠַד קַ יֶּמֶ ת
נֶאֱ מָ נִ ים וְ ֶנחֱמָ ִדים לָﬠַ ד ְ
ﬠַ ל .ינשק הציצית ויניחם מידיו ﬠַל אֲבותֵ ינוּ וְ ָﬠלֵינוּ .וּלְ עולְ מֵ י עול ִָמים
שראֵ ל ﬠֲבָ דֶ י� וְ ַﬠל כָּל .בָּ נֵינוּ וְ ﬠַל דּורותֵ ינוּ
:דּורות ז ֶַרע יִ ָ
.אֱמֶ ת וֶאֱ מוּנָה .דָּ בָ ר טוב וְ קַ יָּם לְ עולָם ָוﬠֶד .ﬠַ ל הָ ִראשׁונִ ים וְ ﬠַל הָ אַ חֲרונִ ים
מַ לְ כֵּנוּ מֶ לֶ� .אֱ להֵ ינוּ וֵאלהֵ י אֲבותֵ ינוּ 'שָׁ אַ תָּ ה הוּא ה ֱ .אמֶ ת .חק וְ לא ַיﬠֲבר
פּודֵ נוּ וּמַ צִּ ילֵנוּ .וצְ ֵרנוּ צוּר יְ שׁוּﬠָ תֵ נוּי .גּואֲ לֵנוּ גּואֵ ל אֲבותֵ ינוּ .אֲבותֵ ינוּ
:אֵ ין אֱלהִ ים זוּלָתֶ � .מֵ עולָם ְשׁמֶ �
וּמושׁיﬠַ לִ בְ נֵיהֶ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם בְּ כָל דּור .ﬠֶ ז ְַרת אֲבותֵ ינוּ אַ תָּ ה הוּא מֵ עולָם
ִ
מָ גֵן
ץוּמ ְשׁפָּטֶ י� וְ צִ דְ קָ ְת� ַﬠד אַ פְ סֵ .בְּ רוּם עולָם מושָׁ בֶ � .וָדור
אַ ְשׁ ֵרי ִאישׁ :י אָ ֶר ִ
תור ְת� ְוּדבָ ְר� יָשים ﬠַל לִ בּו
אַ תָּ ה הוּא אָ דון .אֱ מֶ ת :שֶׁ יִּ ְשׁמַ ע לְ ִמצְ ותֶ י� וְ ָ
.אַ תָּ ה הוּא ִראשׁון וְ אַ תָּ ה הוּא אַ חֲרון .אֱ מֶ ת :וּמֶ לֶ� גִּ בּור ל ִָריב ִריבָ ם .לְ ַﬠמֶּ �
וּמושׁ
ִ
וּמבַּ לְ ﬠָ דֶ י� אֵ ין לָנוּ מֶ לֶ� גּואֵ ל
וּמבֵּ ית .אֱ להֵ ינוּ ִ'מ ִמּצְ ַריִ ם גְּ אַ לְ תָּ נוּ ה :יﬠַ ִ
ִ
כוריהֶ ם הָ ָרגְ תָּ .ﬠֲבָ ִדים פְּ ִדיתָ נוּ
כור� גָּאָ לְ תָּ .כָּל בְּ ֵ
וְ ז ִֵדים .וְ יַם סוּף בָּ קַ ﬠְ תָּ .וּבְ ְ
.טבַּ ﬠְ תָּ
ﬠַ ל זאת :אֶ חָ ד מֵ הֶ ם לא נותָ ר .וַיְ כַסּוּ מַ יִ ם צָ ֵריהֶ ם .וִ ִיד ִידים הֶ ﬠֱבַ ְרתָּ ִ
לשׁ
רוממוּ אֵ ִ
.וְ נ ְָתנוּ יְ ִד ִידים ז ְִמירות ִשׁירות וְ ִת ְשׁבָּ חות .בְּ חוּ אֲ הוּבִ ים וְ ְ
נורא ָ.רם וְ ִנשּא :בְּ ָרכות וְ הודָ אות לְ מֶּ לֶ� אֵ ל חַ י וְ קַ יָּם
.מַ ְשׁפִּ יל גּ ִֵאים .גָּדול וְ ָ
אֲס ִירים .וּמַ גְ בִּ יהַּ ְשׁ ָפלִ ים
וְ עונֶה לְ ﬠַמּו .יםוְ עוזֵר דַּ לִּ .וּפודֶ ה ֲﬠנָוִ ים .מוצִ יא ִ
.תּהִ לּות לְ אֵ ל ﬠֶ לְ יון :בְּ ﬠֵ ת שַׁ וְּ ﬠָ ם אֵ לָיו
בר� ְ
וּמ ָ
משֶׁ ה וּבְ נֵי .בָּ רוּ� הוּא ְ
שמחָ ה ַרבָּ ה
שראֵ ל לְ � ﬠָ נוּ ִשׁ ָירה בְּ ְ
'.מי כָמכָה בָּ אֵ לִ ים ה :וְ אָ ְמרוּ ֻכלָּם .יִ ָ
ִמי ִ
.נורא ְתהִ לּת .כָּמכָה נ ְֶאדָּ ר בַּ קּדֶ שׁ
ִשׁ ָירה חֲדָ שָׁ ה ִשׁבְּ חוּ גְ אוּלִ ים :עשה פֶ לֶא ָ
ִי ְמל� לְ עולָם 'ה :יַחַ ד ֻכּלָּם הודוּ וְ הִ ְמלִ יכוּ וְ ְ ָא ְמרוּ .לְ ִשׁ ְמ� ﬠַ ל שפַ ת הַ יָּם
שראֵ ל ָ :ו ֶﬠד
שראֵ ל .צוּר יִ ָ
שראֵ ל .קוּמָ ה בְּ ֶﬠז ְַרת יִ ָ
.וּפְ דֵ ה כִ נְ אֻ מֶ � יְ הוּדָ ה וְ יִ ָ
שר 'גּאֲ לֵנוּ ה
שראֵ ל ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה :אֵ לצְ בָ אות ְשׁמו קְ דושׁ יִ ָ
:גָּאַ ל יִ ָ

AMIDA

.אֱלהֵ י יִ צְ חָ ק .אֱלהֵ י אַ בְ ָרהָ ם .אֱ להֵ ינוּ וֵאלהֵ י אֲבותֵ ינוּ 'בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה

נּורא אֵ ל ֶﬠלְ יון .וֵאלהֵ י ַיﬠֲקב
.גּומֵ ל חֲסָ ִדים טובִ ים .הָ אֵ ל הַ גָּדול הַ גִּ בּור וְ הַ ָ
וּמֵ בִ יא גואֵ ל לִ בְ נֵי בְ נֵיהֶ ם לְ מַ ﬠַן ְשׁמו .וְ זוכֵר חַ ְסדֵּ י אָ בות .וְ קונֵה הַ כּל
:בְּ אַ הֲבָ ה
להים חַ יִּ ים .וְ כָ ְתבֵ נוּ ְבּסֵ פֶ ר הַ חַ יִּ ים .מֶ לֶ� חָ פֵ ץ בַּ חַ יִּ ים .כְ ֵרנוּ לְ חַ יִּ ים ָז :
:לְ מַ ﬠַ נְ � אֱ ִ

וּמושׁי ַﬠ וּמָ גֵן
ִ
:מָ גֵן אַ בְ ָרהָ ם ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה :מֶ לֶ� עוזֵר

הושׁי ַﬠ .אַ תָּ ה גִּ בּור לְ עולָם אֲדנָי
:מחַ יֵּה מֵ ִתים אַ תָּ ה ַרב לְ ִ
ְ
ִ:ריד הַ טָּ לומ :ץיקב
וּמוריד הַ גָּשֶּׁ ם :בחורף
:מַ ִשּׁיב הָ רוּחַ ִ
.מכַלְ כֵּל חַ יִּ ים בְּ חֶ סֶ ד
.מחַ יֶּה מֵ ִתים בְּ ַרח ֲִמים ַרבִּ ים ְ
וְ רופֵא .סומֵ � נופְ לִ ים ְ
אֲסוּרים
ִ
.וּמקַ יֵּם אֱ מוּנָתו לִ ישֵׁ נֵי ﬠָ פָר .חולִ ים וּמַ ִתּיר
ִמי כָמו� בַּ ﬠַ ל גְּ בוּרות ְ
.וּמי דומֶ ה לָּ�
וּמחַ יֶּה וּמַ צְ ִמיחַ יְ שׁוּﬠָה ִ
:מֶ לֶ� מֵ ִמית ְ
צוּריו לְ חַ יִּ ים ְבּ ַרח ֲִמים ִ.מי כָמו� אַ ב הָ ַרח ֲִמים :ת”ישעב
:זוכֵר יְ ָ
:מחַ יֵּה הַ מֵּ ִתים ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה :וְ נֶאֱ מָ ן אַ תָּ ה לְ הַ חֲיות מֵ ִתים
ְ
דושׁים בְּ כָל יום יְ הַ לְּ לוּ� סֶּ לָה
',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה :אַ תָּ ה קָ דושׁ וְ ִשׁ ְמ� קָ דושׁ וּקְ ִ
:הַ קָּ דושׁ הַ מֶּ לֶ� :ת”ישעב הָ אֵ ל

ישׁים אותו בִּ ְשׁמֵ י מָ רום .נְ קַ דֵּ שׁ אֶ ת ִשׁ ְמ� בָּ עולָם
ַכּכָּתוּב ﬠַ ל .כְּ שֵׁ ם שֶׁ מַּ קְ ִדּ ִ
:וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ אָ מַ ר :יַד נְ בִ יאֶ �
:מלא כָל הָ אָ ֶרץ כְּ בודו .צְ בָ אות 'קָ דושׁ ה .קָ דושׁ .קָ דושׁ :ח”וק
ְ
:לְ ﬠֻמָ תָ ם בָּ רוּ� יאמֵ רוּ :ןזח
:מ ְמּקומו 'בָּ רוּ� כְּ בוד ה :ח”וק
ִ
אֱלהַ יִ � צִ יּון .לְ עולָם ' ִי ְמל� ה -ח "קו :וּבְ ִדבְ ֵרי קָ ְד ְשׁ� כָּתוּב לֵאמר :ןזח
:הַ לְ לוּיָהּ .לְ דר וָדר
וְ ִשׁבְ חֲ� אֱ להֵ ינוּ .לְ דור וָדור נַגִּ יד גּ ְָדלֶ� וּלְ נֵצַ ח נְ צָ חִ ים קְ דֻשָּׁ ְת� נַקְ ִדּישׁ :ןזחל
.מפִּ ינוּ לא יָמוּשׁ לְ עולָם ָו ֶﬠד
'בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה :כִּ י אֵ ל מֶ לֶ� גָּדול וְ קָ דושׁ אָ תָּ ה ִ
:הַ קָּ דושׁ ת הַ מֶּ לֶ�"בעשי הָ אֵ ל

:וּמלַמֵּ ד לֶאֱ נושׁ בִּ ינָה .אַ תָּ ה חונֵן לְ אָ דָ ם דַּ ﬠַת
ְ
חונֵן הַ דָּ ﬠַת ',ל בָּ רוּ� אַ תָּ ה החָ נֵּנוּ מֵ ִא ְתּ� דֵ ﬠָ ה בִּ ינָה וְ הַ ש ֵכּ
תורתֶ �
ִירנוּ בִּ ְתשׁוּבָ ה .ה ֲִשׁיבֵ נוּ אָ בִ ינוּ לְ ָ
וְ קָ ְרבֵ נוּ מַ לְ כֵּנוּ ַלﬠֲבודָ תֶ � וְ הַ ֲחז ֵ
.שׁלֵמָ ה לְ פָ נֶי�
:הָ רוצֶ ה בִּ ְתשׁוּבָ ה ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה ְ
.סלַח לָנוּ אָ בִ ינוּ כִּ י חָ טָ אנוּ
כִּ י מוחֵ ל וְ סולֵחַ .כִּ י פָשָׁ ﬠְ נוּ ְמחַ ל לָנוּ מַ לְ כֵּנוּ ְ
:חַ נּוּן הַ מַּ ְרבֶּ ה לִ ְסלחַ ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה .אָ תָּ ה
.כִּ י גּואֵ ל חָ זָק אָ תָּ ה .וּגְ אָ לֵנוּ ְמהֵ ָרה לְ מַ ﬠַן ְשׁמֶ � .וְ ִריבָ ה ִריבֵ נוּ ְ.ראֵ ה בְ ָﬠנְ יֵנוּ
שראֵ ל ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה
גּואֵ ל יִ ָ

:

וְ אַ ל .אַ ל תֵּ פֶ ן אֶ ל ִר ְשׁﬠֵ נוּ ֲ .ﬠנֵנוּ ְבּיום צום תַּ ﬠֲנִ יתֵ נוּ כִּ י ְבצָ ָרה גְ דולָה אֲ נ ְָחנוּ ' ֲﬠנֵנוּ ה :ץ עננו"הש רמוא רובצ תינעתב
.נִ קְ ָרא אֵ לֶי� ֲﬠנֵנוּ טֶ ֶרם .יְ ִהי נָא חַ ְס ְדּ� לְ ַנחֲמֵ נוּ ֱ .היֵה נָא קָ רוב לְ שַׁ וְ ﬠָ תֵ נוּ .וְ אַ ל ִתּ ְתﬠַ לַּם ִמ ְתּ ִחנָּתֵ נוּ .תַּ ְסתֵּ ר פָּ נֶי� ִממֶּ נּוּ
פּודֶ ה .הָ עונֶה ְבּﬠֵת צָ ָרה 'כִּ י אַ תָּ ה ה :עוד הֵ ם ְמדַ ְבּ ִרים ַו ֲאנִ י אֶ ְשׁמָ ע .וְ הָ יָה טֶ ֶרם יִ קְ ָראוּ וַאֲ נִ י אֶ ֱﬠנֶה ַ .כּדָּ בָ ר שֶׁ נֶּאֱ מַ ר
:הָ עונֶה בְּ ﬠֵ ת צָ ָרה ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה :וּמַ צִּ יל ְבּכָל ﬠֵ ת צָ ָרה וְ צוּקָ ה

הרפָאֵ
.הושׁיﬠֵ נוּ וְ נִ וָּשֵׁ ﬠָה כִּ י ְתהִ לָּתֵ נוּ אָ תָּ ה .וְ נ ֵָרפֵא 'נוּ ְ
ִ
וְ הַ ֲﬠלֵה ְרפוּאָ ה ְשׁלֵמָ ה
.לְ כָל מַ כּותֵ ינוּ
שֶׁ ִתּ ְשׁלַח .אֱלהַ י וֵאלהֵ י אֲ בותַ י 'יְ ִהי ָרצון ִמלְּ פָ נֶי� ה :תפילה בעד החולה
פברפוּאַ ת הַ ֶנּ ְ.מהֵ ָרה ְרפוּאָ ה ְשׁלֵמָ ה ִמן הַ שָּׁ מַ יִ ם
פ "פֶ שׁ ְוּרפוּאַ ת הַ גּוּף לְ חולֶה ְ
שראֵ ל
:בּתו� ְשׁאָ ר חולֵי יִ ָ
ְ
רופֵא חולֵי ﬠַ מּו ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה .כִּ י אֵ ל מֶ לֶ� רופֵא נֶאֱ מָ ן וְ ַרחֲמָ ן אָ תָּ ה
שראֵ ל
:יִ ָ
וְ תֵ ן .אֱ להֵ ינוּ אֶ ת הַ שָּׁ נָה הַ זּאת וְ אֶ ת כָּל ִמינֵי ְתבוּאָ תָ הּ לְ טובָ ה 'בָּ ֵר� ﬠָ לֵינוּ ה
.ﬠַל פְּ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה וְ שבְּ ﬠֵנוּ ִמטּוּבָ הּ טַ ל וּמָ טָ ר לִ ְב ָרכָה -בחורף בְּ ָרכָה -בקיץ
:מבָ ֵר� הַ שָּׁ נִ ים ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה .וּבָ ֵר� ְשׁנָתֵ נוּ כַּשָּׁ נִ ים הַ טּובות
ְ
.תּקַ ע בְּ שׁופָר גָּדול לְ חֵ רוּתֵ נוּ
קַ בְּ צֵ נוּ יַחַ ד מֵ אַ ְרבַּ ע וְ .וְ שא נֵס לְ קַ בֵּ ץ ָגּלֻיּותֵ ינוּ ְ
שראֵ ל ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה .כַּנְ פות הָ אָ ֶרץ
:מקַ בֵּ ץ נִ ְדחֵ י ﬠַ מּו יִ ָ
ְ
.וְ הָ סֵ ר ִממֶּ נּוּ יָגון וַאֲ נָחָ ה .הָ ִשׁיבָ ה שׁופְ טֵ ינוּ כְּ בָ ִראשׁונָה וְ יוﬠֲצֵ ינוּ כְּ בַ ְתּחִ לָּה
'וּמל� ﬠָ לֵינוּ אַ תָּ ה ה
.מיםלְ בַ ְדּ� בְּ חֶ סֶ ד וּבְ ַר ֲח ְ
בָּ רוּ� אַ תָּ ה .וְ צַ ְדּקֵ נוּ בַּ ִמ ְשׁפָּט ִ
וּמ ְשׁפָּט ',ה
:הַ מֶּ לֶ� הַ ִמ ְשׁפָּ ט -ת "בעשי :מֶ לֶ� אוהֵ ב צְ דָ קָ ה ִ
וְ כָל אויְבֵ י ַﬠ ְמּ� .וְ כָל הָ ִר ְשׁﬠָה כְּ ֶרגַע תּאבֵ ד .וְ לַמַּ לְ ִשׁינִ ים אַ ל ְתּהִ י ִתקְ וָה
.מהֵ ָרה יִ כּ ֵָרתוּ
וּתמַ גֵּר וְ תַ כְ נִ יﬠַ בִּ ְמהֵ ָרה וְ הַ ז ִֵדים ְמהֵ ָרה ְתﬠַ ְ
וּתשַׁ בֵּ ר ְ
קֵּ ר ְ
:שׁובֵ ר אויְ בִ ים וּמַ כְ נִ יﬠַ ז ִֵדים ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה .בְ יָמֵ ינוּ
שראֵ ל .ﬠַ ל הַ צַּ ִדּיקִ ים וְ ﬠַ ל הַ ח ֲִס ִידים
ﬠַמּ� בֵּ ית יִ ָ
וְ ﬠַל פְּ לֵיטַ ת .וְ ﬠַל זִקְ נֵי ְ
וְ תֵ ן שכָר טוב .אֱלהֵ ינוּ ' ֶיהֱמוּ ַרחֲמֶ י� ה .וְ ָﬠלֵינוּ .וְ ﬠַל גּ ֵֵרי הַ צֶּ דֶ ק .סופְ ֵריהֶ ם
בּוטחִ ים בְּ ִשׁ ְמ� בֶּ ֱאמֶ ת
וְ שים חֶ לְ קֵ נוּ ﬠִ מָּ הֶ ם לְ עולָם וְ לא נֵבושׁ כִּ י בְ � .לְ כָל הַ ְ
וּמבְ טָ ח לַצַּ ִדּיקִ ים ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה .בָ טָ חְ נוּ
:מ ְשׁﬠָן ִ
ִ
וּבְ נֵה .וְ ִת ְשׁכּן בְּ תוכָהּ כַּאֲ שֶׁ ר ִדּבַּ ְרתָּ .וְ לִ ירוּשָׁ לַיִ ם ﬠִ ְיר� בְּ ַרח ֲִמים תָּ שׁוּב
בָּ רוּ� אַ תָּ ה :וְ כִ סֵּ א דָ וִ ד ְמהֵ ָרה לְ תוכָהּ תָּ כִ ין .אותָ הּ בְּ קָ רוב בְּ יָמֵ ינוּ בִּ נְ יַן עולָם
:בּונֵה יְ רוּשָׁ לָיִ ם ',ה

כִּ י לִ ישׁוּ ָﬠ ְת� .וְ קַ ְרנו תָּ רוּם בִּ ישׁוּﬠָתֶ � .אֶ ת צֶ מַ ח דָּ וִ ד ﬠַבְ ְדּ� ְמהֵ ָרה תַ צְ ִמיחַ
:מַ צְ ִמיחַ קֶ ֶרן יְ שׁוּﬠָה ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה .קִ וִּ ינוּ כָּל הַ יּום
.שׁמַ ע קולֵנוּ
וְ קַ בֵּ ל בְּ ַרח ֲִמים וּבְ ָרצון אֶ ת .אֱ להֵ ינוּ חוּס וְ ַרחֵ ם ﬠָ לֵינוּ 'ה ְ
.תּפִ לָּתֵ נוּ
.וּמלְּ פָ נֶי� מַ לְ כֵּנוּ .כִּ י אֵ ל שׁומֵ ﬠַ ְתּפִ לּות וְ תַ חֲנוּנִ ים אָ תָּ ה ְ
ֵריקָ ם אַ ל ִ
:תּ ִשׁיבֵ נוּ
ְ
בּורא עולָם בְּ ִמדַּ ת הָ ַרח ֲִמים :הלפת עמושב םימשגה תריצעל הלפת
ַ ,ו ֲﬠנֵנוּ ֵ
הודיﬠַ גּ ְָדלו וְ הַ ְד ַרת כְּ בודו
שראל לְ ִ
ומֵ ﬠַ ְתּפִ לָּה תֵּ ן טַ ל וּמָ טָ ר שׁ ,בּוחֵ ר בְּ ﬠַ מּו יִ ָ
וּמַ לֵּא יָדֵ ינוּ ִמבִּ ְרכותֶ י� ,וְ תַ שבִּ יﬠַ אֶ ת הָ עולָם כֻּלּו ִמטּוּבֶ � ַ ,ﬠל פְּ נֵי הָ ֲאדָ מָ ה
,שׁמור וְ הַ צֵ ל שָׁ נָה זו ִמכָּל דָּ בָ ר ָרע ,וּמֵ עשֶׁ ר מַ ְתּנַת יָדֶ �
,וּמכָּל ִמינֵי מַ ְשׁחִ ית ְ
ִ
,ותוּמכָּל ִמינֵי פּ ְֻר ָﬠנִ יּ
ִ
חוּס וְ ַרחֵ ם ﬠָ לֵינוּ וְ ﬠַ ל ַ ,וﬠֲשה לָהּ ִתּקְ וָה וְ אַ ח ֲִרית שָׁ לום
,וּבָ ְרכֵנוּ בְּ גִ ְשׁמֵ י בְ ָרכָה וְ נִ ְזכֶּה לְ חַ יִּ ים וָשׁובַ ע וְ שָׁ לום ,כָּל ְתּבוּאָ תֵ נוּ וּפֵרותֵ ינוּ
,שׁבִ י וּבִ זָהוְ חַ יָּה ָר ָﬠה וּ ,וְ הָ סֵ ר ִממֶּ נּוּ דֶּ בֶ ר וְ חֶ ֶרב וְ ָרﬠָב ,כַּשָׁ נִ ים הַ טּובות
וְ יֵצֶ ר ְ
אורעות ָרעיִ ם וְ קָ ִשׁים ,הָ ָרע וְ חָ לָיִ ים ָרﬠִ ים וְ קָ ִשׁים
,וּמ ָ
וּגְ זור ﬠָ לֵינוּ גְּ זֵרות ְ
וְ ִת ְתנַהֵ ג ﬠִ ם בָּ נֶי� בְּ ִמדַּ ת ,וְ יִ גּלּוּ ַרחֲמֶ י� ﬠַ ל ִמדּותֶ י� ,טובות ִמלְּ פָ נֶי�
:פִ לָּתֵ נוּוְ קַ בֵּ ל בְּ ַרח ֲִמים וּבְ ָרצון אֶ ת ְתּ ,הָ ַרח ֲִמים
שראֵ ל בְּ ַרח ֲִמים
:שׁומֵ ﬠַ ְתּפִ לָּה ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה .כִּ י אַ תָּ ה שׁומֵ ﬠַ ְתּפִ לַּת ﬠַ ְמּ� יִ ָ
שראֵ ל וּבִ ְתפִ לָּתָ ם וְ הָ שֵׁ ב אֶ ת הָ ﬠֲבודָ ה לִ ְדבִ יר בֵּ יתֶ � ְ'רצֵ ה ה
.אֱלהֵ ינוּ בְּ ﬠַ ְמּ� יִ ָ
וּתפִ לָּתָ ם
שראֵ ל ְ
וּתהִ י לְ ָרצון תָּ ִמיד ﬠֲבודַ ת .קַ בֵּ ל בְּ ָרצוןבְּ אַ הֲבָ ה ְת .וְ ִאשֵּׁ י יִ ָ
ְ
שראֵ ל ַﬠמֶּ �
:יִ ָ

ַי ֲﬠלֶה .אֱלהֵ ינוּ וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינוּ :בראש חודש ובחול המועד אומרים זה
וְ יִ פָּ קֵ ד וְ יִ ָזּכֵר זִכְ רונֵנוּ וּפִ קְ דונֵנוּ וְ זִכְ רון .וְ י ֵָראֶ ה וְ י ֵָרצֶ ה וְ יִ שָּׁ מַ ע .וְ יָבוא וְ יַגִּ יﬠַ
וְ זִכְ רון כָּל .יִ ם ﬠִ יר קָ ְדשֶׁ �וְ זִכְ רון יְ רוּשָׁ ַל .וְ זִכְ רון מָ ִשׁיחַ בֶּ ן דָּ וִ ד ﬠַ בְ דֶּ � .אֲ בותֵ ינוּ
שראֵ ל
לְ חַ יִּ ים .לְ חֵ ן וּלְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרח ֲִמים .לִ פְ לֵיטָ ה לְ טובָ ה .לְ פָ נֶי� .ﬠַ ְמּ� בֵּ ית יִ ָ

בסוכות :חַ ג הַ מַּ צּות -בפסח :ראשׁ הַ חדֶ שׁ -בראש חדש :וּלְ שָׁ לום בְּ יוםהושׁיﬠֵ נוּ .וּפָ קְ דֵ נוּ בו לִ ְב ָרכָה .טובָ האֱ להֵ ינוּ בּו לְ 'זָכְ ֵרנוּ ה .הַ זֶּה :חַ ג הַ סֻּכּות
וְ ִ
הושׁיﬠֵ נוּ .בו לְ חַ יִּ ים
.וּב ְדבַ ר יְ שׁוּﬠָ ה וְ ַרח ֲִמים חוּס וְ חָ נֵּנוּ וְ ַרחֵ ם ﬠָ לֵינוּ וְ ִ
כִּ י אֵ לֶי� ִ
:כִּ י אֵ ל מֶ לֶ� חַ נּוּן וְ ַרחוּם אָ תָּ ה .ﬠֵ ינֵינוּ
הַ מַּ ֲחזִיר ְשׁכִ ינָתו ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה :ח ֲִמיםוְ תֶ ֱחזֶינָה ﬠֵ ינֵינוּ בְּ שׁוּבְ � לְ צִ יּון בְּ ַר
:לְ צִ יּון
.מודים אֲ נַחְ נוּ לָ�
צוּר .אֱלהֵ ינוּ וֵאלהֵ י אֲבותֵ ינוּ לְ עולָם וָﬠֶ ד 'שָׁ אַ תָּ ה הוּא ה ִ
נודֶ ה לְּ � וּנְ סַ פֵּר ְתּהִ לָּתֶ � ﬠַ ל חַ יֵּינוּ :מָ גֵן יִ ְשׁﬠֵ נוּ אַ תָּ ה הוּא לְ דור וָדור .חַ יֵּינוּ
סוּרים בְּ יָדֶ �הַ
.מּ ִ
.וְ ﬠַל נִ סֶּ י� שֶׁ בְּ כָל יום ﬠִ מָּ נוּ .וְ ﬠַ ל נִ ְשׁמותֵ ינוּ הַ פְּ קוּדות לָ� ְ
הַ טּוב כִּ י לא כָלוּ :ﬠ ֶֶרב וָבקֶ ר וְ צָ ה ֳָריִ ם .וְ ﬠַ ל נִ פְ לְ אותֶ י� וְ טובותֶ י� שֶׁ בְּ כָל ﬠֵת
:ינוּ לָ�מֵ עולָם קִ וִּ .וְ הַ ְמ ַרחֵ ם כִּ י לא תַ מּוּ חֲסָ דֶ י� ַ.רחֲמֶ י�
.מודים אֲ נַחְ נוּ לָ� :מודים דרבנן
.אֱ להֵ ינוּ וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינוּ 'שָׁ אַ תָּ ה הוּא ה ִ
אשׁית .אֱ להֵ י כָל בָּ שר
ְבּ ָרכות וְ הודָ אות לְ ִשׁ ְמ� הַ גָּדול .יוצְ ֵרנוּ יוצֵ ר ְבּ ֵר ִ
וְ תֶ אֱ סוף ָגּלֻיּותֵ ינוּ .מֵ נוּכֵּן ְתּחַ יֵּנוּ ְוּתקַ יְּ .ﬠַ ל שֶׁ הֶ חֱיִ יתָ נוּ וְ קִ יּ ְַמתָּ נוּ .וְ הַ קָּ דושׁ
ﬠַ ל .וּלְ ﬠָ בְ ְד� ְבּלֵבָ ב שָׁ לֵם .וְ ַלﬠֲשות ְרצונֶ� .לִ ְשׁמור חֻקֶּ י� .לְ חַ צְ רות קָ ְדשֶׁ �
מודים לָ�
:בָּ רוּ� אֵ ל הַ הודָ אות .שֶׁ אֲ נ ְַחנוּ ִ
בוּרות וְ ﬠַ ל הַ ְתּשׁוּעות וְ ﬠַ ל הַ ִמּלְ חָ מות ﬠַ ל הַ נִּ ִסּים וְ ﬠַ ל הַ פּ ְֻרקָ ן וְ ﬠַ ל הַ גְּ :בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הנסים
:שֶׁ ﬠָ שיתָ לַאֲ בותֵ ינוּ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ִבּזְּ מַ ן הַ זֶּה
שראֵ ל .בִּ ימֵ י מַ ִתּ ְתיָהוּ בֶּ ן יוחָ נָן כּהֵ ן גָּדול חַ ְשׁמונ ִַאי וּבָ נָיו :לחנוכה
כְּ שֶׁ ָﬠ ְמדָ ה מַ לְ כוּת ָיוָן הָ ְרשָׁ ﬠָה ﬠַל ַﬠ ְמּ� יִ ָ
תּורתֶ � וּלְ הַ ﬠ ֲִב ָירם מֵ חֻקֵּ י ְרצונֶ�לְ הַ ְשׁכִּ יחָ
דַ נְ תָּ ַ.רבְ תָּ אֶ ת ִריבָ ם .וְ אַ תָּ ה בְּ ַרחֲמֶ י� הָ ַרבִּ ים ָﬠמַ ְדתָּ לָהֶ ם בְּ ﬠֵת צָ ָרתָ ם :ם ָ
בּורים בְּ יַד חַ לּ ִָשׁים .נָקַ ְמתָּ אֶ ת נִ קְ מָ תָ ם .אֶ ת ִדּינָם
יםוּטמֵ ִאים בְּ .וְ ַרבִּ ים בְּ יַד ְמﬠַטִּ ים .מָ סַ ְרתָּ גִ ִ
הור ְ
ְוּרשָׁ ﬠִ ים .יַד ְט ִ
.בּיַד צַ ִדּיקִ ים
תורתֶ � ְ
עוסקֵ י ָ
שראֵ ל ﬠָשיתָ ְתּשׁוּﬠָה .וּלְ � ﬠָשיתָ שֵׁ ם גָּדול וְ קָ דושׁ בְּ עולָמֶ � .וְ ז ִֵדים בְּ יַד ְ
וּלְ ַﬠ ְמּ� יִ ָ
וְ הִ ְדלִ יקוּ נֵרות .וְ ִטהֲרוּ אֶ ת ִמקְ דָּ שֶׁ � .וּ אֶ ת הֵ י ָכלֶ�וּפִ נּ .וְ אַ חַ ר כֵּן בָּ אוּ בָ נֶי� לִ ְד ִביר בֵּ יתֶ � :גְ דולָה וּפ ְֻרקָ ן כְּ הַ יּום הַ זֶּה
:לְ הודות וּלְ הַ לֵּל לְ ִשׁ ְמ� הַ גָּדול .וְ קָ בְ עוּ ְשׁמונַת ְימֵ י ֲחנֻכָּה אֵ לּוּ .בְּ חַ צְ רות קָ ְדשֶׁ �
בִּ קֵּ שׁ לְ הַ ְשׁ ִמיד ַלהֲרוג וּלְ אַ בֵּ ד אֶ ת כָּל .ן הָ ָרשָׁ עכְּ שֶׁ ָﬠמַ ד ֲﬠלֵיהֶ ם הָ מָ .בִּ ימֵ י מָ ְר ְדּכַי וְ אֶ ְסתֵּ ר בְּ שׁוּשַׁ ן הַ ִבּ ָירה :לפורים
הוּדים ִמ ַנּ ַﬠר וְ ַﬠד זָקֵ ן טַ ף וְ נ ִָשׁים ְבּיום אֶ חָ ד
:וּשׁ ָללָם לָבוז .הוּא חדֶ שׁ ֲאדָ ר .בִּ ְשׁלשָׁ ה ﬠָשר לְ חדֶ שׁ ְשׁנֵים ﬠָשר .הַ יְּ ִ
ְ
וְ תָ לוּ אותו וְ אֶ ת ַ .והֲשֵׁ בותָ לּו גְּ מוּלו בְּ ראשׁו .לְ קַ לְ תָּ אֶ ת מַ חֲשַׁ בְ תּווְ קִ .הֵ ַפ ְרתָּ אֶ ת ﬠֲצָ תו .וְ אַ תָּ ה ְבּ ַרחֲמֶ י� הָ ַר ִבּים
:וְ ﬠָ שיתָ ﬠִ מָּ הֶ ם נֵס וָפֶ לֶא וְ נודֶ ה לְ ִשׁ ְמ� הַ גָּדול סֶ לָה .בָּ נָיו ﬠַל הָ ֵﬠץ

:וְ ﬠַ ל ֻכּלָּם יִ ְתבָּ ַר� וְ יִ ְתרומַ ם ִשׁ ְמ� מַ לְ כֵּנוּ תָּ ִמיד לְ עולָם וָﬠֶד
טובים כָּל ְבּנֵי ְב ִריתֶ �  -ת"ישעב
:וּכְ תב לְ חַ יִּ ים ִ

הָ אֵ ל יְ שׁוּﬠָ תֵ נוּ וְ ﬠֶ ז ְָרתֵ נוּ .וִ יהַ לְ לוּ אֶ ת ִשׁ ְמ� בֶּ אֱ מֶ ת .וְ כל הַ חַ יִּ ים יודוּ� סֶּ לָה
:הַ טּוב ִשׁ ְמ� וּלְ � נָאֶ ה לְ הודות ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה .סֶ לָה
בָּ ְרכֵנוּ בַּ בְּ ָרכָה .בותֵ ינוּאֱ להֵ ינוּ וֵאלהֵ י אֲ הלפתה תרזחב םינהכ תכרב
תּורה הַ כְּ תוּבָ ה ﬠַ ל יְ דֵ י משֶׁ ה ﬠַבְ דֶּ �
אֲמוּרה ִמפִּ י אַ הֲרן וּבָ נָיו .הַ ְמשֻׁ לֶּשֶׁ ת בַּ ָ
ָ
הָ
:כָּאָ מוּר .כּהֲנִ ים ﬠַ ם קְ דושֶׁ �
:וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר� 'יְ בָ ֶרכְ � ה
:פָּ נָיו אֵ לֶי� וִ י ֻח ֶנּ ָךּ 'יָאֵ ר ה
:י� וְ יָשם לְ � שָׁ לום ָפּנָיו אֵ ֶל 'יִ שּא ה
שראֵ ל ﬠַ מֶּ � .שים שָׁ לום טובָ ה וּבְ ָרכָה
.חֵ ן וָחֶ סֶ ד וְ ַרח ֲִמים ﬠָ לֵינוּ וְ ﬠַ ל כָּל יִ ָ
אֱ להֵ ינוּ 'כִּ י בְ אור פָּ נֶי� נָתַ תָּ לָּנוּ ה .בָּ ְרכֵנוּ אָ בִ ינוּ ֻכּלָּנוּ כְּ אֶ חָ ד בְּ אור ָפּנֶי�
.תּורת חַ יִּ ים וְ אַ הֲבַ ת חֶ סֶ ד
ַ
וְ טוב .קָ ה וּבְ ָרכָה וְ ַרח ֲִמים וְ חַ יִּ ים וְ שָׁ לוםוּצְ דָ
שראֵ ל בְּ כָל ﬠֵת וּבְ כָל שָׁ ﬠָ ה בִּ ְשׁלומֶ �
:בְּ ﬠֵ ינֶי� לְ בָ ֵר� אֶ ת כָּל ﬠַ ְמּ� יִ ָ
.וּפַרנָסָ ה טובָ ה .בְּ ָרכָה וְ שָׁ לום .בְּ סֵ פֶר חַ יִּ ים :ת"ישעב
.נִ ָזּכֵר וְ נִ כָּתֵ ב לְ פָ נֶי� ְ
שראֵ לאֲ נַחְ נוּ וְ כָל ﬠַ ְמּ
:לְ חַ יִּ ים טובִ ים וּלְ שָׁ לום  �.בֵּ ית יִ ָ
שראֵ ל בַּ שָּׁ לום ',בָּ רוּ� אַ תָּ ה ה
:הַ ְמבָ ֵר� אֶ ת ﬠַ מּו יִ ָ
:צוּרי וְ גואֲ לִ י 'ה .יִ הְ יוּ לְ ָרצון ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יון לִ בִּ י לְ ָפנֶי�
נְ צר לְ שׁונִ י .אֱ להַ י ִ
.וְ נַפְ ִשׁי כֶּﬠָפָר לַכּל ִתּהְ יֶה .וְ לִ ְמקַ לְ לַי נַפְ ִשׁי ִתדּם .מֵ ָרע וּשפָ תַ י ִמדַּ בֵּ ר ִמ ְרמָ ה
תורתֶ �
חושׁבִ ים ﬠָ לַי ָרﬠָ ה .יוּבְ ִמצְ ותֶ י� ִתּ ְרדּף נַפְ ִשׁ .פְּ תַ ח לִ בִּ י בְּ ָ
.וְ כָל הַ ְ
:מהֵ ָרה הָ פֵר ﬠֲצָ תָ ם וְ קַ לְ קֵ ל מַ חֲשַׁ בְ תָּ ם
.ﬠֲשה לְ מַ ﬠַן יְ ִמינֶ� .ﬠֲשה לְ מַ ﬠַן ְשׁמֶ � ְ
תּורתֶ � .ﬠֲשה לְ מַ ﬠַן קְ דֻשָּׁ תֶ �
הושׁיﬠָ ה .ﬠֲשה לְ מַ ﬠַן ָ
לְ מַ ﬠַן יֵחָ לְ צוּן יְ ִדידֶ י� ִ
.א ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יון לִ בִּ י לְ פָ נֶי� יִ הְ יוּ לְ ָרצון :יְ ִמינְ � ַו ֲﬠנֵנִ י
:צוּרי וְ גואֲ לִ י 'ה ִ
ִ
עשה
הוּא ַיﬠֲשה שָׁ לום ָﬠלֵינוּ וְ ﬠַל כָּל .בִּ ְמרומָ יו הַ שָּׁ לום -ת "בעשי שָׁ לום
שראֵ ל
:וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן .יִ ָ

וּבְ יַד ,וכִּ י ַרבִּ ים ַרחֲמָ י ',נִפְּ לָה נָּא בְ יַד ה ,צַ ר לִ י ְמאד ,וַיּאמֶ ר דָּ וִ ד אֶ ל גָּד
:אָ דָ ם אַ ל אֶ פּלָה

אתי לְ ָפנֶי�
אַ ל 'ה ַ:רחֵ ם ﬠָ לַי וְ קַ בֵּ ל תַּ חֲנוּנָי .מָ לֵא ַרח ֲִמים 'ה ַ.רחוּם וְ חַ נּוּן חָ טָ ִ
אֻמלַל אָ נִ י '.חָ נֵּנִ י ה :וְ אַ ל בַּ חֲמָ ְת� ְתי ְַסּ ֵרנִ י .בְּ אַ פְּ � תוכִ יחֵ נִ י
'.רפָאֵ נִ י ה .כִּ י ְ
כִּ י ְ
חַ לְּ צָ ה '.שׁוּבָ ה ה :ﬠַד מָ תָ י 'וְ אַ תָּ ה ה .נַפְ ִשׁי נִ בְ ֲהלָה ְמאדוְ :נִ בְ הֲלוּ ﬠֲצָ מָ י
:הושׁי ֵﬠנִ י לְ מַ ﬠַן חַ ְסדֶּ � .נַפְ ִשׁי
ִ
:בִּ ְשׁאול ִמי יודֶ ה לָּ� .כִּ י אֵ ין בַּ מָּ וֶת זִכְ ֶר�
ﬠָשׁ :בְּ ִד ְמ ָﬠ ִתי ﬠ ְַרשי אַ ְמסֶ ה .אַ שחֶ ה בְ כָל לַיְ לָה ִמטָּ ִתי ָ .יגַﬠְ ִתּי בְ אַ נְ חָ ִתי
שָׁ ה ְ
.מכַּﬠַס ﬠֵינִ י
צור ָרי ִ
:ﬠָתקָ ה בְּ כָל ְ
קול 'כִּ י שָׁ מַ ע ה .סוּרוּ ִממֶּ נִּ י כָּל פּ ֲﬠלֵי אָ וֶן ְ
.תּחִ נּ ִָתי 'שָׁ מַ ע ה :בִּ כְ יִ י
:תּפִ לּ ִָתי יִ קָּ ח 'ה ְ
יָשֻׁ בוּ .יֵבשׁוּ וְ יִ בָּ הֲלוּ ְמאד כָּל איְ בָ י ְ
:יֵבשׁוּ ָרגַע
שראֵ ל 'ה
הַ בֵּ ט ִמשָּׁ מַ יִ ם :אַ פֶּ � וְ הִ נָּחֵ ם ﬠַ ל הָ ָרﬠָה לְ ﬠַ מֶּ � שׁוּב מֵ חֲרון .אֱ להֵ י יִ ָ
.וּראֵ ה כִּ י הָ יִ ינוּ לַﬠַג וָקֶ לֶס בַּ גּויִ ם
ַלהֲרוג וּלְ אַ בֵּ ד .נֶחְ שַׁ בְ נוּ כַּצּאן לַטֶּ בַ ח יוּבָ ל ְ
:נָא אַ ל ִתּ ְשׁכָּחֵ נוּ .וּבְ כָל זאת ִשׁ ְמ� לא שָׁ כָחְ נוּ :וּלְ מַ כָּה וּלְ חֶ ְר ָפּה
שראֵ לאֱ ל 'ה
:שׁוּב מֵ חֲרון אַ פֶּ � וְ הִ נָּחֵ ם ﬠַ ל הָ ָרﬠָה לְ ﬠַ מֶּ � .הֵ י יִ ָ
אומ ִרים אֵ ין תּוחֶ לֶת וְ ִתקְ וָה
יְ שׁוּ ָﬠתֵ נוּ .טָ הור .חון אום לְ ִשׁ ְמ� ְמקַ וֶּה .ז ִָרים ְ
ַﬠַס� מֵ ﬠָ לֵינוּ ָ .יגַﬠְ נוּ וְ לא הוּנַח לָנוּ .קָ ְרבָ ה
וּב אָ נָּא שׁ ַ:רחֲמֶ י� יִ כְ בְּ שׁוּ אֶ ת כּ ְ
:מֵ חֲרונְ � וְ ַרחֵ ם ְס ֻגלָּה אֲ שֶׁ ר בָּ חָ ְרתָּ
שראֵ ל 'ה
:שׁוּב מֵ חֲרון אַ פֶּ � וְ הִ נָּחֵ ם ﬠַ ל הָ ָרﬠָה לְ ﬠַ מֶּ � .אֱ להֵ י יִ ָ
יאמרוּ הַ גּויִ ם אַ יֵּה .ﬠָ לֵינוּ בְּ ַרחֲמֶ י� וְ אַ ל ִתּ ְתּנֵנוּ בִּ ידֵ י אַ כְ ז ִָרים 'חוּסָ ה ה
לָמָּ ה ְ
אָ נָּא שׁוּב מֵ חֲרונְ � וְ ַרחֵ ם :ﬠֲשה ﬠִ מָּ נוּ חֶ סֶ ד וְ אַ ל ְתּאַ חַ ר לְ מַ ַﬠנְ � .נָא ֱאלהֵ יהֶ ם
:ס ֻגלָּה ֲאשֶׁ ר בָּ חָ ְרתָּ
ְ
שראֵ ל 'ה
:שׁוּב מֵ חֲרון אַ פֶּ � וְ הִ נָּחֵ ם ﬠַ ל הָ ָרﬠָה לְ ﬠַ מֶּ � .אֱ להֵ י יִ ָ
זְכר ֲאשֶׁ ר .וְ אַ ל ִתּ ְטּשֵׁ נוּ בְּ יַד איְ בֵ ינוּ לִ ְמחות אֶ ת ְשׁמֵ נוּ .קולֵנוּ ִת ְשׁמַ ע וְ תָ חון
וְ ﬠַ תָּ ה נִ ְשׁאַ ְרנוּ ְמﬠַט .נִ ְשׁבַּ ﬠְ תָּ לַאֲבותֵ ינוּ כְּ כוכְ בֵ י הַ שָּׁ מַ יִ ם אַ ְרבֶּ ה אֶ ת ז ְַר ֲﬠכֶם
:נָא אַ ל ִתּ ְשׁכָּחֵ נוּ .וּבְ כָל זאת ִשׁ ְמ� לא שָׁ כָחְ נוּ :מֵ הַ ְרבֵּ ה
שראֵ ל 'ה
:מֶּ �שׁוּב מֵ חֲרון אַ פֶּ � וְ הִ נָּחֵ ם ﬠַ ל הָ ָרﬠָה לְ ﬠַ .אֱ להֵ י יִ ָ
וְ הַ צִּ ילֵנוּ וְ כַפֵּר ﬠַל חַ טּאתֵ ינוּ לְ מַ ﬠַן .ﬠָ ז ְֵרנוּ אֱ להֵ י יִ ְשׁﬠֵ נוּ ﬠַל ְדּבַ ר כְּ בוד ְשׁמֶ �
:שׁמֶ �
ְ
שראֵ ל 'ה
:שׁוּב מֵ חֲרון אַ פֶּ � וְ הִ נָּחֵ ם ﬠַ ל הָ ָרﬠָה לְ ﬠַ מֶּ � .אֱ להֵ י יִ ָ

שראֵ ל
שראֵ ל .שׁומֵ ר יִ ָ
.שׁמר ְשׁאֵ ִרית יִ ָ
אומ ִרים ְשׁמַ ע ָ.ראֵ לוְ אַ ל יאבַ ד יִ ש ְ
הָ ְ
שראֵ ל
:יִ ָ
.שׁמר ְשׁאֵ ִרית ﬠַ ם אֶ חָ ד .שׁומֵ ר גּוי אֶ חָ ד
הַ ְמ ַיח ֲִדים ִשׁ ְמ� .וְ אַ ל יאבַ ד גּוי אֶ חָ ד ְ
:אֶ חָ ד 'אֱ להֵ ינוּ ה 'ה
.שׁמר ְשׁאֵ ִרית ﬠַ ם קָ דושׁ .שׁומֵ ר גּוי קָ דושׁ
הַ ְמשַׁ לְּ ִשׁים .וְ אַ ל יאבַ ד גּוי קָ דושׁ ְ
:ות לְ קָ דושׁבְּ שָׁ לשׁ קְ דֻשּׁ
וּמ ְתפַּ יֵּס בְּ תַ חֲנוּנִ ים
.מ ְת ַרצֶּ ה בְּ ַרח ֲִמים ִ
כִּ י אֵ ין .הִ ְת ַרצֶּ ה וְ הִ ְתפַּ יֵּס לְ דור ﬠָ נִ י ִ
ﬠֲשה ﬠִ מָּ נוּ צְ דָ קָ ה .כִּ י אֵ ין בָּ נוּ מַ ﬠֲשים .חָ נֵּנוּ ַו ֲﬠנֵנוּ .אָ בִ ינוּ מַ לְ כֵּנוּ :עוזֵר
הושׁיﬠֵנוּ
:כִּ י ﬠָ לֶי� ﬠֵ ינֵינוּ .מַ ה ַנּﬠֲשה וַאֲ נַחְ נוּ לא נֵדַ ע :וָחֶ סֶ ד וְ ִ
כַּאֲ שֶׁ ר יִ חַ לְ נוּ .ﬠָ לֵינוּ 'יְ הִ י חַ ְס ְדּ� ה :כִּ י מֵ עולָם הֵ מָּ ה ַ .וחֲסָ דֶ י� 'זְכר ַרחֲמֶ י� ה
:כִּ י דַ לּונוּ ְמאד .מַ הֵ ר יְקַ ְדּמוּנוּ ַרחֲמֶ י� .אַ ל ִתּ ְזכָּר לָנוּ ﬠֲונות ִראשׁונִ ים :לָ�
:כִּ י ַרב שבַ ﬠְ נוּ בוּז .חָ נֵּנוּ 'חָ נֵּנוּ ה
ﬠָ ז ְֵרנוּ אֱ להֵ י :זָכוּר כִּ י ﬠָ פָר אֲ נָחְ נוּ .כִּ י הוּא יָדַ ע יִ צְ ֵרנוּ .בְּ רגֶז ַרחֵ ם ִתּזְכּור
:וְ הַ צִּ ילֵנוּ וְ כַפֵּר ﬠַ ל חַ טּאתֵ ינוּ לְ מַ ﬠַן ְשׁמֶ � .יִ ְשׁﬠֵ נוּ ﬠַל ְדּבַ ר כְּ בוד ְשׁמֶ �

]ןמא :להק[ .יִ ְתגַּדַּ ל וְ יִ ְתקַ דַּ שׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א :ןזח
בְּ ﬠָ לְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ וְ י ְַמלִ י� מַ לְ כוּתֵ הּ בְּ חַ יֵּיכון וּבְ יומֵ יכון וּבְ חַ יֵּי ְדכָל
שראֵ ל בַּ ֲﬠ ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב
]ןמא :להק[ :וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן ,בֵּ ית יִ ָ
:א ְמבָ ַר� לְ ﬠָ לַם וּלְ ﬠָ לְ מֵ י ﬠָ לְ מַ יָּאיְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ :ןזחו להק
יִ ְתבָּ ַר� וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַ ר וְ יִ ְתרומַ ם וְ יִ ְתנַשּא וְ יִ ְתהַ דָּ ר וְ יִ ְת ַﬠלֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמֵ הּ
]:אוה ךירב :להק[ .בְּ ִרי� הוּא ְ.דּקֻ ְדשָׁ א
ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א ִמן כָּל בִּ ת לְ ﬠֵ לָּא לְ ﬠֵ לָּא ִמכָּל"בעשי לְ ֵﬠלָּא
]ןמא :להק[ :וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן .וְ ֶנחֱמָ תָ א דַּ אֲ ִמ ָירן בְּ ָﬠלְ מָ א

]ןמא :להק[ .יִ ְתגַּדַּ ל וְ יִ ְתקַ דַּ שׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א :ןזח
ְדכָל בְּ ﬠָ לְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ וְ י ְַמלִ י� מַ לְ כוּתֵ הּ בְּ חַ יֵּיכון וּבְ יומֵ יכון וּבְ חַ יֵּי
שראֵ ל בַּ ֲﬠ ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב
]ןמא :להק[ :וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן ,בֵּ ית יִ ָ
:יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַר� לְ ﬠָ לַם וּלְ ﬠָ לְ מֵ י ﬠָ לְ מַ יָּא :ןזחו להק
מֵ הּ יִ ְתבָּ ַר� וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַ ר וְ יִ ְתרומַ ם וְ יִ ְתנַשּא וְ יִ ְתהַ דָּ ר וְ יִ ְת ַﬠלֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁ

]:אוה ךירב :להק[ .בְּ ִרי� הוּא ְ.דּקֻ ְדשָׁ א
ִמן כָּל בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א ת לְ ﬠֵ לָּא לְ ﬠֵ לָּא ִמכָּל"בעשי לְ ֵﬠלָּא
ןמא :להק[ :וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן .וְ ֶנחֱמָ תָ א דַּ אֲ ִמ ָירן בְּ ָﬠלְ מָ א
ירשא
יושׁבֵ י בֵ יתֶ �
אַ ְשׁ ֵרי הָ ָﬠם .אַ ְשׁ ֵרי הָ ﬠָ ם שֶׁ ָכּכָה לּו :עוד יְ הַ לְ לוּ� סֶּ לָה .אַ ְשׁ ֵרי ְ
.תּהִ לָּה לְ דָ וִ ד :אֱלהָ יו 'שה
.אֲרומ ְמ� אֱ לוהַ י הַ מֶּ לֶ� ְ
ִ
וַאֲבָ ְרכָה ִשׁ ְמ� לְ עולָם
.וּמ ֻהלָּל ְמאד 'ול הגָּד :וַאֲהַ לְ לָה ִשׁ ְמ� לְ עולָם וָﬠֶ ד .בְּ כָל יום אֲבָ ְר ֶכ ָךּ ָ :ו ֶﬠד
ְ
הֲדַ ר כְּ בוד :וּגְ בוּרתֶ י� יַגִּ ידוּ .דּור לְ דור יְ שַׁ בַּ ח מַ ﬠֲשי� :וְ לִ גְ ֻדלָּתו אֵ ין חֵ קֶ ר
נוראתֶ י� יאמֵ רוּ :וְ ִדבְ ֵרי נִ פְ לְ אתֶ י� אָ שיחָ ה .הודֶ �
:וּגְ ֻדלּ ְָת� אֲסַ פְּ ֶרנָּה ֶ .וﬠֱזוּז ְ
אֶ ֶר� אַ פַּ יִ ם וּגְ דָ ל '.חַ נּוּן וְ ַרחוּם ה :יְ ַרנֵּנוּ וְ צִ ְדקָ ְת� ֵ .זכֶר ַרב טוּבְ � יַבִּ יעוּ
ַוח ֲִסידֶ י� .כָּל מַ ﬠֲשי� 'יודוּ� ה :וְ ַרחֲמָ יו ﬠַ ל כָּל מַ ﬠֲשיו .לַכּל 'טוב ה :חָ סֶ ד
כוּת� יאמֵ רוּ :יְ בָ ְרכוּכָה
בוּר ְת� יְ דַ בֵּ רוּ .כְּ בוד מַ לְ ְ
הודי ַﬠ לִ בְ נֵי הָ אָ דָ ם :וּגְ ָ
לְ ִ
כוּת� מַ לְ כוּת כָּל עול ִָמים :כְ בוד הֲדַ ר מַ לְ כוּתווּ .גְּ בוּרתָ יו
וּמֶ ְמשַׁ לְ ְתּ� .מַ לְ ְ
ﬠֵ ינֵי כל אֵ לֶי� :וְ זוקֵ ף לְ כָל הַ כְּ פוּפִ ים .לְ כָל הַ נּפְ לִ ים 'סומֵ � ה :בְּ כָל דּור וָדר
כָל חַ י וּמַ שבִּ יﬠַ לְ .פּותֵ חַ אֶ ת יָדֶ � :וְ אַ תָּ ה נותֵ ן לָהֶ ם אֶ ת אָ כְ לָם בְּ ﬠִ תּו .יְ שבֵּ רוּ
קראָ יו 'קָ רוב ה :וְ חָ ִסיד בְּ כָל מַ ﬠֲשיו .בְּ כָל דְּ ָרכָיו 'צַ ִדּיק ה ָ:רצון
לְ כל .לְ כָל ְ
יושׁיﬠֵ ם ְ.רצון יְ ֵראָ יו ַיﬠֲשה :אֲ שֶׁ ר יִ קְ ָראֻ הוּ בֶ אֱ מֶ ת
:וְ אֶ ת שַׁ וְ ﬠָתָ ם יִ ְשׁמַ ע וְ ִ
התּהִ :וְ אֵ ת כָּל הָ ְרשָׁ ﬠִ ים י ְַשׁ ִמיד .אֶ ת כָּל אהֲבָ יו 'שׁומֵ ר ה
ְ .ידַ בֶּ ר פִּ י 'לַּת ְ
.וַאֲ נַחְ נוּ נְ בָ ֵר� יָהּ מֵ ﬠַתָּ ה וְ ﬠַד עולָם :וִ יבָ ֵר� כָּל בָּ שר שֵׁ ם קָ ְדשׁו לְ עולָם ָוﬠֶד
:הַ לְ לוּיָהּ

:ל ְַמנַצֵּ חַ ִמזְמור לְ דָ וִ ד
:יְ שַׂ גֶּבְ � שֵׁ ם אֱלהֵ י ַיﬠֲקב .יַﬠַ נְ � יְ הוָה בְּ יום צָ ָרה
:וּמצִּ יּון יִ ְסﬠָ דֶ ָךּ .יִ ְשׁלַח ﬠֶ ז ְְר� ִמקּדֶ שׁ
ִ
:וְ עול ְָת� יְ דַ ְשּׁנֶה סֶ לָה .יִ זְכּר כָּל ִמנְ חתֶ י�
:וְ כָל ﬠֲצָ ְת� יְ מַ לֵּא .יִ תֶּ ן לְ � כִ לְ בָ בֶ �
:יְ מַ לֵּא יְ הוָה כָּל ִמ ְשׁאֲלותֶ י� .וּבְ שֵׁ ם אֱ להֵ ינוּ נִ ְדגּל .נְ ַרנְּ נָה בִּ ישׁוּ ָﬠתֶ �
הושׁי .ﬠַתָּ ה יָדַ ﬠְ ִתּי
בִּ גְ בוּרות יֵשַׁ ע ַ .י ֲﬠנֵהוּ ִמ ְשּׁמֵ י קָ ְדשׁו .ﬠַ יְ הוָה ְמ ִשׁיחוכִּ י ִ
:יְ ִמינו
סּוּסים
:וַאֲ נַחְ נוּ בְּ שֵׁ ם יְ הוָה אֱ להֵ ינוּ ַנזְכִּ יר .אֵ לֶּה בָ ֶרכֶב וְ אֵ לֶּה בַ ִ

:וַאֲ נַחְ נוּ קַ ְמנוּ וַנִּ ְתעודָ ד .הֵ מָּ ה כּ ְָרעוּ וְ ָנ ָפלוּ
הושׁיﬠָה הַ מֶּ לֶ� ַי ֲﬠ
:נֵנוּ בְ יום קָ ְראֵ נוּיְ הוָה ִ
יתי :נְ אֻ ם יְ הוָה .וּבָ א לְ צִ יּון גּואֵ ל וּלְ שָׁ בֵ י פֶ שַׁ ע בְּ ַיﬠֲקב
אותָ ם .וַאֲ נִ י זאת בְּ ִר ִ
לא יָמוּשׁוּ ִמפִּ י� .רוּחִ י אֲשֶׁ ר ﬠָ לֶי� ְוּדבָ ַרי אֲ שֶׁ ר שַׂ ְמ ִתּי בְּ פִ י� .אָ מַ ר יְ הוָה
וּמפִּ י ז ֶַרע ז ְַרﬠֲ�
.וּמפִּ י ז ְַרﬠֲ� ִ
:מֵ ﬠַתָּ ה וְ ﬠַד עולָם .אָ מַ ר יְ הוָה ִ
:וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ אָ מַ ר .וְ אַ תָּ ה קָ דושׁ יושֵׁ ב ְתּהִ לּות יִ ְשׂ ָראֵ ל
:מלא כָל הָ אָ ֶרץ כְּ בודו .קָ דושׁ יְ הוָה צְ בָ אות .קָ דושׁ .קָ דושׁ
ְ
.וּמקַ בְּ לִ ין דֵּ ין ִמן דֵּ ין
.בֵּ ית ְשׁכִ ינְ תֵּ הּ וְ אָ ְמ ִרין קַ ִדּישׁ בִּ ְשׁמֵ י ְמרומָ א ﬠִ לָּאָ ה ְ
בוּרתֵּ הּ
יְ הוָה .קַ ִדּישׁ לְ ﬠָ לַם וּלְ ﬠָ לְ מֵ י ﬠָ לְ מַ יָּא .קַ ִדּישׁ ﬠַל אַ ְרﬠָא עובַ ד גְּ ְ
:מַ לְ יָא כָל אַ ְרﬠָא זִיו יְ קָ ֵרהּ .צְ בָ אות
.וָאֶ ְשׁמַ ע אַ ח ֲַרי קול ַרﬠַ שׁ גָדול .ו ִַתּשָּׂ אֵ נִ י רוּחַ
:בָּ רוּ� כְּ בוד יְ הוָה ִמ ְמּקומו
:וּשׁמָ ﬠִ ית בַּ ְת ַרי קָ ל זִיﬠַ סַ גִּ יא ִדּ ְמשַׁ בְּ חִ ין וְ אָ ְמ ִרין .ל ְַתנִ י רוּחָ אוּנְ טָ
בְּ ִרי� ְ
יְ הוָה מַ לְ כוּתֵ הּ :יְ הוָה יִ ְמל� לְ עולָם וָﬠֶ ד :יְ קָ ָרא דַ יהוָה מֵ אֲ תַ ר בֵּ ית ְשׁכִ ינְתֵּ הּ
.וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲבותֵ ינוּ יְ הוָה אֱלהֵ י אַ בְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק .קָ אֵ ם לְ ָﬠלַם וּלְ ﬠָלְ מֵ י ָﬠלְ מַ יָּא
וְ הוּא :וְ הָ כֵן לְ בָ בָ ם אֵ לֶי� .שָׁ ְמ ָרה זּאת לְ עולָם לְ יֵצֶ ר מַ חְ ְשׁבות לְ בַ ב ﬠַמֶּ �
כִּ י :וְ לא יָﬠִ יר כָּל חֲמָ תו .וְ הִ ְרבָּ ה לְ הָ ִשׁיב אַ פּו .יְ כַפֵּר ﬠָ ון וְ לא י ְַשׁחִ ית ַ.רחוּם
תור ְת� ְ:ראֶ י�וְ ַרב חֶ סֶ ד לְ כָל ק .אַ תָּ ה אֲ דנָי טוב וְ סַ לָּח
צִ ְדקָ ְת� צֶ דֶ ק לְ עולָם וְ ָ
.תּתֵּ ן אֱ מֶ ת לְ ַיﬠֲקב ֱ :אמֶ ת
ֲ :אשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ﬠְ תָּ ַלאֲבתֵ ינוּ ִמימֵ י קֶ דֶ ם .חֶ סֶ ד לְ אַ בְ ָרהָ ם ִ
.יְ הוָה צְ בָ אות ﬠִ מָּ נוּ :הָ אֵ ל יְ שׁוּﬠָתֵ נוּ סֶ לָה .בָּ רוּ� אֲ דנָי יום יום ַיﬠֲמָ ס לָנוּ
יְ הוָה :יְ הוָה צְ בָ אות אַ ְשׁ ֵרי אָ דָ ם בּטֵ חַ בָּ � ַ :יﬠֲקב סֶ לָה ִמ ְשׂגָּב לָנוּ אֱ להֵ י
.הושׁיﬠָה
ִ
.בָּ רוּ� הוּא אֱ להֵ ינוּ שֶׁ בְּ ָראָ נוּ לִ כְ בודו :הַ מֶּ לֶ� ַי ֲﬠנֵנוּ בְ יום קָ ְראֵ נוּ
תּורת אֱמֶ ת .וְ הִ בְ ִדּילָנוּ ִמן הַ תּוﬠִ ים
א הוּ .וְ חַ יֵּי עולָם נָטַ ע בְּ תוכֵנוּ .וְ נָתַ ן לָנוּ ַ
תורתו
וְ יָשֵׂ ם בְּ לִ בֵּ נוּ אַ הֲבָ תו וְ יִ ְראָ תו וְ ַלﬠֲשׂות ְרצונו וּלְ ﬠָבְ דו .יִ פְ תַּ ח לִ בֵּ נוּ בְּ ָ
יְ הִ י ָרצון ִמלְּ פָ נֶי� יְ הוָה :לְ מַ ﬠַן לא נִ יגַע ל ִָריק וְ לא ֵנלֵד לַבֶּ הָ לָה .בְּ לֵבָ ב שָׁ לֵם
וְ נִ ְזכֶּה וְ נִ חְ יֶה וְ נִ ְראֶ ה .ם הַ זֶּהשֶׁ נִּ ְשׁמר חֻקֶּ י� בָּ עו ָל .אֱ להֵ ינוּ וֵאלהֵ י אֲבותֵ ינוּ
לְ מַ ﬠַן יְ זַמֶּ ְר� .וְ נִ ַירשׁ טובָ ה וּבְ ָרכָה לִ ְשׁנֵי יְ מות הַ מָּ ִשׁיחַ וּלְ חַ יֵּי הָ עולָם הַ בָּ א
.בָּ רוּ� הַ גֶּבֶ ר אֲ שֶׁ ר יִ בְ טַ ח בַּ יהוָה :יְ הוָה אֱ להַ י לְ עולָם אודֶ ָךּ .כָבוד וְ לא ִידּם
:כִּ י בְּ יָהּ יְ הוָה צוּר עול ִָמים .בִּ ְטחוּ בַ יהוָה ﬠֲדֵ י ﬠַד :וְ הָ יָה יְ הוָה ִמבְ טַ חו
יוד ֵﬠי ְשׁמֶ �
דּרשֶׁ י� יְ הוָה .וְ יִ בְ ְטחוּ בְ � ְ
.יְ הוָה חָ פֵץ לְ מַ ﬠַן צִ ְדקו :כִּ י לא ﬠָ זַבְ תָּ ְ
תּורה וְ י ְַא ִדּיר
:יַגְ ִדּיל ָ

.שׁמֵ הּ ַרבָּ א שׁיִ ְתגַּדֵּ ל וְ יִ ְתקַ דֵּ :א"גרסת הגר יִ ְתגַּדַּ ל וְ יִ ְתקַ דַּ שׁ
אמן :םינועו ְ
בְּ חַ יֵיכוֹן וּבְ יוֹמֵ יכוֹן וּבְ חַ יֵי ְדּכָל ,וְ י ְַמלִ י� מַ לְ כוּתֵ הּ .בְּ ﬠָ לְ מָ א ִדי בְ ָרא כִּ ְרעוּתֵ הּ
:בַּ ֲﬠ ַגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן ,בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל
:לְ ﬠָ לְ מֵ י ﬠָ לְ מַ יָאיְהֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַר� לְ ﬠָ לַם וּ .אמן :הנוע להקה
יִתפָּאַ ר :יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַר� לְ ָﬠלַם וּלְ ָﬠלְ מֵ י ָﬠלְ מַ יָא
יִ ְתבָּ ַר� וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח וְ ְ
קוּדשָׁ א בְּ ִרי� הוּא ,וְ יִ ְתרוֹמַ ם וְ יִ ְתנַשֵּׂ א וְ יִ ְתהַ דָּ ר וְ יִ ְתﬠַ לֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל
ְשׁמֵ הּ ְדּ ְ
בְּ ִרי� הוּא :םינועו
לְ ﬠֵ ילָא וּלְ ﬠֵ ילָא :בעשרת ימי תשובה במקום לְ ﬠֵ ילָא ִמן כָּל ִמן כָּל לְ ﬠֵילָא
,מכָּל בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָירתָ א
:וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן .דַ אֲ ִמ ָירן בְּ ﬠָ לְ מָ א ,תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ נֶחָ מָ תָ א ִ
ןמא :םינועו
וּב ָרצון אֶ ת ְתּפִ לָּתֵ נוּ :קהל
:קַ בֵּ ל ְבּ ַרח ֲִמים ְ
לוֹתהוֹ
עוּתהוֹן ְדּכָל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל קֳ דָ ם אֲ בוּהוֹן ִדּי בִ ְשׁמַ יָּא ִתּ ְתקַ בַּ ל צְ ְ
,ן וּבָ ְ
ןמא :םינועו .וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן
בר� מֵ ﬠַ תָּ ה וְ ﬠַ ד עולָם :קהל
:יְ ִהי שֵׁ ם יְ הוָה ְמ ָ
:םינועו :יְ הֵ א ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָא וְ חַ יִּ ים ﬠָ לֵינו וְ ﬠַל כָּל יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן
ןמא
:ﬠֶ ז ְִרי מֵ ﬠִ ם יְ הוָה עשֵׂ ה שָׁ מַ יִ ם וָאָ ֶרץ :קהל
השלום ִבּ ְמרוֹמָ יו הוּא ַיﬠֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם ﬠָ לֵינוּ :עוֹשֶׂ ה שָׁ לוֹם בעשרת ימי תשובה
ןמא :םינועו :וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן ,וְ ﬠַ ל כָּל יִ ְשׂ ָראֵ ל

אשׁיתלָתֵ ת גְּ ֻדלָּה לְ יוצֵ ר בְּ .ﬠָ לֵינוּ לְ שַׁ בֵּ חַ לַאֲ דון הַ כּל
שֶׁ לּא ﬠָשנוּ כְּ גויֵי ֵ.ר ִ
אֲרצות
גורלֵנוּ .וְ לא שמָ נוּ כְּ ִמ ְשׁפְּ חות הָ אֲ דָ מָ ה .הָ ָ
שֶׁ לּא שם חֶ לְ קֵ נוּ כָּהֶ ם וְ ָ
יושׁיﬠַ :כְּ כָל הֲמונָם
וּמ ְתפַּ לְ לִ ים אֶ ל אֵ ל לא ִ
:שֶׁ הֵ ם ִמ ְשׁתַּ חֲוִ ים לְ הֶ בֶ ל וְ ִריק ִ
וּמוד
ִ
וּמ ְשׁתַּ חֲוִ ים
כּורﬠִ ים ִ
ים לִ פְ נֵי מֶ לֶ� מַ לְ כֵי הַ ְמּלָכִ ים הַ קָּ דושׁ בָּ רוּ� וַאֲ נַחְ נוּ ְ
וּשׁכִ ינַת .וּמושַׁ ב יְ קָ רו בַּ שָּׁ מַ יִ ם ִממַּ ﬠַל .שֶׁ הוּא נוטֶ ה שָׁ מַ יִ ם וְ יוסֵ ד אָ ֶרץ :הוּא
ְ
רומים
ַכּכָּתוּב .אֶ פֶס זוּלָתו .אֱ מֶ ת מַ לְ כֵּנוּ .הוּא ֱאלהֵ ינוּ אֵ ין עוד :ﬠֻזּו בְּ גָבְ הֵ י ְמ ִ
תור
הוּא הָ אֱלהִ ים בַּ שָּׁ מַ יִ ם ִממַּ ﬠַל 'כִּ י ה .וְ יָדַ ﬠְ תָּ הַ יּום ַוהֲשֵׁ בתָ אֶ ל לְ בָ בֶ � .תובְּ ָ
:אֵ ין עוד .וְ ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ ִמתָּ חַ ת
לְ הַ ﬠֲבִ יר גִּ לּוּלִ ים .אֱלהֵ ינוּ לִ ְראות ְמהֵ ָרה בְּ ִתפְ אֶ ֶרת ֻﬠזֶּ� 'ﬠַ ל כֵּן נְ קַ וֶּה לְּ � ה
.מן הָ אָ ֶרץ
וְ כָל בְּ נֵי .לְ תַ קֵּ ן עולָם בְּ מַ לְ כוּת שַׁ דַּ י .רות יִ כּ ֵָרתוּןוְ הָ ֱאלִ ילִ ים ָכּ ִ
יושׁבֵ י .בָ שר יִ קְ ְראוּ בִ ְשׁמֶ � לְ הַ פְ נות אֵ לֶי� כָּל ִר ְשׁﬠֵי אָ ֶרץ
יַכִּ ירוּ וְ י ְֵדעוּ כָּל ְ

.תּשָּׁ בַ ע כָּל לָשׁון .כִּ י לְ � ִתּכְ ַרע כָּל בֶּ ֶר� .תֵ בֵ ל
עוּ אֱלהֵ ינוּ יִ כְ ְר 'לְ פָ נֶי� ה ִ
וְ ִת ְמל� .וִ יקַ בְּ לוּ ֻכלָּם אֶ ת על מַ לְ כוּתֶ � .וְ לִ כְ בוד ִשׁ ְמ� יְקָ ר יִ תֵּ נוּ .וְ יִ פּלוּ
כִּ י הַ מַּ לְ כוּת שֶׁ לְּ � הִ יא וּלְ עולְ מֵ י ﬠַ ד ִתּ ְמל� ֲ .ﬠלֵיהֶ ם ְמהֵ ָרה לְ עולָם ָו ֶﬠד
תורתֶ � .בְּ כָבוד
לְ מֶ לֶ� ﬠַ ל 'וְ הָ יָה ה .וְ נֶאֱ מַ ר :יִ ְמל� לְ עולָם וָﬠֶ ד 'ה ַ .כּכָּתוּב בְּ ָ
וּשׁמו אֶ חָ ד 'בַּ יּום הַ הוּא יִ הְ יֶה ה .כָּל הָ אָ ֶרץ
:אֶ חָ ד ְ
וּמשּׁאַ ת ְרשָׁ ﬠִ ים כִּ י תָ בא
דַּ בְּ רוּ .ﬠֻצוּ ﬠֵצָ ה וְ תֻ פָר :אַ ל ִתּ ָירא ִמפַּחַ ד פִּ ְתאם ִ
אֲ נִ י .אֲ נִ י אֶ ְסבּל וְ ַﬠד שיבָ ה .וְ ﬠַד זִקְ נָה אֲנִ י הוּא :כִּ י ﬠִ מָּ נוּ אֵ ל .דָ בָ ר וְ לא יָקוּם
שיתי וַאֲ נִ י אֶ שּא וַאֲנִ י אֶ ְסבּל וַאֲ מַ לֵּט
:ﬠָ ִ

:םותי שידק
]ןמא :להק[ .יִ ְתגַּדַּ ל וְ יִ ְתקַ דַּ שׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א :לבא
בְּ ﬠָ לְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ וְ י ְַמלִ י� מַ לְ כוּתֵ הּ בְּ חַ יֵּיכון וּבְ יומֵ יכון וּבְ חַ יֵּי ְדכָל
שר
]ןמא :להק[ :וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן ,אֵ ל בַּ ֲﬠ ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריבבֵּ ית יִ ָ
:יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַר� לְ ﬠָ לַם וּלְ ﬠָ לְ מֵ י ﬠָלְ מַ יָּא :לבאו להק
יִ ְתבָּ ַר� וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַ ר וְ יִ ְתרומַ ם וְ יִ ְתנַשּא וְ יִ ְתהַ דָּ ר וְ יִ ְת ַﬠלֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל :לבא
אשׁמֵ הּ ְדּקֻ
]:אוה ךירב :להק[ .בְּ ִרי� הוּא ְ.דשָׁ ְ
וְ ִשׁ ָירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א לְ ﬠֵ לָּא לְ ﬠֵ לָּא ִמכָּל :ת”בעשי לְ ﬠֵ לָּא ִמן כָּל בִּ ְרכָתָ א
]ןמא :להק[ :וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן .וְ ֶנחֱמָ תָ א דַּ אֲ ִמ ָירן בְּ ָﬠלְ מָ א
שראֵ ל יְ הֵ א ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ חַ יִּ ים ﬠָ לֵינוּ וְ ﬠַ ל
:וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן .כָּל יִ ָ
]ןמא :להק[
בִּ ְמרומָ יו הוּא ַיﬠֲשה שָׁ לום ﬠָ לֵינוּ וְ ﬠַל כָּל הַ שָּׁ לום :ת”בעשי עושה שָׁ לום
שראֵ ל וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן
]ןמא :להק[ :יִ ָ
אומ ִרים בְּ בֵ ית הַ ִמּקְ דָּ שׁ .הַ יּום יום ִראשׁון בְּ שַּׁ בָּ ת
לְ דָ וִ ד :שֶׁ בּו הָ יוּ הַ לְ וִ יִּם ְ
.מזְמור
וּמלואָ הּ 'לה ִ
ישׁבֵ י בָ הּ .הָ אָ ֶרץ ְ
וְ ﬠַל .כִּ י הוּא ﬠַ ל י ִַמּים יְסָ דָ הּ :תֵּ בֵ ל וְ ְ
'.מי ַי ֲﬠלֶה בְ הַ ר ה :נְ הָ רות יְ כונְ נֶהָ
:שׁווּמי יָקוּם בִּ ְמקום קָ ְד ִ
ִ
נְ קִ י כַפַּ יִ ם וּבַ ר
'.יִ שּא בְ ָרכָה מֵ אֵ ת ה :אֲ שֶׁ ר לא נָשא לַשָּׁ וְ א נַפְ ִשׁי וְ לא נִ ְשׁבַּ ע לְ ִמ ְרמָ ה .לֵבָ ב
דּרשָׁ יו :וּצְ דָ קָ ה מֵ אֱלהֵ י ִי ְשׁעו
:מבַ קְ שֵׁ י פָ נֶי� ַיﬠֲקב סֶ לָה .זֶה דּור ְ
שאוּ ְ
ﬠָרים ָראשֵׁ יכֶם וְ הִ נָּשאוּ פִּ ְתחֵ י עולָם
.שׁ ִ
ִמי זֶה מֶ לֶ� :בוא מֶ לֶ� הַ כָּבודוְ ָי ְ
ﬠָרים ָראשֵׁ יכֶם וּשאוּ :גִּ בּור ִמלְ חָ מָ ה 'ה .ﬠִ זּוּז וְ גִ בּור 'ה .הַ כָּבוד
שאוּ ְשׁ ִ
.מי הוּא זֶה מֶ לֶ� הַ כָּבוד :וְ יָבא מֶ לֶ� הַ כָּבוד .פִּ ְתחֵ י עולָם
צְ בָ אות הוּא 'ה ִ
:סֶ לָה .מֶ לֶ� הַ כָּבוד

אומ ִרים בְּ בֵ ית הַ ִמּקְ דָּ שׁ .בָּ תהַ יּום יום שֵׁ נִי בְּ שַׁ
ִשׁיר ִמזְמור :שֶׁ בּו הָ יוּ הַ לְ וִ יִּ ם ְ
קרח
:וּמ ֻהלָּל ְמאד בְּ ﬠִ יר אֱלהֵ ינוּ הַ ר קָ ְדשׁו 'גָּדול ה :לִ בְ נֵי ַ
יְ פֵה נוף ְמשוש ְ
ע אֱ להִ ים בְּ אַ ְר ְמנותֶ יהָ נודַ :קִ ְריַת מֶ לֶ� ָרב .הַ ר צִ יּון י ְַרכְּ תֵ י צָ פון .כָּל הָ אָ ֶרץ
נִ בְ הֲלוּ .הֵ מָּ ה ָראוּ כֵּן תָּ מָ הוּ :ﬠָבְ רוּ יַחְ דָּ ו .כִּ י הִ נֵּה הַ ְמּלָכִ ים נוﬠֲדוּ :לְ ִמשגָּב
בְּ רוּחַ קָ ִדים ְתּשַׁ בֵּ ר אֳ נִ יּות :חִ יל כַּיּולֵדָ ה ְ.רﬠָ דָ ה אֲחָ זָתַ ם שָׁ ם :נֶחְ ָפּזוּ
אֱ להִ ים .ות בְּ ﬠִ יר אֱ להֵ ינוּצְ בָ א ' ַכּאֲשֶׁ ר שָׁ מַ ﬠְ נוּ כֵּן ָר ִאינוּ בְּ ﬠִ יר ה :תַּ ְר ִשׁישׁ
כְּ ִשׁ ְמ� ֱאלהִ ים ִ:דּ ִמּינוּ אֱ להִ ים חַ ְסדֶּ � בְּ קֶ ֶרב הֵ י ָכלֶ� :יְ כונְ נֶהָ ַﬠד עולָם סֶ לָה
תָּ גֵלְ נָה בְּ נות .יִ שמַ ח הַ ר צִ יּון :צֶ דֶ ק מָ לְ אָ ה יְ ִמינֶ� .כֵּן ְתּהִ לּ ְָת� ﬠַ ל קַ צְ וֵי אֶ ֶרץ
:ספְ רוּ ִמגְ דָּ לֶיהָ .סבּוּ צִ יּון וְ הַ קִּ יפוּהָ :לְ מַ ﬠַן ִמ ְשׁפָּטֶ י� .יְ הוּדָ ה
ִשׁיתוּ לִ בְּ כֶם ִ
.פַּסּגוּ אַ ְר ְמנותֶ יהָ .לְ חֵ ילָה
כִּ י זֶה אֱלהִ ים ֱאלהֵ ינוּ :לְ מַ ﬠַן ְתּסַ פְּ רוּ לְ דור אַ חֲרון ְ
:הוּא יְ ַנ ֲהגֵנוּ ﬠַ ל מוּת .עולָם וָﬠֶ ד
ישׁי בְּ שַׁ בָּ ת
אומ ִרים בְּ בֵ ית הַ ִמּקְ דָּ שׁשֶׁ בּו הָ יוּ הַ .הַ יּום יום ְשׁלִ ִ
ִמזְמור :לְ וִ יִּם ְ
.ﬠַד מָ תַ י ִתּ ְשׁפְּ טוּ ﬠָ וֶל :בְּ קֶ ֶרב אֱ להִ ים יִ ְשׁפּט .אֱ להִ ים נִ צָּ ב בַּ ﬠֲדַ ת אֵ ל .לְ אָ סָ ף
.שׁפְ טוּ דָ ל וְ יָתום :וּפְ נֵי ְרשָׁ ﬠִ ים ִתּשאוּ סֶ לָה
פַּלְּ טוּ דַ ל :ﬠָ נִ י ו ָָרשׁ הַ צְ ִדּיקוּ ִ
יִתהַ לָּכוּ ְ:רשָׁ ﬠִ ים הַ צִּ ילוּ ִמיַּד .וְ אֶ בְ יון
יִ מּוטוּ כָּל .לא י ְָדעוּ וְ לא יָבִ ינוּ בַּ חֲשֵׁ כָה ְ
:מוסדֵ י אָ ֶרץ
ְ
אָ כֵן כְּ אָ דָ ם :וּבְ נֵי ﬠֶ לְ יון כֻּלְּ כֶם ֲ .אנִ י אָ מַ ְר ִתּי ֱאלהִ ים אַ תֶּ ם
.תּמוּתוּן
שּרים ִתּפּלוּ ְ
תָּ ה ִתנְ חַ ל כִּ י אַ .קוּמָ ה אֱ להִ ים שָׁ פְ טָ ה הָ אָ ֶרץ :וּכְ אַ חַ ד הַ ִ
:בְּ כָל הַ גּויִ ם
אומ ִרים בְּ בֵ ית הַ ִמּקְ דָּ שׁ .הַ יּום יום ְרבִ יﬠִ י בְּ שַׁ בָּ ת
אֵ ל :שֶׁ בּו הָ יוּ הַ לְ וִ יִּ ם ְ
ﬠַ ד :הָ שֵׁ ב גְּ מוּל ﬠַל גּ ִֵאים .הִ נָּשא שׁפֵט הָ אָ ֶרץ :אֵ ל נְ קָ מות הופִ יﬠַ '.נְ קָ מות ה
יִ ְתאַ ְמּרוּ כָּל .יַבִּ יעוּ יְ דַ בְּ רוּ ﬠָ תָ ק :זוּﬠַד מָ תַ י ְרשָׁ ﬠִ ים ַיﬠֲל '.מָ תַ י ְרשָׁ ﬠִ ים ה
יתומים :וְ ַנ ֲחל ְָת� יְ ﬠַ נּוּ .יְ דַ כְּ אוּ 'ﬠַ ְמּ� ה :פּ ֲﬠלֵי אָ וֶן
אַ לְ מָ נָה וְ גֵר ַיהֲרגוּ וִ ִ
ַיּאמרוּ לא ְיִראֶ ה יָּהּ :יְ ַרצֵּ חוּ
.בִּ ינוּ בּﬠ ֲִרים בָּ ﬠָ ם :וְ לא יָבִ ין אֱלהֵ י ַיﬠֲקב .ו ְ
:אם יצֵ ר ﬠַ יִן הֲלא יַבִּ יט .הֲנטַ ע אזֶן הֲלא יִ ְשׁמָ ע :י תַּ שכִּ ילוּוּכְ ִסילִ ים מָ תַ
ִ
כִּ י הֵ מָּ ה .ידֵ ﬠַ מַ חְ ְשׁבות אָ דָ ם 'ה :הַ ְמלַמֵּ ד אָ דָ ם דָּ ַﬠת .הֲיסֵ ר גּויִ ם הֲלא יוכִ יחַ
תּור ְת� ְתל ְַמּדֶ נּוּ .אַ ְשׁ ֵרי הַ גֶּבֶ ר אֲ שֶׁ ר ְתּי ְַסּ ֶרנּוּ יָּהּ :הָ בֶ ל
:וּמ ָ
ט לו ִמימֵ י לְ הַ ְשׁקִ י ִ
כִּ י ﬠַד :וְ ַנ ֲחלָתו לא ַיﬠֲזב .ﬠַ מּו 'כִּ י לא יִ טּשׁ ה :ﬠַ ד יִ כּ ֶָרה ל ָָרשָׁ ע שָׁ חַ ת ָ.רע
.מי יָקוּם לִ י ﬠִ ם ְמ ֵרﬠִ ים :וְ אַ ח ֲָריו כָּל יִ ְשׁ ֵרי לֵב .צֶ דֶ ק יָשׁוּב ִמ ְשׁפָּט
ִמי יִ ְתיַצֵּ ב ִ
ִאם אָ מַ ְר ִתּי :ט שָׁ כְ נָה דוּמָ ה נַפְ ִשׁיﬠֶ ז ְָרתָ ה לִּ י כִּ ְמﬠַ 'לוּלֵי ה :לִ י ﬠִ ם פּ ֲﬠלֵי אָ וֶן
שרﬠַפַּ י בְּ קִ ְרבִּ י תַּ נְ חוּמֶ י� יְ שַׁ ﬠַ ְשׁעוּ :יִ ְסﬠָ דֵ נִ י 'חַ ְס ְדּ� ה .מָ טָ ה ַרגְ לִ י
בְּ רב ְ
יָגודּוּ ﬠַל נֶפֶשׁ צַ ִדּיק וְ דָ ם נָקִ י :יצֵ ר ָﬠמָ ל ֲﬠלֵי חק .הַ יְ חָ בְ ְר� כִּ סֵּ א הַ וּות :נַפְ ִשׁי
ַויָּשֶׁ ב ֲﬠלֵיהֶ ם אֶ ת אונָם :וֵאלהַ י לְ צוּר מַ חְ ִסי .לִ י לְ ִמשגָּב ' ְיהִ י ה ַו :י ְַר ִשׁיעוּ

נ ִָריﬠָ ה לְ צוּר '.לְ כוּ נְ ַרנְּ נָה לה :אֱלהֵ ינוּ 'יַצְ ִמיתֵ ם ה .וּבְ ָרﬠָתָ ם יַצְ ִמיתֵ ם
גָּדול וּמֶ לֶ� 'כִּ י אֵ ל גָּדול ה :בִּ ז ְִמירות נ ִָריﬠַ לו .נְ קַ ְדּמָ ה פָ נָיו בְּ תודָ ה :יִ ְשׁ ֵﬠנוּ
:ﬠַ ל כָּל אֱלהִ ים
ישׁי בְּ שַׁ בָּ ת
אומ ִרים בְּ בֵ ית הַ ִמּקְ דָּ שׁ .הַ יּום יום ח ֲִמ ִ
ל ְַמנַצֵּ חַ :שֶׁ בּו הָ יוּ הַ לְ וִ יִּם ְ
שאוּ ז ְִמ ָרה :הָ ִריעוּ לֵאלהֵ י ַיﬠֲקב .הַ ְרנִ ינוּ לֵאלהִ ים עוּזֵּנוּ ַ :ﬠל הַ גִּ ִתּית לְ אָ סָ ף
.וּתנוּ תף
.תּקְ עוּ בַ חדֶ שׁ שׁופָר :כִּ נּור נָﬠִ ים ﬠִ ם נָבֶ ל ְ
כִּ י חק :בַּ כֶּסֶ ה לְ יום חַ גֵּנוּ ִ
שראֵ ל הוּא
:מ ְשׁפָּט לֵאלהֵ י ַיﬠֲקב .לְ יִ ָ
בְּ צֵ אתו ַﬠל אֶ ֶרץ .ﬠֵ דוּת בִּ יהוסֵ ף שמו ִ
.מצְ ָריִ ם
ירותי ִמסֵּ בֶ ל ִשׁכְ מו :שפַת לא יָדַ ﬠְ ִתּי אֶ ְשׁמָ ע ִ
כַּפָּיו ִמדּוּד .ה ֲִס ִ
ֲברנָה
אֶ בְ חָ נְ � ﬠַ ל מֵ י ְמ ִריבָ ה .אֶ ﬠֶ נְ � בְּ סֵ תֶ ר ַרﬠַ ם .אתָ ָואֲחַ לְּ צֶ ָךּבַּ צָּ ָרה קָ ָר :תַּ ﬠ ְ
.שׁמַ ע ﬠַ ִמּי וְ אָ ﬠִ ידָ ה בָּ � :סֶ לָה
שראֵ ל ִאם ִתּ ְשׁמַ ע לִ י ְ
.לא יִ הְ יֶה בְ � אֵ ל זָר :יִ ָ
פִּ י� הַ ְרחֶ ב .אֱ להֶ י� הַ מַּ ﬠַ לְ � מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם 'אָ נכִ י ה :וְ לא ִת ְשׁתַּ ֲחוֶה לְ אֵ ל ֵנכָר
שראֵ ל לא אָ בָ ה לִ י :וַאֲ מַ לְ אֵ הוּ
וָאֲ שַׁ לְּ חֵ הוּ בִּ ְשׁ ִרירוּת :וְ לא שָׁ מַ ע ﬠַ ִמּי לְ קולִ י וְ יִ ָ
שראֵ ל בִּ ְד ָרכַי ְיהַ לֵּכוּ .לוּ ﬠַ ִמּי שׁמֵ ַﬠ לִ י :יֵלְ כוּ בְּ מוﬠֲצותֵ יהֶ ם .לִ בָּ ם
.כִּ ְמﬠַט :יִ ָ
המ :וְ ﬠַל צָ ֵריהֶ ם אָ ִשׁיב י ִָדי .אויְ בֵ יהֶ ם אַ כְ נִ יﬠַ
וִ יהִ י ﬠִ תָּ ם .יְ ַכחֲשׁוּ לו 'שנְ אֵ י ְ
:וּמצּוּר ְדּבַ שׁ אַ ְשׂבִּ יﬠֶ� ַ .ויַּאֲ כִ ילֵהוּ מֵ חֵ לֶב חִ טָּ ה :לְ עולָם
ִ
אומ ִרים בְּ בֵ ית הַ ִמּקְ דָּ שׁ .הַ יּום יום ִשׁ ִשּׁי בְּ שַׁ בָּ ת
מָ לָ� 'ה :שֶׁ בּו הָ יוּ הַ לְ וִ יִּ ם ְ
:תּכּון תֵּ בֵ ל בַּ ל ִתּמּוט אַ ף .עז הִ ְתאַ זָּר 'לָבֵ שׁ ה .גֵּאוּת לָבֵ שׁ
.נָכון כִּ ְסאֲ � מֵ אָ ז ִ
:יִ שאוּ נְ הָ רות דָּ כְ יָם .נָשאוּ ְנהָ רות קולָם '.נָשאוּ נְ הָ רות ה :מֵ עולָם אָ תָּ ה
.מקּלות מַ יִ ם ַרבִּ ים אַ ִדּ ִירים ִמ ְשׁבְּ ֵרי יָם
ֵﬠדתֶ י� נֶאֶ ְמנוּ ':אַ ִדּיר בַּ מָּ רום ה ִ
.מאד
ית� נָאֲ וָה קדֶ שׁ ְ
אר� י ִָמים 'ה .לְ בֵ ְ
:לְ ֶ

