
  ַהְמבָר� ’ָּבְרכּו ֶאת ה :רוביצ חילש

  ַהְמבָר� ְלעוָלם ָוֶעד 'ָּברּו� ה :להקה

  ָוֶעד ַהְמבָר� ְלעוָלם 'ָּברּו� ה :רוביצ חילש

ֹעֶׂשה ָׁשלום  .יוֵצר אור ּובוֵרא חֶׁש� ,ֱאלֵהינּו ֶמֶל� ָהעוָלם ,'ָּברּו� ַאָּתה ה
  .ּובוֵרא ֶאת ַהּכל

ּוְבטּובו ְמַחֵּדׁש ְּבָכל יום ָּתִמיד  .ַהֵּמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים
ָמְלָאה ָהָאֶרץ  .ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעשיתָ  .'ָמה ַרּבּו ַמֲעשי� ה .ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית
ַנּשא ִמימות ַהְמֻׁשָּבח ְוַהְמפָאר ְוַהִּמתְ  .ַהֶּמֶל� ַהְמרוָמם ְלַבּדו ֵמָאז .ִקְנָיֶנ�

 .צּור ִמשַּגֵּבנּו .ֲאדון ֻעֵּזנּו .ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלינּו .ֱאלֵהי עוָלם .עוָלם
טוב  .ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחָּמה .ֵאל ָּברּו� ְּגדול ֵּדָעה .ִמשָּגב ַּבֲעֵדנּו .ָמֵגן ִיְׁשֵענּו
רוְמֵמי  .ִּפּנות ְצָבָאיו ְקדוִׁשים .ּזוְמאורות ָנַתן ְסִביבות עֻ  .ָיַצר ָּכבוד ִלְׁשמו

ֱאלֵהינּו ַעל ֶׁשַבח ַמֲעשי  'ִּתְתָּבַר� ה .ָּתִמיד ְמַסְּפִרים ְּכבוד ֵאל ּוְקֻדָּׁשתו .ַׁשַּדי
  .ְיָפֲארּו� ֶּסָלה .ְוַעל ְמאוֵרי אור ֶׁשָעשיתָ  .ָיֶדי�

ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמ� ָלַעד ַמְלֵּכנּו  .יםִּתְתָּבַר� צּוֵרנּו ַמְלֵּכנּו ְוגוֲאֵלנּו ּבוֵרא ְקדוׁשִ 
ּוַמְׁשִמיִעים  .יוֵצר ְמָׁשְרִתים ַוֲאֶׁשר ְמָׁשְרָתיו ֻּכָּלם עוְמִדים ְּברּום עוָלם

ֻּכָּלם  .ֻּכָּלם ֲאהּוִבים .ִּדְבֵרי ֱאלִהים ַחִּיים ּוֶמֶל� עוָלם .ְּבִיְרָאה ַיַחד ְּבקול
ְוֻכָּלם  .ֻכָּלם עושים ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצון קוָנםוְ  .ֻּכָּלם ִּגּבוִרים .ְּברּוִרים

ּוְמָבְרִכים ּוְמַׁשְּבִחים  .ְּבִׁשיָרה ּוְבִזְמָרה .ּפוְתִחים ֶאת ִּפיֶהם ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה
  .ּוְמָפֲאִרים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמְמִליִכים

 

 

 

 

 



ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים  .ָקדוׁש הּוא .ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא ֶאת ֵׁשם ָהֵאל ַהֶּמֶל� ַהָּגדול
ְונוְתִנים ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה ְלַהְקִּדיׁש ְליוְצָרם  .ֲעֵליֶהם על ַמְלכּות ָׁשַמִים ֶזה ִמֶּזה

עוִנים ְואוְמִרים  .ְקֻדָׁשה ֻּכָּלם ְּכֶאָחד .ְּבשָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה .ְּבַנַחת רּוחַ 
 :ְּבִיְרָאה

  ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבודו .ְצָבאות 'דוׁש ָקדוׁש ָקדוׁש הקָ 
ְלֻעָּמָתם  .ְוָהאוַפִּנים ְוַחּיות ַהּקֶדׁש ְּבַרַעׁש ָּגדול ִמְתַנּשִאים ְלֻעַּמת שָרִפים

 :ְמַׁשְּבִחים ְואוְמִרים
  .ִמְּמקומו ’ָּברּו� ְּכבוד ה

ְוַקָּים ְזִמירות יאֵמרּו ְוִתְׁשָּבחות  ְלֶּמֶל� ֵאל ַחי .ְלֵאל ָּברּו� ְנִעימות ִיֵּתנּו
זוֵרַע  .ַּבַעל ִמְלָחמות .עושה ֲחָדׁשות .ִּכי הּוא ְלַבּדו ּפוֵעל ְּגבּורות .ַיְׁשִמיעּו

 .ֲאדון ַהִּנְפָלאות .נוָרא ְתִהּלות .ּבוֵרא ְרפּואות .ַמְצִמיַח ְיׁשּועות .ְצָדקות
ָּכָאמּור ְלעשה אוִרים  .שה ְבֵראִׁשיתַהְמַחֵּדׁש ְּבטּובו ְּבָכל יום ָּתִמיד ַמעֲ 
אור ָחָדׁש ַעל ִצּיון ָּתִאיר ְוִנְזֶּכה ֻכָּלנּו ְמֵהָרה  .ִּכי ְלעוָלם ַחְסּדו .ְּגדִלים

  .יוֵצר ַהְּמאורות ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ְלאורו

ָאִבינּו  :ֵלינּוֶחְמָלה ְּגדוָלה ִויֵתָרה ָחַמְלָּת עָ  .ֱאלֵהינּו 'ה ,ַאֲהָבה ַרָּבה ֲאַהְבָּתנּו
ַוְּתַלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחִּיים ֵּכן ְּתָחֵּננּו  .ַּבֲעבּור ֲאבוֵתינּו ֶׁשָּבְטחּו ְב� .ַמְלֵּכנּו

ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ְלָהִבין  .ַרֵחם ָעֵלינּו .ַהְמַרֵחם .ָאִבינּו ָהָאב ָהַרֲחָמן :ּוְתַלְּמֵדנּו
מר ְוַלֲעשות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ִלׁשְ  .ִלְלמד ּוְלַלֵּמד .ִלְׁשמעַ  .ּוְלַהשִּכיל

ְוַיֵחד  .ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצוֶתי� .ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתוָרֶת� :ַתְלמּוד ּתוָרֶת� ְּבַאֲהָבה
ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁש�  :ְולא ֵנבוׁש ְלעוָלם ָוֶעד .ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמ�

ַוֲהִביֵאנּו ְלָׁשלום ֵמַאְרַּבע  :ָנִגיָלה ְוִנשְמָחה ִּביׁשּוָעֶת� .וָרא ָּבָטְחנּוַהָּגדול ְוַהּנ
ּוָבנּו  .ִּכי ֵאל ּפוֵעל ְיׁשּועות ָאָּתה :ְותוִליֵכנּו קוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו .ַּכְנפות ָהָאֶרץ

ְלהודות ְל�  :ֱאֶמתְוֵקַרְבָּתנּו ְלִׁשְמ� ַהָּגדול ֶסָלה ּבֶ  .ָבַחְרָּת ִמָּכל ַעם ְוָלׁשון
  :ַהּבוֵחר ְּבַעּמו ִישָרֵאל ְּבַאֲהָבה ,'ָּברּו� ַאָּתה ה :ּוְלַיֶחְד� ְּבַאֲהָבה

 

 

 

 



  ֶאָחד 'ֱאלֵהינּו ה 'ְׁשַמע ִישָרֵאל ה
  :ָּברּו� ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד

ְוָהיּו ַהְּדָבִרים  :� ּוְבָכל ְמאֶד�ֱאלֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפׁשְ  'ְוָאַהְבָּת ֵאת ה
ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני� ְוִדַּבְרָּת ָּבם  :ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִכי ְמַצְּו� ַהּיום ַעל ְלָבֶב�

ּוְקַׁשְרָּתם ְלאות ַעל ָיֶד�  :ְּבִׁשְבְּת� ְּבֵביֶת� ּוְבֶלְכְּת� ַבֶּדֶר� ּוְבָׁשְכְּב� ּוְבקּוֶמ�
  :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזות ֵּביֶת� ּוִבְׁשָעֶרי� :ָטפת ֵּבין ֵעיֶני�ְוָהיּו ְלט

ְוָהָיה ִאם ָׁשמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוַתי ֲאֶׁשר ָאנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיום ְלַאֲהָבה 
 ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם :ֱאלֵהיֶכם ּוְלָעְבדו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם 'ֶאת ה
ְוָנַתִּתי ֵעשב ְּבשְד�  :ְּבִעּתו יוֶרה ּוַמְלקוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ� ְוִתירְׁש� ְוִיְצָהֶר�

ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם  :ִלְבֶהְמֶּת� ְוָאַכְלָּת ְושָבְעּתָ 
ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולא  'ה ְוָחָרה ַאף :ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם

ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה 
ְושְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם  :נֵתן ָלֶכם 'ֲאֶׁשר ה

ְוִלַּמְדֶּתם אָתם  :יּו ְלטוָטפת ֵּבין ֵעיֵניֶכםּוְקַׁשְרֶּתם אָתם ְלאות ַעל ֶיְדֶכם ְוהָ 
 :ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת� ְּבֵביֶת� ּוְבֶלְכְּת� ַבֶּדֶר� ּוְבָׁשְכְּב� ּוְבקּוֶמ�
ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל  :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזות ֵּביֶת� ּוִבְׁשָעֶרי�

  :ַלֲאבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ 'ָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע הָהאֲ 

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִישָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעשּו ָלֶהם  :ֶאל מֶׁשה ֵּלאמר 'ַוּיאֶמר ה
ְוָהָיה  :ֵכֶלתִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדרָתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ּתְ 

ַוֲעשיֶתם אָתם ְולא  'ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אתו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצות ה
ְלַמַען  :ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִנים ַאֲחֵריֶהם

ֱאלֵהיֶכם  'ֲאִני ה :ִּתְזְּכרּו ַוֲעשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאלֵהיֶכם
 .ֱאלֵהיֶכם 'ֲאֶׁשר הוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיות ָלֶכם ֵלאלִהים ֲאִני ה

  :ֱאֶמת

  :ֱאלֵהיֶכם ֱאֶמת 'ה

 

 



ְוַיִּציב ְוָנכון ְוַקָּים ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן ְוָאהּוב ְוָחִביב ְוֶנְחָמד ְוָנִעים ְונוָרא ְוַאִּדיר 
ֱאלֵהי עוָלם  .ֱאֶמת :ּוְמֻתָּקן ּוְמֻקָּבל ְוטוב ְוָיֶפה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעֵלינּו ְלעוָלם ָוֶעד
 .ְוִכְסאו ָנכון .ָּים ּוְׁשמו ַקָּיםְלדר ָודר הּוא קַ  .צּור ַיֲעקב ָמֵגן ִיְׁשֵענּו .ַמְלֵּכנּו

ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד  .ּוְדָבָריו ָחִיים ְוַקָּיִמים :ּוַמְלכּותו ֶוֱאמּוָנתו ָלַעד ַקֶּיֶמת
ַעל  .ינשק הציצית ויניחם מידיו ַעל ֲאבוֵתינּו ְוָעֵלינּו .ּוְלעוְלֵמי עוָלִמים

  :ּדורות ֶזַרע ִישָרֵאל ֲעָבֶדי� ְוַעל ָּכל .ָּבֵנינּו ְוַעל ּדורוֵתינּו

 .ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה .ָּדָבר טוב ְוַקָּים ְלעוָלם ָוֶעד .ַעל ָהִראׁשוִנים ְוַעל ָהַאֲחרוִנים
ַמְלֵּכנּו ֶמֶל�  .ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו 'ָׁשַאָּתה הּוא ה .ֱאֶמת .חק ְולא ַיֲעבר

ּפוֵדנּו ּוַמִּציֵלנּו  .וְצֵרנּו צּור ְיׁשּוָעֵתנּוי .ּגוֲאֵלנּו ּגוֵאל ֲאבוֵתינּו .ֲאבוֵתינּו
  :ֵאין ֱאלִהים זּוָלֶת� .ֵמעוָלם ְׁשֶמ�

ָמֵגן ּומוִׁשיַע ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ְּבָכל ּדור  .ֶעְזַרת ֲאבוֵתינּו ַאָּתה הּוא ֵמעוָלם
ַאְׁשֵרי ִאיׁש  :י ָאֶרץּוִמְׁשָּפֶטי� ְוִצְדָקְת� ַעד ַאְפסֵ  .ְּברּום עוָלם מוָׁשֶב� .ָודור

ַאָּתה הּוא ָאדון  .ֱאֶמת :ֶׁשִּיְׁשַמע ְלִמְצוֶתי� ְותוָרְת� ּוְדָבְר� ָישים ַעל ִלּבו
 .ַאָּתה הּוא ִראׁשון ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרון .ֱאֶמת :ּוֶמֶל� ִּגּבור ָלִריב ִריָבם .ְלַעֶּמ�
ּוִמֵּבית  .ֱאלֵהינּו 'ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו ה :יעַ ּוִמַּבְלָעֶדי� ֵאין ָלנּו ֶמֶל� ּגוֵאל ּומוׁשִ 
ְוֵזִדים  .ְוַים סּוף ָּבַקְעּתָ  .ּוְבכוְר� ָּגָאְלּתָ  .ָּכל ְּבכוֵריֶהם ָהָרְגּתָ  .ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו
ַעל זאת  :ֶאָחד ֵמֶהם לא נוָתר .ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם .ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרּתָ  .ִטַּבְעּתָ 

 .ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמירות ִׁשירות ְוִתְׁשָּבחות .ְּבחּו ֲאהּוִבים ְורוְממּו ֵאלׁשִ 
 .ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים .ָּגדול ְונוָרא .ָרם ְוִנּשא :ְּבָרכות ְוהוָדאות ְלֶּמֶל� ֵאל ַחי ְוַקָּים

ְועוֶנה ְלַעּמו  .יםְועוֵזר ַּדּלִ  .ּופוֶדה ֲעָנִוים .מוִציא ֲאִסיִרים .ּוַמְגִּביַּה ְׁשָפִלים
מֶׁשה ּוְבֵני  .ָּברּו� הּוא ּוְמבָר� .ְּתִהּלות ְלֵאל ֶעְליון :ְּבֵעת ַׁשְּוָעם ֵאָליו

ִמי  .'ִמי ָכמָכה ָּבֵאִלים ה :ְוָאְמרּו ֻכָּלם .ִישָרֵאל ְל� ָענּו ִׁשיָרה ְּבשְמָחה ַרָּבה
ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים  :עשה ֶפֶלא .נוָרא ְתִהּלת .ָּכמָכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶדׁש

ְמרּו .ְלִׁשְמ� ַעל שַפת ַהָּים ִיְמל� ְלעוָלם  'ה :ַיַחד ֻּכָּלם הודּו ְוִהְמִליכּו ְוְאָ
 .ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמ� ְיהּוָדה ְוִישָרֵאל .קּוָמה ְּבֶעְזַרת ִישָרֵאל .צּור ִישָרֵאל :ָוֶעד

  :ָּגַאל ִישָרֵאל ,'ָּברּו� ַאָּתה ה :ֵאלְצָבאות ְׁשמו ְקדוׁש ִישָר  'ּגֲאֵלנּו ה

 

 

 



AMIDA 

 .ֱאלֵהי ִיְצָחק .ֱאלֵהי ַאְבָרָהם .ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו 'ָּברּו� ַאָּתה ה
 .ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים .ָהֵאל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא ֵאל ֶעְליון .ֵואלֵהי ַיֲעקב

ּוֵמִביא גוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמו  .ְוזוֵכר ַחְסֵּדי ָאבות .ְוקוֵנה ַהּכל
  :ְּבַאֲהָבה

  :ְלַמַעְנ� ֱאלִהים ַחִּיים .ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים .ֶמֶל� ָחֵפץ ַּבַחִּיים .ְכֵרנּו ְלַחִּייםזָ  :

  :ָמֵגן ַאְבָרָהם ,'ָּברּו� ַאָּתה ה :ֶמֶל� עוֵזר ּומוִׁשיַע ּוָמֵגן

 

  :ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהוִׁשיעַ  .ַאָּתה ִּגּבור ְלעוָלם ֲאדָני

  :ִריד ַהָּטלומ :ץיקב

  :ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומוִריד ַהָּגֶּׁשם :בחורף

ְורוֵפא  .סוֵמ� נוְפִלים .ְמַחֶּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים .ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד
ִמי ָכמו� ַּבַעל ְּגבּורות  .ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתו ִליֵׁשֵני ָעָפר .חוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים

  :ֶמֶל� ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה .ּוִמי דוֶמה ָּל�

  :זוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים .ִמי ָכמו� ַאב ָהַרֲחִמים :ת”ישעב

  :ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים ,'ָּברּו� ַאָּתה ה :ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיות ֵמִתים

 ,'ָּברּו� ַאָּתה ה :ַאָּתה ָקדוׁש ְוִׁשְמ� ָקדוׁש ּוְקדוִׁשים ְּבָכל יום ְיַהְּללּו� ֶּסָלה
  :ַהָּקדוׁש ַהֶּמֶל� :ת”ישעב ָהֵאל

 

 

 



 
ַּכָּכתּוב ַעל  .ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אותו ִּבְׁשֵמי ָמרום .ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמ� ָּבעוָלם

  :ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר :ַיד ְנִביֶא�

  :ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבודו .ְצָבאות 'ָקדוׁש ה .ָקדוׁש .ָקדוׁש :ח”וק

  :ְלֻעָמָתם ָּברּו� יאֵמרּו :ןזח

  :ִמְּמקומו 'ָּברּו� ְּכבוד ה :ח”וק

ֱאלַהִי� ִצּיון  .ְלעוָלם 'ִיְמל� ה -ח "קו :ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁש� ָּכתּוב ֵלאמר :ןזח
  :ַהְללּוָיּה .ְלדר ָודר

ְוִׁשְבֲח� ֱאלֵהינּו  .ְלדור ָודור ַנִּגיד ָּגְדֶל� ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְת� ַנְקִּדיׁש :ןזחל
 'ָּברּו� ַאָּתה ה :ִּכי ֵאל ֶמֶל� ָּגדול ְוָקדוׁש ָאָּתה .ִמִּפינּו לא ָימּוׁש ְלעוָלם ָוֶעד

  :ַהָּקדוׁש ת ַהֶּמֶל�"בעשי ָהֵאל

 

 

  :ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנוׁש ִּביָנה .ַאָּתה חוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת

  חוֵנן ַהָּדַעת ,'ל ָּברּו� ַאָּתה הָחֵּננּו ֵמִאְּת� ֵדָעה ִּביָנה ְוַהשּכֵ 

ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבוָדֶת� ְוַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה  .ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתוָרֶת�
  :ָהרוֶצה ִּבְתׁשּוָבה ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ְׁשֵלָמה ְלָפֶני�

ִּכי מוֵחל ְוסוֵלַח  .ִּכי ָפָׁשְענּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו .ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו
  :ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלחַ  ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ָאָּתה

 .ִּכי ּגוֵאל ָחָזק ָאָּתה .ּוְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמ� .ְוִריָבה ִריֵבנּו .ְרֵאה ְבָעְנֵינּו
 ּגוֵאל ִישָרֵאל ,'ָּברּו� ַאָּתה ה

 

:  



ְוַאל  .ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִרְׁשֵענּו .ֲעֵננּו ְּביום צום ַּתֲעִניֵתנּו ִּכי ְבָצָרה ְגדוָלה ֲאָנְחנּו 'ֲעֵננּו ה :ץ עננו"הש רמוא רובצ תינעתב
 .ִנְקָרא ֵאֶלי� ֲעֵננּו ֶטֶרם .ְיִהי ָנא ַחְסְּד� ְלַנֲחֵמנּו .ֱהֵיה ָנא ָקרוב ְלַׁשְוָעֵתנּו .ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו .ַּתְסֵּתר ָּפֶני� ִמֶּמּנּו
ּפוֶדה  .ָהעוֶנה ְּבֵעת ָצָרה 'ִּכי ַאָּתה ה :עוד ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאִני ֶאְׁשָמע .ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה .ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר

  :ָהעוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ,'ָּברּו� ַאָּתה ה :ּוַמִּציל ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה

ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה  .הוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה .ְוֵנָרֵפא 'נּו הְרָפאֵ 
  .ְלָכל ַמּכוֵתינּו

ֶׁשִּתְׁשַלח  .ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי 'ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶני� ה :תפילה בעד החולה
פ "ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ְלחוֶלה פבְרפּוַאת ַהּנֶ  .ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִמן ַהָּׁשַמִים

  :ְּבתו� ְׁשָאר חוֵלי ִישָרֵאל

רוֵפא חוֵלי ַעּמו  ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ִּכי ֵאל ֶמֶל� רוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה
  :ִישָרֵאל

 ְוֵתן .ֱאלֵהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטוָבה 'ָּבֵר� ָעֵלינּו ה
 .ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְושְּבֵענּו ִמּטּוָבּה ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה -בחורף  ְּבָרָכה -בקיץ 

  :ְמָבֵר� ַהָּׁשִנים ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ּוָבֵר� ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטובות

ַקְּבֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרַּבע וְ  .ְושא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיוֵתינּו .ְּתַקע ְּבׁשוָפר ָּגדול ְלֵחרּוֵתנּו
  :ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמו ִישָרֵאל ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ַּכְנפות ָהָאֶרץ

 .ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגון ַוֲאָנָחה .ָהִׁשיָבה ׁשוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשוָנה ְויוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה
ָּברּו� ַאָּתה  .ְוַצְּדֵקנּו ַּבִמְׁשָּפט .ִמיםְלַבְּד� ְּבֶחֶסד ּוְבַרחֲ  'ּוְמל� ָעֵלינּו ַאָּתה ה

  :ַהֶּמֶל� ַהִמְׁשָּפט -ת "בעשי :ֶמֶל� אוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ,'ה

ְוָכל אוְיֵבי ַעְּמ�  .ְוָכל ָהִרְׁשָעה ְּכֶרַגע ּתאֵבד .ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה
ֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר ְוַתְכִניַע ִּבְמֵהָרה ְוַהֵזִדים ְמֵהָרה ְתעַ  .ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו

  :ׁשוֵבר אוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ְבָיֵמינּו

ְוַעל ְּפֵליַטת  .ְוַעל ִזְקֵני ַעְּמ� ֵּבית ִישָרֵאל .ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים
ְוֵתן שָכר טוב  .ֱאלֵהינּו 'ֶיֱהמּו ַרֲחֶמי� ה .ְוָעֵלינּו .ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק .סוְפֵריֶהם
ְושים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם ְלעוָלם ְולא ֵנבוׁש ִּכי ְב�  .ְלָכל ַהּבוְטִחים ְּבִׁשְמ� ֶּבֱאֶמת

  :ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ָבָטְחנּו

ּוְבֵנה  .ְוִתְׁשּכן ְּבתוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ  .ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְר� ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב
ָּברּו� ַאָּתה  :ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתוָכּה ָּתִכין .אוָתּה ְּבָקרוב ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עוָלם

  :ּבוֵנה ְירּוָׁשָלִים ,'ה



ִּכי ִליׁשּוָעְת�  .ְוַקְרנו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶת� .ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּד� ְמֵהָרה ַתְצִמיחַ 
  :ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ִקִּוינּו ָּכל ַהּיום

 ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת .ֱאלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו 'ה .ְׁשַמע קוֵלנּו
ֵריָקם ַאל  .ּוִמְּלָפֶני� ַמְלֵּכנּו .ִּכי ֵאל ׁשוֵמַע ְּתִפּלות ְוַתֲחנּוִנים ָאָּתה .ְּתִפָּלֵתנּו

  :ְּתִׁשיֵבנּו

 ,ַוֲעֵננּו ּבוֵרא עוָלם ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים :הלפת עמושב םימשגה תריצעל הלפת
וֵמַע ְּתִפָּלה ֵּתן ַטל ּוָמָטר ׁש ,ּבוֵחר ְּבַעּמו ִישָראל ְלהוִדיַע ָּגְדלו ְוַהְדַרת ְּכבודו

ּוַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכוֶתי�  ,ְוַתשִּביַע ֶאת ָהעוָלם ֻּכּלו ִמּטּוֶב� ,ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
 ,ּוִמָּכל ִמיֵני ַמְׁשִחית ,ְׁשמור ְוַהֵצל ָׁשָנה זו ִמָּכל ָּדָבר ָרע ,ּוֵמעֶׁשר ַמְּתַנת ָיֶד�
חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל  ,ַוֲעשה ָלּה ִּתְקָוה ְוַאֲחִרית ָׁשלום ,ותּוִמָּכל ִמיֵני ֻּפְרָעִנּי
 ,ּוָבְרֵכנּו ְּבִגְׁשֵמי ְבָרָכה ְוִנְזֶּכה ְלַחִּיים ָוׁשוַבע ְוָׁשלום ,ָּכל ְּתבּוָאֵתנּו ּוֵפרוֵתינּו
ְוֵיֶצר  ,ְׁשִבי ּוִבָזהְוַחָּיה ָרָעה ּו ,ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ֶּדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ,ַּכָׁשִנים ַהּטובות

ּוְגזור ָעֵלינּו ְּגֵזרות  ,ּוְמאוָרעות ָרעִים ְוָקִׁשים ,ָהָרע ְוָחָלִיים ָרִעים ְוָקִׁשים
ְוִתְתַנֵהג ִעם ָּבֶני� ְּבִמַּדת  ,ְוִיּגּלּו ַרֲחֶמי� ַעל ִמּדוֶתי� ,טובות ִמְּלָפֶני�

  :ִפָּלֵתנּוְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ּתְ  ,ָהַרֲחִמים

  :ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ִּכי ַאָּתה ׁשוֵמַע ְּתִפַּלת ַעְּמ� ִישָרֵאל ְּבַרֲחִמים

 .ֱאלֵהינּו ְּבַעְּמ� ִישָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ֵּביֶת� 'ְרֵצה ה
ּוְתִהי ְלָרצון ָּתִמיד ֲעבוַדת  .ַקֵּבל ְּבָרצוןְּבַאֲהָבה תְ  .ְוִאֵּׁשי ִישָרֵאל ּוְתִפָּלָתם

  :ִישָרֵאל ַעֶּמ�

 

 

 

 

ַיֲעֶלה  .ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו :בראש חודש ובחול המועד אומרים זה
ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרוֵננּו ּוִפְקדוֵננּו ְוִזְכרון  .ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע .ְוָיבוא ְוַיִּגיעַ 

ְוִזְכרון ָּכל  .ִים ִעיר ָקְדֶׁש�ְוִזְכרון ְירּוָׁשלַ  .ְוִזְכרון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּד� .ֲאבוֵתינּו
ְלַחִּיים  .ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים .ִלְפֵליָטה ְלטוָבה .ְלָפֶני� .ַעְּמ� ֵּבית ִישָרֵאל



 -בסוכות  :ַחג ַהַּמּצות -בפסח  :ראׁש ַהחֶדׁש -בראש חדש  :ּוְלָׁשלום ְּביום
ְוהוִׁשיֵענּו  .ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה .טוָבהֱאלֵהינּו ּבו לְ  'ָזְכֵרנּו ה .ַהֶּזה :ַחג ַהֻּסּכות

ִּכי ֵאֶלי�  .ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִׁשיֵענּו .בו ְלַחִּיים
  :ִּכי ֵאל ֶמֶל� ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה .ֵעיֵנינּו

ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתו  ,'ָּברּו� ַאָּתה ה :ֲחִמיםְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְב� ְלִצּיון ְּבַר 
  :ְלִצּיון

צּור  .ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד 'ָׁשַאָּתה הּוא ה .מוִדים ֲאַנְחנּו ָל�
נוֶדה ְּל� ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶת� ַעל ַחֵּיינּו  :ָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ְלדור ָודור .ַחֵּיינּו
 .ְוַעל ִנֶּסי� ֶׁשְּבָכל יום ִעָּמנּו .ְוַעל ִנְׁשמוֵתינּו ַהְּפקּודות ָל� .ְּמסּוִרים ְּבָיֶד�הַ 

ַהּטוב ִּכי לא ָכלּו  :ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים .ְוַעל ִנְפְלאוֶתי� ְוטובוֶתי� ֶׁשְּבָכל ֵעת
  :ינּו ָל�ֵמעוָלם ִקּוִ  .ְוַהְמַרֵחם ִּכי לא ַתּמּו ֲחָסֶדי� .ַרֲחֶמי�

 .ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו 'ָׁשַאָּתה הּוא ה .מוִדים ֲאַנְחנּו ָל� :מודים דרבנן
ְּבָרכות ְוהוָדאות ְלִׁשְמ� ַהָּגדול  .יוְצֵרנּו יוֵצר ְּבֵראִׁשית .ֱאלֵהי ָכל ָּבשר
ְוֶתֱאסוף ָּגֻלּיוֵתינּו  .ֵמנּוֵּכן ְּתַחֵּינּו ּוְתַקּיְ  .ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ְוִקַּיְמָּתנּו .ְוַהָּקדוׁש

ַעל  .ּוְלָעְבְד� ְּבֵלָבב ָׁשֵלם .ְוַלֲעשות ְרצוֶנ� .ִלְׁשמור ֻחֶּקי� .ְלַחְצרות ָקְדֶׁש�
  :ָּברּו� ֵאל ַההוָדאות .ֶׁשֲאַנְחנּו מוִדים ָל�

בּורות ְוַעל ַהְּתׁשּועות ְוַעל ַהִּמְלָחמות ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהּגְ  :בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הנסים
  :ֶׁשָעשיָת ַלֲאבוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה

ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמ� ִישָרֵאל  .ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יוָחָנן ּכֵהן ָּגדול ַחְׁשמוַנִאי ּוָבָניו :לחנוכה
ַדְנָּת  .ַרְבָּת ֶאת ִריָבם .ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם :ם ּתוָרֶת� ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצוֶנ�ְלַהְׁשִּכיחָ 

ּוְרָׁשִעים  .ַיד ְטהוִריםּוְטֵמִאים ּבְ  .ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים .ָמַסְרָּת ִגּבוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים .ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם .ֶאת ִּדיָנם
ּוְלַעְּמ� ִישָרֵאל ָעשיָת ְּתׁשּוָעה  .ּוְל� ָעשיָת ֵׁשם ָּגדול ְוָקדוׁש ְּבעוָלֶמ� .ְוֵזִדים ְּבַיד עוְסֵקי תוָרֶת� .ְּבַיד ַצִּדיִקים

ְוִהְדִליקּו ֵנרות  .ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁש� .ּו ֶאת ֵהיָכֶל�ּוִפּנ .ְוַאַחר ֵּכן ָּבאּו ָבֶני� ִלְדִביר ֵּביֶת� :ְגדוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיום ַהֶּזה
  :ְלהודות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ� ַהָּגדול .ְוָקְבעּו ְׁשמוַנת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ֵאּלּו .ְּבַחְצרות ָקְדֶׁש�

ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרוג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל  .ן ָהָרָׁשעְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהמָ  .ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה :לפורים
 :ּוְׁשָלָלם ָלבוז .הּוא חֶדׁש ֲאָדר .ִּבְׁשלָׁשה ָעשר ְלחֶדׁש ְׁשֵנים ָעשר .ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביום ֶאָחד

ְוָתלּו אותו ְוֶאת  .ַוֲהֵׁשבוָת ּלו ְּגמּולו ְּבראׁשו .ְלַקְלָּת ֶאת ַמֲחַׁשְבּתוְוקִ  .ֵהַפְרָּת ֶאת ֲעָצתו .ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים
  :ְוָעשיָת ִעָּמֶהם ֵנס ָוֶפֶלא ְונוֶדה ְלִׁשְמ� ַהָּגדול ֶסָלה .ָּבָניו ַעל ָהֵעץ

 

  :ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַר� ְוִיְתרוַמם ִׁשְמ� ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעוָלם ָוֶעד

  :ּוְכתב ְלַחִּיים טוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶת� - ת"ישעב



ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו  .ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמ� ֶּבֱאֶמת .ְוכל ַהַחִּיים יודּו� ֶּסָלה
  :ַהּטוב ִׁשְמ� ּוְל� ָנֶאה ְלהודות ,'ָּברּו� ַאָּתה ה .ֶסָלה

ָּבְרֵכנּו ַּבְּבָרָכה  .בוֵתינּוֱאלֵהינּו ֵואלֵהי אֲ  הלפתה תרזחב םינהכ תכרב
ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרן ּוָבָניו  .ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת ַּבּתוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּד�

  :ָּכָאמּור .ּכֲהִנים ַעם ְקדוֶׁש�

  :ְוִיְׁשְמֶר� 'ְיָבֶרְכ� ה
  :ָּפָניו ֵאֶלי� ִויֻחֶּנּךָ  'ָיֵאר ה

  :י� ְוָישם ְל� ָׁשלוםָּפָניו ֵאלֶ  'ִיּשא ה

 .ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל ַעֶּמ� .שים ָׁשלום טוָבה ּוְבָרָכה
ֱאלֵהינּו  'ִּכי ְבאור ָּפֶני� ָנַתָּת ָּלנּו ה .ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאור ָּפֶני�

ְוטוב  .ָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלוםּוְצדָ  .ּתוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד
  :ְּבֵעיֶני� ְלָבֵר� ֶאת ָּכל ַעְּמ� ִישָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלוֶמ�

 .ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶני� .ּוַפְרָנָסה טוָבה .ְּבָרָכה ְוָׁשלום .ְּבֵסֶפר ַחִּיים :ת"ישעב
  :ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָׁשלום .� ֵּבית ִישָרֵאלֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ 

  :ַהְמָבֵר� ֶאת ַעּמו ִישָרֵאל ַּבָּׁשלום ,'ָּברּו� ַאָּתה ה

ְנצר ְלׁשוִני  .ֱאלַהי :צּוִרי ְוגוֲאִלי 'ה .ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני�
 .ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכל ִּתְהֶיה .ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדם .ֵמָרע ּושָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה

 .ְוָכל ַהחוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה .יּוְבִמְצוֶתי� ִּתְרּדף ַנְפׁשִ  .ְּפַתח ִלִּבי ְּבתוָרֶת�
 .ֲעשה ְלַמַען ְיִמיֶנ� .ֲעשה ְלַמַען ְׁשֶמ� :ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם

ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדי� הוִׁשיָעה  .ֲעשה ְלַמַען ּתוָרֶת� .ֲעשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶת�
עשה  :צּוִרי ְוגוֲאִלי 'ה .ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶני� ִיְהיּו ְלָרצון :ְיִמיְנ� ַוֲעֵנִני

הּוא ַיֲעשה ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  .ִּבְמרוָמיו ַהָּׁשלום -ת "בעשי ָׁשלום
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן .ִישָרֵאל

 

ּוְבַיד  ,וִּכי ַרִּבים ַרֲחָמי ,'ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ה ,ַצר ִלי ְמאד ,ַוּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ָּגד
  :ָאָדם ַאל ֶאּפָלה



ַאל  'ה :ַרֵחם ָעַלי ְוַקֵּבל ַּתֲחנּוָני .ָמֵלא ַרֲחִמים 'ה .ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶני�
ִּכי  .'ְרָפֵאִני ה .ִּכי ֻאְמַלל ָאִני .'ָחֵּנִני ה :ְוַאל ַּבֲחָמְת� ְתַיְּסֵרִני .ְּבַאְּפ� תוִכיֵחִני

ַחְּלָצה  .'ׁשּוָבה ה :ַעד ָמָתי 'ְוַאָּתה ה .ַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה ְמאדוְ  :ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי
 :ִּבְׁשאול ִמי יוֶדה ָּל� .ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶר� :הוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּד� .ַנְפִׁשי

ָׁשה ָעׁשְ  :ְּבִדְמָעִתי ַעְרשי ַאְמֶסה .ַאשֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי .ָיַגְעִּתי ְבַאְנָחִתי
קול  'ִּכי ָׁשַמע ה .סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל ּפֲעֵלי ָאֶון :ָעְתָקה ְּבָכל צוְרָרי .ִמַּכַעס ֵעיִני
ָיֻׁשבּו  .ֵיבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמאד ָּכל אְיָבי :ְּתִפָּלִתי ִיָּקח 'ה .ְּתִחָּנִתי 'ָׁשַמע ה :ִּבְכִיי

  :ֵיבׁשּו ָרַגע

ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים  :ַאֶּפ� ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמ� ׁשּוב ֵמֲחרון .ֱאלֵהי ִישָרֵאל 'ה
ַלֲהרוג ּוְלַאֵּבד  .ֶנְחַׁשְבנּו ַּכּצאן ַלֶּטַבח יּוָבל .ּוְרֵאה ִּכי ָהִיינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ַּבּגוִים

  :ָנא ַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו .ּוְבָכל זאת ִׁשְמ� לא ָׁשָכְחנּו :ּוְלַמָּכה ּוְלֶחְרָּפה

  :ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפ� ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמ� .ֵהי ִישָרֵאלֱאל 'ה

ְיׁשּוָעֵתנּו  .ָטהור .חון אום ְלִׁשְמ� ְמַקֶּוה .ָזִרים אוְמִרים ֵאין ּתוֶחֶלת ְוִתְקָוה
ּוב ָאָּנא ׁש :ַרֲחֶמי� ִיְכְּבׁשּו ֶאת ַּכַעְס� ֵמָעֵלינּו .ָיַגְענּו ְולא הּוַנח ָלנּו .ָקְרָבה

  :ֵמֲחרוְנ� ְוַרֵחם ְסֻגָּלה ֲאֶׁשר ָּבָחְרּתָ 

  :ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפ� ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמ� .ֱאלֵהי ִישָרֵאל 'ה

ָלָּמה יאְמרּו ַהּגוִים ַאֵּיה  .ָעֵלינּו ְּבַרֲחֶמי� ְוַאל ִּתְּתֵננּו ִּביֵדי ַאְכָזִרים 'חּוָסה ה
ָאָּנא ׁשּוב ֵמֲחרוְנ� ְוַרֵחם  :ֲעשה ִעָּמנּו ֶחֶסד ְוַאל ְּתַאַחר ְלַמַעְנ� .ָנא ֱאלֵהיֶהם

  :ְסֻגָּלה ֲאֶׁשר ָּבָחְרּתָ 

  :ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפ� ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמ� .ֱאלֵהי ִישָרֵאל 'ה

ְזכר ֲאֶׁשר  .ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ְּבַיד אְיֵבינּו ִלְמחות ֶאת ְׁשֵמנּו .קוֵלנּו ִתְׁשַמע ְוָתחון
ְוַעָּתה ִנְׁשַאְרנּו ְמַעט  .ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבוֵתינּו ְּככוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם

  :ָנא ַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו .ּוְבָכל זאת ִׁשְמ� לא ָׁשָכְחנּו :ֵמַהְרֵּבה

  :ֶּמ�ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפ� ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלעַ  .ֱאלֵהי ִישָרֵאל 'ה

ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטאֵתינּו ְלַמַען  .ָעְזֵרנּו ֱאלֵהי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבוד ְׁשֶמ�
  :ְׁשֶמ�

  :ׁשּוב ֵמֲחרון ַאֶּפ� ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמ� .ֱאלֵהי ִישָרֵאל 'ה



ָהאוְמִרים ְׁשַמע  .ָרֵאלְוַאל יאַבד ִיש .ְׁשמר ְׁשֵאִרית ִישָרֵאל .ׁשוֵמר ִישָרֵאל
  :ִישָרֵאל

ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמ�  .ְוַאל יאַבד ּגוי ֶאָחד .ְׁשמר ְׁשֵאִרית ַעם ֶאָחד .ׁשוֵמר ּגוי ֶאָחד
  :ֶאָחד 'ֱאלֵהינּו ה 'ה

ַהְמַׁשְּלִׁשים  .ְוַאל יאַבד ּגוי ָקדוׁש .ְׁשמר ְׁשֵאִרית ַעם ָקדוׁש .ׁשוֵמר ּגוי ָקדוׁש
  :ות ְלָקדוׁשְּבָׁשלׁש ְקֻדּׁש

ִּכי ֵאין  .ִהְתַרֶּצה ְוִהְתַּפֵּיס ְלדור ָעִני .ִמְתַרֶּצה ְּבַרֲחִמים ּוִמְתַּפֵּיס ְּבַתֲחנּוִנים
ֲעשה ִעָּמנּו ְצָדָקה  .ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעשים .ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו .ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו :עוֵזר

  :ִּכי ָעֶלי� ֵעיֵנינּו .ַמה ַּנֲעשה ַוֲאַנְחנּו לא ֵנַדע :ָוֶחֶסד ְוהוִׁשיֵענּו
ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו  .ָעֵלינּו 'ְיִהי ַחְסְּד� ה :ִּכי ֵמעוָלם ֵהָּמה .ַוֲחָסֶדי� 'ְזכר ַרֲחֶמי� ה
 :ִּכי ַדּלונּו ְמאד .ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמי� .ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעונות ִראׁשוִנים :ָל�

  :ִּכי ַרב שַבְענּו בּוז .ָחֵּננּו 'ָחֵּננּו ה
ָעְזֵרנּו ֱאלֵהי  :ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו .ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו .ְּברֶגז ַרֵחם ִּתְזּכור

  :ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמ� .ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבוד ְׁשֶמ�

 

  [ןמא :להק] .ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא :ןזח
ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 

  [ןמא :להק] :ְוִאְמרּו ָאֵמן ,ֵּבית ִישָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב
  :א ְמָבַר� ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיאְיֵהא ְׁשֵמּה ַרּבָ  :ןזחו להק

ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 
  [:אוה ךירב :להק] .ְּבִרי� הּוא .ְּדֻקְדָׁשא

ְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ִמן ָּכל ּבִ  ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל"בעשי ְלֵעָּלא
  [ןמא :להק] :ְוִאְמרּו ָאֵמן .ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

 
 

  [ןמא :להק] .ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא :ןזח
ְדָכל  ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי

  [ןמא :להק] :ְוִאְמרּו ָאֵמן ,ֵּבית ִישָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב
  :ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר� ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא :ןזחו להק

ֵמּה ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ׁשְ 



  [:אוה ךירב :להק] .ְּבִרי� הּוא .ְּדֻקְדָׁשא
ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא  ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל"בעשי ְלֵעָּלא

  ןמא :להק] :ְוִאְמרּו ָאֵמן .ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

 ירשא

ַאְׁשֵרי ָהָעם  .ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלו :עוד ְיַהְללּו� ֶּסָלה .ַאְׁשֵרי יוְׁשֵבי ֵביֶת�
ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמ� ְלעוָלם  .ֲארוִמְמ� ֱאלוַהי ַהֶּמֶל� .ְּתִהָּלה ְלָדִוד :ֱאלָהיו 'שה

 .ּוְמֻהָּלל ְמאד 'ול הָּגד :ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמ� ְלעוָלם ָוֶעד .ְּבָכל יום ֲאָבְרֶכּךָ  :ָוֶעד
ֲהַדר ְּכבוד  :ּוְגבּורֶתי� ַיִּגידּו .ּדור ְלדור ְיַׁשַּבח ַמֲעשי� :ְוִלְגֻדָּלתו ֵאין ֵחֶקר

 :ּוְגֻדָּלְת� ֲאַסְּפֶרָּנה .ֶוֱעזּוז נוְראֶתי� יאֵמרּו :ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶתי� ָאשיָחה .הוֶד�
ֶאֶר� ַאַּפִים ּוְגָדל  .'ַחּנּון ְוַרחּום ה :ְיַרֵּננּו ְוִצְדָקְת� .ֵזֶכר ַרב טּוְב� ַיִּביעּו

ַוֲחִסיֶדי�  .ָּכל ַמֲעשי� 'יודּו� ה :ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעשיו .ַלּכל 'טוב ה :ָחֶסד
ְלהוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם  :ּוְגבּוָרְת� ְיַדֵּברּו .ְּכבוד ַמְלכּוְת� יאֵמרּו :ְיָבְרכּוָכה
ּוֶמְמַׁשְלְּת�  .ַמְלכּוְת� ַמְלכּות ָּכל עוָלִמים :ְכבוד ֲהַדר ַמְלכּותוּו .ְּגבּורָתיו

ֵעיֵני כל ֵאֶלי�  :ְוזוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים .ְלָכל ַהּנְפִלים 'סוֵמ� ה :ְּבָכל ּדור ָודר
ָכל ַחי ּוַמשִּביַע לְ  .ּפוֵתַח ֶאת ָיֶד� :ְוַאָּתה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתו .ְישֵּברּו
ְלכל  .ְלָכל קְרָאיו 'ָקרוב ה :ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעשיו .ְּבָכל ְּדָרָכיו 'ַצִּדיק ה :ָרצון

 :ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויוִׁשיֵעם .ְרצון ְיֵרָאיו ַיֲעשה :ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת
 .ְיַדֶּבר ִּפי 'ַּלת הְּתהִ  :ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד .ֶאת ָּכל אֲהָביו 'ׁשוֵמר ה

 .ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵר� ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עוָלם :ִויָבֵר� ָּכל ָּבשר ֵׁשם ָקְדׁשו ְלעוָלם ָוֶעד
  :ַהְללּוָיּה

 

  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמור ְלָדִוד
  :ְיַׂשֶּגְב� ֵׁשם ֱאלֵהי ַיֲעקב .ַיַעְנ� ְיהָוה ְּביום ָצָרה

  :ּוִמִּצּיון ִיְסָעֶדּךָ  .ִיְׁשַלח ֶעְזְר� ִמּקֶדׁש
  :ְועוָלְת� ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה .ִיְזּכר ָּכל ִמְנחֶתי�

  :ְוָכל ֲעָצְת� ְיַמֵּלא .ִיֶּתן ְל� ִכְלָבֶב�
  :ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל ִמְׁשֲאלוֶתי� .ּוְבֵׁשם ֱאלֵהינּו ִנְדּגל .ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶת�

ִּבְגבּורות ֵיַׁשע  .ַיֲעֵנהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשו .ַע ְיהָוה ְמִׁשיחוִּכי הוִׁשי .ַעָּתה ָיַדְעִּתי
  :ְיִמינו

  :ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ְיהָוה ֱאלֵהינּו ַנְזִּכיר .ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים



  :ַוֲאַנְחנּו ַקְמנּו ַוִּנְתעוָדד .ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו
  :ֵננּו ְביום ָקְרֵאנּוְיהָוה הוִׁשיָעה ַהֶּמֶל� ַיעֲ 

אוָתם  .ַוֲאִני זאת ְּבִריִתי :ְנֻאם ְיהָוה .ּוָבא ְלִצּיון ּגוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקב
לא ָימּוׁשּו ִמִּפי�  .רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶלי� ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפי� .ָאַמר ְיהָוה

  :ֵמַעָּתה ְוַעד עוָלם .ָאַמר ְיהָוה .ּוִמִּפי ַזְרֲע� ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲע�
  :ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר .ְוַאָּתה ָקדוׁש יוֵׁשב ְּתִהּלות ִיְׂשָרֵאל
  :ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבודו .ָקדוׁש ְיהָוה ְצָבאות .ָקדוׁש .ָקדוׁש

 .ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה ְוָאְמִרין ַקִּדיׁש ִּבְׁשֵמי ְמרוָמא ִעָּלָאה .ּוְמַקְּבִלין ֵּדין ִמן ֵּדין
ְיהָוה  .ַקִּדיׁש ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא .ַקִּדיׁש ַעל ַאְרָעא עוַבד ְּגבּוְרֵּתּה

  :ַמְלָיא ָכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה .ְצָבאות
 .ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קול ַרַעׁש ָגדול .ַוִּתָּׂשֵאִני רּוחַ 

  :ָּברּו� ְּכבוד ְיהָוה ִמְּמקומו
ְּבִרי�  :ּוְׁשָמִעית ַּבְתַרי ָקל ִזיַע ַסִּגיא ִּדְמַׁשְּבִחין ְוָאְמִרין .ַלְתִני רּוָחאּוְנטָ 

ְיהָוה ַמְלכּוֵתּה  :ְיהָוה ִיְמל� ְלעוָלם ָוֶעד :ְיָקָרא ַדיהָוה ֵמֲאַתר ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה
 .ְוִיְׂשָרֵאל ֲאבוֵתינּו ְיהָוה ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק .ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ְוהּוא  :ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶלי� .ָׁשְמָרה ּזאת ְלעוָלם ְלֵיֶצר ַמְחְׁשבות ְלַבב ַעֶּמ�
ִּכי  :ְולא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתו .ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפו .ְיַכֵּפר ָעון ְולא ַיְׁשִחית .ַרחּום
ִצְדָקְת� ֶצֶדק ְלעוָלם ְותוָרְת�  :ְרֶאי�ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ק .ַאָּתה ֲאדָני טוב ְוַסָּלח
 :ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם .ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם .ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקב :ֱאֶמת

 .ְיהָוה ְצָבאות ִעָּמנּו :ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה .ָּברּו� ֲאדָני יום יום ַיֲעָמס ָלנּו
ְיהָוה  :ְיהָוה ְצָבאות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵטַח ָּב� :ַיֲעקב ֶסָלה ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵהי

 .ָּברּו� הּוא ֱאלֵהינּו ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבודו :ַהֶּמֶל� ַיֲעֵננּו ְביום ָקְרֵאנּו .הוִׁשיָעה
א הּו .ְוַחֵּיי עוָלם ָנַטע ְּבתוֵכנּו .ְוָנַתן ָלנּו ּתוַרת ֱאֶמת .ְוִהְבִּדיָלנּו ִמן ַהּתוִעים
ְוָיֵׂשם ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבתו ְוִיְרָאתו ְוַלֲעׂשות ְרצונו ּוְלָעְבדו  .ִיְפַּתח ִלֵּבנּו ְּבתוָרתו

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶני� ְיהָוה  :ְלַמַען לא ִניַגע ָלִריק ְולא ֵנֵלד ַלֶּבָהָלה .ְּבֵלָבב ָׁשֵלם
ְוִנְזֶּכה ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה  .ם ַהֶּזהֶׁשִּנְׁשמר ֻחֶּקי� ָּבעולָ  .ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו
ְלַמַען ְיַזֶּמְר�  .ְוִניַרׁש טוָבה ּוְבָרָכה ִלְׁשֵני ְימות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעוָלם ַהָּבא
 .ָּברּו� ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביהָוה :ְיהָוה ֱאלַהי ְלעוָלם אוֶדּךָ  .ָכבוד ְולא ִיּדם

 :ִּכי ְּבָיּה ְיהָוה צּור עוָלִמים .ִּבְטחּו ַביהָוה ֲעֵדי ַעד :ְוָהָיה ְיהָוה ִמְבַטחו
 .ְיהָוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקו :ִּכי לא ָעַזְבָּת ּדְרֶׁשי� ְיהָוה .ְוִיְבְטחּו ְב� יוְדֵעי ְׁשֶמ�

  :ַיְגִּדיל ּתוָרה ְוַיְאִּדיר



אמן  :םינועו .ְׁשֵמּה ַרָּבא ׁשִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקּדֵ  :א"גרסת הגר ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש
ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְּדָכל  ,ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה .ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתּה

 :ַּבֲעַגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן ,ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
 :ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיאְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר� ְלָעַלם ּו .אמן :הנוע להקה

ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר  :ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר� ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא
 ְׁשֵמּה ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ,ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 

 ְּבִרי� הּוא :םינועו
ְלֵעיָלא ּוְלֵעיָלא  :בעשרת ימי תשובה במקום ְלֵעיָלא ִמן ָּכל ִמן ָּכל ְלֵעיָלא

 :ְוִאְמרּו ָאֵמן .ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ,ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא ,ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא
 ןמא :םינועו

  :ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו :קהל
 ,ן ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ִּתְתַקַּבל ְצלֹוְתהֹו

 ןמא :םינועו .ְוִאְמרּו ָאֵמן
  :ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמבָר� ֵמַעָּתה ְוַעד עוָלם :קהל

 :םינועו :ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָיא ְוַחִּיים ָעֵלינו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן
 ןמא

  :ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָוה עֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ :קהל
השלום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו  :עֹוֶׂשה ָׁשלֹום בעשרת ימי תשובה

  ןמא :םינועו :ְוִאְמרּו ָאֵמן ,ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

 

ֶׁשּלא ָעשנּו ְּכגוֵיי  .ֵראִׁשיתָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליוֵצר ּבְ  .ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדון ַהּכל
ֶׁשּלא שם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגוָרֵלנּו  .ְולא שָמנּו ְּכִמְׁשְּפחות ָהֲאָדָמה .ָהֲאָרצות
 :ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ְוִריק ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל ֵאל לא יוִׁשיעַ  :ְּכָכל ֲהמוָנם

ים ִלְפֵני ֶמֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדוׁש ָּברּו� ַוֲאַנְחנּו ּכוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומודִ 
ּוְׁשִכיַנת  .ּומוַׁשב ְיָקרו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל .ֶׁשהּוא נוֶטה ָׁשַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ :הּוא

ַּכָּכתּוב  .ֶאֶפס זּוָלתו .ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו .הּוא ֱאלֵהינּו ֵאין עוד :ֻעּזו ְּבָגְבֵהי ְמרוִמים
הּוא ָהֱאלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל  'ִּכי ה .ְוָיַדְעָּת ַהּיום ַוֲהֵׁשבָת ֶאל ְלָבֶב� .תוְּבתוָר 

  :ֵאין עוד .ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת

ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים  .ֱאלֵהינּו ִלְראות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּז� 'ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְּל� ה
ְוָכל ְּבֵני  .ְלַתֵּקן עוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי .רות ִיָּכֵרתּוןְוָהֱאִליִלים ּכָ  .ִמן ָהָאֶרץ

ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יוְׁשֵבי  .ָבשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמ� ְלַהְפנות ֵאֶלי� ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ



עּו ֱאלֵהינּו ִיְכְר  'ְלָפֶני� ה .ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשון .ִּכי ְל� ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶר� .ֵתֵבל
ְוִתְמל�  .ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת על ַמְלכּוֶת� .ְוִלְכבוד ִׁשְמ� ְיָקר ִיֵּתנּו .ְוִיּפלּו
ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּל� ִהיא ּוְלעוְלֵמי ַעד ִּתְמל�  .ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעוָלם ָוֶעד

ְלֶמֶל� ַעל  'ְוָהָיה ה .ְוֶנֱאַמר :ִיְמל� ְלעוָלם ָוֶעד 'ה .ַּכָּכתּוב ְּבתוָרֶת� .ְּבָכבוד
  :ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחד 'ַּבּיום ַההּוא ִיְהֶיה ה .ָּכל ָהָאֶרץ

ַּדְּברּו  .ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר :ַאל ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתאם ּוִמּׁשַאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתבא
ֲאִני  .ֲאִני ֶאְסּבל ְוַעד שיָבה .ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא :ִּכי ִעָּמנּו ֵאל .ָדָבר ְולא ָיקּום

  :ָעשיִתי ַוֲאִני ֶאּשא ַוֲאִני ֶאְסּבל ַוֲאַמֵּלט

 

  :םותי שידק
  [ןמא :להק] .ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא :לבא

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
  [ןמא :להק] :ְוִאְמרּו ָאֵמן ,ֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריבֵּבית ִישָר 

  :ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר� ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא :לבאו להק
ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל  :לבא

  [:אוה ךירב :להק] .ְּבִרי� הּוא .ְדָׁשאְׁשֵמּה ְּדקֻ 
ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא  ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל :ת”בעשי ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא

  [ןמא :להק] :ְוִאְמרּו ָאֵמן .ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא
 :ְוִאְמרּו ָאֵמן .ָּכל ִישָרֵאל ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל

  [ןמא :להק]
ִּבְמרוָמיו הּוא ַיֲעשה ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל  ַהָּׁשלום :ת”בעשי עושה ָׁשלום

  [ןמא :להק] :ִישָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן

ְלָדִוד  :ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש .ַהּיום יום ִראׁשון ְּבַּׁשָּבת
ְוַעל  .ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה :ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה .ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה 'לה .ִמְזמור
ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר  :ׁשוּוִמי ָיקּום ִּבְמקום ָקדְ  .'ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה :ְנָהרות ְיכוְנֶנהָ 

 .'ִיּשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה :ֲאֶׁשר לא ָנשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה .ֵלָבב
שאּו  :ְמַבְקֵׁשי ָפֶני� ַיֲעקב ֶסָלה .ֶזה ּדור ּדְרָׁשיו :ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְׁשעו

ִמי ֶזה ֶמֶל�  :בוא ֶמֶל� ַהָּכבודְויָ  .ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנשאּו ִּפְתֵחי עוָלם
שאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּושאּו  :ִּגּבור ִמְלָחָמה 'ה .ִעּזּוז ְוִגּבור 'ה .ַהָּכבוד

ְצָבאות הּוא  'ה .ִמי הּוא ֶזה ֶמֶל� ַהָּכבוד :ְוָיבא ֶמֶל� ַהָּכבוד .ִּפְתֵחי עוָלם
  :ֶסָלה .ֶמֶל� ַהָּכבוד



ִׁשיר ִמְזמור  :ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש .ָּבתַהּיום יום ֵׁשִני ְּבׁשַ 
ְיֵפה נוף ְמשוש  :ּוְמֻהָּלל ְמאד ְּבִעיר ֱאלֵהינּו ַהר ָקְדׁשו 'ָּגדול ה :ִלְבֵני קַרח

ע ֱאלִהים ְּבַאְרְמנוֶתיָה נודַ  :ִקְרַית ֶמֶל� ָרב .ַהר ִצּיון ַיְרְּכֵתי ָצפון .ָּכל ָהָאֶרץ
ִנְבֲהלּו  .ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו :ָעְברּו ַיְחָּדו .ִּכי ִהֵּנה ַהְּמָלִכים נוֲעדּו :ְלִמשָּגב

ְּברּוַח ָקִדים ְּתַׁשֵּבר ֳאִנּיות  :ִחיל ַּכּיוֵלָדה .ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ָׁשם :ֶנְחָּפזּו
ֱאלִהים  .ות ְּבִעיר ֱאלֵהינּוְצָבא 'ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֵּכן ָרִאינּו ְּבִעיר ה :ַּתְרִׁשיׁש
ְּכִׁשְמ� ֱאלִהים  :ִּדִּמינּו ֱאלִהים ַחְסֶּד� ְּבֶקֶרב ֵהיָכֶל� :ְיכוְנֶנָה ַעד עוָלם ֶסָלה

ָּתֵגְלָנה ְּבנות  .ִישַמח ַהר ִצּיון :ֶצֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנ� .ֵּכן ְּתִהָּלְת� ַעל ַקְצֵוי ֶאֶרץ
ִׁשיתּו ִלְּבֶכם  :ִסְפרּו ִמְגָּדֶליהָ  .סּבּו ִצּיון ְוַהִּקיפּוהָ  :ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטי� .ְיהּוָדה

ִּכי ֶזה ֱאלִהים ֱאלֵהינּו  :ְלַמַען ְּתַסְּפרּו ְלדור ַאֲחרון .ַּפְּסגּו ַאְרְמנוֶתיהָ  .ְלֵחיָלה
  :הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות .עוָלם ָוֶעד

ִמְזמור  :ְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁשֶׁשּבו ָהיּו הַ  .ַהּיום יום ְׁשִליִׁשי ְּבַׁשָּבת
 .ַעד ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו ָעֶול :ְּבֶקֶרב ֱאלִהים ִיְׁשּפט .ֱאלִהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל .ְלָאָסף

ַּפְּלטּו ַדל  :ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו .ִׁשְפטּו ָדל ְוָיתום :ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתשאּו ֶסָלה
ִיּמוטּו ָּכל  .לא ָיְדעּו ְולא ָיִבינּו ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו :ְרָׁשִעים ַהִּצילּו ִמַּיד .ְוֶאְביון

ָאֵכן ְּכָאָדם  :ּוְבֵני ֶעְליון ֻּכְּלֶכם .ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאלִהים ַאֶּתם :מוְסֵדי ָאֶרץ
ָּתה ִתְנַחל ִּכי אַ  .קּוָמה ֱאלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ :ּוְכַאַחד ַהּשִרים ִּתּפלּו .ְּתמּותּון

  :ְּבָכל ַהּגוִים

ֵאל  :ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש .ַהּיום יום ְרִביִעי ְּבַׁשָּבת
ַעד  :ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים .ִהָּנשא ׁשֵפט ָהָאֶרץ :ֵאל ְנָקמות הוִפיעַ  .'ְנָקמות ה

ִיְתַאְּמרּו ָּכל  .ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק :זּוַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעל .'ָמַתי ְרָׁשִעים ה
ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהרגּו ִויתוִמים  :ְוַנֲחָלְת� ְיַעּנּו .ְיַדְּכאּו 'ַעְּמ� ה :ּפֲעֵלי ָאֶון

 .ִּבינּו ּבֲעִרים ָּבָעם :ְולא ָיִבין ֱאלֵהי ַיֲעקב .ַוּיאְמרּו לא ִיְרֶאה ָּיּה :ְיַרֵּצחּו
 :ִאם יֵצר ַעִין ֲהלא ַיִּביט .ֲהנַטע אֶזן ֲהלא ִיְׁשָמע :י ַּתשִּכילּוּוְכִסיִלים ָמתַ 

ִּכי ֵהָּמה  .יֵדַע ַמְחְׁשבות ָאָדם 'ה :ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת .ֲהיֵסר ּגוִים ֲהלא יוִכיחַ 
ט לו ִמיֵמי ְלַהְׁשִקי :ּוִמּתוָרְת� ְתַלְּמֶדּנּו .ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה :ָהֶבל

ִּכי ַעד  :ְוַנֲחָלתו לא ַיֲעזב .ַעּמו 'ִּכי לא ִיּטׁש ה :ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת .ָרע
ִמי ִיְתַיֵּצב  .ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים :ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב .ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט
ִאם ָאַמְרִּתי  :ט ָׁשְכָנה דּוָמה ַנְפִׁשיֶעְזָרָתה ִּלי ִּכְמעַ  'לּוֵלי ה :ִלי ִעם ּפֲעֵלי ָאֶון

ְּברב שְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ַּתְנחּוֶמי� ְיַׁשַעְׁשעּו  :ִיְסָעֵדִני 'ַחְסְּד� ה .ָמָטה ַרְגִלי
ָיגוּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוָדם ָנִקי  :יֵצר ָעָמל ֲעֵלי חק .ַהְיָחְבְר� ִּכֵּסא ַהּוות :ַנְפִׁשי

ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אוָנם  :ֵואלַהי ְלצּור ַמְחִסי .ִלי ְלִמשָּגב 'ְיִהי הוַ  :ַיְרִׁשיעּו



ָנִריָעה ְלצּור  .'ְלכּו ְנַרְּנָנה לה :ֱאלֵהינּו 'ַיְצִמיֵתם ה .ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם
ָּגדול  ּוֶמֶל� 'ִּכי ֵאל ָּגדול ה :ִּבְזִמירות ָנִריַע לו .ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתוָדה :ִיְׁשֵענּו

  :ַעל ָּכל ֱאלִהים

ַלְמַנֵּצַח  :ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש .ַהּיום יום ֲחִמיִׁשי ְּבַׁשָּבת
שאּו ִזְמָרה  :ָהִריעּו ֵלאלֵהי ַיֲעקב .ַהְרִנינּו ֵלאלִהים עּוֵּזנּו :ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף

ִּכי חק  :ַּבֶּכֶסה ְליום ַחֵּגנּו .ִּתְקעּו ַבחֶדׁש ׁשוָפר :ִּכּנור ָנִעים ִעם ָנֶבל .ּוְתנּו תף
ְּבֵצאתו ַעל ֶאֶרץ  .ֵעדּות ִּביהוֵסף שמו :ִמְׁשָּפט ֵלאלֵהי ַיֲעקב .ְלִישָרֵאל הּוא

ַּכָּפיו ִמּדּוד  .ֲהִסירוִתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמו :שַפת לא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע .ִמְצָרִים
ֶאְבָחְנ� ַעל ֵמי ְמִריָבה  .ֶאֶעְנ� ְּבֵסֶתר ַרַעם .אָת ָוֲאַחְּלֶצּךָ ַּבָּצָרה ָקָר  :ַּתֲעבְרָנה

 .לא ִיְהֶיה ְב� ֵאל ָזר :ִישָרֵאל ִאם ִּתְׁשַמע ִלי .ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּב� :ֶסָלה
ִּפי�  ַהְרֶחב .ֱאלֶהי� ַהַּמַעְל� ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 'ָאנִכי ה :ְולא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר
ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות  :ְולא ָׁשַמע ַעִּמי ְלקוִלי ְוִישָרֵאל לא ָאָבה ִלי :ַוֲאַמְלֵאהּו
 .ִּכְמַעט :ִישָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו .לּו ַעִּמי ׁשֵמַע ִלי :ֵיְלכּו ְּבמוֲעצוֵתיֶהם .ִלָּבם
ִויִהי ִעָּתם  .ְיַכֲחׁשּו לו 'שְנֵאי המְ  :ְוַעל ָצֵריֶהם ָאִׁשיב ָיִדי .אוְיֵביֶהם ַאְכִניעַ 

  :ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶע� .ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה :ְלעוָלם

ָמָל�  'ה :ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש .ַהּיום יום ִׁשִּׁשי ְּבַׁשָּבת
 .ָנכון ִּכְסֲא� ֵמָאז :ִּתּכון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמוט ַאף .עז ִהְתַאָּזר 'ָלֵבׁש ה .ֵּגאּות ָלֵבׁש

 :ִישאּו ְנָהרות ָּדְכָים .ָנשאּו ְנָהרות קוָלם .'ָנשאּו ְנָהרות ה :ֵמעוָלם ָאָּתה
ֵעדֶתי� ֶנֶאְמנּו  :'ַאִּדיר ַּבָּמרום ה .ִמּקלות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים

 :ְלאֶר� ָיִמים 'ה .ְלֵביְת� ָנֲאָוה קֶדׁש .ְמאד

 


