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 ער פתיחת בוקר ש 
 

 מֹוֶדה / מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים 
 ֶשֶהֱחַזְרָת ִבי ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה, ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך:  

 
 ֲהֵריִני ְמַקֵבל/ת ָעַלי ִמְצַות ַהבֹוֵרא: ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמוָך:

 
 ְוַאְחָלָמה.  ְשבוֹ . ֶלֶשם שימּו ֵלב ֶאל ַהְנָשָמה

   ְואוָרּה ְכאור ַהַחָמה. ִשְבָעַתִים ְכאור ַהבוֶקר.
 

 ֻחָצָבה. ָלגּור ְבֶאֶרץ ֲעָרָבה.  ָכבֹוד ִמִכֵסא 
    ְלַהִציָלּה ִמֶלָהָבה. ּוְלָהִאיָרה ִלְפנות בוֶקר.

 
   אוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חוֶקר. ְבָרן ַיַחד כוְכֵבי בוֶקר: 

 
 ל ַלְיָלה. ִנְשַמְתֶכם עוָלה ְלַמְעָלה.עּורּו ָנא ִכי ְבכָ 

 ָלֵתת ִדין ְוֶחְשבון ִמָפֳעָלה. ְליוֵצר ֶעֶרב ָובוֶקר
 

 .  ְוטֹוֶטֶפתְמֻקֶשֶטת. ְבַטִלית  ִיְמָצֶאהָ 
  ְכמו ַכָלה ְמֻקֶשֶטת. ָתִמיד ַבבוֶקר ַבבוֶקר.

 
  אוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חוֶקר. ְבָרן ַיַחד כוְכֵבי בוֶקר: 

 
 .  ִכְרצֹונוֹ ַהֶנֱאָמן ְבִפְקדונו. ַיֲחִזיֶרָנה לו 

    ִאיש לא ָגַוע ַבֲעונו. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בוֶקר. 
 

 ְוַהֲחיּו ָהֲעִנָיה. ְיִחיָדה ַתָמה ּוְנִקָיה.  
    ַוֲאֶשר ַנְפשו לא ִחָיה. ֵאיְך ִיְזֶכה ְלאור ַהבוֶקר. 

 
   ד כוְכֵבי בוֶקר: אוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חוֶקר. ְבָרן ַיחַ 

 
 . ִנְזֶכה ּוְבָשָנה ַהזאת. ַלֲחזֹותנוַעם ְיָי 

    בוֶקר.  קֹוִליבוֶקר ִתְשַמע . ְרָגזֹותְבשְמחות ַתַחת 
 

  אוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חוֶקר. ְבָרן ַיַחד כוְכֵבי בוֶקר: 
    
 רבי שמעיה קוסון                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צּוִרי ּוִמְשַגִבי ַשַחר ֲאַבֶּקְשָך 
 ֶאְעֹרְך ְלָפֶניָך ַשְחִרי ְוַגם ַעְרִבי 

 
 ִלְפֵני ְגֻדָלְתָך ֶאְעֹמד ְוֶאָבֵהל 

 ִכי ֵעיְנָך ִתְרֶאה ָכל ַמְחְשבֹות ִלִבי
 

 ֶזה ֲאֶשר יּוַכל ַהֵלב ְוַהָלשֹוןַמה 
 ַלְעשֹות ּוַמה ֹכַח רּוִחי ְבתֹוְך ִקְרִבי 

 
 ִהֵנה ְלָך ִתיַטב ִזְמַרת ֱאנֹוש ַעל ֵכן 

   ִבי ֱאלֹוּהַ אֹוְדָך ְבעֹוד ִתְהֶיה ִנְשַמת 
    

 גבירול -רבי שלמה אבן                                 
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 ואומרים: ומדים  ע

ֶלְך  ְיֹהָוה  ְך  ְיֹהָוה ,  ֶמֶֽ ד  ְלֹעָלָ֥ם   ִיְמֹלְֹ֖ך   ׀   ְיֹהָוָ֥ה   ָמָלֶֽ   [פעמים ב']: ָוֶעֶֽ

ד:   ְוָהָיָ֧ה ְיֹהָוָ֛ה ְלֶמֶֹ֖לְך ַעל־כל־ָהָאֶָ֑רץ  ַביֹּ֣ום ַההּ֗וא ִיְהֶיָ֧ה ְיֹהָוָ֛ה ֶאָחֹ֖ד ּוְשמָֹ֥ו ֶאָחֶֽ

ן־ַהגֹּ֫וִיָ֥ם ְלְֹ֭הדֹות ְלֵשּ֣ם קְׇדֶשָָ֑ך ְלְִ֝הְשַתֵבַ֗ח ִבְתִהלָ  ָך: הֹוִשיֵעֵ֨נּו ׀ ְיֹהָֹ֘וָ֤ה ֱאֹלֵה֗ינּו ְוַקְבֵצנּוּ֮ ִמֶֽ ֶתֶֽ

ּוְך ְיֹהָוֵ֨ה ֱאֹלֵהֵ֪י ִיְשָרֵאֵ֡ל ִמן־ָהָ֤עֹוָלֵ֨ם ׀ וְ  ּה: ֹכּ֣ל  ָבָ֤רֶֽ ְללּוָיֶֽ ַעַ֬ד ָהעֹוָל֗ם ְוָאַמֹ֖ר כׇל־ָהָעָ֥ם ָאֵמ֗ן ַהֶֽ

ּה:  ְללּוָיֶֽ  ַהְְ֭נָשָמה ְתַהֵלָ֥ל ָיּ֗ה ַהֶֽ

ָהעֹוָלם  ְוָהָיה  ֶשָאַמר  ֹעֶשה  ָברּוְך  ָברּוְך  ּוְמַקֵים,  גֹוֵזר  ָברּוְך  ְוֹעֶשה,  אֹוֵמר  ָברּוְך   ,

ְבֵראִשית, ָברּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, ָברּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְבִריֹות, ָברּוְך ְמַשֵלם ָשָכר טֹוב  

ְוַקָים ָלֶנַצח, ָברּוְך ֶשֵאין    ִליֵרָאיו, ָברּוך ַמֲעִביר ֲאֵפָלה ּוֵמִביא אֹוָרה, ָברּוְך ֵאל ַחי ָלַעד

ְדָרָכיו  ְבָכל  ַצִדיק הּוא  ֹשַחד,  ְוֹלא ִמַּקח  ָפִנים  ְוֹלא ַמּׂשֹוא  ִשְכָחה  ְוֹלא  ַעְוָלה  ְלָפָניו 

ְלַעמֹו   ְמנּוָחה  ַהַמְנִחיל  ָברּוְך  ָלֶנַצח.  ְוַקָים  ָלַעד  ַחי  ֵאל  ָברּוְך  ַמֲעָשיו,  ְבָכל  ְוָחִסיד 

ל ְביֹום ַשָבת קֹוֶדש. ָברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְשמֹו ּוָברּוְך ִזְכרֹו ְלעֹוְלֵמי ַעד ָברּוְך ַאָתה ִישָראֵ 

ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול ְוַהָּקדֹוש ָאב ָהַרֲחָמן, ְמֻהַלל ְבִפי ַעמֹו, ְמֻשָבח  

ו ַוֲעָבָדיו, ּוְבִשיֵרי ָדִוד ַעְבֶדָך ְנַהֶלְלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִבְשָבחֹות ּוְמֹפָאר ִבְלשֹון ָכל ֲחִסיָדי

  , ְוַנֲעִריָצְך  ּוִבְזִמירֹות  ְוַנְקִדיָשְך  ְוַנְמִליְכָך  ְנרֹוֶמָמְך  ּוְנָפָאַרְך  ּוְנַשְבַחְך  ּוְנַגְדַלְך  ְנהּוָדְך 

ָברּוְך   ָיִחיד ֵחי ָהעֹוָלִמים, ְמֻשָבח ּוְמֹפָאר ְשמֹו ֲעֵדי ַעד. וַנְזִכיר ִשְמָך ַמְלֵכנּו ֱאֹלֵהינּו,  

 :  ַאָתה ְיָי, ֶמֶלְך ְמֻהָלל ַבִתְשָבחֹות 

ְלתֹוָדה   ק' מזמור כׇל־ָהָאֶרץ׃  ִמְזמֹור  ַליֹהָוה  ֶאת־ְיֹהָוה  ָהִריעּו  ֹבאּו   ִעְבדּו  ְבִשְמָחה 

  ְדעּו ִכי־ְיֹהָוה הּוא ֱאֹלִהים הּוא־ָעָשנּו ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו׃  ְלָפָניו ִבְרָנָנה׃

ִכי־טֹוב ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ַחְסדֹו  ְשמֹו׃    ָבְרכּו  הֹודּו־לוֹ   ִבְתִהָלה  ֲחֵצֹרָתיו  ְבתֹוָדה   ֹבאּו ְשָעָריו

 ר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו׃ְוַעד־דֹ 

ְלָדִוד: י"טמזמור  ִמְזמֹור  ַמִגיד    ַלְמַנֵצַח  ָיָדיו  ּוַמֲעֵשה  ֵאל  ְכבֹוד  ְמַסְפִרים  ַהָשַמִים 

ְוֵאין ְדָבִרים ְבִלי   ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶּוה ָדַעת: ֵאין ֹאֶמר  ַיִביַע ֹאֶמר  ָהָרִקיַע: יֹום ְליֹום 

ל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵליֶהם ַלֶשֶמש ָשם ֹאֶהל ָבֶהם: ְוהּוא  ִנְשָמע קֹוָלם: ְבכָ 

ַעל   ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ַהָשַמִים  ִמְקֵצה  ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְכִגבֹור  ָיִשיש  ֵמֻחָפתֹו  ֹיֵצא  ְכָחָתן 
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ְתִמיָמה   ְיֹהָוה  תֹוַרת  ִנְסָתר ֵמַחָמתֹו:  ְוֵאין  ֶנֱאָמָנה ְקצֹוָתם  ְיֹהָוה  ֵעדּות  ָנֶפש  ְמִשיַבת 

ַמְחִכיַמת ֶפִתי: ִפּקּוֵדי ְיֹהָוה ְיָשִרים ְמַשְמֵחי ֵלב ִמְצַות ְיֹהָוה ָבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים: ִיְרַאת  

ּוִמַפז ָרב  ְיֹהָוה ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְשְפֵטי ְיֹהָוה ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָדו: ַהֶנֱחָמִדים ִמָזָהב  

ּוְמתּוִקים ִמְדַבש ְוֹנֶפת צּוִפים: ַגם ַעְבְדָך ִנְזָהר ָבֶהם ְבָשְמָרם ֵעֶקב ָרב: ְשִגיאֹות ִמי  

ָיִבין ִמִנְסָתרֹות ַנֵּקִני: ַגם ִמֵזִדים ֲחשְֹך ַעְבֶדָך ַאל ִיְמְשלּו ִבי ָאז ֵאיָתם ְוִנֵּקיִתי ִמֶפַשע 

 ן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:ָרב: ִיְהיּו ְלָרצוֹ 

ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגֲרֵשהּו ַוֵיַלְך: ֲאָבֲרָכה ֶאת ְיֹהָוה   ְבַשנֹותֹו ֶאת ַטְעמוֹ  ְלָדִוד ל"ד מזמור 

ַגְדלּו   ְוִיְשָמחּו:  ֲעָנִוים  ִיְשְמעּו  ַנְפִשי  ִתְתַהֵלל  ַבְיֹהָוה  ְבִפי:  ְתִהָלתֹו  ָתִמיד  ֵעת  ְבָכל 

וְ  ְיֹהָוה  ֶאת  ָדַרְשִתי  ַיְחָדו:  ְשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִתי  ִהִציָלִני:  ַליֹהָוה  ּוִמָכל ְמגּורֹוַתי  ָעָנִני 

ָצרֹוָתיו   ּוִמָכל  ָשֵמַע  ַוְיֹהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  ֶיְחָפרּו:  ַאל  ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִביטּו 

י  הֹוִשיעֹו: ֹחֶנה ַמְלַאְך ְיֹהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְלֵצם: ַטֲעמּו ּוְראֹו ִכי טֹוב ְיֹהָוה ַאְשרֵ 

ַהֶגֶבר ֶיֱחֶסה בֹו: ְיראּו ֶאת ְיֹהָוה ְקֹדָשיו ִכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְכִפיִרים ָרשּו ְוָרֵעבּו 

ְוֹדְרֵשי ְיֹהָוה ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: ְלכּו ָבִנים ִשְמעּו ִלי ִיְרַאת ְיֹהָוה ֲאַלֶמְדֶכם: ִמי ָהִאיש 

אֹות טֹוב: ְנֹצר ְלשֹוְנָך ֵמָרע ּוְשָפֶתיָך ִמַדֵבר ִמְרָמה: סּור  ֶהָחֵפץ ַחִיים ֹאֵהב ָיִמים ִלְר 

ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹוב ַבֵּקש ָשלֹום ְוָרְדֵפהּו: ֵעיֵני ְיֹהָוה ֶאל ַצִדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל ַשְוָעָתם: ְפֵני 

ֵמַע ּוִמָכל ָצרֹוָתם ִהִציָלם: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְבֹעֵשי ָרע ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם: ָצֲעקּו ַוְיֹהָוה שָ 

ַיִציֶלנּו ְיֹהָוה:  ַרבֹות ָרעֹות ַצִדיק ּוִמכָֻלם  ְיֹהָוה ְלִנְשְבֵרי ֵלב ְוֶאת ַדְכֵאי רּוַח יֹוִשיַע: 

ְאָשמּו:  ֹשֵמר ָכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָנה ֹלא ִנְשָבָרה: ְתמֹוֵתת ָרָשע ָרָעה ְושְֹנֵאי ַצִדיק יֶ 

 פֹוֶדה ְיֹהָוה ֶנֶפש ֲעָבָדיו ְוֹלא ֶיְאְשמּו ָכל ַהֹחִסים בֹו:

ֲאֹדָני ָמעֹון ַאָתה ָהִייָת ָלנּו ְבֹדר ָוֹדר: ְבֶטֶרם  ִאיש ָהֱאֹלִהים   ְתִפָלה ְלֹמֶשה צ'  מזמור

ַעד עֹוָלם ַאָתה   ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְתחֹוֵלל  יָֻלדּו  ַדָכא ָהִרים  ַעד  ָתֵשב ֱאנֹוש  ֵאל: 

ְוַאְשמּוָרה   ַיֲעֹבר  ִכי  ֶאְתמֹול  ְכיֹום  ְבֵעיֶניָך  ָשִנים  ֶאֶלף  ִכי  ָאָדם:  ְבֵני  שּובּו  ַוֹתאֶמר 

ְימֹוֵלל   ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ  ַבֹבֶקר  ַיֲחֹלף:  ֶכָחִציר  ַבֹבֶקר  ִיְהיּו  ֵשָנה  ְזַרְמָתם  ַבָלְיָלה: 

: ִכי ָכִלינּו ְבַאֶפָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: )שת( ַשָתה ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגֶדָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור  ְוָיֵבש

ָפֶניָך: ִכי ָכל ָיֵמינּו ָפנּו ְבֶעְבָרֶתָך ִכִלינּו ָשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: ְיֵמי ְשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִשְבִעים 

ִנים ָשָנה ְוָרְהָבם ָעָמל ָוָאֶון ִכי ָגז ִחיש ַוָנֻעָפה: ִמי יֹוֵדַע ֹעז  ָשָנה ְוִאם ִבְגבּוֹרת ְשמוֹ 
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ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: שּוָבה ְיֹהָוה ַעד   ַאֶפָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵכן הֹוַדע 

ַרְנָנה ְוִנְשְמָחה ְבָכל ָיֵמינּו: ַשְמֵחנּו  ָמָתי ְוִהָנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך: ַשְבֵענּו ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ּונְ 

ִויִהי   ְבֵניֶהם:  ַוֲהָדְרָך ַעל  ָפֳעֶלָך  ִעִניָתנּו ְשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך  ִכימֹות 

 ְנֵנהּו:ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כוֹ 

ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַליֹהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי    ֹיֵשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹון  צ"א מזמור

ְכָנָפיו  ֶאְבַטח בֹו: ִכי הּוא ַיִציְלָך ִמַפח ָיקּוש ִמֶדֶבר ַהּוֹות: ְבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך  ָלְך ְוַתַחת 

ִמֶדֶבר ָבֹאֶפל   ָיעּוף יֹוָמם:  ִמַפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ  ְוֹסֵחָרה ֲאִמתֹו: ֹלא ִתיָרא  ֶתְחֶסה ִצָנה 

ַרק   ִיָגש:  ֹלא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִצְדָך  ִיֹפל  ָצֳהָרִים:  ָישּוד  ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך 

ִשֻלַמת ְרָשִעים ִתְרֶאה: ִכי ַאָתה ְיֹהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון ַשְמָת ְמעֹוֶנָך: ֹלא  ְבֵעיֶניָך ַתִביט וְ 

ְתֻאֶנה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ְבָאֳהֶלָך: ִכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָלְך ִלְשָמְרָך ְבָכל ְדָרֶכיָך:  

ֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ַשַחל ָוֶפֶתן ִתְדֹרְך ִתְרֹמס ְכִפיר ְוַתִנין: ִכי  ַעל ַכַפִים ִיָּׂשאּוְנָך ֶפן ִתֹגף ָבאֶ 

ִבי ָחַשק ַוֲאַפְלֵטהּו ֲאַשְגֵבהּו ִכי ָיַדע ְשִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהּו 

 שּוָעִתי: ַוֲאַכְבֵדהּו: ֹאֶרְך ָיִמים ַאְשִביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבי

ְיֹהָוה   קל"א  מזמור ֵשם  ֶאת  ַהְללּו  ְיֹהָוה   ַהְללּוָיּה  ְבֵבית  ֶשֹעְמִדים  ְיֹהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו 

: ַהְללּוָיּה ִכי טֹוב ְיֹהָוה ַזְמרּו ִלְשמֹו ִכי ָנִעים: ִכי ַיֲעֹקב ָבַחר לֹו ְבַחְצרֹות ֵבית ֱאֹלֵהינּו

ָיּה ִיְשָרֵאל ִלְסגָֻלתֹו: ִכי ֲאִני ָיַדְעִתי ִכי ָגדֹול ְיֹהָוה ַוֲאֹדֵנינּו ִמָכל ֱאֹלִהים: ָכל ֲאֶשר ָחֵפץ  

ם ְוָכל ְתהֹומֹות: ַמֲעֶלה ְנִשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְבָרִקים  ְיֹהָוה ָעָשה ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ ַבַיִמי

ַלָמָטר ָעָשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: ֶשִהָכה ְבכֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְבֵהָמה: ָשַלח  

ִבים ְוָהַרג ְמָלִכים ֹאתֹות ּוֹמְפִתים ְבתֹוֵכִכי ִמְצָרִים ְבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: ֶשִהָכה גֹוִים רַ 

ֲעצּוִמים: ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְכָנַען: ְוָנַתן ַאְרָצם  

ַנֲחָלה ַנֲחָלה ְלִיְשָרֵאל ַעמֹו: ְיֹהָוה ִשְמָך ְלעֹוָלם ְיֹהָוה ִזְכְרָך ְלֹדר ָוֹדר: ִכי ָיִדין ְיֹהָוה  

ְועַ  ְוֹלא ַעמֹו  ָלֶהם  ֶפה  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵשה  ְוָזָהב  ֶכֶסף  ַהגֹוִים  ֲעַצֵבי  ִיְתֶנָחם:  ֲעָבָדיו  ל 

ְיַדֵברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראֹו: ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיש רּוַח ְבִפיֶהם: ְכמֹוֶהם 

ֵבית ִיְשָרֵאל ָבֲרכּו ֶאת ְיֹהָוה ֵבית ַאֲהֹרן ָבֲרכּו ֶאת ִיְהיּו ֹעֵשיֶהם ָכל ֲאֶשר ֹבֵטַח ָבֶהם:  

ְיֹהָוה: ֵבית ַהֵלִוי ָבֲרכּו ֶאת ְיֹהָוה ִיְרֵאי ְיֹהָוה ָבֲרכּו ֶאת ְיֹהָוה: ָברּוְך ְיֹהָוה ִמִציֹון ֹשֵכן  

ם ַהְללּוָיּה:     ְירּוָשָלִ
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 הלל הגדול 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     הֹודּו ַליֹהָוה ִכי טֹוב     קל"ו מזמור

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 

 ִכי ְלֹעָלם ַחְסדֹו:     הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים  

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:    ְלֹעֵשה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבדֹו 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ַהָשַמִים ִבְתבּוָנה ְלֹעֵשה 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ְלֹרַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמִים 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ְלֹעֵשה אֹוִרים ְגֹדִלים  

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ֶאת ַהֶשֶמש ְלֶמְמֶשֶלת ַביֹום 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:   ֶמְמְשלֹות ַבָלְיָלה  ֶאת ַהָיֵרַח ְוכֹוָכִבים לְ 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ְלַמֵכה ִמְצַרִים ִבְבכֹוֵריֶהם 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ַויֹוֵצא ִיְשָרֵאל ִמתֹוָכם 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה  

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ָזִרים ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלגְ 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ְוֶהֱעִביר ִיְשָרֵאל ְבתֹוכֹו 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ְוִנֵער ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף  

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ְלמֹוִליְך ַעמֹו ַבִמְדָבר  

 ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:  ִכי    ְלַמֵכה ְמָלִכים ְגֹדִלים  

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ַוַיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי  

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:      ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ָרֵאל ַעְבדֹו ַנֲחָלה ְלִישְ 

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ֶשְבִשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו  

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:      ַוִיְפְרֵקנּו ִמָצֵרינּו  

 ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:     ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבָשר  

 ַחְסדֹו:   ִכי ְלעֹוָלם    הֹודּו ְלֵאל ַהָשָמִים  
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ַבְיֹהָוה ל"ג  מזמור ַצִדיִקים  ְתִהָלה:    ַרְננּו  ָנאֹוה  ְבִכנֹורַלְיָשִרים  ַליֹהָוה  ְבֵנֶבל   הֹודּו 

ָעשֹור ַזְמרּו לֹו: ִשירּו לֹו ִשיר ָחָדש ֵהיִטיבּו ַנֵגן ִבְתרּוָעה: ִכי ָיָשר ְדַבר ְיֹהָוה ְוָכל  

ְיֹהָוה  ִבְדַבר  ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה  ְיֹהָוה  ֶחֶסד  ּוִמְשָפט  ְצָדָקה  ֹאֵהב  ֶבֱאמּוָנה:  ַמֲעֵשהּו 

ְצָבָאם: ֹכֵנס ַכֵנד ֵמי ַהָים ֹנֵתן ְבֹאָצרֹות ְתהֹומֹות: ִייְראֹו   ָשַמִים ַנֲעשּו ּוְברּוַח ִפיו ָכל

ֵמְיֹהָוה ָכל ָהָאֶרץ ִמֶמנּו ָיגּורּו ָכל ֹיְשֵבי ֵתֵבל: ִכי הּוא ָאַמר ַוֶיִהי הּוא ִצָּוה ַוַיֲעֹמד:  

ה ְלעֹוָלם ַתֲעֹמד ַמְחְשבֹות ְיֹהָוה ֵהִפיר ֲעַצת גֹוִים ֵהִניא ַמְחְשבֹות ַעִמים: ֲעַצת ְיֹהוָ 

ִלבֹו ְלֹדר ָוֹדר: ַאְשֵרי ַהגֹוי ֲאֶשר ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ָבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמָשַמִים ִהִביט  

ְיֹהָוה ָרָאה ֶאת ָכל ְבֵני ָהָאָדם: ִמְמכֹון ִשְבתֹו ִהְשִגיַח ֶאל ָכל ֹיְשֵבי ָהָאֶרץ: ַהֹיֵצר  

ָבם ַהֵמִבין ֶאל ָכל ַמֲעֵשיֶהם: ֵאין ַהֶמֶלְך נֹוָשע ְבָרב ָחִיל ִגבֹור ֹלא ִיָנֵצל ְבָרב  ַיַחד לִ 

ְיֵרָאיו   ֶאל  ְיֹהָוה  ֵעין  ִהֵנה  ְיַמֵלט:  ֹלא  ֵחילֹו  ּוְבֹרב  ִלְתשּוָעה  ַהּסּוס  ֶשֶקר  ֹכַח: 

ִמָמֶות ַנְפָשם ּוְלחַ  יֹוָתם ָבָרָעב: ַנְפֵשנּו ִחְכָתה ַליֹהָוה  ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו: ְלַהִציל 

ֶעְזֵרנּו ּוָמִגֵננּו הּוא: ִכי בֹו ִיְשַמח ִלֵבנּו ִכי ְבֵשם ָקְדשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסְדָך ְיֹהָוה 

 ָעֵלינּו ַכֲאֶשר ִיַחְלנּו ָלְך:  

ַהַשָבת   צ"ב  מזמור ְליֹום  ִשיר  ֶעְליֹון:  טֹוב    :ִמְזמֹור  ְלִשְמָך  ּוְלַזֵמר  ַליֹהָוה  ְלֹהדֹות 

ְלַהִגיד ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַבֵלילֹות: ֲעֵלי ָעשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָגיֹון ְבִכנֹור:  

ְיֹהָוה ְמֹאד ָעְמקּו  ִכי ִשַמְחַתִני ְיֹהָוה ְבָפֳעֶלָך ְבַמֲעֵשי ָיֶדיָך ֲאַרֵנן: ַמה ָגְדלּו ַמֲעֶשיָך  

ַמְחְשֹבֶתיָך: ִאיש ַבַער ֹלא ֵיָדע ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת: ִבְפֹרַח ְרָשִעים ְכמֹו ֵעֶשב 

ַוָיִציצּו ָכל ֹפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָשְמָדם ֲעֵדי ַעד: ְוַאָתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיֹהָוה: ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך  

ֹאְיֶביָך ֹיאֵבדּו ִיְתָפְרדּו ָכל ֹפֲעֵלי ָאֶון: ַוָתֶרם ִכְרֵאים ַקְרִני ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן    ְיֹהָוה ִכי ִהֵנה

ַרֲעָנן: ַוַתֵבט ֵעיִני ְבשּוָרי ַבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִתְשַמְעָנה ָאְזָני: ַצִדיק ַכָתָמר ִיְפָרח 

ְבֵבית ְיֹהָוה ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: עֹוד ְינּובּון    ְכֶאֶרז ַבְלָבנֹון ִיְשֶגה: ְשתּוִלים

   ְבֵשיָבה ְדֵשִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּו: ְלַהִגיד ִכי ָיָשר ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה בֹו:

ְיֹהָוה ֹעז ִהְתַאָזר ַאף ִתכֹון ֵתֵבל ַבל ִתמֹוט:   ָלֵבש ֵגאּות ָלֵבש ְיֹהָוה ָמָלְך צ"ג  מזמור

ָנכֹון ִכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאָתה: ָנְשאּו ְנָהרֹות ְיֹהָוה ָנְשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְשאּו ְנָהרֹות  

ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו   ָדְכָים: ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִבים ַאִדיִרים ִמְשְבֵרי ָים ַאִדיר ַבָמרֹום ְיֹהָוה:

  ְמֹאד ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ֹקֶדש ְיֹהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים:
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 עֹוד ְיַהְללּוָך ֶּסָלה:   ַאְשֵרי יֹוְשֵבי ֵביֶתָך,

 ַאְשֵרי ָהָעם ֶשָכָכה לֹו, ַאְשֵרי ָהָעם ֶשְיֹהָוה ֱאֹלָהיו:  

 ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך, ַוֲאָבֲרָכה ִשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְתִהָלה   קמ"ה מזמור

 ְבָכל יֹום ֲאָבֲרֶכָך, ַוֲאַהְלָלה ִשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

 ָגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָלל ְמֹאד, ְוִלְגֻדָלתֹו ֵאין ֵחֶקר:  

 ידּו: דֹור ְלדֹור ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך, ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיגִ 

 ֲהַדר ְכבֹוד הֹוֶדָך, ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֹוֶתיָך ָאִשיָחה: 

 ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו, ּוְגדּוָלְתָך ֲאַסְפֶרָנה: 

 ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִביעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵננּו:  

 ַרחּום ְיֹהָוה, ֶאֶרְך ַאַפִים ּוְגָדל ָחֶסד: ַחנּון וְ 

 טֹוב ְיֹהָוה ַלֹכל, ְוַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו: 

 יֹודּוָך ְיֹהָוה ָכל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבֲרכּוָכה: 

 ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵברּו: 

 ָתיו, ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְגבּורֹ 

 ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל ֹעָלִמים, ּוֶמְמֶשְלְתָך ְבָכל דֹור ָודֹור: 

 סֹוֵמְך ְיֹהָוה ְלָכל ַהֹנְפִלים, ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְכפּוִפים: 

 ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיַשֵברּו, ְוַאָתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִעתֹו: 

 פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: 

 ַצִדיק ְיֹהָוה ְבָכל ְדָרָכיו, ְוָחִסיד ְבָכל ַמֲעָשיו: 

 ת: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל ֹקְרָאיו, ְלָכל ֲאֶשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאמֶ 

 ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשה, ְוֶאת ַשְוָעָתם ִיְשַמע ְויֹוִשיֵעם: 

 שֹוֵמר ְיֹהָוה ֶאת ָכל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ָכל ָהְרָשִעים ַיְשִמיד: 

 ְתִהַלת ְיֹהָוה ְיַדֶבר ִפי, ִויָבֵרְך ָכל ָבָשר ֵשם ָקְדשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

 ַעָתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, מֵ 
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ְיֹהָוה       קמ"ו   מזמור ֶאת  ַנְפִשי  ַהְלִלי  ֵלאֹלַהי   :ַהְללּוָיּה  ֲאַזְמָרה  ְבַחָיי  ְיֹהָוה    ֲאַהְלָלה 

ָיֻשב   רּוחֹו  ֵתֵצא  ְתשּוָעה:  לֹו  ֶשֵאין  ָאָדם  ְבֶבן  ִבְנִדיִבים  ִתְבְטחּו  ַאל  ְבעֹוִדי: 

ְלַאְדָמתֹו ַביֹום ַההּוא ָאְבדּו ֶעְשֹתֹנָתיו: ַאְשֵרי ֶשֵאל ַיֲעֹקב ְבֶעְזרֹו ִשְברֹו ַעל ְיֹהָוה 

ל ֲאֶשר ָבם ַהֹשֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם: ֹעֶשה  ֱאֹלָהיו: ֹעֶשה ָשַמִים ָוָאֶרץ ֶאת ַהָים ְוֶאת כָ 

ִמְשָפט ָלֲעשּוִקים ֹנֵתן ֶלֶחם ָלְרֵעִבים ְיֹהָוה ַמִתיר ֲאסּוִרים: ְיֹהָוה ֹפֵקַח ִעְוִרים ְיֹהָוה 

ֶרְך ֹזֵקף ְכפּוִפים ְיֹהָוה ֹאֵהב ַצִדיִקים: ְיֹהָוה ֹשֵמר ֶאת ֵגִרים ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ְודֶ 

   ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ְרָשִעים ְיַעֵּות: 

ֱאֹלֵהינּו     מזמור קמ"ז ַזְמָרה  ִכי טֹוב  ם    ַהְללּוָיּה  ְירּוָשַלִ בֹוֵנה  ְתִהָלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִכי 

ִלְשבּו ָהֹרֵפא  ְיַכֵנס:  ִיְשָרֵאל  ִנְדֵחי  ִמְסָפר  ְיֹהָוה  ְלַעְצבֹוָתם: מֹוֶנה  ּוְמַחֵבש  ֵלב  ֵרי 

ַלכֹוָכִבים ְלכָֻלם ֵשמֹות ִיְקָרא: ָגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹכַח ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָפר: ְמעֹוֵדד 

ְבִכנֹור:  ֲעָנִוים ְיֹהָוה ַמְשִפיל ְרָשִעים ֲעֵדי ָאֶרץ: ֱענּו ַליֹהָוה ְבתֹוָדה ַזְמרּו ֵלאֹלֵהינּו  

ַהְמַכֶּסה ָשַמִים ְבָעִבים ַהֵמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר ַהַמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר: נֹוֵתן ִלְבֵהָמה  

ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב ֲאֶשר ִיְקָראֹו: ֹלא ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָפץ ֹלא ְבשֹוֵקי ָהִאיש ִיְרֶצה:  

ַהְמַיֲחלִ  ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיֹהָוה  ַהְלִלי  רֹוֶצה  ְיֹהָוה  ֶאת  ְירּוָשַלִים  ַשְבִחי  ְלַחְסדֹו:  ים 

ֱאֹלַהִיְך ִציֹון: ִכי ִחַזק ְבִריֵחי ְשָעָרִיְך ֵבַרְך ָבַנִיְך ְבִקְרֵבְך: ַהָּׂשם ְגבּוֵלְך ָשלֹום ֵחֶלב 

ְדָברֹו: ָירּוץ  ְמֵהָרה  ַעד  ִאְמָרתֹו ָאֶרץ  ַהֹשֵלַח  ַיְשִביֵעְך:  ַכָצֶמר    ִחִטים  ֶשֶלג  ַהֹנֵתן 

ְדָברֹו   ִיְשַלח  ַיֲעֹמד:  ִמי  ָקָרתֹו  ִלְפֵני  ְכִפִתים  ַקְרחֹו  ַמְשִליְך  ְיַפֵזר:  ָכֵאֶפר  ְכפֹור 

ְוַיְמֵסם ַיֵשב רּוחֹו ִיְזלּו ָמִים: ַמִגיד ְדָבָריו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְשָפָטיו ְלִיְשָרֵאל: ֹלא  

 גֹוי ּוִמְשָפִטים ַבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה:  ָעָשה ֵכן ְלָכל

ַהְללּוהּו ַבְמרֹוִמים: ַהְללּוהּו ָכל    ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ְיֹהָוה ִמן ַהָשַמִים     מזמור קמ"ח

כֹוְכבֵ  ָכל  ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח  ֶשֶמש  ַהְללּוהּו  ְצָבָאיו:  ָכל  ַהְללּוהּו  אֹור:  ַמְלָאָכיו  י 

ַהְללּוהּו ְשֵמי ַהָשָמִים ְוַהַמִים ֲאֶשר ֵמַעל ַהָשָמִים: ְיַהְללּו ֶאת ֵשם ְיֹהָוה ִכי הּוא  

ִצָּוה ְוִנְבָראּו: ַוַיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְוֹלא ַיֲעבֹור: ַהְללּו ֶאת ְיֹהָוה ִמן ָהָאֶרץ 

ָבָרד ֶשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה ֹעָשה ְדָברֹו: ֶהָהִרים ְוָכל  ַתִניִנים ְוָכל ְתֹהמֹות: ֵאש ּו

ְגָבעֹות ֵעץ ְפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: ַהַחָיה ְוָכל ְבֵהָמה ֶרֶמש ְוִצפֹור ָכָנף: ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל 

ָעִרים: ְיַהְללּו ְלֻאִמים ָשִרים ְוָכל ֹשְפֵטי ָאֶרץ: ַבחּוִרים ְוַגם ְבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם נְ 
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ֶאת ֵשם ְיֹהָוה ִכי ִנְשָגב ְשמֹו ְלַבדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָשָמִים: ַוָיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו ְתִהָלה  

 ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ַעם ְקֹרבֹו ַהְללּוָיּה: 

ֹו ִבְקַהל ֲחִסיִדים: ִיְשַמח ִיְשָרֵאל  ְתִהָלת  ַהְללּוָיּה ִשירּו ַליֹהָוה ִשיר ָחָדש     טמזמור קמ"

ִכי   ְיַזְמרּו לֹו:  ְוִכנֹור  ְבֹתף  ְבָמחֹול  ְשמֹו  ְיַהְללּו  ְבַמְלָכם:  ָיִגילּו  ִציֹון  ְבֵני  ְבֹעָשיו 

ַעל   ְיַרְננּו  ְבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו  ִבישּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר  ְבַעמֹו  ְיֹהָוה  רֹוֶצה 

ַבגֹוִים מִ  ְנָקָמה  ַלֲעשֹות  ְבָיָדם:  ִפיִפיֹות  ְוֶחֶרב  ִבְגרֹוָנם  ֵאל  רֹוְממֹות  ְשְכבֹוָתם: 

תֹוֵכֹחת ַבְלֻאִמים: ֶלְאֹסר ַמְלֵכיֶהם ְבִזִּקים ְוִנְכְבֵדיֶהם ְבַכְבֵלי ַבְרֶזל: ַלֲעשֹות ָבֶהם 

 ּוָיּה: ִמְשָפט ָכתּוב ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְלל

ק ְבָקְדשוֹ      "נ מזמור  ֵאל  ַהְללּו  ִבְגבּוֹרָתיו    ַהְללּוָיּה  ַהְללּוהּו  ֻעזֹו:  ִבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 

ְוִכנֹור: ַהְללּוהּו ְבֹתף   ְבֵנֶבל  גְֻדלֹו: ַהְללּוהּו ְבֵתַקע שֹוָפר ַהְללּוהּו  ַהְללּוהּו ְכֹרב 

  : : ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָשַמע ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ְתרּוָעהּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְבִמִנים ְועּוָגב

 : ָכל ַהְנָשָמה ְתַהֵלל ָיּה ַהְללּוָיה   ָכל ַהְנָשָמה ְתַהֵלל ָיּה ַהְללּוָיה:

  



12 
 

 
 
 

 ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי              ָצְמָאה ַנְפִשי     
 ְיַרְננּו ְלֵאל ָחי             ִלִבי ּוְבָשִרי            

 
 ְוָאַמר ַחי ָאִני                  ֵאל ַחי ְבָרָאִני 
 ָהָאָדם ָוָחי                    ִכי ֹלא ִיְרַאִני 

 
 ְבֵעָצה ּוִבְמִזָמה             ָבָרא ֹכל ְבָחְכָמה

 ֵמֵעיֵני ָכל ָחי                   ְוֶנֶעְלָמה
 

 ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי        ָצְמָאה ַנְפִשי           
 ְיַרְננּו ְלֵאל ָחי          ִלִבי ּוְבָשִרי              

 
 ָרם ַעל ֹכל ְכבֹודו         ָכל ֶפה ְיַחו הֹודוֹ 
 ָברּוְך ֲאֶשר ְבָידֹו                  ֶנֶפש ָכל ָחי 

 
 ֻחִּקים ְלהֹורֹוָתם             יֵני ָתםִהְבִדיל נִ 

 ָהָאָדם ָוָחי       ֲאֶשר ַיֲעֶשה אֹוָתם 
 

 ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי          ָצְמָאה ַנְפִשי         
 ְיַרְננּו ְלֵאל ָחי          ִלִבי ּוְבָשִרי              

 
 ְתַחֵדש ֵעֶדיָך                ַעל ֹכל ֲחָסֶדיָך 
 ּוַמְשִביַע ְלָכל ָחי            פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך 

 
 ְוֶאּקֹוד ַעל ַאִפי              ֶאְפֹרש ְלָך ַכִפי

 ְבִנְשַמת ָכל ָחי       ְבֵעת ֶאְפַתח ֶאת ִפי    
 

 ָצְמָאה ַנְפִשי               ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי 
 ִלִבי ּוְבָשִרי                     ְיַרְננּו ְלֵאל ָחי 

 
 

 אברהם אבן עזרא בי רשות ל'נשמת כל חי', ר         
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ָשר ְתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ְתָבֵרְך ֶאת ִשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו. ְורּוַח ָכל בָ   ִנְשַמת ָכל ַחי

גֹוֵאל   ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ּוִמַבְלָעֶדיָך  ֵאל.  ַאָתה  ָהעֹוָלם  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ָתִמיד:  ַמְלֵכנּו 

ּומֹוִשיַע. פֹוֶדה ּוַמִציל ּוְמַפְרֵנס ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם ְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך  

: ֱאֹלֵהי ָהִראשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים. ֱאלֹוַּה ָכל ְבִריֹות. ֲאדֹון ָכל  ֶאָלא ָאָתה ֹוֵמְך  עֹוֵזר ְוס

תֹוָלדֹות. ַהְמֻהָלל ְבָכל ַהִתְשָבחֹות. ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְבֶחֶסד ּוְבִריֹוָתיו ְבַרֲחִמים: ַויֹהָוה 

ֵרר ְיֵשִנים. ְוַהֵמִקיץ ִנְרָדִמים. ְמַחֵיה ֵמִתים ְורֹוֵפא  ֵער. ִהֵנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייָשן. ַהְמעוֹ 

חֹוִלים פֹוֵקַח ִעְוִרים ְוזֹוֵקף ְכפּוִפים. ְוַהֵמִשיַח ִאְלִמים. ְוַהַמִתיר ֲאסּוִרים. ְוַהּסֹוֵמְך 

: ְוִאלּו ִפינּו ְחנּו מֹוִדים ֲאנַ   . ּוְלָך ְלַבְדָךנֹוְפִלים. ְוַהזֹוֵקף ְכפּוִפים. ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים

ָרִקיַע.   ְכֶמְרֲחֵבי  ֶשַבח  ְוִשְפתֹוֵתינּו  ַגָליו.  ַכֲהמֹון  ִרָנה  ּוְלשֹוֵננּו  ַכָים.  ִשיָרה  ָמֵלא 

ָשָמִים ְכִנְשֵרי  ְפרּושֹות  ְוָיֵדינּו  ְוַכָיֵרַח.  ַכֶשֶמש  ְמִאירֹות  ַקלֹות  ְוֵעיֵנינּו  ְוַרְגֵלינּו   .

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו.   ַאָילֹות.כָ 

ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכנּו. ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבי ְרָבבֹות ְפָעִמים.  

ְוִעָמנּו: ִמְלָפִנים ִמִמְצַרִים    ְוִאמֹוֵתינּו  יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּוַהטֹובֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶשָעשִ 

ַזְנָתנּו ְבָרָעב  ְפִדיָתנּו.  ֲעָבִדים  ּוִמֵבית  ֱאֹלֵהינּו.  ְיֹהָוה  ִכְלַכְלָתנּו.  ְגַאְלָתנּו  ּוְבָשָבע   .

: ַעד ֵהָנה ִדִליָתנּו ֵמֶחֶרב ִהַצְלָתנּו. ּוִמֶדֶבר ִמַלְטָתנּו. ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוַרִבים ְוֶנֱאָמִנים 

ֶנַצח: ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך. ְוֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו. ְוַאל ִתְטֵשנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו לָ 

 ֲאֶשר ַשְמָת ְבִפינּו.  ְבַאֵפינּו. ְוָלשֹוןַעל ֵכן ֵאָבִרים ֶשִפַלְגָת ָבנּו. ְורּוַח ּוְנָשָמה ֶשָנַפְחָת  

ֵהן ֵהם. יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשְבחּו ִויָפֲארּו ִוישֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִדישּו ְוַיְמִליכּו  

ְלָך  ֶאת שִ  ַעִין  ְוָכל  ִתָשַבע.  ְלָך  ָלשֹון  ְוָכל  יֹוֶדה.  ְלָך  ֶפה  ָכל  ִכי  ָתִמיד:  ַמְלֵכנּו  ְמָך 

. ְוָכל ַהְלָבבֹות ִייָראּוָך. ְוָכל ִתְשַתֲחֶוהְלָפֶניָך  ְתַצֶפה. ְוָכל ֶבֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קֹוָמה  

ְיַזְמרּו ִלְשֶמָך. ַכדָ  ָבר ֶשָכתּוב. ָכל ַעְצמֹוַתי ֹתאַמְרָנה ְיֹהָוה ִמי ָכמֹוָך.  ֶקֶרב ּוְכָליֹות 

: ִמי ִיְדֶמה ָלְך. ּוִמי ִיְשֶוה ָלְך. ּוִמי ַיֲעָרְך  ִמגֹוְזלוֹ   ְוָעִני ְוֶאְביֹוןַמִציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמנּו.  

ֶעְליֹון. קֹוֵנה שָ  ֵאל  ְוַהנֹוָרא  ַהִגבֹור  ַהָגדֹול  ָהֵאל  ּוְנַשֵבֲחָך  ָלְך.  ְנַהֶלְלָך  ָוָאֶרץ:  ַמִים 

ְוָכל ְקָרַבי ֶאת  ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשם ָקְדֶשָך. ָכָאמּור. ְלָדִוד. ָבְרִכי ַנְפִשי ֶאת ְיֹהָוה. 

ָקְדשוֹ  ְוַהנוֹ :  ֵשם  ָלֶנַצח  ַהִגבֹור  ְשֶמָך.  ִבְכבֹוד  ַהָגדֹול  ֻעֶזָך.  ְבַתֲעֻצמֹות  ָרא  ָהֵאל 

 ְבנֹוְראֹוֶתיָך: ַהֶמֶלְך ַהיֹוֵשב ַעל ִכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא: 

 שֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוש ְשמֹו. 
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יַע.   ַשְוַעת  ֲעִנִיים ַאָתה ִתְשַמע, ַצֲעַקת ַהַדל ַתְקִשיב ְותֹוִשֶֽ
ה:  יֹהָוָ֑ה ַלְְ֝יָשִר֗ים ָנאָוָ֥ה ְתִהָלֶֽ  ְוָכתּוב ַרְננּּ֣ו ַצְִ֭דיִקים ַבֶֽ

 
 ְבִפי ְיָשִרים ִתְתרֹוָמם.

 ּוְבִשְפֵתי ַצִדיִקים ִתְתָבַרְך.

 ּוִבְלשֹון ֲחִסיִדים ִתְתַקָדש.
 ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשים ִתְתַהָלל: 

ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל. ְבִרָנה ִיְתָפֵאר ִשְמָך ַמְלֵכנּו ְבָכל דֹור ָודֹור. ֶשֵכן    ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות

חֹוַבת ָכל ַהְיצּוִרים. ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו. ְלהֹודֹות ְלַהֵלל  

לְ  ּוְלַנֵצַח  ְלַהֵדר  ְלרֹוֵמם  ְלָפֵאר  ּוְלַקֵלס.  ְלַשֵבַח  ְלַעֵלה  ִשירֹות  ָבֵרְך  ִדְבֵרי  ָכל  ַעל 

 ְוִתְשְבחֹות ָדִוד ֶבן ִיַשי ַעְבְדָך ְמִשיֶחָך:  

ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול ְוַהָּקדֹוש ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ִכי ְלָך   ִיְשַתַבח ִשְמָך ָלַעד ַמְלֵכנּו.ּוְבֵכן 

עֹוז   ְוִזְמָרה.  ַהֵלל  ּוְשָבָחה.  ִשיר  ְוִאמֹוֵתינּו:  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ָנֶאה 

ְקֻדָשה ּומַ  ְוִתְפֶאֶרת.  ְתִהָלה  ּוְגבּוָרה.  ְגֻדָלה  ֶנַצח  ְוהֹוָדאֹות ּוֶמְמָשָלה.  ְבָרכֹות  ְלכּות: 

ֵאל: ַאָתה  ְוַעד עֹוָלם  ּוֵמעֹוָלם  ְוַהָּקדֹוש.  ַהָגדֹול  ֶמֶלְך    ְלִשְמָך  ֵאל  ְיֹהָוה.  ַאָתה  ָברּוְך 

ָגדֹול ּוְמֻהָלל ַבִתְשָבחֹות. ֵאל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות. בֹוֵרא ָכל ַהְנָשמֹות. ִרבֹון  

 ֲעִשים. ַהבֹוֵחר ְבִשיֵרי ִזְמָרה. ֶמֶלְך ָיִחיד ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים: ָכל ַהמַ 

 בשבת שובה אומרים קודם חצי קדיש מזמור זה פסוק בפסוק
ַהַמֲעלֹות   ְלקֹול ִשיר  ַקֻשבֹות  ָאְזֶניָך  ִתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִשְמָעה  ֲאֹדָני  ְיֹהָוה:  ְקָראִתיָך  ִמַמֲעַמִּקים 

: ִאם ֲעֹונֹות ִתְשָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד: ִכי ִעְמָך ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִתָּוֵרא: ִקִּויִתי ְיֹהָוה ִקְּוָתה ַתֲחנּוָני
ִיְשָרֵאל ֶאל ְיֹהָוה ִכי   ֹשְמִרים ַלֹבֶקר: ַיֵחל ַנְפִשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִתי: ַנְפִשי ַלאֹדָני ִמֹשְמִרים ַלֹבֶקר

 ִעם ְיֹהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵבה ִעמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפֶדה ֶאת ִיְשָרֵאל ִמֹכל ֲעֹוֹנָתיו: 
 

ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתה, ְוַיְצַמח   .[ָאֵמן]  ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרָבא  ִיְתַגַדל

ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל, ַבֲעָגָלא  ְבַחֵייכֹון    .[ָאֵמן ]  ֻפְרָקנֵה, ִויָקֵרב ְמִשיֵחּה

ָאֵמן ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ָעְלַמָיא. .  [ָאֵמן]   ּוִבְזַמן  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך  ַרָבא  ְשֵמּה  ְיֵהא 

ְויִ   ִיְתָבַרְך. ְוִיְתַהָדר.  ְוִיְתַנֵּׂשא.  ְוִיְתרֹוַמם.  ְוִיְתָפַאר.  ְשֵמּה  ְוִיְשַתַבח.  ְוִיְתַהָלל  ְתַעֶלה. 

( ִמן ָכל ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, ֻתְשְבָחָתא  ּוְלֵעָלא   בעשי"תְלֵעָלא )   .[ָאֵמן]  ְדֻקְדָשא, ְבִריְך הּוא

 : [ָאֵמן] ְוֶנֱחָמָתא, ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן
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 ָבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך: :  ש"ץ 

 ָברּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:   קהל: 

 ָברּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: :  ש"ץ 
 

, יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶשְך. ֹעֵשה ָשלֹום ּובֹוֵרא ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם

ַהֹכל: ַהֹכל    ַהֹכל ֶאת  ַכיֹהָוה.  ָקדֹוש  ֵאין  ֹיאְמרּו  ְוַהֹכל  ְיַשְבחּוָך,  ְוַהֹכל  יֹודּוָך, 

ִמְזָרח, ּובוֹ  ַשֲעֵרי  ַדְלתֹות  יֹום  ְבָכל  ַהפֹוֵתַח  ָהֵאל  ַהֹכל.  יֹוֵצר  ֶּסָלה,  ֵקַע  ְירֹוְממּוָך 

כֻלֹו   ָלעֹוָלם  ּוֵמִאיר  ִשְבָתּה,  ִמְמכֹון  ּוְלָבָנה  ִמְמקֹוָמּה  ַחָמה  ָרִקיַע, מֹוִציא  ַחלֹוֵני 

ְבַרֲחִמים,   ָעֶליָה  ְוַלָדִרים  ָלָאֶרץ  ַהֵמִאיר  ָהַרֲחִמים.  ְבִמַדת  ֶשָבָרא  ּוְליֹוְשָביו, 

ַמֲעשֵ  ָתִמיד  יֹום  ְבָכל  ְמַחֵדש  כָֻלם  ּוְבטּובֹו  ְיֹהָוה  ַמֲעֶשיָך  ַרבּו  ָמה  ְבֵראִשית.  ה 

ַהְמֻשָבח   ֵמָאז,  ְלַבדֹו  ַהְמֹרָמם  ַהֶמֶלְך  ִקְנָיֶניָך.  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ָעִשיָת,  ְבָחְכָמה 

ֹון  ְוַהְמֹפָאר ְוַהִמְתַנֵּׂשא ִמימֹות עֹוָלם. ֱאֹלֵהי עֹוָלם ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ַרֵחם ָעֵלינּו, ֲאד

ֻעֵזנּו, צּור ִמְשַגֵבנּו, ָמֵגן ִיְשֵענּו, ִמְשָגב ַבֲעֵדנּו. ֵאין ֲערֹוְך ָלְך ְוֵאין זּוָלָתְך, ֶאֶפס  

. ֵאין ֲערֹוְך ָלְך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָבעֹוָלם ַהֶזה, ְוֵאין זּוָלְתְך ַמְלֵכנּו  ִבְלָתְך, ּוִמי דֹוֶמה ָלְך

, ֶאֶפס ִבְלָתְך גֹוֲאֵלנּו ִלימֹות ַהָמִשיַח, ְוֵאין דֹוֶמה ָלְך מֹוִשיֵענּו  ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָבא 

 ִלְתִחַית ַהֵמִתים. 
 

 ּוְמֹבָרְך ְבִפי ָכל ַהְנָשָמה:  רּוְךבָ                   ל ָאדֹון ַעל ָכל ַהַמֲעִשים, אֵ 

 ּוְתבּוָנה סֹוְבִבים הֹודו:  ַעת ַד                                      ְוטּובֹו ָמֵלא עֹוָלם,  ְדלּוגָ 

 ְבָכבֹוד ַעל ַהֶמְרָכָבה:   ֶנְהָדרוְ                        ַעל ַחיֹות ַהֹּקֶדש, ִמְתָגֶאההַ 

 ְוַרֲחִמים ָמֵלא ְכבֹודֹו:   ֶסדחֶ                           ּוִמישֹור ִלְפֵני ִכְסאֹו, כּותזְ 

 ְבַדַעת ְבִביָנה ּוְבַהְשֵכל:   ָצָרםיְ                  ְמאֹורֹות ֶשְבָרא ֱאֹלֵהינּו,  ֹוִביםט

 מֹוְשִלים ְבֶקֶרב ֵתֵבל:   ְהיֹותלִ              ּוְגבּוָרה ָנַתן ָבֶהם,ַח כֹ 

 ִזיָום ְבָכל ָהעֹוָלם:    ֶאהנָ                               ִזיו ּוְמִפיִקים ֹנַגּה,  ֵלִאיםמְ 

 ְבֵאיָמה ְרצֹון קֹוֵניֶהם:   ֹוִשיםע                     ְבֵצאָתם ְוָשִשים ְבֹבָאם,  ֵמִחיםשְ 

 ְוִרָנה ְלֵזֶכר ַמְלכּותֹו:  ֳהָלהצָ             ְוָכבֹוד נֹוְתִנים ִלְשמֹו,   ֵארפְ 

 ְוִהְתִקין צּוַרת ַהְלָבָנה:   ָאהָר                  ַלֶשֶמש ַוִיְזַרח אֹור, ָרא קָ 

 ְפֶאֶרת ּוְגֻדָלה, ְשָרִפים ְוַחיֹות ְואֹוַפֵני ַהֹּקֶדש:תִ        נֹוְתִנים לֹו ָכל ְצָבא ָמרֹום,   ַבחשֶ 
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ְוָיַשב ַעל ִכֵּסא ְכבֹודֹו,   ָלֵאל ֲאֶשר ָשַבת ִנְתַעָלה  ִמָכל ַהַמֲעִשים, ּוַביֹום ַהְשִביִעי 

יֹום   ֶשל  ֶשַבח  ִשיר  ֶזה  ַהַשָבת.  ְליֹום  ָקָרא  ֹעֶנג  ַהְמנּוָחה,  ְליֹום  ָעָטה  ִתְפֶאֶרת 

ִמְזמֹור ִשיר  ַשֵבַח ְואֹוֵמר ַהְשִביִעי, ֶשבֹו ָשַבת ֵאל ִמכל ְמַלאְכתֹו. ְויֹום ַהְשִביִעי מְ 

: ְלִפיָכְך ְיָפֲארּו ָלֵאל ָכל ְיצּוָריו, ֶשַבח ִויָקר ּוְגֻדָלה ְוָכבֹוד ִיְתנּו ָלֵאל  ְליֹום ַהַשָבת 

ִיְשָרֵאל   ְלַעמֹו  ְמנּוָחה  ַהַמְנִחיל  ֹכל,  יֹוֵצר  ֹקֶדש:ֶמֶלְך  ַשַבת  ְיֹהָוה   ְביֹום  ִשְמָך 

ַעל ָכל  ִיְתַקָדש, ְוִזְכְרָך ִיְתָפַאר ַמְלֵכנּו, ַבָשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת,  ֱאֹלֵהינּו  

 ֵהָמה ְיָפֲארּוָך ֶּסָלה.   ֶשַבח ַמֲעֵשה ָיֶדיָך, ְוַעל ְמאֹוֵרי אֹור ֶשָיַצְרָת,

ַמְלֵכנּו ְוגֹוֲאֵלנּו בֹוֵרא ְקדֹוִשים, ִיְשַתַבח ִשְמָך ָלַעד ַמְלֵכנּו    ִתְתָבַרְך ָלֶנַצח צּוֵרנּו

יֹוֵצר ְמָשְרִתים, ַוֲאֶשר ְמָשְרָתיו כָֻלם עֹוְמִדים ְברּום עֹוָלם ּוַמְשִמיִעים ְבִיְרָאה ַיַחד  

ם, כָֻלם ְברּוִרים, כָֻלם ִגבֹוִרים, כָֻלם ֲאהּוִביְבקֹול ִדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחִיים ּוֶמֶלְך עֹוָלם.  

כָֻלם ְקדֹוִשים, ְוכָֻלם עֹוִשים ְבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ָרצֹון קֹוָנם, ְוכָֻלם פֹוְתִחים ֶאת ִפיֶהם  

ּוַמֲעִריִצין   ּוְמָפֲאִרין  ּוְמַשְבִחין  ּוְמָבְרִכין  ּוְבִזְמָרה,  ְבִשיָרה  ּוְבָטֳהָרה,  ִבְקדּוָשה 

ֶאת ֵשם ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא ָקדֹוש הּוא. ְוכָֻלם    ּוַמְקִדיִשין ּוַמְמִליִכין

ָלֶזה  ֶזה  ְרשּות  ְבַאֲהָבה  ְונֹוְתִנים  ִמֶזה,  ֶזה  ָשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ֲעֵליֶהם  ְמַקְבִלים 

ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה, ְקֻדָשה כָֻלם ְכֶאָחד עֹוִנים  ְלַהְקִדיש ְליֹוְצָרם ְבַנַחת רּוַח ְבָשָפה  

ָקדֹוש | ָקדֹוש ָקדֹוש, ְיֹהָוה ְצָבאֹות, ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ  ְבֵאיָמה, ְואֹוְמִרים ְבִיְרָאה:   

אֹוַפִנים ְוַחיֹות ַהֹקֶדש ְבַרַעש ָגדֹול ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעַמת ְשָרִפים, ְלֻעָמָתם  ְוהָ : ְכבֹודוֹ 

 ָברּוְך ְכבֹוד ְיֹהָוה ִמְמקֹומֹו: ְמַשְבִחים ְואֹוְמִרים:  

 

ת ַיְשִמיעּו,  ַלֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָים, ְזִמירֹות ֹיאְמרּו ְוִתְשָבחוֹ  ָלֵאל ָברּוְך ְנִעימֹות ִיְתנּו,

ִכי הּוא ְלַבדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוש, פֹוֵעל ְגבּורֹות, עֹוֶשה ֲחָדשֹות, ַבַעל ִמְלָחמֹות, זֹוֵרַע  

ְצָדקֹות, ַמְצִמיַח ְישּועֹות, בֹוֵרא ְרפּואֹות, נֹוָרא ְתִהלֹות, ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות, ַהְמַחֵדש 

ה ְבֵראִשית. ָכָאמּור: ְלֹעֵשה אֹוִרים ְגֹדִלים ִכי ְלעֹוָלם  ְבטּובו ְבָכל יֹום ָתִמיד ַמֲעשֵ 

ָבָרא.   ֲאֶשר  עֹוָלמֹו  ְמַשֵמַח  ְמאֹורֹות  ְוִהְתִקין  ָתִאיר,  ַחְסדֹו.  ִציֹון  ַעל  ָחָדש  אֹור 

 ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה יֹוֵצר ַהְמאֹורֹות:    .ְוִנְזֶכה כָֻלנּו ִבְמֵהָרה ְלאֹורוֹ 
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ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ֶחְמָלה ְגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמְלָת ָעֵלינּו. ָאִבינּו    ֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבָתנּוַא 

ַוְתַלְמֵדם   ְבָך  ֶשָבְטחּו  ְוִאמֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ּוַבֲעבּור  ַהָגדֹול  ִשְמָך  ַבֲעבּור  ַמְלֵכנּו, 

ְבֵלָבב   ְרצֹוְנָך  ַלֲעשֹות  ַחִיים  ָהַרֲחָמן  ֻחֵּקי  ָאב  ָאִבינּו  ּוְתַלְמֵדנּו,  ְתָחֵננּו  ֵכן  ָשֵלם, 

ַהְמַרֵחם, ַרֵחם ָעֵלינּו, ְוֵתן ְבִלֵבנּו ִביָנה ְלָהִבין, ּוְלַהְשִכיל, ִלְשֹמַע, ִלְלֹמד ּוְלַלֵמד,  

ְבַאֲהָבה: תֹוָרֶתָך  ַתְלמּוד  ִדְבֵרי  ָכל  ֶאת  ּוְלַקֵיים  ְוַלֲעשֹות  ֵעיֵנינּו   ִלְשֹמר  ְוָהֵאר 

ְבתֹוָרֶתָך ְוַדֵבק ִלֵבנּו ְבִמְצֹוֶתיָך, ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשֶמָך. ְלַמַען ֹלא  

ֵנבוש ְוֹלא ִנָכֵלם ְוֹלא ִנָכֵשל ָלעֹוָלם ָוֶעד. ִכי ְבֵשם ָקְדְשָך ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא 

ָנִגי ָהַרִבים, ַאל  ָבָטְחנּו,  ַוֲחָסֶדיָך  ְוַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו  ְוִנְשְמָחה ִבישּוָעֶתָך,  ָלה 

ָוֶעד:   ֶסָלה  ֶנַצח  ָכל  ַיַעְזבּונּו  ַכְנפֹות  ֵמַאְרַבע  ְוָשלֹום  ְבָרָכה  ָעֵלינּו  ְוַהֵבא  ַמֵהר 

ה קֹוְמִמיּות ְבַאְרֵצנּו, ִכי ֵאל פֹוֵעל  ָהָאֶרץ, ּוְשבֹור ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו, ְוֹתִליֵכנּו ְמֵהרָ 

ַמְלֵכנּו ְלִשְמָך ַהָגדֹול ֶסָלה   ְישּועֹות ַאָתה, ּוָבנּו ָבַחְרָת ִמָכל ַעם ְוָלשֹון, ְוֵקַרְבָתנּו

ְשֶמָך, ֶאת  ּוְלַאֲהָבה  ְבַאֲהָבה,  ּוְלַיֶחְדָך  ָלָך  ְלהֹודֹות  ְבַאֲהָבה,  ַאָתה    ֶבֱאֶמת  ָברּוְך 

   ְיֹהָוה, ַהבֹוֵחר ְבַעמֹו ִיְשָרֵאל ְבַאֲהָבה: 

 ְשַמע ִיְשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: 

 בלחש: ָברּוְך, ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד: 
 

ֱאֹלֶהָ֑יָך ְיֹהָוּ֣ה  ֵאֹ֖ת  ַהְדָבִרּ֣ים ְבכׇל־ְלָבְבָךָ֥    ְוָאַּ֣הְבָתָּ֔  ְוָהיּ֞ו  ָך׃  ּוְבכׇל־ְמֹאֶדֶֽ ּוְבכׇל־ַנְפְשָךֹ֖ 

ְבִשְבְתָךָ֤  ָבָ֑ם  ְוִדַבְרָתֹ֖  ְלָבֶנָּ֔יָך  ְוִשַנְנָתּ֣ם  ָך׃  ַעל־ְלָבֶבֶֽ ַהיֹֹ֖ום  ְמַצְּוָךָ֛  ָאֹנִכָ֧י  ֲאֶשֵ֨ר  ָהֵאֶ֗לה 

ָך׃ ּוְק  ְבשְׇכְבָךֹ֖ ּוְבקּוֶמֶֽ ַשְרָתָ֥ם ְלאֹֹ֖ות ַעל־ָיֶדָָ֑ך ְוָהיָּ֥ו ְלֹטָטֹפֹ֖ת ְבֵביֶתֶָ֙ךֶ֙ ּוְבֶלְכְתָךּ֣ ַבֶדֶָּ֔רְך ּוֶֽ

יָך׃  יָך׃ ּוְכַתְבָתָ֛ם ַעל־ְמזֻזָֹ֥ות ֵביֶתָֹ֖ך ּוִבְשָעֶרֶֽ  ֵבָ֥ין ֵעיֶנֶֽ

ִתְשְמעּוֶ֙ ִאם־ָשֹמַָ֤ע  ֶאת־   ְוָהָי֗ה  ְלַאֲהָב֞ה  ַהיָֹ֑ום  ֶאְתֶכֹ֖ם  ְמַצֶּוָ֥ה  ָאֹנִכָ֛י  ֲאֶשָ֧ר  ֶאל־ִמְצוַֺתָּ֔י 

ֵהיֶכםֶ֙ ֱאֹלֶֽ ְבִעתֹֹ֖ו   ְיֹהָוָ֤ה  ר־ַאְרְצֶכָ֛ם  ְמַטֶֽ ְוָנַתִתָ֧י  ם׃  ּוְבכׇל־ַנְפְשֶכֶֽ ְבכׇל־ְלַבְבֶכֹ֖ם  ּוְלעְׇבדָֹּ֔ו 

ִלְבֶהְמֶתָָ֑ך   ְבָשְדָךֹ֖  ֵעֶָ֥שב  ְוָנַתִתָ֛י  ָך׃  ְוִיְצָהֶרֶֽ ְשָךֹ֖  ְוִתיֹרֶֽ ְדָגֶנָָּ֔ך  ְוָאַסְפָתּ֣  ּוַמְלקָֹ֑וש  יֹוֶרּ֣ה 

ְעָת׃ ְמרּּ֣ו ְוָאַכְלָתֹ֖ ְוָשָבֶֽ ָלֶכָּ֔ם ֶפָ֥ן ִיְפֶתֹ֖ה ְלַבְבֶכָ֑ם ְוַסְרֶת֗ם ַוֲעַבְדֶתםֶ֙ ֱאֹלִהּ֣ים ֲאֵחִרָּ֔ים  ִהָשֶֽ

ם׃ ָלֶהֶֽ ָמָטָּ֔ר   ְוִהְשַתֲחִויֶתֹ֖ם  א־ִיְהֶיּ֣ה  ְוֹלֶֽ ֶאת־ַהָשַמִֶ֙יםֶ֙  ְוָעַצָ֤ר  ָבֶכ֗ם  ַאף־ְיֹהָוָ֜ה  ְוָחָרֵ֨ה 

ַעלֶ֙ ָהָאֶּ֣רץ ַהֹטָבָּ֔ה ֲאֶשָ֥ר ְיֹהָוֹ֖ה ֹנֵתָ֥ן  ְוָהֲּ֣אָדָמָּ֔ה ֹלָ֥א ִתֵתֹ֖ן ֶאת־ְיבּוָלָּ֑ה ַוֲאַבְדֶתּ֣ם ְמֵהָר֗ה מֵ 
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ם׃ ל־ַנְפְשֶכָ֑ם ּוְקַשְרֶתֵ֨ם ֹאָתָ֤ם ְלאֹותֶ֙ ַעל־  ָלֶכֶֽ ְוַשְמֶתםֶ֙ ֶאת־ְדָבַרּ֣י ֵאֶָּ֔לה ַעל־ְלַבְבֶכֹ֖ם ְוַעֶֽ

ָבָ֑ ֹאָתָ֛ם ֶאת־ְבֵניֶכֹ֖ם ְלַדֵבּ֣ר  ְוִלַמְדֶתָ֥ם  ם׃  ֵעיֵניֶכֶֽ ֵבָ֥ין  ְוָהיָּ֥ו ְלטֹוָטֹפֹ֖ת  ם ְבִשְבְתָךָ֤ ֶיְדֶכָּ֔ם 

ֵביֶתָֹ֖ך  ַעל־ְמזּוזָֹ֥ות  ּוְכַתְבָתָ֛ם  ָך׃  ּוְבקּוֶמֶֽ ְבשְׇכְבָךֹ֖  ּוֶֽ ַבֶדֶָּ֔רְך  ּוְבֶלְכְתָךּ֣  ְבֵביֶתֶָ֙ךֶ֙ 

יָך׃ ְיֹהָוָ֛ה   ּוִבְשָעֶרֶֽ ִנְשַבָ֧ע  ֲאֶשֵ֨ר  ֲאָדָמָּ֔ה  ָהֶֽ ַעַ֚ל  ְבֵניֶכָּ֔ם  ִויֵמּ֣י  ְיֵמיֶכםֶ֙  ִיְרבָּ֤ו  ְלַמֵַ֨ען 

ֶרץ׃ ַלֲאֹבֵתיֶכֹ֖ם ָלֵתּ֣   ת ָלֶהָ֑ם ִכיֵמָ֥י ַהָשַמִֹ֖ים ַעל־ָהָאֶֽ

ר ֵלאֹמֶֽ ֶאל־ֹמֶשָ֥ה  ְיֹהָוֹ֖ה  ָלֶהָ֥ם  ַוֹיָ֥אֶמר  ְוָעשֵּ֨ו  ֲאֵלֶהָּ֔ם  ְוָאַמְרָתּ֣  ִיְשָרֵאלֶ֙  ֶאל־ְבֵנָ֤י  ַדֵב֞ר  ׃ 

ֶלת ׃ ְוָהָיּ֣ה ָלֶכםּ֮ ִציִצָ֛ת ַעל־ַכְנֵפָ֥י ִבְגֵדיֶהֹ֖ם ְלֹדֹרָתָ֑ם ְוָנְָ֥תנָּ֛ו ַעל־ִציִצָ֥ת ַהָכָנֹ֖ף ְפִתָ֥יל ְתֵכֶֽ

א־ָתתָּ֜ורּו ַאֲחֵרָ֤י  ְלִציִצת֒ ּוְרִאיֶתּ֣ם ֹאתֹ֗ו ּוְזַכְרֶתםֶ֙ ֶאת־כל־ִמְצוֺת ְיֹהָוָּ֔ה ַוֲעִשיֶתֹ֖ם ֹאָתָ֑ם ְוֹלֶֽ

ם׃ ְלַמַּ֣ען ִתְזְכרָּּ֔ו ַוֲעִשיֶתֹ֖ם ֶאת־כל־  יֵניֶכָּ֔ם ֲאֶשר־ַאֶתָ֥ם ֹזִנֹ֖ים ַאֲחֵריֶהֶֽ ְלַבְבֶכםֶ֙ ְוַאֲחֵרּ֣י ֵעֶֽ

ם׃  ִמְצוָֺתָ֑י   ֵהיֶכֶֽ ֵלאֹלֶֽ ְקֹדִשֹ֖ים  ֶאְתֶכםֶ֙  ִוְהִייֶתָ֥ם  הֹוֵצָ֤אִתי  ֲאֶשֵ֨ר  ֵהיֶכ֗ם  ֱאֹלֶֽ ְיֹהָוּ֣ה  ֲאִנ֞י 

ם׃ ֱאֶמת:   ֵמֶאֶּ֣רץ ִמְצַרִָּ֔ים ִלְהיָֹ֥ות ָלֶכֹ֖ם ֵלאֹלִהָ֑ים ֲאִנֹ֖י ְיֹהָוָ֥ה ֱאֹלֵהיֶכֶֽ

 ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת : הש"ץ

ְוָנכֹון, ְוַקָים, ְוָיָשר, ְוֶנֱאָמן, ְוָאהּוב, ְוָחִביב, ְוֶנְחָמד, ְוָנִעים, ְונֹוָרא, ְוַאִדיר,   ְוַיִציב,

ּוְמתּוָקן, ּוְמֻקָבל, ְוטֹוב, ְוָיֶפה, ַהָדָבר ַהֶזה ָעֵלינּו ְלעוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת, ֱאֹלֵהי עֹוָלם  

ְלדֹור   ִיְשֵענּו,  ָמֵגן  ַיֲעֹקב  צּור  ָנכֹון,  ַמְלֵכנּו  ְוִכְסאֹו  ַקָים,  ּוְשמֹו  ַקָים,  הּוא  ָודֹור 

ְוֶנֱחָמִדים   ְוֶנֱאָמִנים  ְוַקָיִמים,  ַחִיים  ּוְדָבָריו  ַקֶיֶמת,  ָלַעד  ֶוֱאמּוָנתו  ָלַעד  ּוַמְלכּותו 

 . ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים

ָבֵנינּו   ְוַעל  ְוָעֵלינּו,  ְוִאמֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ְבנֹוֵתינּוַעל  ָכל   ְוַעל  ְוַעל  דֹורֹוֵתינּו  ְוַעל 

ָהִראשֹוִנים ְוַעל ָהַאֲחרֹוִנים ָדָבר טֹוב ְוַקָים ְלעֹוָלם    ַעלדֹורֹות ֶזַרע ִיְשָרֵאל ֲעָבֶדיָך.  

ֵואֹלֵהי   ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  הּוא  ֶשַאָתה  ֱאֶמת  ַיֲעבֹור.  ְוֹלא  ֹחק  ֶוֱאמּוָנה  ֱאֶמת  ָוֶעד: 

ֲאבוֹ  גֹוֵאל  גֹוֲאֵלנּו  ְוִאמֹוֵתינּו.  ֲאבֹוֵתינּו  ֶמֶלְך  ַמְלֵכנּו  ְוִאמֹוֵתינּו.  ֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו 

ְוֵאין ָלנּו עֹוד  ְוִאמֹוֵתינּו. יֹוְצֵרנּו צּור ְישּוָעֵתנּו. פֹוֵדנּו ּוַמִציֵלנּו ֵמעֹוָלם הּוא ְשֶמָך,  

   זּוָלְתָך ֶסָלה:   ֱאֹלִהים 
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ֲאבֹוֵתינּו ְוִלְבֵניֶהם  ְוִאמֹוֵתינּו ֶעְזַרת  ָלֶהם  ּומוִשיַע  ָמֵגן  ֵמעֹוָלם,  הּוא   ַאָתה 

ְוִצְדָקְתָך   ְוִלְבנֹוֵתיֶהם ַאֲחֵריֶהם ְבָכל דֹור ָודֹור, ְברּום עֹוָלם מֹוָשֶבָך, ּוִמְשָפֶטיָך, 

ַעל   ָיִשים  ּוְדָבְרָך  ְותֹוָרְתָך  ְלִמְצֹוֶתיָך  ֶשִיְשַמע  ִאיש  ַאְשֵרי  ֱאֶמת  ָאֶרץ,  ַאְפֵסי  ַעד 

ִגבֹור   ּוֶמֶלְך  ְלַעְמָך  ֲאדֹון  הּוא  ֶשַאָתה  ֱאֶמת  הּוא ִלבֹו.  ַאָתה  ֱאֶמת  ִריָבם,  ָלִריב 

ִראשֹון ְוַאָתה הּוא ַאֲחרֹון ּוִמַבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך גֹוֵאל ּומֹוִשיַע. ֱאֶמת ִמִמְצַרִים  

ּוְבכֹוְרָך   ָהַרְגָת,  ְבכֹוֵריֶהם  ָכל  ְפִדיָתנּו,  ֲעָבִדים  ּוִמֵבית  ֱאֹלֵהינּו,  ְיֹהָוה  ְגַאְלָתנּו 

ֹזאת ִיְשָראֵ  ַעל  ֶהֱעַבְרָת.  ִויִדיִדים  ִטַבְעָת,  ְוֵזִדים  ָבַקְעָת,  ָלֶהם  סּוף  ְוַים  ָגַאְלָת,  ל 

ְבָרכֹות  ְוִתְשָבחֹות  ִשירֹות  ְזִמירֹות  ְיִדיִדים  ְוָנְתנּו  ָלֵאל,  ְורֹוְממּו  ֲאהּוִבים,  ִשְבחּו 

גָ  ְוִנָּׂשא,  ָרם  ְוַקָים,  ַחי  ֵאל  ַלֶמֶלְך  ֲעֵדי ָאֶרץ,  ְוהֹוָדאֹות  ֵגִאים  ְונֹוָרא, ַמְשִפיל  דֹול 

ְועֹוֶנה   ַדִלים,  ְועֹוֵזר  ֲעָנִוים,  ֲאִסיִרים, ּופֹוֶדה  ֲעֵדי ָמרֹום, מֹוִציא  ְשָפִלים  ַמְגִביַּה 

ְך,  , ָברּוְך הּוא ּוְמבֹורָ ְתִהילֹות ְלֵאל ֶעְליֹון גֹוֲאָלםְלַעמֹו ִיְשָרֵאל ְבֵעת ַשְּוָעם ֵאָליו.  

 ֹמֶשה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ְלָך ָענּו ִשיָרה ְבִשְמָחה ַרָבה, ְוָאְמרּו כָֻלם: 

 ִמי ָכֹמָכה ָבֵאִלים | ְיֹהָוה, ִמי ָכֹמָכה ֶנְאָדר ַבֹּקֶדש, נֹוָרא ְתִהֹּלת ֹעֵשה ֶפֶלא. 

ַהָים, ַיַחד כָֻלם הֹודּו  ִשיָרה ֲחָדָשה ִשְבחּו ְגאּוִלים ְלִשְמָך ַהָגדֹול ַעל ְשַפת 

 ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו:

 ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד. 

ִיְשָרֵאל קּוָמה ְבֶעְזַרת ִיְשָרֵאל ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמָך ְיהּוָדה ְוִיְשָרֵאל ְוֶנֱאַמר: ֹגֲאֵלנּו  צּור

 ְיֹהָוה ָגַאל ִיְשָרֵאל: ָברּוְך ַאָתה  : ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְשמֹו ְקדֹוש ִיְשָרֵאל
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 תפילת לחש ליחיד.ה 

ֲאֹדָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך: 

 )בעשרת ימי תשובה: ָזְכֵרנּו ְלַחִיים, ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִיים, ְוָכְתֵבנּו ְבֵסֶפר ַהַחִיים, ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִיים( 
 ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה, ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָרה: ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשיַע ּוָמֵגן, 

ְמַחֵיה ֲאֹדָני.  ְלעֹוָלם,  ִגבֹור  ְלהֹוִשיַע.  ַאָתה  ַרב  ַאָתה,  ַהָטל. :  בקיץ  ֵמִתים    מֹוִריד 

ַחִיים ְבֶחֶסד, ְמַחֵיה ֵמִתים ְבַרֲחִמים  בחורף:   ַהֶגֶשם. ְמַכְלֵכל  ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד 
ָעָפר.  ַרִבים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּוָנתֹו ִליֵשֵני  
 ִמי ָכמֹוָך ַבַעל ְגבּורֹות, ּוִמי דֹוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוַמְצִמיַח ְישּוָעה.  

 תשובה: ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְבַרֲחִמים ְלַחִיים(  )בעשרת ימי 

 ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה, ְמַחֵיה ַהֵמִתים: ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. 

ֶמֶלְך ָגדֹול  ַאָתה ָקדֹוש, ְוִשְמָך ָקדֹוש, ּוְקדֹוִשים ְבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶּסָלה. ִכי ֵאל  
 ַהָּקדֹוש(  : ַהֶמֶלְךי"ת)בעש ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה, ָהֵאל ַהָּקדֹוש: ְוָקדֹוש ָאָתה.  

ִיְשַמח ֹמֶשה ְבַמְתַנת ֶחְלקֹו, ִכי ֶעֶבד ֶנֱאָמן ָקָראָת לֹו. ְכִליל ִתְפֶאֶרת ְבֹראשֹו ָנַתָת,  
ִסיַני. ּוְשֵני לּוחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד ְבָידֹו, ְוָכתּוב ָבֶהם ְשִמיַרת  ְבָעְמדֹו ְלָפֶניָך ַעל ַהר  

  ְוֵכן ָכתּוב ְבתֹוָרֶתָך: ַשָבת, 

ְוָשְמרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהַשָבת, ַלֲעשֹות ֶאת ַהַשָבת ְלֹדֹרָתם ְבִרית עֹוָלם. ֵביִני ּוֵבין  
ֹעָלם, ִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעָשה ְיֹהָוה ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ,  ְבֵני ִיְשָרֵאל אֹות ִהיא לְ 

 ּוַביֹום ַהְשִביִעי ָשַבת ַוִיָנַפש: 

ְוֹלא ְנַתתֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְלגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוֹלא ִהְנַחְלתֹו ַמְלֵכנּו ְלעֹוְבֵדי ֱאִליִלים, ַגם 
ֲאֶשר , ִכי ְלַעְמָך ִיְשָרֵאל ְנַתתֹו ְבַאֲהָבה, ְלֶזַרע ַיֲעֹקב  ְרָשִעיםּו  ִבְמנּוָחתֹו ֹלא ִיְשְכנ

 ָבם ָבָחְרָת: 

ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָתה  ָברּוְך 
ָהם, ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרְ

ָהֵאל  ִיְצָחק,   ַיֲעֹקב  ֵואֹלֵהי 
ֵאל   ְוַהנֹוָרא,  ַהִגבֹור  ַהָגדֹול, 
טֹוִבים,   ֲחָסִדים  גֹוֵמל  ֶעְליֹון, 
  ְוקֹוֵנה ַהֹכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות

ִיְשָרֵאל  ּוֵמִביא   ְלַעמֹו  ְגֻאָלה 
 ְלַמַען ְשמֹו, ְבַאֲהָבה. 

ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָתה  ֲאבֹוֵתינּו   ָברּוְך 
ִיְצָחק,   ֱאֹלֵהי  ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ְוִאמֹוֵתינּו, 
ִרְבָקה,   ֱאֹלֵהי  ָשָרה,  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב,  ֵואֹלֵהי 

ֵלָאה. ֵואֹלֵהי  ָרֵחל  ַהָגדֹול,     ֱאֹלֵהי  ָהֵאל 
ֲחָסִדים  גֹוֵמל  ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהנֹוָרא,  ַהִגבֹור 

חַ  ְוזֹוֵכר  ַהֹכל,  ְוקֹוֵנה  ָאבֹות טֹוִבים,  ְסֵדי 
ִיְשָרֵאל ּוֵמִביא    ְוִאָמהֹות ְלַעמֹו  ְגֻאָלה 

 ְלַמַען ְשמֹו, ְבַאֲהָבה. 
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ִיְשְבעּו   כָֻלם  ְשִביִעי.  ְמַקְדֵשי  ַעם  עֹוֶנג  ְוקֹוְרֵאי  ַשָבת  ְבַמְלכּוְתָך שֹוְמֵרי  ִיְשְמחּו 
ָקָראָת.   אֹותֹו  ָיִמים  ֶחְמַדת  ְוִקַדְשתֹו.  בֹו  ָרִציָת  ּוַבְשִביִעי  ִמטּוֶבָך.  ֵזֶכר  ְוִיְתַעְנגּו 

 ְלַמֲעֵשה ְבֵראִשית: 
 

ִשים  ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו, ַקְדֵשנּו ְבִמְצֹוֶתיָך,  ֵואֹלֱאֹלֵהינּו  
ִבישּוָעָתְך ַנְפֵשנּו  ַשֵמַח  ִמטּוָבְך,  ַשְבֵענּו  ְבתֹוָרָתְך,  ְלָעְבְדָך ֶחְלֵקנּו  ִלֵבנּו  ְוַטֵהר   ,

ְבַאהֲ  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ְוַהְנִחיֵלנּו  ָכל  ֶבֱאֶמת,  בֹו  ְוָינּוחּו  ָקְדֶשָך,  ַשָבת  ּוְבָרצֹון  ָבה 
 ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה, ְמַקֵדש ַהַשָבת: ִיְשָרֵאל ְמַקְדֵשי ְשֶמָך. 

 

ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְבַעְמָך ִיְשָרֵאל, ְוִלְתִפָלָתם ְשֵעה, ְוָהֵשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר 
ָתם ְמֵהָרה ְבַאֲהָבה ְתַקֵבל ְבָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשָרֵאל ֵביֶתָך, ּוְתִפלָ 

 ַעֶמָך: 
 

ְוָיֹבא, ְוַיִגיַע ְויֵָרֶאה ְויֵָרֶצה, ְוִיָשַמע ְוִיָפֵקד  ֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה : ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאב יעלה ויבוא לשבת ראש חודש
, ְוִזְכרֹון ָמִשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבָדְך, ְוִזְכרֹון ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך, ְוִזְכרֹון  ְוִאמֹוֵתינּו ְוִיָזֵכר, ִזְכרֹונֵנּו ּוִפְקדֹונֵנו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו

ְביֹום:  ָכל ַעְמָך ֵבית   ּוְלָשלֹום  ְלַחִיים טֹוִבים  ּוְלַרֲחִמים  ְלֵחן ּוְלֶחֶסד  ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה,  ְלָפנֶיָך,    ֹראש ַהֹחֶדש ִיְשָרֵאל 
שּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס  ַבר יְ ַהֶזה. ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים טֹוִבים, ּוִבְד 

 ְוָחנֵנּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשיֵענּו, ִכי ֵאֶליָך ֵעינֵינּו, ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה: 
 

נּו   ְוִתְרֵצֶֽ נּו  ָבֶֽ ַתְחֹפץ  ָהַרִבים,  יָך  ֲחֶמֶֽ ְבַרֶֽ ְבשּוְוַאָתה  ֵעיֵנינּו  ְלִציֹון  ְוֶתֱחֶזיָנה  ְבָך 
 ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה, ַהַמֲחִזיר ְשִכיָנתֹו ְלִציֹון: ְבַרֲחִמים. 

 
ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשַאָתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו   ְלעֹוָלם ְוִאמֹוֵתינּו  מֹוִדים 

ְלֹדר ָוֹדר. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַסֵפר ְתִהָלֶתָך,  ָוֶעד, צּוֵרנּו צּור ַחֵיינּו ָמֵגן ִיְשֵענּו ַאָתה הּוא  
ְבָיֶדיָך, ְוַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶּסיָך ֶשְבָכל יֹום   ַעל ַחֵיינּו ַהְמסּוִרים 

ְוָצֳהָרִים. ַהטֹוב,   ָוֹבֶקר  ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל ֵעת, ֶעֶרב  ִכי ֹלא ִעָמנּו, ְוַעל 
 ִכי ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך: ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם, ִכי ֹלא ַתמּו ֲחָסֶדיָך,

  
ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהִנְפָלאֹות ְוַעל ַהנֶָחמֹות    ְוַעל ַהִנִּסים:  לשבת חנוכה ופורים  על הניסים

 ִמים ָהֵהם ַבְזַמן ַהֶזה.  ינּו ְוִאמֹוֵתינּו ַביָ ְוַעל ַהִמְלָחמֹות ֶשָעִשיָת ַלֲאבֹותֵ 
 

ֶבן יֹוָחנָן ֹכֵהן ָגדֹול    ַמִתְתָיהּוִביֵמי  בחנוכה אומרים:  
ָהְרָשָעה ַעל   ָיָון  ְכֶשָעְמָדה ַמְלכּות  ַחְשמֹונִָאי ּוָבנָיו 
ֵמֻחֵּקי   ּוְלַהֲעִביָרם  תֹוָרֶתָך  ְלַהְשִכיָחם  ִיְשָרֵאל  ַעְמָך 
ְבֵעת   ָלֶהם  ָעַמְדָת  ָהַרִבים  ְבַרֲחֶמיָך  ְוַאָתה  ְרצֹונָָך 

ַרְבתָ  ֶאת  ָצָרָתם  נַָקְמָת  ִדינָם  ֶאת  ַדְנָת  ִריָבם  ֶאת   
ְבַיד   ְוַרִבים  ַחָלִשים  ְבַיד  ִגבֹוִרים  ָמַסְרָת  ִנְקָמָתם 
ְמַעִטים ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים ּוְרָשִעים ְבַיד ַצִדיִקים  
ָגדֹול   ֵשם  ָעִשיָת  ּוְלָך  תֹוָרֶתָך  עֹוְסֵקי  ְבַיד  ְוֵזִדים 

ְתשּוָעה  ְוָקדֹוש   ָעִשיָת  ִיְשָרֵאל  ּוְלַעְמָך  ְבעֹוָלָמְך 
ָבנֶיָך   ָבאּו  ָכְך  ְוַאַחר  ַהֶזה  ְכַהיֹום  ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה 
ִמְקָדֶשָך   ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך  ֶאת  ּוִפנּו  ֵביֶתָך  ִלְדִביר 

ָקְדֶשָך י  ְוָקְבעּו ְשמֹונַת ְימֵ   ְוִהְדִליקּו נֵרֹות ְבַחְצרֹות 
 ֲחנָֻכה ֵאלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלִשְמָך ַהָגדֹול: 

אומרים:   המשולש  ָמְרְדַכיבפורים    ְוֶאְסֵתר  ִביֵמי 
ִבֵּקש   ָהָרָשע  ָהָמן  ֲעֵליֶהם  ְכֶשָעַמד  ַהִביָרה  ְבשּוַשן 
ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד ֶאת ָכל ַהְיהּוִדים ִמנַַער ְוַעד  
ְלֹחֶדש   ָעָשר  ִבְשֹלָשה  ֶאָחד  ְביֹום  ְונִָשים  ַטף  ָזֵקן 

ְוַאתָ  ָלבֹוז  ּוְשָלָלם  ֲאָדר  ֹחֶדש  הּוא  ָעָשר  ה  ְשנֵים 
ֶאת   ְוִקְלַקְלָת  ֲעָצתֹו  ֶאת  ֵהַפְרָת  ָהַרִבים  ְבַרֲחֶמיָך 
אֹותֹו   ְוָתלּו  ְבֹראשֹו  ְגמּולֹו  לֹו  ַוֲהֵשבֹוָת  ַמֲחַשְבתֹו 
ְוִנְפָלאֹות   ִנִּסים  ִעָמֶהם  ְוָעִשיָת  ָהֵעץ  ַעל  ָבנָיו  ְוֶאת 

ְונֹוֶדה ְלִשְמָך ַהָגדֹול: 
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 ִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ִשְמָך ַמְלֵכנּו ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד.ְוַעל כָֻלם ִיְתָבַרְך וְ 
 )בעשרת ימי תשובה: ּוְכֹתב ְלַחִיים טֹוִבים ָכל ְבנֵי ְבִריֶתָך( 

 ֶבֱאֶמת, ְוֹכל ַהַחִיים יֹודּוָך ֶּסָלה: ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִשְמָך ַהָגדֹול,
 ְישּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה, ָהֵאל ַהטֹוב. ְלעֹוָלם ִכי טֹוב, ָהֵאל 

 ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה, ַהטֹוב ִשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: 
 

ִשים ָשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחִיים, ֵחן ָוֶחֶסד, ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ַעֶמָך.  
, כָֻלנּו ְכֶאָחד ַיַחד ְבאֹור ָפֶניָך, ִכי ְבאֹור ָפֶניָך ָנַתָת ָלנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו,  ָבְרֵכנּו ָאִבינּו

ִיְהֶיה  ְוטֹוב  ְוָשלֹום.  ְוַחִיים  ְוַרֲחִמים,  ּוְבָרָכה  ּוְצָדָקה  ְוַאֲהַבת ֶחֶסד,  ַחִיים,  תֹוַרת 
ִיְשָרֵאל ְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה ִבְשלֹוֶמָך, ְבֹרב ְבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָכל ַעְמָך  

 ֹעז ְוָשלֹום.
ר ְוִנָכֵתב  )בעשרת ימי תשובה: ְבֵסֶפר ַחִיים, ְבָרָכה ְוָשלֹום, ּוַפְרנָָסה טֹוָבה ּוְגֵזרֹות טֹובֹות, ְישּועֹות ְונֶָחמֹות, ִנָזכֵ 

 ְשָרֵאל, ְלַחִיים טֹוִבים ּוְלָשלֹום( ְלָפנֶיָך, ֲאנְַחנּו ְוָכל ַעְמָך ֵבית יִ 

 ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ִיְשָרֵאל ַבָשלֹום: 

 ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשי ִתֹדם. ְוַנְפִשי ֶכָעָפר  ֱאֹלַהי. ְנֹצר ְלשֹוִני ֵמָרע ּוְשָפַתי ִמַדֵבר 
ַהָּקִמים  ְוָכל  ַנְפִשי.  ִתְרֹדף  ִמְצֹוֶתיָך  ְוַאֲחֵרי  ְבתֹוָרֶתָך.  ִלִבי  ְפַתח  ִתְהֶיה.  ַלֹכל 

ַען ְוַהחֹוְשִבים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַשְבָתם:  ְשָמְך,  ֲעֵשה ְלַמֶֽ
ְקֻדָשָתְך ַען  ְלַמֶֽ ֲעֵשה  ֹוָרָתְך,  תֶֽ ַען  ְלַמֶֽ ֲעֵשה  ְיִמיָנְך,  ַען  ְלַמֶֽ ֵיָחְלצּון  ֲעֵשה  ְלַמַען   .

 ְיִדיֶדיָך הוִשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני:  

ֵמעַ  ֶשַתִציֵלנּו  ְוִאמֹוֵתינּו,  ֲאבֹוֵתינּו  ֶוֱאֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ָפִנים  ְיִהי  ֵזי 
ּוֵמַעזּות ָפִנים, ֵמָאָדם ַרע ּוִמֶפַגע ַרע, ִמֵיֶצר ָהַרע, ֵמֲחֵבר ַרע, ִמָשֵכן ַרע, ִמָּׂשָטן  
 ַהַמְשִחית, ִמִדין ָקֶשה ּוִמַבַעל ִדין ָקֶשה, ֵבין ֶשהּוא ֶבן ְבִרית ּוֵבן ֶשֵאינֹו ֶבן ְבִרית. 

 ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי

 ִבְמרֹוָמיו. )בעשי"ת ַהָשלֹום(  ֹעֶשה ָשלֹום  
 הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו 

 ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְוַעל ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל. 
 ְוִאְמרּו ָאֵמן: 
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 חזרת הש"ץ לשחרית של שבת 

 הקדומים   רצישראל בהשראת נוסחי א 

 

 ֲאֹדָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך.

ְייָ  ַאָתה  ֵואֹלֵהי ָברּוְך  ֱאֹלֵהינּו   ,
ֱאֹלֵהי  ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו, 
ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהָגדֹול 

ְוַהנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה    ַהִגבֹור
ּוָמֵגן   ָמִגֵננּו  ָוָאֶרץ,  ָשַמִים 
דֹור   ְבָכל  ִמְבָטֵחנּו  ֲאבֹוֵתינּו, 

 ְודֹור. 

ְיָי, ַאָתה  ֲאבֹוֵתינּו   ָברּוְך  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ִיְצָחק,   ֱאֹלֵהי  ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ְוִאמֹוֵתינּו, 

ַיֲעֹקב,   ִרְבָקה, ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהי  ָשָרה,  ֱאֹלֵהי 
ַהָגדֹול  ָהֵאל  ֵלָאה,  ֵואֹלֵהי  ָרֵחל  ֱאֹלֵהי 
ָשַמִים   קֹוֵנה  ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהנֹוָרא,  ַהִגבֹור 
ְוִאמֹוֵתינּו,   ֲאבֹוֵתינּו  ּוָמֵגן  ָמִגֵננּו  ָוָאֶרץ, 

 ִמְבָטֵחנּו ְבָכל דֹור ְודֹור. 
 

 ( ים, ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִיים, ְוָכְתֵבנּו ְבֵסֶפר ַהַחִיים, ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִיים )בעשרת ימי תשובה: ָזְכֵרנּו ְלַחיִ 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָרה. 
 

 ַאָתה ִגבֹור ְוֵאין ָכמֹוָך, ָחָזק ְוֵאין זּוָלְתָך,  
 .ַהֶגֶשם הגשמים: בעונת    ַהָטל בקיץ:  ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד

 .  ְוַרב ְלהֹוִשיעַ ְמַכְלֵכל ַחִיים, 
 )בעשרת ימי תשובה: ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְבַרֲחִמים ְלַחִיים( 

 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ְמַחֵיה ַהֵמִתים. 

 
 קדושה

שיַח סוד שְרֵפי קֶדש. ַהְמַשְלִשים ְלָך ְקֻדָשה. ַכָכתּוב ַעל ַיד    םַנְקִדיָשְך ְוַנֲעִריָצְך ְכנעַ 

 ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְכבודו:   ְייָ ָקדוש ָקדוש ָקדוש  ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

ת שָרִפים. ְלֻעָמָתם ָאז ְבקול ַרַעש ָגדול ַאִדיר ְוָחָזק. ַמְשִמיִעים קול. ִמְתַנּשִאים ְלֻעמַ 

 ִמְמקומו:   ְייָ ָברּוְך ְכבוד ְמַשְבִחים ְואוְמִרים: 

ִמְמקוְמָך ַמְלֵכנּו תוִפיַע. ְוִתְמלוְך ָעֵלינּו ִכי ְמַחִכים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָמַתי ִתְמלְך ְבִציון. ְבָקרוב  

ַקֵדש ְבתוְך ְירּוָשַלִים ִעיְרָך ְלדור ָודור ּוְלֵנַצח  ְבָיֵמינּו ְלעוָלם ָוֶעד ִתְשכון. ִתְתַגֵדל ְוִתתְ 

:  ְנָצִחים. ְוֵעיֵנינּו ִתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶתָך ַכָדָבר ָהָאמּור ְבִשיֵרי ֻעֶזָך. ַעל ְיֵדי ָדִוד ְמִשיַח ִצְדֶקָך

   ְלעוָלם. ֱאלַהִיְך ִציון ְלדר ָודר. ַהְללּוָיּה:   ְייָ ִיְמלְך  

 ָקדֹוש ַאָתה ְונורא שמָך ְוֵאין ֱאלֹוַּה ִמִבְלָעֶדיָך.  
ֵאל   ַהָּקדֹוש(  )בעשרת ימי תשובה: ַהֶמֶלְך .ַהָּקדֹוש    ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָהֵ
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 ֹום ַשָבתֹון ֵאין ִלְשֹכחַ י

 ִזְכרֹו ְכֵריַח ַהִניחֹוחַ 

 יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוחַ 

 ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכחַ 

 יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכחַ 

 יֹום ִנְכָבד ִלְבֵני ֱאמּוִניםהַ 

 ְזִהיִרים ְלָשְמרֹו ָאבֹות ּוָבִנים

 ָחקּוק ִבְשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים

 ֵמֹרב אֹוִנים ְוַאִמיץ ֹכחַ 

 יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכחַ 

 ָבאּו כָֻלם ִבְבִרית ַיַחדּו

 ַנֲעֶשה ְוִנְשַמע ָאְמרּו ְכֶאָחד

 ּוָפְתחּו ְוָענּו ְיָי ֶאָחד 

 ָברּוְך ַהנֹוֵתן ַלָיֵעף ֹכחַ 

 יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכחַ 

 ֵבר ְבָקְדשֹו ְבַהר ַהֹמרִד 

 יֹום ַהְשִביִעי ָזכֹור ְוָשמֹור 

 ְוָכל ִפּקּוָדיו ַיַחד ִלְגֹמר 

 ַחֵזק ָמְתַנִים ְוַאֵמץ ֹכחַ 

 יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכחַ 

 ָעם ֲאֶשר ָנע ַכֹצאן ָתָעה הָ 

 בּוָעהִיְזכֹור ְלָפְקדֹו ִבְבִרית ּושְ 

 ְלַבל ַיֲעֹבר ָבם ִמְקֵרי ָרָעה

 ַכֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַעל ֵמי ֹנחַ 

  ֹכחַ   יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי  
    רבי יהודה הלוי                                                                                                                       
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 ִכי ֶעֶבד ֶנֱאָמן ָקָראָת לו.                          ְשַמח מֶשה ְבַמְתַנת ֶחְלקו. יִ 

 ְבָעְמדו ְלָפֶניָך ַעל ַהר ִסיַני.                     ָנַתָת.   ִליל ִתְפֶאֶרת ְבראשוכְ 

 ְוֵכן ָכתּוב ָבֶהם ְשִמיַרת ַשָבת.               ּוחות ֲאָבִנים הוִריד ְבָידו.לְשֵני 

ְבתוָרָתְך:   ָכתּוב  ַהַשָבת.ְוֵכן  ֶאת  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ְלדרָתם   ְוָשְמרּו  ַהַשָבת  ֶאת    ַלֲעשות 

ְבֵני ִיְשָרֵאל אות ִהיא ְלעָלם. ִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעָשה     ְבִרית עוָלם: ֶאת   ְייָ ֵביִני ּוֵבין 

ַוִיָנַפש: ָשַבת  ַהְשִביִעי  ּוַביום  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ְנַתתו   ַהָשַמִים  ְלגוֵיי  ְייָ  ְולא  ֱאלֵהינּו 

. ְרָשִעיםַמְלֵכנּו ְלעוְבֵדי ֱאִליִלים. ַגם ִבְמנּוָחתו לא ִיְשְכנּו  ָהֲאָרצות. ְולא ִהְנַחְלתו  

ִיְשְמחּו ְבַמְלכּוָתְך     ִכי ְלַעְמָך ִיְשָרֵאל ְנַתתו ְבַאֲהָבה. ְלֶזַרע ַיֲעקב ֲאֶשר ָבם ָבָחְרָת:

כָֻלם   ְשִביִעי.  ְמַקְדֵשי  ַעם  עוֶנג.  ְוקוְרֵאי  ַשָבת  ִמטּוָבְך.  שוְמֵרי  ְוִיְתַעְנגּו  ִיְשְבעּו 

 ֵזֶכר ְלַמֲעֵשה ְבֵראִשית:  : ְוַהְשִביִעי ָרִציָת בו ְוִקַדְשתו. ֶחְמַדת ָיִמים אותו ָקָראתָ 

ֲאבוֵתינּו   ֵואלֵהי  ְר ְוִאמֹוֵתינּוֱאלֵהינּו  ִשים .  ְבִמְצוֶתיָך  ַקְדֵשנּו  ִבְמנּוָחֵתנּו.  ָנא  ֵצה 

ְלָעְבְדָך   ִלֵבנּו  ְוַטֵהר  ִבישּוָעָתְך.  ַנְפֵשנּו  ַשֵמַח  ִמטּוָבְך.  ַשְבֵענּו  ְבתוָרָתְך  ֶחְלֵקנּו 

ֱאלֵהינּו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצון ַשָבת ָקְדֶשָך. ְוָינּוחּו בה ָכל ִיְשָרֵאל    ְייָ ֶבֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנּו  

 :ְמַקֵדש ַהַשָבת   ְיָי,ה  ָברּוְך ַאתָ  ְמַקְדֵשי ְשֶמָך.

 .ְרֵצה, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ּוְשכֹון ְבִציֹון ְוָשם ַנֲעֹבד ְלָפֶניָך ְוִנְשַתֲחָוה ָלְך

ְוָיֹבא, ְוַיִגיַע ְויֵָרֶאה ְויֵָרֶצה, ְוִיָשַמע ְוִיָפֵקד  ֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה : ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאב יעלה ויבוא לשבת ראש חודש

, ְוִזְכרֹון ָמִשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבָדְך, ְוִזְכרֹון ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך, ְוִזְכרֹון  ְוִאמֹוֵתינּו ְוִיָזֵכר, ִזְכרֹונֵנּו ּוִפְקדֹונֵנו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו

ַהֶזה.   ֹראש ַהֹחֶדשִיְשָרֵאל ְלָפנֶיָך, ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיים טֹוִבים ּוְלָשלֹום ְביֹום ָכל ַעְמָך ֵבית 

שּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחנֵנּו,  ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו בֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים טֹוִבים, ּוִבְדַבר יְ 

 ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשיֵענּו, ִכי ֵאֶליָך ֵעינֵינּו, ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה:  

 . ַנֲעֹבדָברּוְך ַאָתה ְיָי, ֶשאֹוָתְך ְבִיְרָאה  ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ַתְחֹפץ ָבנּו ְוִתְרֵצנּו. 

לקהל   מודים דרבנן  

ַהְבִריֹות,   ָכל  ֲאדֹון  ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ֵחי   עֹוָלִמים,  צּור  ַהתּוְשָבחֹות,  ֱאלֹוַה 
ֵמִתים,   ְמַחֵיה  ְבֵראִשית,  יֹוֵצר  ָהעֹוָלם, 

ּוְזִכיָתנּו   ְוִקַיְמָתנּו  ְוִסַיְעָתנּו  ֶשֶהֱחִייָתנּו 
ִלְשֶמָך.   ְלהֹודֹות  ַאָתה  ְוֵקַרְבָתנּו  ָברּוְך 

  יהוה ֵאל ַההֹוָדאֹות.

 לקהל  מודים דרבנן נוסח א"י

מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשָאנּו ַחָיִבים ְלהֹודֹות  
ָלְך  ֲאַזְמָרה  ִכי  ְשָפַתי  ְתַרנֵָנה    ְלִשְמָך 

ָברּוְך ַאָתה יהוה ֵאל   .ְוַנְפִשי ֲאֶשר ָפִדיתָ 
ת. ַההֹוָדאוֹ 
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ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַעל ָכל ַהטֹובֹות   מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי

ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים ֶשְגַמְלָתנּו ְוֶשָעִשיָת ִעָמנּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו ִמְלָפֵנינּו. ְוִאם  

 . ָאַמְרנּו ָמָטה ַרְגֵלנּו ַחְסְדָך, ְיָי ִיְסָעֶדנּו
 

( 21בעמוד  : על הניסים חנוכה ופורים ב(  )עשרת ימי תשובה: ּוְכֹתב ְלַחִיים טֹוִבים ָכל ְבנֵי ְבִריֶתָך)ב
 

 .ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ַהטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות
 

. ָבְרֵכנּו ַבְבָרָכה ַהְמֻשֶלֶשת ַבתוָרה ַהְכתּוָבה ַעל ְוִאמֹוֵתינּו  ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו

 ְיֵדי מֶשה ַעְבֶדָך. ָהֲאמּוָרה ִמִפי ַאֲהרן ּוָבָניו כֲהִנים ַעם ְקדוֶשָך. ָכָאמּור:  
 

 ְוִיְשְמֶרָך:   ְייָ ְיָבֶרְכָך  

 ָפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנָך:   ְייָ ָיֵאר  

 ְוָישם ְלָך ָשלום:   ָפָניו ֵאֶליָך   ְייָ ִיּשא  

 
ַאִדיר ַבָמרום שוֵכן ִבְגבּוָרה ַאָתה ָשלום ְוִשְמָך ָשלום. ְיִהי ָרצון ֶשָתשים ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ַעְמָך  הקהל:

 ֵבית ִישָרֵאל. ַחִיים ּוְבָרָכה ְלִמְשֶמֶרת ָשלום: 
 

 ים ְשלֹוֶמָך, ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶמָך, ְוַעל ִעיְרָך ְוַעל ַנֲחָלֶתָך, ְוֵכן ְתָבְרֵכנּו כָֻלנּו ְבָשלֹום.  שִ 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ְמעֹון ַהְבָרכֹות ְועֹוֶשה הָשלֹום. 

 

ַהָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֶרץ ְוָכל ְלַבֶדָך ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְשֵמי    ְייָ ַאָתה הּוא  

ְלָך   ַהָשַמִים  ּוְצָבא  כָֻלם  ֶאת  ְמַחֶיה  ְוַאָתה  ָבֶהם  ֲאֶשר  ְוָכל  ַהַיִמים  ָעֶליָה  ֲאֶשר 

ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ָבַחְרָת ְבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַכְשִדים   ְייָ ַאָתה הּוא   ִמְשַתֲחִוים:

ַאְבָרָהם:ְוַשְמָת   ִמְלָפֶניָך   ְשמֹו  ָרצֹון  ְיִהי  ֵכן  ְלָפֶניָך:  ֶנֱאָמן  ְלָבבֹו  ֶאת    ְייָ ּוָמָצאָת 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, ֶשְתָקְרֶבנּו ְוֶשְתָחֵננּו, ֲאַנְחנּו ְוָכל ִיְשָרֵאל ַעָמְך  

ְוִלישּוָעָתְך ְלַאֲהָבָתְך  ִפי  ,  ִלְרצֹוָנְך  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ִכְרצֹוֵננּו.  ְרצֹוְנָך  ַלֲעשֹות 

 ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. 

 
 

 27 ודעמב אומרים פה הללובשבת חנוכה, בשבת ראש חודש 
 29בשאר שבתות השנה אומרים פה קדיש לש"ץ בעמוד 
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 הלל 

 : ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ִלְקֹרא ֶאת ַהַהֵלל 

 : ֶאת ַהַהֵלל   ִלְגֹמר   :לברך  "מובימים של הלל שלם, מנהג ע  שבת חנוכהב             

 
. ַהְללּו ֶאת ֵשם ְיֹהָוה: ְיִהי ֵשם ְיֹהָוה ְמבֹוָרְך. ֵמַעָתה  ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיֹהָוה מזמור ק"יג 

ַעל   ְיֹהָוה.  גֹוִים  ָכל  ַעל  ָרם  ְיֹהָוה:  ֵשם  ְמֻהָלל  ְמבֹואֹו.  ַעד  ֶשֶמש  ִמִמְזַרח  עֹוָלם:  ְוַעד 

ִלי ִלְראֹות ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ:  ַהָשַמִים ְכבֹודֹו: ִמי ַכיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַהַמְגִביִהי ָלָשֶבת: ַהַמְשִפי

ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדל. ֵמַאְשֹפת ָיִרים ֶאְביֹון: ְלהֹוִשיִבי ִעם ְנִדיִבים. ִעם ְנִדיֵבי ַעמֹו: מֹוִשיִבי  

 :ֵאם ַהָבִנים ְשֵמָחה. ַהְללּוָיּה ֲעֶקֶרת ַהַבִית. 

ֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז: ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשֹו, ִיְשָרֵאל  , ֵבית יַ ְבֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים מזמור קי"ד 

ִכְבנֵי   ְגָבעֹות  ְכֵאיִלים,  ִיֹּסב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ָרְקדּו  ַהַיְרֵדן  ַוָיֹנס,  ַמְמְשלֹוָתיו: ַהָים ָרָאה 

דּו ְכֵאיִלים, ְגָבעֹות ִכְבנֵי ֹצאן: ַמה ְלָך ַהָים ִכי ָתנּוס, ַהַיְרֵדן ִתֹּסב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ִתְרְק 

ַיֲעֹקב:   ֱאלֹוַּה  ִמִלְפנֵי  ִמִלְפנֵי ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ,  ַחָלִמיש  ֹצאן:  ָמִים,  ֲאַגם  ַהצּור  ַהֹהְפִכי 

 :ְלַמְעינֹו ָמִים 

 : אש חודש מדלגיםבר

. ִכי ְלִשְמָך ֵתן ָכבֹוד. ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאִמֶתָך: ָלָמה ֹיאְמרּו ַהגֹוִים.  ֹלא ָלנּו ְיֹהָוה ֹלא ָלנּו מזמור קט"ו 

ַאֵיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: ֵואֹלֵהינּו ַבָשָמִים. ֹכל ֲאֶשר ָחֵפץ ָעָשה: ֲעַצֵביֶהם ֶכֶסף ְוָזָהב. ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאָדם:  

ָלֶהם וְ  ֵעיַנִים  ְיַדֵברּו.  ָלֶהם ְוֹלא  ְיִריחּון:  ֶפה  ָלֶהם ְוֹלא  ִיְשָמעּו. ַאף  ָלֶהם ְוֹלא  ִיְראּו: ָאְזַנִים  ֹלא 

ֵטַח  ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמישּון. ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהֵלכּו. ֹלא ֶיְהגּו ִבְגרֹוָנם: ְכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵשיֶהם. ֹכל ֲאֶשר בֹ 

ִיְרֵאי    ָנם הּוא: ֵבית ַאֲהֹרן ִבְטחּו ַביֹהָוה. ֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא:ָבֶהם: ִיְשָרֵאל ְבַטח ַביֹהָוה. ֶעְזָרם ּוָמגִ 

 :ְיֹהָוה ִבְטחּו ַביֹהָוה. ֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא 

 

ם , ְיָבֵרְך ֶאת ֵבית ִיְשָרֵאל, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבית ַאֲהֹרן: ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיֹהָוה, ַהְּקַטִניְיֹהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך

ִעם ַהְגֹדִלים: ֹיֵסף ְיֹהָוה ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבנֵיֶכם: ְברּוִכים ַאֶתם ַליֹהָוה, ֹעֵשה ָשַמִים  

ָוָאֶרץ: ַהָשַמִים ָשַמִים ַליֹהָוה, ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבנֵי ָאָדם: ֹלא ַהֵמִתים ְיַהְללּו ָיּה, ְוֹלא ָכל  

 :ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּהַוֲאַנְחנּו  ֹיְרֵדי דּוָמה: 

  



28 
 

 : אש חודש מדלגיםבר

ְיֹהָוה ֶאת קֹוִלי ַתֲחנּוָני: ִכי ִהָטה ָאְזנֹו ִלי. ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ֲאָפפּוִני    ָאַהְבִתי ִכי ִיְשַמע מזמור קט"ז 

ַמְלָטה   ְיֹהָוה  ָאָנה  ֶאְקָרא.  ְיֹהָוה  ּוְבֵשם  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני.  ְשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות.  ֶחְבֵלי 

ְמַרֵחם: ֹשֵמר ְפָתאִים ְיֹהָוה. ַדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשיַע: שּוִבי ַנְפִשי  ַנְפִשי: ַחנּון ְיֹהָוה ְוַצִדיק. ֵואֹלֵהינּו 

ֵעיִני ִמן ִדְמָעה. ֶאת ַרְגִלי ִמֶדחִ  ְיֹהָוה ָגַמל ָעָלְיִכי: ִכי ִחַלְצָת ַנְפִשי ִמָמֶות. ֶאת  י:  ִלְמנּוָחְיִכי. ִכי 

ֲאִני ָאַמְרִתי ְבָחְפִזי.  ים: ֶהֱאַמְנִתי ִכי ֲאַדֵבר. ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד:  ֶאְתַהֵלְך ִלְפנֵי ְיֹהָוה. ְבַאְרצֹות ַהַחיִ 

 :ָכל ָהָאָדם ֹכֵזב 
 

ַליֹהָוה ָאִשיב  ְנָדַרי  ָמה  ֶאְקָרא:  ְיֹהָוה  ּוְבֵשם  ֶאָּׂשא,  ְישּועֹות  כֹוס  ָעָלי:  ַתְגמּולֹוִהי  ָכל   ,

מֹו: ָיָקר ְבֵעינֵי ְיֹהָוה ַהָמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: ָאָנה ְיֹהָוה ִכי ֲאִני  ַליֹהָוה ֲאַשֵלם, ֶנְגָדה ָנא ְלָכל עַ 

ַעְבֶדָך, ֲאִני ַעְבְדָך ֶבן ֲאָמֶתָך, ִפַתְחָת ְלמֹוֵסָרי: ְלָך ֶאְזַבח ֶזַבח תֹוָדה, ּוְבֵשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא:  

 :ְבַחְצרֹות ֵבית ְיֹהָוה ְבתֹוֵכִכי ְירּוָשָלִים, ַהְללּוָיּה ְנָדַרי ַליֹהָוה ֲאַשֵלם, ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו:  
 

ָעֵלינּו ַחְסדֹו,  , ַשְבחּוהּו ָכל ָהֻאִמיםַהְללּו ֶאת ְיֹהָוה ָכל גֹוִים מזמור קי"ז  ֶוֱאֶמת  : ִכי ָגַבר 

 ְיֹהָוה ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה:  
 

   ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:  - הֹודּו ַליֹהָוה ִכי טֹוב  ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:   -הֹודּו ַליֹהָוה ִכי טֹוב  מזמור קי"ח 

   ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:  - טֹוב    הֹודּו ַליֹהָוה ִכי ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:  -ֹיאַמר ָנא ִיְשָרֵאל 

   ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:   - הֹודּו ַליֹהָוה ִכי טֹוב  ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:   - ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן 

   ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו:   - הֹודּו ַליֹהָוה ִכי טֹוב   :ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדוֹ  -ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיֹהָוה 

 

. ָעָנִני ַבֶמְרַחב ָיּה: ְיֹהָוה ִלי ֹלא ִאיָרא. ַמה ַיֲעֶשה ִלי ָאָדם:  ִמן ַהֵמַצר ָקָראִתי ָיּה מזמור קי"ח 

ְיֹהָוה ִלי ְבעֹוְזָרי. ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבשְנָאי: טֹוב ַלֲחסֹות ַביֹהָוה. ִמְבֹטַח ָבָאָדם: טֹוב ַלֲחסֹות 

ם: ָכל גֹוִים ְסָבבּוִני. ְבֵשם ְיֹהָוה ִכי ֲאִמיַלם: ַסבּוִני ַגם ְסָבבּוִני. ַביֹהָוה. ִמְבֹטַח ִבְנִדיִבי

ְבֵשם ְיֹהָוה ִכי ֲאִמיַלם: ַסבּוִני ִכְדבֹוִרים. ֹדֲעכּו ְכֵאש קֹוִצים. ְבֵשם ְיֹהָוה ִכי ֲאִמיַלם: ָדֹחה  

ָרת ָיּה. ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה: קֹול ִרָנה ִוישּוָעה ְבָאֳהֵלי ְדִחיַתִני ִלְנֹפל. ַויֹהָוה ֲעָזָרִני: ָעִזי ְוִזמְ 

ַצִדיִקים. ְיִמין ְיֹהָוה ֹעָשה ָחִיל: ְיִמין ְיֹהָוה רֹוֵמָמה. ְיִמין ְיֹהָוה ֹעָשה ָחִיל: ֹלא ָאמּות ִכי  

ְנָתָנִני: ִפְתחּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק. ָאֹבא ֶאְחֶיה. ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵשי ָיּה: ַיּסֹור ִיְּסַרִני ָיּה. ְוַלָמֶות ֹלא  

 :ֶזה ַהַשַער ַליֹהָוה. ַצִדיִקים ָיֹבאּו בוֹ ָבם אֹוֶדה ָיּה: 
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 .אֹוְדָך ִכי ֲעִניָתִני. ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה. ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה. אֹוְדָך ִכי ֲעִניָתִני 

 . ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹוִנים. ָהְיָתה ְלֹראש ִפָנהֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹוִנים. ָהְיָתה ְלֹראש ִפָנה. 

 .ֵמֵאת ְיֹהָוה ָהְיָתה ֹזאת. ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעינֵינּוֵמֵאת ְיֹהָוה ָהְיָתה ֹזאת. ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעינֵינּו. 

 :ֶזה ַהיֹום ָעָשה ְיֹהָוה. ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בוֹ ְמָחה בֹו. ֶזה ַהיֹום ָעָשה ְיֹהָוה. ָנִגיָלה ְוִנשְ 
 

 ָאָנא ְיֹהָוה הֹוִשיָעה ָנא: ָאָנא ְיֹהָוה הֹוִשיָעה ָנא: 

 :ָאָנא ְיֹהָוה ַהְצִליָחה ָנא: ָאָנא ְיֹהָוה ַהְצִליָחה ָנא 

ָברּוְך ַהָבא ְבֵשם ְיֹהָוה. ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית ְיֹהָוה:  ִמֵבית ְיֹהָוה:    . ֵבַרְכנּוֶכםָברּוְך ַהָבא ְבֵשם ְיֹהָוה

ַוָיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ֵאל ְיֹהָוה ַוָיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבֲעבֹוִתים. ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזֵבַח:   ֵאל ְיֹהָוה 

ֵאִלי ַאָתה ְואֹוֶדָך. ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָך:  ְואֹוֶדָך. ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָך:    ֵאִלי ַאָתהַבֲעבֹוִתים. ַעד ַקְרנֹות ַהִמְזֵבַח:  

 :הֹודּו ַליֹהָוה ִכי טֹוב. ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדוֹ הֹודּו ַליֹהָוה ִכי טֹוב. ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו: 

ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה  ֵבית   ְיַהְללּוָך  ַעְמָך  ְוָכל  ְרצֹוֶנָך.  עֹוֵשי  ַצִדיִקים  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶשיָך.  ָכל  ַעל 

יכּו  ִיְשָרֵאל. ְבִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַשְבחּו ִויָפֲארּו ִוישֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִדישּו ְוַיְמלִ 

טֹוב ְלהֹודֹות. ּוְלִשְמָך ָנֶאה ְלַזֵמר. ִכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם   ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכנּו ָתִמיד. ִכי ְלָך

 :ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה ֶמֶלְך ְמֻהָלל ַבִתְשָבחֹות ַאָתה ֵאל: 

 לש"ץ דיש תתקבל ק

ְוִיְתַקַדש   ַרָבאִיְתַגַדל  ַמְלכּוֵתּה   .[ָאֵמן]   ְשֵמּה  ְוַיְמִליְך  ִכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  ִדי  ְבָעְלָמא 

ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל,    .[ָאֵמן]  ִויָקֵרב ְמִשיֵחּהְוַיְצַמח ֻפְרָקנֵּה,  

ָקִריב,   ּוִבְזַמן  ָאֵמןַבֲעָגָלא  ּוְלָעְלֵמי   .[ָאֵמן]  ְוִאְמרּו  ְלָעַלם  ְמָבַרְך  ַרָבא  ְשֵמּה  ְיֵהא 

ְוִיְתַהָלל ָעְלַמָיא ְוִיְתַעֶלה  ְוִיְתַהָדר  ְוִיְתַנֵּׂשא   ְוִיְתרֹוַמם  ְוִיְתָפַאר  ְוִיְשַתַבח  ִיְתָבַרְך   .

הּוא ְבִריְך  ְדֻקְדָשא  )  .[ָאֵמן]  ְשֵמּה  ִבְרכָ ּוְלֵעָלא  בעשי"תְלֵעָלא  ָכל  ִמן  ְוִשיָרָתא,  (  ָתא 

ְבָעְלָמא,   ַדֲאִמיָרן  ְוֶנֱחָמָתא  ָאֵמןֻתְשְבָחָתא  ְצלֹוָתָנא   .[ָאֵמן]  ְוִאְמרּו   / ִתְתַקֵבל 

ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדי ִבְשַמָיא /   ּוָבעּוָתָנא ִעם / ְצלֹוְתהֹון

ָבע ִוישּוָעה   . [ָאֵמן]  ְוִאְמרּו ָאֵמןְוַאְרָעא /   ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא / ַחִיים ְוֹשָ

ְוֶנָחָמה ְוֵשיָזָבה ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלה ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה, ְוֵריַוח ְוַהָצָלה / ְוַחִיים טֹוִבים / 

ִיְשָרֵאל ָכל  ְוַעל  ְוִאְמרּו ָאֵמןָעֵלינּו  ָשלֹום    .[ָאֵמן ]  ,  ִבְמרֹוָמיו (  ַהָשלֹום בעשי"ת  ) ֹעֶשה 

 . [ָאֵמן] ְוִאְמרּו ָאֵמןהּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְוַעל ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל, 



30 
 

  שיר של יום

 אֹוְמִרים ְבֵבית ַהִמְקָדש:    ַהיֹום יֹום ַשָבת ֹקֶדש ֶשבו ָהיּו ַהְלִוִים 

ַהַשָבת  מזמור צ"ב  ְליֹום  ִשיר  ְלֹהדֹותִמְזמֹור  טֹוב  ֶעְליֹון:   :  ְלִשְמָך  ּוְלַזֵמר  ַליֹהָוה 

ְלַהִגיד ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַבֵלילֹות: ֲעֵלי ָעשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָגיֹון ְבִכנֹור:  

ְמֹאד ָעְמקּו  ִכי ִשַמְחַתִני ְיֹהָוה ְבָפֳעֶלָך ְבַמֲעֵשי ָיֶדיָך ֲאַרֵנן: ַמה ָגְדלּו ַמֲעֶשיָך ְיֹהָוה  

ַמְחְשֹבֶתיָך: ִאיש ַבַער ֹלא ֵיָדע ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת: ִבְפֹרַח ְרָשִעים ְכמֹו ֵעֶשב 

ַוָיִציצּו ָכל ֹפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָשְמָדם ֲעֵדי ַעד: ְוַאָתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיֹהָוה: ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך  

ָך ֹיאֵבדּו ִיְתָפְרדּו ָכל ֹפֲעֵלי ָאֶון: ַוָתֶרם ִכְרֵאים ַקְרִני ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן  ְיֹהָוה ִכי ִהֵנה ֹאְיֶבי

ַרֲעָנן: ַוַתֵבט ֵעיִני ְבשּוָרי ַבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִתְשַמְעָנה ָאְזָני: ַצִדיק ַכָתָמר ִיְפָרח 

עֹוד ְינּובּון  ְיֹהָוה ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו:    ְכֶאֶרז ַבְלָבנֹון ִיְשֶגה: ְשתּוִלים ְבֵבית

   ְלַהִגיד ִכי ָיָשר ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה בֹו:  ְבֵשיָבה ְדֵשִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּו: 

 מוסיפים מזמור זה:  , אחר שיר של יום, דשובראש ח 

ְיֹהָוה מזמור ק"ד  ַנְפִשי ֶאת  ֹעֶטה אֹור    ָבֲרִכי  ָלָבְשָת:  ְוָהָדר  ָגַדְלָת ְמֹאד הֹוד  ְיֹהָוה ֱאֹלַהי 

ַכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָשַמִים ַכְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבַמִים ֲעִליֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵלְך ַעל  

ָיַסד   ֹעֶשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָשְרָתיו ֵאש ֹלֵהט:  ַבל ִתמֹוט  ַכְנֵפי רּוַח:  ַעל ְמכֹוֶניָה  ֶאֶרץ 

עֹוָלם ָוֶעד: ְתהֹום ַכְלבּוש ִכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: ִמן ַגֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמָך 

רּון ַבל ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדָת ָלֶהם: ְגבּול ַשְמָת ַבל ַיֲעבֹ 

ְישּובּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמַשֵלַח ַמְעָיִנים ַבְנָחִלים ֵבין ָהִרים ְיַהֵלכּון: ַיְשקּו ָכל ַחְיתֹו ָשָדי 

ִיְשְברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָשַמִים ִיְשכֹון ִמֵבין ֳעָפאִים ִיְתנּו קֹול: ַמְשֶקה ָהִרים  

ָהָאָדם  ֵמֲעִליוֹ  ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶשב  ַלְבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח  ָהָאֶרץ:  ִתְשַבע  ַמֲעֶשיָך  ִמְפִרי  ָתיו 

ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיַשַמח ְלַבב ֱאנֹוש ְלַהְצִהיל ָפִנים ִמָשֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוש  

ְלָבנֹון ֲאֶשר ָנָטע: ֲאֶשר ָשם ִצֳפִרים ְיַקנֵנּו ֲחִסיָדה ְברֹוִשים  ִיְסָעד: ִיְשְבעּו ֲעֵצי ְיֹהָוה ַאְרֵזי  

ֵביָתּה: ָהִרים ַהְגֹבִהים ַלְיֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְשַפִנים: ָעָשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ֶשֶמש ָיַדע  

ָיַער: ַהְכִפיִרים ֹשֲאִגים ַלָטֶרף ּוְלַבֵּקש    ְמבֹואֹו: ָתֶשת ֹחֶשְך ִויִהי ָלְיָלה בֹו ִתְרֹמש ָכל ַחְיתוֹ 

ֵמֵאל ָאְכָלם: ִתְזַרח ַהֶשֶמש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם ִיְרָבצּון: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו  

ֶנָך: ֶזה ַהָים ָגדֹול ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרבּו ַמֲעֶשיָך ְיֹהָוה כָֻלם ְבָחְכָמה ָעִשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְניָ 

ּוְרַחב ָיָדִים ָשם ֶרֶמש ְוֵאין ִמְסָפר ַחיֹות ְקַטנֹות ִעם ְגֹדלֹות: ָשם ֳאִניֹות ְיַהֵלכּון ִלְוָיָתן ֶזה  
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ח ָיְדָך  ָיַצְרָת ְלַשֶחק בֹו: כָֻלם ֵאֶליָך ְיַשֵברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְבִעתֹו: ִתֵתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון ִתְפתַ 

ִיְשְבעּון טֹוב: ַתְסִתיר ָפֶניָך ִיָבֵהלּון ֹתֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְישּובּון: ְתַשַלח רּוֲחָך 

ִיָבֵראּון ּוְתַחֵדש ְפנֵי ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ִיְשַמח ְיֹהָוה ְבַמֲעָשיו: ַהַמִביט ָלָאֶרץ 

ָעָליו ַוִתְר  ֶיֱעַרב  ְבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְמָרה  ְבַחָיי  ַליֹהָוה  ָאִשיָרה  ְוֶיֱעָשנּו:  ֶבָהִרים  ִיַגע  ָעד 

ָבֲרִכי ַנְפִשי ֶאת  ִשיִחי ָאֹנִכי ֶאְשַמח ַביהָוה: ִיַתמּו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָשִעים עֹוד ֵאיָנם  

 :ְיֹהָוה ַהְללּוָיּה 
 

 מוסיפים מזמור זה:  ,אחר שיר של יום , מראש חדש אלול עד הושענא רבה

ְוִיְשִעי  מזמור כ"ז  ְיֹהָוה אֹוִרי  ִבְקֹרב ָעַלי    ְלָדִוד  ִמִמי ֶאְפָחד:  ַחַיי  ְיֹהָוה ָמעֹוז  ִמִמי ִאיָרא 

ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְבָשִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהָמה ָכְשלּו ְוָנָפלּו: ִאם ַתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ֹלא ִייָרא  

י ֵמֵאת ְיֹהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקש ִלִבי ִאם ָתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְבֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח: ַאַחת ָשַאְלתִ 

יֹום ִשְבִתי ְבֵבית ְיֹהָוה ָכל ְיֵמי ַחַיי ַלֲחזֹות ְבֹנַעם ְיֹהָוה ּוְלַבֵּקר ְבֵהיָכלֹו: ִכי ִיְצְפנִֵני ְבֻסֹכה בְ 

ַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזְבָחה  ָרָעה ַיְסִתֵרִני ְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְבצּור ְירֹוְמֵמִני: ְוַעָתה ָירּום ֹראִשי ַעל ֹאיְ 

ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִשיָרה ַוֲאַזְמָרה ַליֹהָוה: ְשַמע ְיֹהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחנִֵני ַוֲענִֵני: ְלָך 

ַעְבֶדָך   ָאַמר ִלִבי ַבְּקשּו ָפָני ֶאת ָפֶניָך ְיֹהָוה ֲאַבֵּקש: ַאל ַתְסֵתר ָפֶניָך ִמֶמִני ַאל ַתט ְבַאף

  ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל ִתְטֵשִני ְוַאל ַתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְשִעי: ִכי ָאִבי ְוִאִמי ֲעָזבּוִני ַוְיֹהָוה ַיַאְסֵפִני: 

י הֹוֵרִני ְיֹהָוה ַדְרֶכָך ּוְנֵחִני ְבֹאַרח ִמישֹור ְלַמַען שֹוְרָרי: ַאל ִתְתנִֵני ְבֶנֶפש ָצָרי ִכי ָקמּו בִ 

ַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה  ֵעֵדי ֶשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנִתי ִלְראֹות ְבטּוב ְיֹהָוה ְבֶאֶרץ ַחִיים:  

 ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָך ְוַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה: 
 

 אבלות ולאבלים לקדיש 

ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח   .[ָאֵמן]  ְשֵמּה ַרָבאִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדש  

ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל, ַבֲעָגָלא    .[ָאֵמן ]  ִויָקֵרב ְמִשיֵחּהֻפְרָקנֵּה,  

ָקִריב,   ָאֵמןּוִבְזַמן  ְמָברַ   .[ָאֵמן]   ְוִאְמרּו  ַרָבא  ְשֵמּה  ָעְלַמָיאְיֵהא  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  . ְך 

ְשֵמּה ְדֻקְדָשא  ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל  

ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ( ִמן ָכל ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא,  ּוְלֵעָלא   בעשי"תְלֵעָלא )  .[ָאֵמן]  ְבִריְך הּוא

ָבע ִוישּוָעה  ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא /  .[ָאֵמן] ְוִאְמרּו ָאֵמןַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא,  ַחִיים ְוֹשָ

ּו ְוַעל ָכל ְוַחִיים טֹוִבים  ָעֵלינ  /ְוֶנָחָמה ְוֵשיָזָבה ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלה ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה, ְוֵריַוח ְוַהָצָלה  

ִבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום    (ַהָשלֹום בעשי"ת )  ֹעֶשה ָשלֹום  .[ָאֵמן]  ,  ְוִאְמרּו ָאֵמןִיְשָרֵאל

  .[ָאֵמן] ְוִאְמרּו ָאֵמןָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְוַעל ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל, 
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 שיר הכבוד 

 ַאְנִעים ְזִמירֹות ְוִשיִרים ֶאֱארֹוג. ִכי ֵאֶליָך ַנְפִשי ַתֲערֹוג:

 סֹוֶדָך: ַנְפִשי ָחְמָדה ְבֵצל ָיֶדָך. ָלַדַעת ָכל ָרז  

 ִמֵדי ַדְבִרי ִבְכבֹוֶדָך. הֹוֶמה ִלִבי ֶאל דֹוֶדיָך: 

 ַעל ֵכן ֲאַדֵבר ְבָך ִנְכָבדֹות. ְוִשְמָך ֲאַכֵבד ְבִשיֵרי ְיִדידֹות: 

 ֲאַסְפָרה ְכבֹוְדָך ְוֹלא ְרִאיִתיָך. ֲאַדְמָך ֲאַכְנָך ְוֹלא ְיַדְעִתיָך: 

 יָך. ִדִמיָת ֲהַדר ְכבֹוד הֹוֶדָך: ְבַיד ְנִביֶאיָך ְבסֹוד ֲעָבדֶ 

 ְגֻדָלְתָך ּוְגבּוָרֶתָך. ִכנּו ְלתֹוֶקף ְפֻעָלֶתָך: 

 ִדמּו אֹוְתָך ְוֹלא ְכִפי ֶיְשָך. ַוַיְשוּוָך ְלִפי ַמֲעֶשיָך: 

 ִהְמִשילּוָך ְברֹוב ֶחְזיֹונֹות. ִהְנָך ֶאָחד ְבָכל ִדְמיֹונֹות: 

 ְקָנה ּוַבֲחרּות. ּוְשַער ֹראְשָך ְבֵשיָבה ְוַשֲחרּות: ַוֶיֱחזּו ְבָך זִ 

 ִזְקָנה ְביֹום ִדין ּוַבֲחרּות ְביֹום ְקָרב. ְכִאיש ִמְלָחמֹות ָיָדיו לֹו ָרב:

 ָחַבש כֹוַבע ְישּוָעה ְבֹראשֹו. הֹוִשיָעה לֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדשֹו: 

 ַטְלֵלי אֹורֹות ֹראשֹו ִנְמָלא. ְקֻוצֹוָתיו ְרִסיֵסי ָלְיָלה: 

 ִיְתָפֵאר ִבי ִכי ָחֵפץ ִבי. ְוהּוא ִיְהֶיה ִלי ַלֲעֶטֶרת ְצִבי: 

 ֶכֶתם ָטהֹור ָפז ְדמּות ֹראשֹו. ְוַחק ַעל ֵמַצח ְכבֹוד ֵשם ָקְדשֹו:

 ִעְטָרה ֲעָטָרה: ְלֵחן ּוְלָכבֹוד ְצִבי ִתְפָאָרה. ֻאָמתֹו לֹו  

 ַמְחְלפֹות ֹראשֹו ְכִביֵמי ַבֻחרֹות. ְקֻוצֹוָתיו ַתְלַתִלים ְשחֹורֹות:

 ְנֵוה ַהֶצֶדק ְצִבי ִתְפַאְרתֹו. ַיֲעֶלה ָנא ַעל ֹראש ִשְמָחתֹו: 

 ְסגָֻלתֹו ְתִהי )ָנא( ְבָידֹו ֲעֶטֶרת. ּוְצִניף ְמלּוָכה ְצִבי ִתְפֶאֶרת: 

 ָאם ֲעֶטֶרת ִעְנָדם. ֵמֲאֶשר ָיְקרּו ְבֵעיָניו ִכְבָדם: ֲעמּוִסים ְנשָ 

 ְפֵארֹו ָעַלי ּוְפֵאִרי ָעָליו. ְוָקרֹוב ֵאַלי ְבָקְרִאי ֵאָליו:

 ַצח ְוָאדֹום ִלְלבּושֹו ָאדֹום. פּוָרה ְבָדְרכֹו ְבבֹואֹו ֵמֱאדֹום: 

 ֶנֶגד ֵעיָניו: ֶקֶשר ְתִפִלין ֶהְרָאה ֶלָעָניו. ְתמּוַנת ְיֹהָוה לְ 

 רֹוֶצה ְבַעמֹו ֲעָנִוים ְיָפֵאר. יֹוֵשב ְתִהלֹות ָבם ְלִהְתָפֵאר: 

 ֹראש ְדָבְרָך ֱאֶמת קֹוֵרא ֵמֹראש. דֹור ָודֹור ַעם דֹוְרֶשיָך ְדרֹוש:

 ִשית ֲהמֹון ִשיַרי ָנא ָעֶליָך. ְוִרָנִתי ִתְקַרב ֵאֶליָך: 

 אְשָך ֲעֶטֶרת. ּוְתִפָלִתי ִתכֹון ְקטֹוֶרת:ְתִהָלִתי ְתִהי ָנא ְלרֹ 

 ִתיַקר ִשיַרת ָרש ְבֵעיֶניָך. ַכִשיר יּוַשר ַעל ָקְרָבֶניָך: 

 ִבְרָכִתי ַתֲעֶלה ְלֹראש ַמְשִביר. ְמחֹוֵלל ּומֹוִליד ַצִדיק ַכִביר: 

 ִמים ֹראש: ּוְבִבְרָכִתי ְתַנֲעַנע ִלי ֹראש. ְואֹוָתּה ַקח ְלָך ִכְבשָ 

 ֶיֱעַרב ָנא ִשיִחי ָעֶליָך. ִכי ַנְפִשי ַתֲערֹוג ֵאֶליָך: 

ְלָך ְיֹהָוה ַהְגֻדָלה ְוַהְגבּוָרה ְוַהִתְפֶאֶרת ְוַהנֵַצח ְוַההֹוד. ִכי ֹכל ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ְלָך ְיֹהָוה  

 . ִמי ְיַמֵלל ְגבּורֹות ְיֹהָוה. ַיְשִמיַע ָכל ְתִהָלתֹו: ַהַמְמָלָכה ְוַהִמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלֹראש
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ֲאֹדָני ְוֵאין ְכַמֲעֶשיָך: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל עֹוָלִמים. ּוֶמְמַשְלְתָך    ֵאין ָכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 

ְבָכל דֹור ָודֹור: ְיֹהָוה ֶמֶלְך. ְיֹהָוה ָמָלְך. ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְיֹהָוה ֹעז ְלַעמֹו 

ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון. ִתְבֶנה ָאב ָהַרֲחִמים.    :ִיֵתן. ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום

 :חֹומֹות ְירּוָשָלִים: ִכי ְבָך ְלַבד ָבָטְחנּו. ֶמֶלְך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא ֲאדֹון עֹוָלִמים
 בעת פתיחת ארון הקודש: 

ְמַשְנֶאיָך ִמָפֶניָך:  ַוֹיאֶמר מֶשה. קּוָמה ְיֹהָוה ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך. ְוָינֻסּו  ַוְיִהי ִבְנֹסַע ָהָאֹרן 

ִכי ִמִציֹון ֵתֵצא תֹוָרה. ּוְדַבר ְיֹהָוה ִמירּוָשָלִים: ָברּוְך ֶשָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל 

 ִבְקֻדָשתֹו: 

 : ות.יםלחולים.ות ולמתרפא  מי שברך

 ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה 

ָדִוד  ְוַאֲהרן  מֶשה  ְוַיֲעקב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶשֵבַרְך  ִמי 

ַוְיַרֵפא  ּוְשלמה ְוִאמֹוֵתינּו ָשָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל וֵלָאה, הּוא   ְיָבֵרְך 

ְוַהִמְתַרְפאותֶאת   ִמְתַפְלִלים  ַבֲעבּור   ַהחֹוִלים  ַבֲעבּורם, ֶשָאנּו 

ַהָּקדוֹ  ֶזה  ְלַהֲחִלימם ִבְשַכר  ָעָליהם  ַרֲחִמים  ְיַמֵלא  ָברּוְך הּוא  ש 

ּוְלַרְפֹאתם ּוְלַהֲחִזיקם ּוְלַהֲחיֹותם, ְוִיְשַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְשֵלָמה  

ַהגּוף,   ּוְרפּוַאת  ַהֶנֶפש  ְרפּוַאת  ַהָשַמִים,  ִהיאִמן  ִמִלְזעֹוק   ַשָבת 

 ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְונאַמר ָאֵמן:ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא, ַהְשָתא בַ 

ינּו   ְשַמע ִיְשָרֵאל   ]הקהל חוזר[  : ְיֹהָוה ֶאָחד   ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֶֽ

 ]הקהל חוזר[   ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו, ָגדֹול ֲאדֹוֵננּו, ָקדֹוש ְשמֹו.

 ִאִתי, ּוְנרֹוְמָמה ְשמֹו ַיְחָדו.  ַליהֹוה ַגְדלּו  
 

ַצח ְוַההֹוד  ַהְגֻ֒דָלה ְוַהְג֒בּוָרהְלָך ְיֹהָוה   ֶרת ְוַהֵנֶֽ ֶרץ  ְוַהִתְפֶאֶֽ ִים ּוָבָאֶֽ ְלָך ְיֹהָוה   ִכי ֹכל ַבָשַמֶֽ

ְלֹראש  ַהַמְמָלָכה ְלֹכל  ינּו  :ְוַהִמְתַנֵּׂשא  ֱאֹלֵהֶֽ ְיֹהָוה  ַרְגָליו  רֹוְמ֒מּו  ַלֲהֹדם    ְוִהְשַתֲחוּו 

ינּו :ָקדֹוש הּוא ינּו:  ְוִהְשַתֲחוּו ְלַהר ָקְדשוֹ  רֹוְמ֒מּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֶֽ   ִכי ָקדֹוש ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֶֽ
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 ִמִפי ֵאל ִמִפי ֵאל ִיְתָבַרְך ִיְשָרֵאל 

 
 ֵאין ַאִדיר ַכה' ְוֵאין ָברּוְך ְכֶבן ַעְמָרם

 דֹוְרָשּה ְכִיְשָרֵאל ֵאין ְגדֹוָלה ַכתֹוָרה ְוֵאין 
 

 ִמִפי ֵאל ִמִפי ֵאל ִיְתָבַרְך ִיְשָרֵאל 
 

 ֵאין ָהדּור ַכה' ְוֵאין ָוִתיק ְכֶבן ַעְמָרם
 ֵאין ַזָכָאה ַכתֹוָרה ְוֵאין חֹוְמָדּה ְכִיְשָרֵאל 

 
 ִמִפי ֵאל ִמִפי ֵאל ִיְתָבַרְך ִיְשָרֵאל 

 
 ָיָשר ְכֶבן ַעְמָרםֵאין ָטהֹור ַכה' ְוֵאין 

 ֵאין ְכבּוָדה ַכתֹוָרה ְוֵאין לֹוְמָדּה ְכִיְשָרֵאל
 

 ִמִפי ֵאל ִמִפי ֵאל ִיְתָבַרְך ִיְשָרֵאל 
 

 ֵאין ֶמֶלְך ַכה' ְוֵאין ָנִביא ְכֶבן ַעְמָרם
 ֵאין ְסמּוָכה ַכתֹוָרה ְוֵאין עֹוְזָרּה ְכִיְשָרֵאל

 
 ָבַרְך ִיְשָרֵאל ִמִפי ֵאל ִמִפי ֵאל ִיתְ 

 
 ֵאין פֹוֶדה ַכה' ְוֵאין ַצִדיק ְכֶבן ַעְמָרם 

 ֵאין ְקדֹוָשה ַכתֹוָרה ְוֵאין רֹוֲחָשּה ְכִיְשָרֵאל
 

 ִמִפי ֵאל ִמִפי ֵאל ִיְתָבַרְך ִיְשָרֵאל 
 

 ֵאין שֹוֵמר ַכה' ְוֵאין ָשֵלם ְכֶבן ַעְמָרם 
 ְוֵאין תֹוְמָכּה ְכִיְשָרֵאלֵאין ְתִמיָמה ַכתֹוָרה 

 
 איש חי הבן  –בי יוסף חיים ר לפי נוסח          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ְוִיְנָצְרֶכם ְכמֹו ָבַבת ִעם ַבתְלֵבן  ִיְקָרא ְדרֹור
 ְנִעים ִשְמֶכם ְוֹלא יְֻשַבת ְשבּו נּוחּו ְביֹום ַשָבת 

 
 ָנִוי ְואּוָלִמי ְואֹות ֶיַשע ֲעֵשה ִעִמי  ְדֹרש

 ְנַטע שֹוֵרק ְבתֹוְך ַכְרִמי ְשֵעה ַשְוַעת ְבנֵי ַעִמי 
 

 ֲאֶשר ָגְבָרה  ָבֶבלְבתֹוְך ָבְצָרה ְוַגם   פּוָרה ְדֹרְך
 ְנֹתץ ָצַרי ְבַאף ֶעְבָרה ְשַמע קֹוִלי ְביֹום ֶאְקָרא

 
 ֵתן ַבִמְדָבר ַהר ֲהַדס ִשָטה ְברֹוש ִתְדָהר  ֱאֹלִהים

 ִהיר ְוַלִנְזָהר ְשלֹוִמים ֵתן ְכֵמי ָנָהרְוַלַמזְ 
 

 ָקַמי ֵאל ַקָנא ְבמֹוג ֵלָבב ּוִבְמִגָנה  ֲהדֹוְך
 ְוַנְרִחיב ֶפה ּוְנַמֶלאָנה ְלשֹונֵנּו ְלָך ִרָנה

 
 ָחְכָמה ְלַנְפֶשָך ְוִהיא ֶכֶתר ְלֹראֶשָך  ְדֶעה

 ְנֹצר ִמְצַות ְקֹדֶשָך ְשֹמר ַשַבת ְקֹדֶשָך 
                                           
 דונש בן לברט  ביר                                          

  
  51פיוטים נוספים בעמוד  
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 :לפני עליה ראשונה הגבאי.ת

 ְוָיֵגן ְויֹוִשיַע ְלָכל ַהחֹוִסים בֹו, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ְוַיֲעֹזר
 ַהָכל, ָהבּו ֹגֶדל ֵלאֹלֵהינּו ּוְתנּו ָכבֹוד ַלתֹוָרה. 

 __ _______ַיֲעֹמד / ַתֲעֹמד __________ ֶבן/ַבת 
 ___ ___ְלֵבית  ִנְשַמח ְלַהְזִמין ַלֲעֹמד ֶאת _______  או

 ֶשָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל ִבְקֻדָשתֹו.   ָברּוְך  הגבאי.ת:
 ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ַביָי ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים ֻכְלֶכם ַהיֹום. והקהל עונה: 

 
 

 ברכות התורה 
 

 לפני הקריאה בתורה, העולה מברכ.ת: 

 ַהְמבָרְך: ְיָי  ָבְרכּו ֶאת  :העולה
 ַהְמבוָרְך ְלעוָלם ָוֶעד: ְיָי ָברּוְך  :להקה

 ַהְמבוָרְך ְלעוָלם ָוֶעד:  ְיָי ָברּוְך  :העולה
 

 ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם,   ְייָ ָברּוְך ַאָתה 
 ָהַעִמים  /ָכלמִ  /ָכל ִעםֲאֶשר ָבַחר ָבנּו 

 ְוָנַתן ָלנּו ֶאת תוָרתו. 
 , נוֵתן ַהתוָרה:  ְייָ ָברּוְך ַאָתה 

 
 אחר הקריאה בתורה, העולה מברכ.ת:

 , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם,  ְייָ ָברּוְך ַאָתה 
 ֲאֶשר ָנַתן ָלנּו ֶאת תוָרתו תוַרת ֱאֶמת.  

 ְוַחֵיי עוָלם ָנַטע ְבתוֵכנּו. 
 , נוֵתן ַהתוָרה:  ְייָ ָברּוְך ַאָתה 

 

 צישראל ברכות התורה על פי נוסחי אר 
 

 לפני הקריאה בתורה, העולה מברכ.ת: 

 ַהְמבָרְך: ְיָי  ָבְרכּו ֶאת  :העולה
 ַהְמבוָרְך ְלעוָלם ָוֶעד: ְיָי ָברּוְך  :להקה

 ַהְמבוָרְך ְלעוָלם ָוֶעד:  ְיָי ָברּוְך  :העולה
 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ֲאֶשר ָבַחר ְבתֹוָרה ַהֹזאת ְוִקְדָשּה 

 ְוָרָצה ְבעֹוֶשיָה. 
 נֹוֵתן ַהתֹוָרה.  ,ָברּוְך ַאָתה ְייָ 

 
 אחר הקריאה בתורה, העולה מברכ.ת:

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  
ַהנֹוֵתן תֹוָרה ִמן ַהָשַמִים ְוַחֵיי עֹוָלם 

 ִמְמֹרִמים.  
 נֹוֵתן ַהתֹוָרה.  ,ָברּוְך ַאָתה ְייָ 

 
 ברכת שהחיינו למי שעלו בפעם הראשונה לתורה 

 .ַהֶזה ְוִהִגיָענּו ַלְזַמןֶשֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו  ,ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםְיָי ָברּוְך ַאָתה 
 

 ברכת הגומל 

 :ְבָכל־ֵלָבב, ְבסֹוד ְיָשִרים ְוֵעָדה  ְייָ  אֹוֶדה
 .ַהגֹוֵמל ְלַחָיִבים טֹובֹות ֶשְגָמַלִני ָכל טּוב  ,ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְייָ ָברּוְך ַאָתה 

 . ָכל טּוב ֶּסָלה   ִיְגְמֵלְך / ָכל טּוב, הּוא ִיְגָמְלָך   ֶשְגָמֵלְך / ָאֵמן. ִמי ֶשְגַמְלָך   הקהל:
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ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתה,    .[ָאֵמן]  ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרָבא  ִיְתַגַדל

ְמִשיֵחּה ִויָקֵרב  ֻפְרָקנֵה,  ֵבית  ְבַחֵייכֹון    .[ָאֵמן]  ְוַיְצַמח  ְדָכל  ּוְבַחֵיי  ּוְביֹוֵמיכֹון 

ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם  .  [ָאֵמן]  ִיְשָרֵאל, ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן

ִיְתָבַרְך. ָעְלַמָיא.  ְוִיְתַהָדר.    ּוְלָעְלֵמי  ְוִיְתַנֵּׂשא.  ְוִיְתרֹוַמם.  ְוִיְתָפַאר.  ְוִיְשַתַבח. 

( ִמן ָכל  ּוְלֵעָלא   בעשי"תְלֵעָלא )  .[ָאֵמן]  ְתַעֶלה. ְוִיְתַהָלל ְשֵמּה ְדֻקְדָשא, ְבִריְך הּואְויִ 

 : [ָאֵמן] ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן

 ברכות ההפטרה 

 ברכה קודם ההפטרה 

אַ  ְבִדְבֵריֶהם  ָברּוְך  ְוָרָצה  טֹוִבים  ִבְנִביִאים  ָבַחר  ֲאֶשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה,  ָתה 

ַעמֹו  ּוְבִיְשָרֵאל  ַעְבדֹו,  ּוְבֹמֶשה  ַבתֹוָרה  ַהבֹוֵחר  ְיֹהָוה,  ַאָתה  ָברּוְך  ֶבֱאֶמת.  ַהֶנֱאָמִרים 

 :ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְוַהֶצֶדק
 

 ההפטרה ברכות אחר 

ָהֵאל  ָברּוְך   ְבָכל־ַהדֹורֹות,  ַצִדיק  ָכל־ָהעֹוָלִמים,  צּור  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה,  ַאָתה 

ַהֶנֱאָמן ָהֹאֵמר ְוֹעֶשה, ַהְמַדֵבר ּוְמַקֵים, ֶשָכל־ְדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק. ֶנֱאָמן, ַאָתה הּוא ְיֹהָוה 

ָבֶריָך, ְוָדָבר ֶאָחד ִמְדָבֶריָך ָאחֹור ֹלא ָישּוב ֵריָקם, ִכי ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן ֱאֹלֵהינּו, ְוֶנֱאָמִנים ְד 

 :ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה, ָהֵאל ַהֶנֱאָמן ְבָכל־ְדָבָריו ְוַרֲחָמן ָאָתה. 
 

. ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה,  ְלעֹוָלם ָוֶעד ּוְתַשְמָחּה ְוִתְשֹכן ָבּה  ַעל ִציֹון ִכי ִהיא ֵבית ַחֵיינּו,  ַרֵחם  

 :ְמַשֵמַח ִציֹון ְבָבֶניהָ 
 

ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו, ְבֵאִלָיהּו ַהָנִביא ַעְבָדְך, ּוְבַמְלכּות ֵבית ָדִוד ְמִשיָחְך, ִבְמֵהָרה ָיֹבא  ַשְמֵחנּו 

עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ְכבֹודֹו, ִכי ְבֵשם ָקְדְשָך    ְוָיֵגל ִלֵבנּו, ַעל ִכְסאֹו ֹלא ֵיֶשב ָזר, ְוֹלא ִיְנֲחלּו

 :ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה, ָמֵגן ָדִוד ִנְשַבְעָת לֹו, ֶשֹּלא ִיְכֶבה נֵרֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. 
 

ָוה ֱאֹלֵהינּו ַהתֹוָרה, ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, ְוַעל ַהְנִביִאים, ְוַעל יֹום ַהַשָבת ַהֶזה ֶשָנַתָת ָלנּו ְיהֹ ַעל 

ִלְקֻדָשה ְוִלְמנּוָחה ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת. ַעל ַהֹכל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים 

 .ָברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה ְמַקֵדש ַהַשָבת, ָאֵמן אֹוָתְך. ִיְתָבַרְך ִשְמָך ְבִפי ָכל־ַחי ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד.  
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 מי שברך לקהילה

ָרֵחל   ִרְבָקה  ָשָרה  ְוִאמֹוֵתינּו  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶשֵבַרְך  ִמי 

ְגָבִרים  ּוְקַטִנים,  ְגדֹוִלים  ַהֶזה,  ַהָּקדֹוש  ַהָּקָהל  ָכל  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ְוֵלָאה 

ְיִהי ָרצֹון ֶשֶמֶלְך ָהעֹוָלִמים ְיָבֵרְך  ְוָנִשים, ָבֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו, ְוָכל ֲאֶשר ָלנּו.  

אֹוָתנּו ְוִיְשַמע ֶאת קֹול ְתִפלֹוֵתינּו, ְויֹוִשיֵענּו ִמָכל ָצָרה ְוצּוָקה.  ְיֵהא יהוה  

ַאֲהָבה  ֵביֵנינּו  ְוִיַטע  ָעֵלינּו,  ְשלֹומֹו  ֻסַכת  ְוִיְפֹרש  ַבֲעֵדנּו,  ְוָיֵגן  ְבַסֲעֵדנּו, 

ָשל ִמְקָרא  ְוַאֲחָוה,  ָבנּו  ִויַקֵים  ִמֵביֵנינּו,  ִחָנם  ִשְנַאת  ִויַסֵלק  ְוֵרעּות,  ֹום 

ִויָבֵרְך   ְפָעִמים,  ֶאֶלף  ָכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֹוֵסף  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֱאֹלֵהי  יהוה  ֶשָכתּוב: 

 ֶאְתֶכם ַכֲאֶשר ִדֵבר ָלֶכם.  ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון, ְוֹנאַמר ָאֵמן. 
 

 

 ל ולצבא ההגנה לישראל מי שברך למדינת ישרא

ָרֵחל   ִרְבָקה  ָשָרה  ְוִאמֹוֵתינּו  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶשֵבַרְך  ִמי 

ָהֲאָדָמה  ִויַגֶלה ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ַעל  ְוֵלָאה, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל, 

הוה, ְיִהי ַחְסְדָך ִעם ָראֵשי ַהְמִדיָנה,  ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאבֹוֵתינּו ָלֵתת ָלנּו. ָאָנא י

ְבִלָבם   ֵתן  עֹוָלם.  ְוַעד  ֵמַעָתה  ּוְבֶצֶדק  ְבִמְשָפט  ּוְלַבְּסָסּה  ִלְבנֹוָתּה  ֶשִיְזכּו 

ּוְבִלֵבנּו ַאֲהַבת ַאֵחינּו ֵבית ִיְשָרֵאל ְבָכל ָמקֹום ֶשֵהם, ֶשֵנָעֶשה כָֻלנּו ֲאגָֻדה  

שֹות ְרצֹוְנָך ְבֵלָבב ָשֵלם. יהוה ְצָבאֹות, ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ְשָמר־ ַאַחת ַלעֲ 

ָנא ַעל ַחָיֵלי ְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיְשָרֵאל ְוַהִציֵלם ִמָכל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמָכל ֶנַגע  

ם ּובֹוָאם  ּוַמֲחָלה, ּוְשַלח ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָכל ַמֲעֵשי ְיֵדיֶהם: ֵצאָתם ְלָשלוֹ 

ְלָבֵתיֶהם ּוְלַיִּקיֵריֶהם ְלַחִיים ּוְלָשלֹום. ָאִבינּו ֶשַבָשַמִים, ִשים ָשלֹום ָבָאֶרץ 

ְוִשְמַחת עֹוָלם ְלָכל יֹוְשֶביָה, ְוָשב ַיֲעֹקב ְוָשַקט ְוַשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד. ִויֻקַים  

ּוב: ְוָיְשבּו ִאיש ַתַחת ַגְפנֹו ְוַתַחת ְתֵאָנתֹו ָבנּו ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ִמְקָרא ֶשָכת

ְוֵאין ַמֲחִריד, ִכי ִפי יהוה ְצָבאֹות ִדֵבר. ּוְפֹרש ֻסַכת ְשלֹוֶמָך ַעל ָכל יֹוְשֵבי  

 ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון, ְוֹנאַמר ָאֵמן. 
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 תפילה לשלום עפ"י ר' נחמן מברסלב

ִמְלפָ  ָרצֹון  ֶשְתַבֵטל ְיִהי  ְוִאמֹוֵתינּו,  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ֶניָך, 

ְוִנְפָלא  ָגדֹול  ָשלֹום  ְוַתְמִשיְך  ָהעֹוָלם,  ִמן  ָדִמים  ּוְשִפיכּות  ִמְלָחמֹות 

ַרק ַיִכירּו   ִמְלָחָמה.  ִיְלְמדּו עֹוד  ָבעֹוָלם, ְוֹלא ִיָּׂשא גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב, ְוֹלא 

ְדעּו ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ֶאת ָהֱאֶמת ַלֲאִמָתּה: ֶשֹּלא ָבאנּו ְלֶזה ָהעֹוָלם ִבְשִביל ְויֵ 

ַרק  ָדִמים;  ּוְשִפיכּות  ְוִקְנטּור  ְוִקְנָאה  ִשְנָאה  ִבְשִביל  ְוֹלא  ּוַמֲחֹלֶקת,  ִריב 

ּוְבֵכן ָלֶנַצח.  ִתְתָבֵרְך  אֹוְתָך,  ְלַהִכיר  ְכֵדי  ָלעֹוָלם  ְוַקֵים  ָבאנּו  ָעֵלינּו  ַרֵחם   ,

ָבנּו ִמְקָרא ֶשָכתּוב: ְוָנַתִתי ָשלֹום ָבָאֶרץ ּוְשַכְבֶתם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְשַבִתי 

ַחָיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעֹבר ְבַאְרְצֶכם. ְוִיַגל ַכַמִים ִמְשָפט ּוְצָדָקה 

ֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי ַכַמִים ַלָים ְמַכִּסים.  ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון  ְכַנַחל ֵאיָתן ִכי ָמְלָאה ָהָא

 ְוֹנאַמר ָאֵמן. 
 

 

  בשבת מברכין, אומרים פה ברכת החודש

ֲאבֹוֵתינּו  ְיִהי ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיֹהָוה  ִמְלָפֶניָך  ַהחֹוֶדש  ְוִאמֹוֵתינּו   ָרצֹון  ֶאת  ָעֵלינּו  ֶשְתַחֵדש 

ַהֶזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ְוִתֶתן ָלנּו ַחִיים ֲארּוִכים. ַחִיים ֶשל ָשלֹום. ַחִיים ֶשל טֹוָבה. ַחִיים  

ַמִים ְוִיְרַאת  ֶשל ְבָרָכה. ַחִיים ֶשל ַפְרָנָסה. ַחִיים ֶשל ִחלּוץ ֲעָצמֹות. ַחִיים ֶשֵיש ָבֶהם ִיְרַאת שָ 

ָבנּו ַאֲהַבת   ַחִיים ֶשְתֵהא  ְוָכבֹוד.  ַחִיים ֶשל עֶשר  ּוְכִלָמה.  ָבֶהם בּוָשה  ַחִיים ֶשֵאין  ֵחְטא. 

 תֹוָרה ְוִיְרַאת ָשַמִים. ַחִיים ֶשְיַמֵלא ְיֹהָוה ִמְשֲאלֹות ִלֵבנּו ְלטֹוָבה ָאֵמן ֶסָלה: 
 

ַלאֲ   ִמי ִנִּסים  אֹוָתנּו ולִאמֹוֵתינּו  בֹוֵתינּו  ֶשָעָשה  ִיְגַאל  ְלֵחרּות. הּוא  ֵמַעְבדּות  ְוָגַאל אֹוָתם 

 ְבָקרֹוב ִויַקֵבץ ִנָדֵחינּו ֵמַאְרַבע ַכְנפֹות ָהָאֶרץ. ֲחֵבִרים ָכל ִיְשָרֵאל ְוֹנאַמר ָאֵמן:  

 ( _____ְביֹום ּוְלָמֳחָרתֹו )  ______ִיְהֶיה ְביֹום  ______ֹראש ֹחֶדש 

 ַהָבא ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְלטֹוָבה: 
 

ְבָכל ָמקֹום ֶשֵהם. ְלטֹוָבה    ְיַחְדֵשהּו ִיְשָרֵאל  ֵבית  ְוַעל ָכל ַעמֹו  ָעֵלינּו  ַהָּקדֹוש ָברּוְך הּוא 

ְוִלְבָרָכה. ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה. ִלישּוָעה ּוְלֶנָחָמה. ְלַפְרָנָסה טֹוָבה ּוְלַכְלָכָלה. ְלַחִיים טֹוִבים 

ְוִלבְ  טֹובֹות.  ִלְשמּועֹות  )ּוְלָשלֹום.  טֹובֹות.  ְוִלְרפּוָאה  בחורף:  שֹורֹות  ְבִעָתם(  ְוִלְגָשִמים 

  ְשֵלָמה. ְוִלְגאּוָלה ְקרֹוָבה ְוֹנאַמר ָאֵמן:
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ֶּסָלה:   ְיַהְללּוָך  ֵביֶתָך, עֹוד  יֹוְשֵבי  ָהָעם  ַאְשֵרי  ַאְשֵרי  לֹו,  ָהָעם ֶשָכָכה  ַאְשֵרי 

ְתִהָלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך, ַוֲאָבֲרָכה ִשְמָך      מזמור קמ"ה  ֱאֹלָהיו:  ֶשְיֹהָוה

ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְבָכל יֹום ֲאָבֲרֶכָך, ַוֲאַהְלָלה ִשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָלל 

ּוְגבּוֹרֶתיָך ַמֲעֶשיָך,  ְיַשַבח  ְלדֹור  ֵאין ֵחֶקר: דֹור  ְוִלְגֻדָלתֹו  ַיִגידּו: ֲהַדר ְמֹאד,   

ּוְגדּוָלְתָך  ֹיאֵמרּו,  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  ָאִשיָחה:  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך,  ְכבֹוד 

ֲאַסְפֶרָנה: ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִביעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵננּו: ַחנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה, ֶאֶרְך ַאַפִים  

ה ַלֹכל, ְוַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו: יֹודּוָך ְיֹהָוה ָכל ַמֲעֶשיָך,  ּוְגָדל ָחֶסד: טֹוב ְיֹהוָ 

ִלְבֵני   ְלהֹוִדיַע  ְיַדֵברּו:  ּוְגבּוָרְתָך  ֹיאֵמרּו,  ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך  ְיָבֲרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך 

ֹעלָ  ָכל  ַמְלכּות  ַמְלכּוְתָך  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְגבּוֹרָתיו,  ִמים,  ָהָאָדם 

ּוֶמְמֶשְלְתָך ְבָכל דֹור ָודֹור: סֹוֵמְך ְיֹהָוה ְלָכל ַהֹנְפִלים, ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְכפּוִפים:  

ָיֶדָך,   ֶאת  פֹוֵתַח  ְבִעתֹו:  ָאְכָלם  ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָתה  ְיַשֵברּו,  ֵאֶליָך  ֹכל  ֵעיֵני 

ָכל ְדָרָכיו, ְוָחִסיד ְבָכל ַמֲעָשיו: ָקרֹוב  ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצִדיק ְיֹהָוה בְ 

ְיֹהָוה ְלָכל ֹקְרָאיו, ְלָכל ֲאֶשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשה, ְוֶאת ַשְוָעָתם  

ְתִהַלת  ִיְשַמע ְויֹוִשיֵעם: שֹוֵמר ְיֹהָוה ֶאת ָכל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ָכל ָהְרָשִעים ַיְשִמיד:  

ָיּה,  ְיהֹ  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָקְדשֹו  ֵשם  ָבָשר  ָכל  ִויָבֵרְך  ִפי,  ְיַדֶבר  ָוה 

 ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

 

 : ב' פעמים  הילדים והילדות 

ּה׃   ָוֹד֗ר   ְלֹדָ֥ר   ִצְ֭יֹון   ֱאֹלַהִּ֣יְך   ְלעֹוָל֗ם   ׀   ִיְמֹלְָ֤ך ְיֹהָוֵ֨ה ְללּוָיֶֽ  חוזר[ הקהל ] ַהֶֽ

 

 ְיַהְללּו ֶאת ֵשם ְיֹהָוה ִכי ִנְשָגב ְשמֹו ְלַבדֹו:   : ץ ש"

 הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָשָמִים: ַוָיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו  קהל:  

 ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ַעם ְקֹרבֹו ַהְללּוָיּה:   ְתִהָלה 
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. ָהבּו ַליֹהָוה ָכבֹוד ָוֹעז: ָהבּו ַליֹהָוה ָהבּו ַליֹהָוה ְבֵני ֵאִליםִמְזמֹור ְלָדִוד.     מזמור כ"ט

ִהְשתַ  ְשמֹו.  ַהָכבֹוד  ְכבֹוד  ֵאל  ַהָמִים.  ַעל  ְיֹהָוה  קֹול  ֹקֶדש:  ְבַהְדַרת  ַליֹהָוה  ֲחוּו 

ִהְרִעים ְיֹהָוה ַעל ַמִים ַרִבים: קֹול ְיֹהָוה ַבֹכַח. קֹול ְיֹהָוה ֶבָהָדר: קֹול ְיֹהָוה ֹשֵבר  

ֶגל. ְלָבנֹון ְוִשְריֹון ְכמֹו ֶבן  ֲאָרִזים. ַוְיַשֵבר ְיֹהָוה ֶאת ַאְרֵזי ַהְלָבנֹון: ַוַיְרִקיֵדם ְכמֹו עֵ 

ְרֵאִמים: קֹול ְיֹהָוה ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאש: קֹול ְיֹהָוה ָיִחיל ִמְדָבר. ָיִחיל ְיֹהָוה ִמְדַבר  

ַוֶיֱחשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו כֻלֹו ֹאֵמר ָכבֹוד: ְיֹהָוה   ַאָילֹות.  ָקֵדש: קֹול ְיֹהָוה ְיחֹוֵלל 

ב. ַוֵיֶשב ְיֹהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: ְיֹהָוה ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן. ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו  ַלַמבּול ָישָ 

 ַבָשלֹום:  

. שּוָבה ְיֹהָוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְשָרֵאל: קּוָמה ְיֹהָוה ִלְמנּוָחֶתָך. ַאָתה  ּוְבנֹֻחה ֹיאַמר

ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵננּו: ַבֲעבּור ָדִוד ַעְבֶדָך ַאל ָתֵשב ְפֵני   ַוֲארֹון ֻעֶזָך: ֹכֲהֶניָך ִיְלְבשּו ֶצֶדק.

 ְמִשיֶחָך:

ִכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִתי ָלֶכם. תֹוָרִתי ַאל ַתֲעֹזבּו: ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ָבּה. ְוֹתְמֶכיָה  

ָשלֹום: ְנִתיֹבֶתיָה  ְוָכל  ֹנַעם  ַדְרֵכי  ְדָרֶכיָה  ְוָנשּוָבה.    ְמֻאָשר:  ֵאֶליָך  ְיֹהָוה  ֲהִשיֵבנּו 

 ַחֵדש ָיֵמינּו ְכֶקֶדם:  

 

ַרָבא  ִיְתַגַדל ְשֵמּה  ְוַיְמִליְך    .[ָאֵמן]  ְוִיְתַקַדש  ִכְרעּוֵתּה  ְבָרא  ִדי  ְבָעְלָמא 

ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי  ְבַחֵייכֹון    .[ָאֵמן]  ַמְלכּוֵתה, ְוַיְצַמח ֻפְרָקֵנה, ִויָקֵרב ְמִשיֵחּה

ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא .  [ָאֵמן]  ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל, ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן

ִיְתָבַרְך. ָעְלַמָיא.  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְוִיְתרֹוַמם.    ְמָבַרְך  ְוִיְתָפַאר.  ְוִיְשַתַבח. 

ְויִ  ְוִיְתַהָדר.  הּואְוִיְתַנֵּׂשא.  ְבִריְך  ְדֻקְדָשא,  ְשֵמּה  ְוִיְתַהָלל   .[ָאֵמן]  ְתַעֶלה. 

ִמן ָכל ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַדֲאִמיָרן  (  ּוְלֵעָלא  בעשי"ת)  ְלֵעָלא

  :  [ָאֵמן] ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן



41 
 

 נוסחי ארצישראל הקדומים  וסף בהשראתמ 

עתלשבת לכל   

 ֲאֹדָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך.

ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָתה  ָברּוְך 
ֱאֹלֵהי   ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו, 
ָהֵאל  ַיֲעֹקב,  ֵואֹלֵהי  ִיְצָחק, 
ֵאל   ְוַהנֹוָרא,  ַהִגבֹור  ַהָגדֹול 

נּו  ֶעְליֹון, קֹוֵנה ָשַמִים ָוָאֶרץ, ָמִגנֵ 
ְבָכל  ִמְבָטֵחנּו  ֲאבֹוֵתינּו,  ּוָמֵגן 

 דֹור ְודֹור. 

ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָתה  ָברּוְך 
ִיְצָחק,  ֱאֹלֵהי  ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ְוִאמֹוֵתינּו, 
ִרְבָקה,   ֱאֹלֵהי  ָשָרה,  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב,  ֵואֹלֵהי 

ֵואֹלֵהי ָרֵחל  ַהָגדֹול   ֱאֹלֵהי  ָהֵאל  ֵלָאה, 
ָשַמִים   קֹוֵנה  ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהנֹוָרא,  ַהִגבֹור 
ְוִאמֹוֵתינּו,  ֲאבֹוֵתינּו  ּוָמֵגן  ָמִגֵננּו  ָוָאֶרץ, 

 ִמְבָטֵחנּו ְבָכל דֹור ְודֹור. 
 

 ִשיר ְבֹנַעם ִהלּוָלְך   ִמְזמֹור ַאְנִעים ְלַהֵלָלְך  
 ַהַשָבת ְדָרַשת ְלגֹוְנֵני ְבִצָלְך   ְליֹום ָגדֹול ֶאְמָצא ֵחן ְלמּוָלְך  

 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָרה.

 
 ַאָתה ִגבֹור ְוֵאין ָכמֹוָך, ָחָזק ְוֵאין זּוָלְתָך,  

 . ַהֶגֶשם בעונת הגשמים:  ַהָטל בקיץ:  ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד
 .  ְוַרב ְלהֹוִשיעַ ְמַכְלֵכל ַחִיים, 

 
 ִשיר ְוַהֵלל ַיַחד ַאִביָעה   ִמְזמֹור ִהְשַמְעָת ָלֹאם נֹוְשָעה  

 ַהַשָבת ַחֵיינּו ָבּה ְבָטְלֵלי ְישּוָעה   ְליֹום ֶזה ָחַשְקָת ִמִשְבָעה 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ְמַחֵיה ַהֵמִתים.  
 

 קדושה 

ֶכֶתר ִיְתנּו ְלָך ְיָי ֱאלֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמונֵי ַמְעָלה ִעם ַעְמָך ִיְשָרֵאל ְקבּוֵצי ַמָטה. ַיַחד כָֻלם 

. ָקדוש.  ָקדוש   ְקֻדָשה ְלָך ְיַשֵלשּו ַכָדָבר ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביָאְך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

ְכבודו:  ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלא  ְצָבאות.  ְיָי  ַאֵיה    ָקדוש  ּוְמָשְרָתיו שוֲאִלים  עוָלם  ָמֵלא  ְכבודו 

ִמְמקומו   ָברּוְך ְכבוד ְיָי ִמְמקומו:   ְלֻעָמָתם ְמַשְבִחים ְואוְמִרים: ְמקום ְכבודו ְלַהֲעִריצו:

ַפֲעַמִים  אוְמִרים  ָתִמיד  יום  ְבָכל  ָובֶקר  ֶעֶרב  ְשמו  ַהְמַיֲחִדים  ְלַעמו  ְבַרֲחָמיו  ִיֶפן  הּוא 

הּוא ֱאלֵהינּו. הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלֵכנּו. הּוא   ְשַמע ִיְשָרֵאל. ְיָי ֱאלֵהינּו ְיָי ֶאָחד. ְבַאֲהָבה:  

ְגָאֵלנּו ֵשִנית. ְוהוא ַיְשִמיֵענּו ְבַרֲחָמיו ְלֵעינֵי ָכל ַחי ֵלאמר. ֵהן  מוִשיֵענּו. הּוא יוִשיֵענּו ְויִ 

ֲאִני ְיָי ֱאלֵהיֶכם: ּוְבִדְבֵרי ָקְדָשְך   ָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ְכֵראִשית ִלְהיות ָלֶכם ֵלאלִהים. 

  ְללּוָיּה:ִיְמלְך ְיָי ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִציון ְלדור ָודור הַ  ָכתּוב ֵלאמר:
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 ִשיר יֹוָנְתָך ְמַחֶדֶשת   ִמְזמֹור ַטַעם טֹוב ֲאֶרֶשת  
 ַהַשָבת ִלְקדֹוִשים ְמֻקֶדֶשת  ְליֹום ַכִביר ְמַכֶבֶדת ּוְמַקֶדֶשת 

 
 .רא שמָך וֵאין ֱאלֹוַּה ִמַבְלָעֶדיָךָקדֹוש ַאָתה ְונו

ֵאל ַהָּקדֹוש.   ַהָּקדֹוש( )בעשרת ימי תשובה: ַהֶמֶלְךָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָהֵ
 

 ִשיר ָנַחת ַבשֹוַשִנים סּוָגה   ִמְזמֹור ִמי ֹזאת הֹוָגה  
 ה ַהַשָבת ֹעֶנג ְלַרָכה ַוֲענֻגָ   ְליֹום ָששֹון ְוִשְמָחה ַנִּׂשיָגּה 

 ְמַקֵדש ִיְשָרֵאל ְויֹום ַהַשָבת ָברּוְך ַאָתה ְייָ 

 ִשיר צֹוְרִחים ְבֵעת ִנְכָנִסים     ִמְזמֹור פֹוְצִחים ְוָשִשים 
 ַהַשָבת ָרִציָת ְלַהְקִריב ָבּה ְשֵני ְכָבִשים        ְליֹום ָקדֹוש ְבַאֲהָבה ִמְתַעְלִסים 

 ֶשאֹוָתְך ְבִיְרָאה ַנֲעֹבד ָברּוְך ַאָתה ְיָי, 

 ִשיר ֶשַבח ְלנֹוָרא ְוָאֹים   ִמְזמֹור ַשֵנן ֶזה יֹום  
 ַהַשָבת ָתִמיד ְנַהֶלְלְך ְונֹוְדְך ַלְיָלה ְויֹום   ְליֹום ָתַאְוָת ִמָכל יֹום 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ַהטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות. 
 

 ִשיר ֱענּות ְבַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים             ִתי ְלַהֵלל ּוְלַהְנִעים ִמְזמֹור ַאצְ 
 ַהַשָבת ֹרב ָשלֹום ִתְשֹפת ָבּה ְלַאִחים ְוֵרִעים               ְליֹום ָזכֹור ּוְשֹמר ַשֲעשּוִעים 

 הָשלֹום. ְמעֹון ַהְבָרכֹות ְועֹוֶשהָברּוְך ַאָתה ְיָי, 
 

 

ָהֱאֹלִהים ְיָי  הּוא  ְוהֹוֵצאתֹו   ַאָתה  ְבַאְבָרם  ָבַחְרָת  ֲאֶשר 

ְלָבבֹו  ֶאת  ּוָמָצאָת  ַאְבָרָהם:  ְשמֹו  ְוַשְמָת  ַכְשִדים  ֵמאּור 

ְלָפֶניָך:   ֵואֹלֵהי ֶנֱאָמן  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ֵכן 

ֲאַנחְ  ְוֶשְתָחֵננּו,  ֶשְתָקְרֶבנּו  ְוִאמֹוֵתינּו,  ְוָכל ֲאבֹוֵתינּו  נּו 

ַלֲעשֹות  ְוִלישּוָעְתָך,  ְלַאֲהָבְתָך  ִלְרצֹוְנָך  ַעְמָך  ִיְשָרֵאל 

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך,   ְרצֹוְנָך ִכְרצֹוֵננּו.

 ( 49)המשך התפילה בעמוד                           ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. 
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 מוסף לשבת בהשראת נוסחי ארצישראל הקדומים  

   לבת המצוה / שמחת אשה יקרה / שבתות המשכן / שבת זכור

 

 ֲאֹדָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך.

ֵואֹלֵהי   ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָתה  ָברּוְך 
ֱאֹלֵהי  ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו, 

ֹקב, ָהֵאל ַהָגדֹול  ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיעֲ 
ֶעְליֹון, קֹוֵנה  ְוַהנֹוָרא, ֵאל  ַהִגבֹור 
ּוָמֵגן   ָמִגֵננּו  ָוָאֶרץ,  ָשַמִים 
דֹור   ְבָכל  ִמְבָטֵחנּו  ֲאבֹוֵתינּו, 

 ְודֹור. 

ֲאבֹוֵתינּו   ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָתה  ָברּוְך 
ִיְצָחק,   ֱאֹלֵהי  ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ְוִאמֹוֵתינּו, 
ִרְבָקה,   ֱאֹלֵהי  ָשָרה,  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב,  ֵואֹלֵהי 
ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֵואֹלֵהי ֵלָאה, ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור  
ָוָאֶרץ,   ָשַמִים  קֹוֵנה  ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהנֹוָרא, 
ִמְבָטֵחנּו  ְוִאמֹוֵתינּו,  ֲאבֹוֵתינּו  ּוָמֵגן  ָמִגֵננּו 

 ְבָכל דֹור ְודֹור. 
 

 ַיֲעַלת ֵחן ַבת ְנִדיִבים   ְלַאֶיֶלת ֲאָהִבים ִשיר  
 ִמְשְבצֹות ָזָהב ְלבּוָשּה   ִהיא ּוָפֶניָה ְלָהִבים 

 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָרה.
 

 ַאָתה ִגבֹור ְוֵאין ָכמֹוָך, ָחָזק ְוֵאין זּוָלְתָך,  
 ַהֶגֶשם.  בעונת הגשמים:  ַהָטל בקיץ:  ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד

 .  ְוַרב ְלהֹוִשיעַ ְמַכְלֵכל ַחִיים, 
 

 ַמְמֶלֶכת עֹוָלם ְגֶבֶרת   ַלֲעֶטֶרת ַהִתְפֶאֶרת 
 ִמְשְבצֹות ָזָהב ְלבּוָשּה   ָיּה ְפֵדה ִמַמֲאֶסֶרת  

 

 ְך ַאָתה ְיָי, ְמַחֵיה ַהֵמִתים.ָברו

 קדושה 

ֶכֶתר ִיְתנּו ְלָך ְיָי ֱאלֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמונֵי ַמְעָלה ִעם ַעְמָך ִיְשָרֵאל ְקבּוֵצי ַמָטה. ַיַחד כָֻלם 

. ָקדוש.  ָקדוש   ְקֻדָשה ְלָך ְיַשֵלשּו ַכָדָבר ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביָאְך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

ְכבודו:  ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלא  ְצָבאות.  ְיָי  ַאֵיה    ָקדוש  ּוְמָשְרָתיו שוֲאִלים  עוָלם  ָמֵלא  ְכבודו 

ִמְמקומו   ָברּוְך ְכבוד ְיָי ִמְמקומו:   ְלֻעָמָתם ְמַשְבִחים ְואוְמִרים: ְמקום ְכבודו ְלַהֲעִריצו:

ַפֲעַמִים  אוְמִרים  ָתִמיד  יום  ְבָכל  ָובֶקר  ֶעֶרב  ְשמו  ַהְמַיֲחִדים  ְלַעמו  ְבַרֲחָמיו  ִיֶפן  הּוא 

הּוא ֱאלֵהינּו. הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלֵכנּו. הּוא   ְשַמע ִיְשָרֵאל. ְיָי ֱאלֵהינּו ְיָי ֶאָחד. ְבַאֲהָבה:  

ְגָאֵלנּו ֵשִנית. ְוהוא ַיְשִמיֵענּו ְבַרֲחָמיו ְלֵעינֵי ָכל ַחי ֵלאמר. ֵהן  מוִשיֵענּו. הּוא יוִשיֵענּו ְויִ 

ֲאִני ְיָי ֱאלֵהיֶכם: ּוְבִדְבֵרי ָקְדָשְך   ָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ְכֵראִשית ִלְהיות ָלֶכם ֵלאלִהים. 

  ְללּוָיּה:ִיְמלְך ְיָי ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִציון ְלדור ָודור הַ  ָכתּוב ֵלאמר:
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 ַוֲאֵבֶליָה ְתַנֵחם    ִמְשְכנֹוֶתיָה ְתַרֵחם 
 ִמְשְבצֹות ָזָהב ְלבּוָשּה  צּור ְרֵעה ֹצאְנָך ְוַתְנֵחם 

 
 ָקדֹוש ַאָתה ְונורא שמָך וֵאין ֱאלֹוַּה ִמַבְלָעֶדיָך.  

ֵאל ַהָּקדֹוש.  ַהָּקדֹוש( )בעשרת ימי תשובה: ַהֶמֶלְך ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָהֵ

 ַוֲעָלמֹות ִהְללּוהָ  ֵבין ְמָלכֹות ִשְבחּוהָ 
 ְלבּוָשּה ִמְשְבצֹות ָזָהב   ָכל ְבנֹות ִציֹון ִאְשרּוהָ 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ְמַקֵדש ִיְשָרֵאל ְויֹום ַהַשָבת

 ָדְמָתה ְלָתָמר ְבקֹוָמה     ָנאָוה ָבָרה ַכַחָמה 
 ִמְשְבצֹות ָזָהב ְלבּוָשּה  חּור ְוַאְרָגָמן ְוִרְקָמה 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ֶשאֹוָתְך ְבִיְרָאה ַנֲעֹבד 

 ַאֲהֹרן ָירֹון ַבֲהמֹון   מֹון ְוֵלִוי ָיִשיר ָבַאְר 
 ִמְשְבצֹות ָזָהב ְלבּוָשּה   ַפֲעמֹון ָזָהב ְוִרמֹון 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ַהטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות. 
 

 ַבֲארֹון ֹקֶדש ְנתּוִנים  ֵבין ְכֵתָפיו ָהֲאָבִנים 
 ְלבּוָשּה ִמְשְבצֹות ָזָהב   ַאֲחָריו ָשִרים ּוְסָגִנים 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ְמעֹון ַהְבָרכֹות ְועֹוֶשה הָשלֹום.
 

 
ָהֱאֹלִהים ְיָי  הּוא  ְוהֹוֵצאתֹו   ַאָתה  ְבַאְבָרם  ָבַחְרָת  ֲאֶשר 

ְלָבבֹו  ֶאת  ּוָמָצאָת  ַאְבָרָהם:  ְשמֹו  ְוַשְמָת  ַכְשִדים  ֵמאּור 

ְלָפֶניָך:   ֵואֹלֵהי ֶנֱאָמן  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ֵכן 

ֲאַנחְ  ְוֶשְתָחֵננּו,  ֶשְתָקְרֶבנּו  ְוִאמֹוֵתינּו,  ְוָכל ֲאבֹוֵתינּו  נּו 

ַלֲעשֹות  ְוִלישּוָעְתָך,  ְלַאֲהָבְתָך  ִלְרצֹוְנָך  ַעְמָך  ִיְשָרֵאל 

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך,   ְרצֹוְנָך ִכְרצֹוֵננּו.

 ( 49)המשך התפילה בעמוד                           ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. 
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  מוסף לשבת בהשראת נוסחי ארצישראל הקדומים 

 ירושלים עיר הקודש  לכבוד 

 ֲאֹדָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך.

 

 ָמשֹוש ְלָעַרִיך  ִקְרָיה ְיֵפהִפָיה  
 ְלַמְלֵכְך ְוָשַרִיך  ִעיר ֶנֱאָמָנה ַאְת  

 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָרה.

 
 ְוֵאין ָכמֹוָך, ָחָזק ְוֵאין זּוָלְתָך,   ַאָתה ִגבֹור

 ַהֶגֶשם. בעונת הגשמים: ַהָטל  :בקיץַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד 
 .  ְוַרב ְלהֹוִשיעַ ְמַכְלֵכל ַחִיים, 

 
 ַרַבת ְצָבַאִיְך  יֹום ֶאְזְכָרה ִיְפַעת  

 ִלְשֹכן ֲחֵצָרִיְך  ָלְך ָכְלָתה ַנְפִשי  

 ַאָתה ְיָי, ְמַחֵיה ַהֵמִתים.ָברּוְך 
 

 קדושה 

ֶכֶתר ִיְתנּו ְלָך ְיָי ֱאלֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמונֵי ַמְעָלה ִעם ַעְמָך ִיְשָרֵאל ְקבּוֵצי ַמָטה. ַיַחד כָֻלם 

. ָקדוש.  ָקדוש   ְקֻדָשה ְלָך ְיַשֵלשּו ַכָדָבר ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביָאְך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

ְכבודו:  ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלא  ְצָבאות.  ְיָי  ַאֵיה    ָקדוש  ּוְמָשְרָתיו שוֲאִלים  עוָלם  ָמֵלא  ְכבודו 

ִמְמקומו   ָברּוְך ְכבוד ְיָי ִמְמקומו:   ְלֻעָמָתם ְמַשְבִחים ְואוְמִרים: ְמקום ְכבודו ְלַהֲעִריצו:

ַפֲעַמִים  אוְמִרים  ָתִמיד  יום  ְבָכל  ָובֶקר  ֶעֶרב  ְשמו  ַהְמַיֲחִדים  ְלַעמו  ְבַרֲחָמיו  ִיֶפן  הּוא 

הּוא ֱאלֵהינּו. הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלֵכנּו. הּוא   ְשַמע ִיְשָרֵאל. ְיָי ֱאלֵהינּו ְיָי ֶאָחד. ְבַאֲהָבה:  

ְגָאֵלנּו ֵשִנית. ְוהוא ַיְשִמיֵענּו ְבַרֲחָמיו ְלֵעינֵי ָכל ַחי ֵלאמר. ֵהן  מוִשיֵענּו. הּוא יוִשיֵענּו ְויִ 

ֲאִני ְיָי ֱאלֵהיֶכם: ּוְבִדְבֵרי ָקְדָשְך   ָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ְכֵראִשית ִלְהיות ָלֶכם ֵלאלִהים. 

 ְללּוָיּה: ִיְמלְך ְיָי ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִציון ְלדור ָודור הַ  ָכתּוב ֵלאמר:

ֵואֹלֵהי   ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָתה  ָברּוְך 
ֱאֹלֵהי  ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו, 
ָהֵאל  ַיֲעֹקב,  ֵואֹלֵהי  ִיְצָחק, 

ַהִגבֹור ֵאל   ַהָגדֹול  ְוַהנֹוָרא, 
ֶעְליֹון, קֹוֵנה ָשַמִים ָוָאֶרץ, ָמִגֵננּו  
ְבָכל   ִמְבָטֵחנּו  ֲאבֹוֵתינּו,  ּוָמֵגן 

 דֹור ְודֹור. 

ֲאבֹוֵתינּו   ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָתה  ָברּוְך 
ִיְצָחק,   ֱאֹלֵהי  ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ְוִאמֹוֵתינּו, 

ָשרָ  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב,  ִרְבָקה,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהי  ה, 
ַהָגדֹול   ָהֵאל  ֵלָאה,  ֵואֹלֵהי  ָרֵחל  ֱאֹלֵהי 
ָשַמִים   קֹוֵנה  ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהנֹוָרא,  ַהִגבֹור 
ְוִאמֹוֵתינּו,   ֲאבֹוֵתינּו  ּוָמֵגן  ָמִגֵננּו  ָוָאֶרץ, 

 ִמְבָטֵחנּו ְבָכל דֹור ְודֹור. 
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 ָאעּוף ְכמֹו יֹוִנים  ִמי ִיְתֵנִני ָנא  
 ָאחֹון ֲעָפָרִיְך  ֶאַשק ֲאָבַנִיְך  

 
 ָקדֹוש ַאָתה ְונורא שמָך וֵאין ֱאלֹוַּה ִמַבְלָעֶדיָך.  

ֵאל ַהָּקדֹוש.  ַהָּקדֹוש( )בעשרת ימי תשובה: ַהֶמֶלְך ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָהֵ

 
 ִמיֹום ְנדֹוד ַרְעָיה  ֹלא ָשְקָטה ַנְפִשי  
 ִמֵבית ְמגּוָרִיְך  ִמיֹום ְגלֹות ָבִנים  

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ְמַקֵדש ִיְשָרֵאל ְויֹום ַהַשָבת

 
 ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלם  ַאִפיל ְתִחָנִתי  
 ִיְבֶנה ְדִביָרִיְך  ָיִקים ְשָעַרִיְך  

 ֶשאֹוָתְך ְבִיְרָאה ַנֲעֹבד ָברּוְך ַאָתה ְיָי, 

 ִכיֵמי ְשנֹות עֹוָלם  ִנְרֶאה ְבִשְמָחֵתְך  
 ִלְבנֹות ְגֵדָרִיְך  ֵעת בֹוא ְישּוָעֵתְך  

 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ַהטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות. 

 
 ּוֶבַטח ֵתְשִבי  ָאז ִתְשְמִחי ָלַעד  
 ֲעָבַרִיְך ִמָכל   ִיֶרב ְשלֹום ָבַנִיְך  

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ְמעֹון ַהְבָרכֹות ְועֹוֶשה הָשלֹום.
 

 
ָהֱאֹלִהים ְיָי  הּוא  ְוהֹוֵצאתֹו   ַאָתה  ְבַאְבָרם  ָבַחְרָת  ֲאֶשר 

ְלָבבֹו  ֶאת  ּוָמָצאָת  ַאְבָרָהם:  ְשמֹו  ְוַשְמָת  ַכְשִדים  ֵמאּור 

ְלָפֶניָך:   ֵואֹלֵהי ֶנֱאָמן  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ֵכן 

ֲאַנחְ  ְוֶשְתָחֵננּו,  ֶשְתָקְרֶבנּו  ְוִאמֹוֵתינּו,  ְוָכל ֲאבֹוֵתינּו  נּו 

ַלֲעשֹות  ְוִלישּוָעְתָך,  ְלַאֲהָבְתָך  ִלְרצֹוְנָך  ַעְמָך  ִיְשָרֵאל 

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך,   ְרצֹוְנָך ִכְרצֹוֵננּו.

 ( 49)המשך התפילה בעמוד                           ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. 
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 מוסף לשבת בהשראת נוסחי ארצישראל הקדומים  

   וראש חודש לשבת

 ֲאֹדָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך.

ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָתה    ָברּוְך 
ֱאֹלֵהי  ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו, 
ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהָגדֹול  
ֶעְליֹון, קֹוֵנה  ְוַהנֹוָרא, ֵאל  ַהִגבֹור 
ּוָמֵגן   ָמִגֵננּו  ָוָאֶרץ,  ָשַמִים 
דֹור   ְבָכל  ִמְבָטֵחנּו  ֲאבֹוֵתינּו, 

 ְודֹור. 

אֲ  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָתה  בֹוֵתינּו  ָברּוְך 
ִיְצָחק,   ֱאֹלֵהי  ָהם,  ַאְבָרְ ֱאֹלֵהי  ְוִאמֹוֵתינּו, 
ִרְבָקה,   ֱאֹלֵהי  ָשָרה,  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב,  ֵואֹלֵהי 
ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֵואֹלֵהי ֵלָאה, ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור  
ָוָאֶרץ,   ָשַמִים  קֹוֵנה  ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהנֹוָרא, 

וְ  ֲאבֹוֵתינּו  ּוָמֵגן  ִמְבָטֵחנּו ָמִגֵננּו  ִאמֹוֵתינּו, 
 ְבָכל דֹור ְודֹור. 

 ַחֵדש ֹאֶהל ְואֹוַצר 
 ְוַתְרִחיב ָלנּו ֶעְזַרת ִמָצר 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָרה.
 

 ,  ַאָתה ִגבֹור ְוֵאין ָכמֹוָך, ָחָזק ְוֵאין זּוָלְתָך
 ַהֶגֶשם.  בעונת הגשמים:  ַהָטל בקיץ:ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד 

 .  ְוַרב ְלהֹוִשיעַ ְמַכְלֵכל ַחִיים, 
 

  ַרַעל פ סַ ִבְנַין    ַחֵדש
 ְלַמָכֵתנּו ַתַעל   ַוֲארּוָכה 

 מֹוִריד ְשאֹול ְוַיַעל  ַאָתה ְייָ   ,ְתַחֵינּו  ַבֶגֶשם   /  ָטלבַ 
 ְיָי, ְמַחֵיה ַהֵמִתים.ָברּוְך ַאָתה 

 

 קדושה 

ֶכֶתר ִיְתנּו ְלָך ְיָי ֱאלֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמונֵי ַמְעָלה ִעם ַעְמָך ִיְשָרֵאל ְקבּוֵצי ַמָטה. ַיַחד כָֻלם 

. ָקדוש.  ָקדוש   ְקֻדָשה ְלָך ְיַשֵלשּו ַכָדָבר ָהָאמּור ַעל ַיד ְנִביָאְך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

ְכבודו:  ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלא  ְצָבאות.  ְיָי  ַאֵיה    ָקדוש  ּוְמָשְרָתיו שוֲאִלים  עוָלם  ָמֵלא  ְכבודו 

ִמְמקומו   ָברּוְך ְכבוד ְיָי ִמְמקומו:   ְלֻעָמָתם ְמַשְבִחים ְואוְמִרים: ְמקום ְכבודו ְלַהֲעִריצו:

ַפֲעַמִים  אוְמִרים  ָתִמיד  יום  ְבָכל  ָובֶקר  ֶעֶרב  ְשמו  ַהְמַיֲחִדים  ְלַעמו  ְבַרֲחָמיו  ִיֶפן  הּוא 

הּוא ֱאלֵהינּו. הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלֵכנּו. הּוא   ְשַמע ִיְשָרֵאל. ְיָי ֱאלֵהינּו ְיָי ֶאָחד. ְבַאֲהָבה:  

ְגָאֵלנּו ֵשִנית. ְוהוא ַיְשִמיֵענּו ְבַרֲחָמיו ְלֵעינֵי ָכל ַחי ֵלאמר. ֵהן  מוִשיֵענּו. הּוא יוִשיֵענּו ְויִ 

ֲאִני ְיָי ֱאלֵהיֶכם: ּוְבִדְבֵרי ָקְדָשְך   ָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ְכֵראִשית ִלְהיות ָלֶכם ֵלאלִהים. 

 ְללּוָיּה: ִיְמלְך ְיָי ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִציון ְלדור ָודור הַ  ָכתּוב ֵלאמר:



48 
 

 ֵבית ֹקֶדש ַהֳּקָדִשים   ַחֵדש ִגיַלת 
 ְוִתַטע בֹו ֹצאן ְקדֹוִשים 
 ֵאל ַנֲעָרץ ְבסֹוד ְקֹדִשים 

 ָקדֹוש ַאָתה ְונורא שמָך וֵאין ֱאלֹוַּה ִמַבְלָעֶדיָך.  
ֵאל ַהָּקדֹוש.  ַהָּקדֹוש( )בעשרת ימי תשובה: ַהֶמֶלְך ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָהֵ

 
 ַחֵדש ַאָתה ִמְנַהג ִסְדֵרי ְלָבָנה 

 ּוְלַחֵדש ָבֶהם ָראֵשי ֲחָדִשים ְוֹחֶדש ִכְלָבָנה 
 ֵכן ַחֵדש ְתשּוָעה ְלַעְמָך 

   ְוָשם ַנְקִריב ְלָפֶניָך ָהעֹוָלה 

 
י־ָבָקָ֤ר ְשַנִֶ֙יםֶ֙ ְוַאִּ֣יל ֶאָחָּ֔ד ְכָבִשָ֧ים ְבנֵי־ָשָנָ֛ה ִשְבָעֹ֖ה   ּוְבָראֵשיֶ֙ ָחְדֵשיֶכָּ֔ם ַכָכתּוב: ַתְקִרָ֥יבּו ֹעָלֹ֖ה ַליהָוָ֑ה ָפִרֵ֨ים ְבנֵֶֽ

ם׃ ּוְשֹלָשּ֣ה ֶעְשֹרִנ֗ים ֹסֶָ֤לת ִמְנָחהֶ֙ ְבלּוָלּ֣ה ַבֶשֶָּ֔מן ַלָפֹ֖ר ָהֶאָחָ֑ד ּוְשנֵּ֣י ֶעְשֹרִנ֗ים ֹסֶָ֤לת מִ  ָלּ֣ה ַבֶשֶָּ֔מן ְנָחהֶ֙ ְבלּוְתִמיִמֶֽ
ִניֹחָּ֔חַ  ֵרּ֣יַח  ֹעָלהֶ֙  ָהֶאָחָ֑ד  ַלֶכֶֹ֖בש  ַבֶשֶָּ֔מן  ְבלּוָלּ֣ה  ִמְנָחהֶ֙  ֹסֶָ֤לת  ִעָּׂשרֹ֗ון  ְוִעָּׂשֹרּ֣ן  ד׃  ֶאָחֶֽ ָהֶֽ ה׃    ָלַאִֹ֖יל  ַליהָוֶֽ ִאֶשֹ֖ה 

ַהִהָ֛ ּוְרִביִעָ֥ת  ָלַאִ֗יל  ַהִהּ֣ין  ּוְשִליִשָ֧ת  ַלָפָ֜ר  ִיְהֶיֵ֨ה  ַהִהין֩  ֲחִצּ֣י  ְבָחְדשָֹּ֔ו  ְוִנְסֵכיֶה֗ם  ֹחֶֶ֙דשֶ֙  ֹעַלָ֥ת  ֹזּ֣את  ָיִָ֑ין  ַלֶכֶֹ֖בש  ין 
ֹו׃   ְוִנְסכֶֽ יֵָעֶשֹ֖ה  ַהָתִמָ֛יד  ַעל־ֹעַלָ֧ת  ַליהָוָ֑ה  ְלַחָטֹ֖את  ֶאָחָ֛ד  ִעִזָ֥ים  ּוְשִעֵ֨יר  ה׃  ַהָשָנֶֽ ֶאת  ְלָחְדֵשֹ֖י  ְלָפֶניָך  ְוַנֲעָשה 

 . חֹוָבֵתנּו ְתִמיִדי יֹום ְוָקְרַבן מּוָסף

 :ְמַקֵדש ַהַשָבת ְוִיְשָרֵאל ְוָראֵשי ֳחָדִשיםה ְיָי ָברּוְך ַאתָ 
 

 ִאַשי   ְמקֹום ַחֵדש ְדִביר 
 ְוַתֲחִזיר ְלתֹוָכּה ַמְלכּות ָדִוד ֶבן ִיַשי  

 ּוְלָך יֹוִבילּו ְמָלִכים ָשי  
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ֶשאֹוָתְך ְבִיְרָאה ַנֲעֹבד 

 ַחֵדש ְפֵאר ַהַשַער ָהֶעְליֹון.  
 ּוְתַחֵדש ֶיַשע ְלַעם ָעִני ְוֶאְביֹון 

 טֹוב ְלֹהדֹות ַלְיָי ּוְלַזֵמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ַהטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות. 

 
 ַחֵדש ִציֹון ִוירּוָשַלִים ְבֹנַעם 

 ַעְמָך ּוִמטֹוב ַתְשִביַעם 
 ְבאֹוֶמְרָך ִיְשאּו ָהִרים ָשלֹום ָלָעם 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ְמעֹון ַהְבָרכֹות ְועֹוֶשה הָשלֹום.
 

ֲאֶשר ָבַחְרָת ְבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַכְשִדים ְוַשְמָת ְשמֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצאָת   ַאָתה הּוא ְיָי ָהֱאֹלִהים

ֶשְתָקְר  ְוִאמֹוֵתינּו,  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ֵכן  ְלָפֶניָך:  ֶנֱאָמן  ְלָבבֹו  ֶבנּו ֶאת 

ֲאַנחְ  ִיְהיּו  ְוֶשְתָחנֵנּו,  ִכְרצֹונֵנּו.  ְרצֹוְנָך  ְוִלישּוָעְתָך, ַלֲעשֹות  ְלַאֲהָבְתָך  ַעְמָך ִלְרצֹוְנָך  ִיְשָרֵאל  ְוָכל  נּו 

  ( 49)המשך התפילה בעמוד                       ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.
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 לש"ץ קדיש תתקבל 

ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה   .[ָאֵמן]  ְשֵמּה ַרָבאִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדש 

ֻפְרָקנֵּה,   ְמִשיֵחּהְוַיְצַמח  ְדָכל  .[ָאֵמן]  ִויָקֵרב  ּוְבַחֵיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ֵבית   ְבַחֵייכֹון 

ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם    .[ָאֵמן ]  ְוִאְמרּו ָאֵמןִיְשָרֵאל, ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב,  

. ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה  ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא

( ִמן ָכל ִבְרָכָתא ּוְלֵעָלא  בעשי"תְלֵעָלא )  .[ָאֵמן]   ָשא ְבִריְך הּואְשֵמּה ְדֻקְד ְוִיְתַהָלל  

ִתְתַקֵבל /    .[ָאֵמן ]  ְוִאְמרּו ָאֵמןְוִשיָרָתא, ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא,  

ֵבית ִיְשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון   ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ְצלֹוָתָנא ּוָבעּוָתָנא ִעם / ְצלֹוְתהֹון

ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא / ַחִיים   .[ָאֵמן]   ְוִאְמרּו ָאֵמןִדי ִבְשַמָיא / ְוַאְרָעא /  

ָבע ִוישּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵשיָזָבה ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלה ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה, ְוֵריַוח ְוַהָצָלה   ְוֹשָ

בעשי"ת )  ֹעֶשה ָשלֹום  . [ָאֵמן]  , ְוִאְמרּו ָאֵמןֹוִבים / ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאלְוַחִיים ט  /

ִבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְוַעל ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל,    (ַהָשלֹום 

 . [ָאֵמן] ְוִאְמרּו ָאֵמן

  סיום

ֶאת ַהָשַמִים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ְבִעתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ָכל   ִיְפַתח ְיָי ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהטֹוב

ַמֲעֵשה ָיֶדָך ְוִהְלִויָת גֹוִים ַרִבים ְוַאָתה ֹלא ִתְלֶוה: ְוָנַתִתי אֹוָתם ּוְסִביבֹות ִגְבָעִתי 

ִיהְ  ָגדֹול  ִיְהיּו:  ְבָרָכה  ִגְשֵמי  ְבִעתֹו  ַהֶגֶשם  ְוהֹוַרְדִתי  ַהֶזה ְבָרָכה  ַהַבִית  ְכבֹוד  ֶיה 

 ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראשֹון ָאַמר ְיָי ְצָבאֹות ּוַבָמקֹום ַהֶזה ֶאֵתן ָשלֹום ְנֻאם ְיָי ְצָבאֹות: 

ָברּוְך ַאָתה ְבֹבֶאָך ּוָברּוְך ַאָתה ְבֵצאֶתָך: ְיַצו    ָברּוְך ַאָתה ָבִעיר ּוָברּוְך ַאָתה ַבָּׂשֶדה:

ְיָי ִאְתָך ֶאת ַהְבָרָכה ַבֲאָסֶמיָך ּוְבֹכל ִמְשַלח ָיֶדָך ּוֵבַרְכָך ָבָאֶרץ ֲאֶשר ְיָי ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן 

ְזַרע ִיְצָחק ָבָאֶרץ ַהִהוא  ָלְך: ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָיִמים ַוְיָי ֵבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַבֹכל: ַויִ 

ַוִיְמָצא ַבָשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְשָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ְיָי: ַוֵיָרא ֱאֹלִהים ֶאל ַיֲעֹקב עֹוד ְבֹבאֹו  

ִמַפַדן ֲאָרם ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו: ְוֵאל ַשַדי ְיָבֵרְך ֹאְתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִמים: 

ִיֶתן ְלָך ֶאת ִבְרַכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָתְך ְלִרְשְתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמגֶֻריָך ֲאֶשר ָנַתן  וְ 

ֱאֹלִהים ְלַאְבָרָהם: ִכי ַאָתה ָאִבינּו ִכי ַאְבָרָהם ֹלא ְיָדָענּו ְוִיְשָרֵאל ֹלא ַיִכיָרנּו ַאָתה  

 ָך: ֹגֲאֵלנּו ְיָי ְצָבאֹות ְשמֹו ְקדֹוש ִיְשָרֵאל: ְיָי ָאִבינּו ֹגֲאֵלנּו ֵמעֹוָלם ְשמֶ 
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ִיְשָרֵאל נֹוַשע ַבְיָי ְתשּוַעת עֹוָלִמים ֹלא ֵתֹבשּו ְוֹלא ִתָכְלמּו ַעד עֹוְלֵמי ַעד: ַאְשֶריָך  

שּו ֹאְיֶביָך ָלְך  ִיְשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוַשע ַבְיָי ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶשר ֶחֶרב ַגֲאָוֶתָך ְוִיָכחֲ 

ֹשֵכן   ִמִציֹון  ְיָי  ָברּוְך  ְוָאֵמן:  ָאֵמן  ְלעֹוָלם.  ְיָי  ָברּוְך  ִתְדֹרְך:  ָבמֹוֵתימֹו  ַעל  ְוַאָתה 

ה ִנְפָלאֹות ְלַבדֹו: ּוָברּוְך  ָרֵאל. ֹעֹשֵ ְירּוָשָלִים. ַהְללּוָיּה: ָברּוְך ְיָי ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיֹשְ

ָברּוְך ְיָי ְביֹום, ָברּוְך  ָלם. ְוִיָמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ָכל ָהָאֶרץ. ָאֵמן ְוָאֵמן:  ֵשם ְכבֹודֹו ְלעוֹ 

 ְיָי ַבַלְיָלה, ָברּוְך ְיָי ְבֹשְכֵבנּו, ָברּוְך ְיָי ְבקֹוֵמנּו. 

ֶבֱאמוֹ  ֶבֱאֶמת.  ִבישּוָעְתָך  ַנְפֵשנּו  ְוָתֵגל  ִלֵבנּו  ַמח  ְוִיֹשְ ֵעיֵנינּו  ָמַלְך ִיְראּו  ְלִציֹון  ר 

ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִכי ַהַמְלכּות ֶשְלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי    ְייָ ָמָלְך.    ְייָ ֶמֶלְך.    ְייָ ֱאֹלָהִיְך.  

ְלֶמֶלְך    ְייָ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר. ְוָהָיה    ְייָ ַעד ִתְמלֹוְך ְבָכבֹוד. ַכָכתּוב ְבתֹוָרֶתָך.  

הָ  ָכל  ִיְהֶיה  ַעל  ַההּוא  ַביֹום  ֶאָחד:    ְייָ ָאֶרץ.  ּוְשמֹו  ְייָ ֶאָחד  ַאָתה  ַהֹמֶלְך  ,  ָברּוְך 

 ָוֶעד ְוַעל ָכל ַמֲעָשיו. , ָתִמיד ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם  ִבְכבֹודוֹ 

 אבלות ולאבלים לקדיש 

ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח   .[ָאֵמן]  ְשֵמּה ַרָבאִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדש  

ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל, ַבֲעָגָלא    .[ָאֵמן ]  ִויָקֵרב ְמִשיֵחּהֻפְרָקנֵּה,  

ָקִריב,   ָאֵמןּוִבְזַמן  ְמָברַ   .[ָאֵמן]   ְוִאְמרּו  ַרָבא  ְשֵמּה  ָעְלַמָיאְיֵהא  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  . ְך 

ְשֵמּה ְדֻקְדָשא  ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל  

ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ( ִמן ָכל ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא,  ּוְלֵעָלא   בעשי"תְלֵעָלא )  .[ָאֵמן]  ְבִריְך הּוא

ָבע ִוישּוָעה  ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא /  .[ָאֵמן] ְוִאְמרּו ָאֵמןַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא,  ַחִיים ְוֹשָ

 ְוַעל ָכל  ְוַחִיים טֹוִבים ָעֵלינּו /ְוֶנָחָמה ְוֵשיָזָבה ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלה ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה, ְוֵריַוח ְוַהָצָלה 

ִבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום   (ַהָשלֹום בעשי"ת  )  ֹעֶשה ָשלֹום  .[ָאֵמן]  , ְוִאְמרּו ָאֵמןִיְשָרֵאל

 .[ָאֵמן] ְוִאְמרּו ָאֵמןָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְוַעל ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל, 

: ָאז ִיָמֵלא ְשחֹוק  ְבשּוב ְיָי ֶאת ִשיַבת ִציֹון ָהִיינּו ְכֹחְלִמים ִשיר ַהַמֲעלֹות   מזמור קכ"ו 

ּוְלשֹוֵננּו ִרָנה ָאז ֹיאְמרּו ַבגֹוִים ִהְגִדיל ְיָי ַלֲעשֹות ִעם ֵאֶלה:  ִהְגִדיל ְיָי ַלֲעשֹות  ִפינּו  

ַהֹזְרִעים   ַבֶנֶגב:  ַכֲאִפיִקים  ְשִביֵתנּו  שבותנו  ֶאת  ְיָי  שּוָבה  ְשֵמִחים:  ָהִיינּו  ִעָמנּו 

ּו ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  ִיְקֹצרּו:  ְבִרָנה  ֹנֵשא ְבִדְמָעה  ְבִרָנה  ָיבֹוא  ֹבא  ַהָזַרע  ֶמֶשְך  ֹנֵשא  ָבֹכה 

  ֲאֻלֹמָתיו:
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 פיוטים לכל עת שירים ו שער  

 ~~~~  
 תֹוָרה ְתִמיָמה ַהְנִעיָמה  ְוַתָמה ָיָפה 

 ִמי יּוַכל ְלַהְעִמיק ְבסֹוֵדְך סֹוד ֱאֹלִהים ַחִיים
 

 בֹוֵער תֹוְך ִקְרִבי אֹור ִזיו ָזֳהֵרְך 
 ָתִמיד ִיְדְרשּו אֹוָתְך ַרִבים ֻחִּקים ִּוְמצֹות טֹוִבים 
 ֶאת ָכל ִלבֹות ַמְלִהיִבים ֶנֱאָהִבים ְוַגם ִנְשָגִבים

 ּוְכַפִטיש ְיפֹוֵצץ ְסָלִעים ְוָהִרים 
 ֵחן ַדַדִיְך ַיְרוּו ְבָכל ֵעת תֹוַרת ֱאֶמת 

 ֵיין סֹוד ֱאֹלִהים ַחִייםִמִפיְך ָאנּו ַחִיים מִ 

 ְוַתָמה תֹוָרה ְתִמיָמה ַהְנִעיָמה  ָיָפה
 ִמי יּוַכל ְלַהְעִמיק ְבסֹוֵדְך סֹוד ֱאֹלִהים ַחִיים  

 
 ַמה טֹוב דֹוַדִיך ֲאחֹוִתי ַכָלה 

 ֹנֶפת צּוף ְדַבש ְשָפַתִיְך ַגן ָנעּול ְדָלַתִיְך
 ִפי ֵעיַנִיְךֵריַח טֹוב ְבָגַדִיְך דֹוַדִיְך יְ 

 ַחָמה ּוְלָבָנה כָֻלם ָעְמדּו ֵמאֹוֵרְך 
 ִכי ֹאֶרְך ָיִמים ִביִמינְֵך ֹעֶשר ִבְשֹמאֵלְך

 ָברּוְך בֹוְרֵאְך ְבָיְפֵיְך ַוֲהָדֵרְך ֵאל ַחי ָהעֹוָלִמים 
 שלמה אביטבולבי ר          

 

 
 

 ~~~~ 
 ִבְקַהל ֱאמּוַני ֲחָתִני ִיְשַמח 

 ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְייָ 
 

 ְיַמֵלא ַתֲאַות ִלבֹו   ַשָדי
 ָמֵגן ְוִצָנה ִיְהֶיה ְסִביבוֹ 

 ְוָיֵאר אֹותֹו ִויַיֵשר ְנִתיבֹו  
 ִלְגמֹור ְוִלְשמֹור ַדְרֵכי ְייָ 

 
 ִיְשַמח ֲחָתִני ִבְקַהל ֱאמּוַני 

 ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְייָ 
 

 ְיַצֶּוה ְבָרכֹות ֲעצּומֹות   ְלֹראשוֹ 
 ְוִיַּסע ְבָכל ֵעת ְכָנָהר ְשלֹומֹות 
 ֹבא ָיֹבא ְבִרָנה נֹוֵשא ֲאלּומֹות  

 ִיְזֶכה ְוִיְרֶאה ְישּוַעת ְייָ 
 

 ִיְשַמח ֲחָתִני ִבְקַהל ֱאמּוַני 
ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְייָ 

 ~~~~ 
 ֶאת קֹוֵלְך  ַהְשִמיִעיִני

 ִכי קֹוֵלְך ָעֵרב  
 .ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה

 
 ~~~~ 

 ָיִשיש ָעַלִיְך ֱאֹלָהִיְך  
 ִכְמשֹוש ָחָתן ַעל ַכָלה 

 
 ~~~~ 

 ְיָבֶרְכָך ה' ִמִציֹון 
 ּוְרֵאה ְבטּוב ְירּוָשַלִים

 ְיָבֶרְכָך ה' ִמִציֹון 
 ְיֵמי ַחֵיָך-ָכל ְיֵמי

 ָבִנים ְלָבֶניָך -ּוְרֵאה
 ִיְשָרֵאל-ָשלֹום ַעל

 

 ~~~~ 
 ֵרִעים ֲאהּוִבים,  ַשֵמַח ְתַשַמח

 ְכַשַמֲחָך ְיִציְרָך ִמֶּקֶדם ְבַגן ֵעֶדן 
 

 ~~~~ 
 ֵהנֵץ ִרמֹון ָפְרָחה ַגְפִני  ַיֲעָלה בֹוִאי ְלַגִני ַיֲעָלה 

 
 דֹוִדי ָיִחיש ְצָעָדיו ְוֹיאַכל ֶאת ְפִרי ְמָגָדיו  ָיבֹוא

 ִאם ְיִדיִדי ָאְרכּו ְנדּוָדיו ֵאיְך ְיִחיָדה ֵאֵשב ַעל ַכִני 
 

 ֵאַלי, ַאְת ַבת ֲאהּוָבה שּוִבי ַאְת, ַוֲאִני ָאשּוָבה שּוִבי
 ָבה ִכי ְבתֹוֵכְך ֶאֵתן ִמְשָכִניִהנֵה ִעִמי ֹזאת אֹות ְכתּו

 רבי ישראל נג'ארה                                     

 ~~~~ 
   ִסיָמן טֹוב ּוַמָזל טֹוב

 ְיֵהא ָלנּו ּוְלָכל ִיְשָרֵאל
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 ~~~~ 
 ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ָשלֹום ְבִבְנַין ִעיֵרְך ָנאוּו ֲעֵלי  ַמה

 קֹול צֹוַפִיך ִיְשאּו קֹול ִרָנה ִהְתַנֲעִרי ִמתֹוְך ְמִגָנה
 ַעִין ְבַעִין ִתְרִאי ְשִכיָנה ְוָשבּו ָבַנִיְך ִלְגבּוֵלְך 

 
 ִביֵלְךְדרֹור ְבִשיר ּוִמְזמֹור ֶאל ֵבית ַהר ַהמֹור ְיִהי שְ  ִלְשבּוִיים

 ֹסלּו ֹסלּו ֶאת ַהְמִסָלה ִפְצחּו ְרָנָנה ּוְתִהָלה 
 ָיֹבא ְמַבֵּׂשר ִבְלשֹונֹו ִמָלה קּוִמי עּוִרי ִכי ָבא אֹוֵרְך 

 
 ִמָבֶבל ִקְרַית עֹוְבֵדי ֵבל ִכנֹור ָונֵֶבל ָאז ְיִהי ִשיֵרְך  ְצִאי

 ת ְבֵצל ָהֶעְליֹון שֹוש ָיִשישּו ָכל ֲאֵבֵלי ִציֹון ָלֹבא ַלֲחסוֹ 
 ָבֹנה ֶאְבֶנה ָלְך ְנֵוה ַאִפְריֹון ָאִכין ִכֵּסא ְלָדִוד ַמְלֵכְך 

 
 ֵעיַניְך ּוְרִאי ָבַנִיְך ָבאּו ֵאַלִיְך ָלאֹור ְבאֹוֵרְך  ְשִאי

 ַתַחת ֹחֶשך ָאִשים ָלְך אֹוָרה ָאז ִמִציֹון ֵתֵצא ַהתֹוָרה 
 א ְביֹום ִשיִמי ֶכֶתר ְלֹראֵשְך ִהנֵה ָגדֹול הּוא ָאֹים ְונֹורָ 

ם רבי שמעון ב"ר ניסי                
 

 ~~~~ 
 ֲאַקֵדם ָפָניו   ְמֹאד ַנֲעָלה ֵאל 

 ְבִשיָרה ּוְתִהָלה ָאֹבא ִלְמֹעָניו 
 ִכיֵמי ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן יֹוִביֵלִני ְלִמְשְכנֹוָתיו 

 ַתַעל ְוִיְשַמע קֹוִלי   לּו ַשְוָעִתי
 ְוִיְסַלח ִלי ַמַעל ְוַיֲעזֹור ִלי 

 ַיֲאֵזן ְלִאְמֵרי ִפי ְוַאל ֵיֶפן ְלַמֲעָלִלי
 ָיּה ָהֵרם ְלָחָתן ְוַכָלתֹו  

 ִבְזכּות ָאב ָהֵאיָתן ְוִצְדָקתוֹ 
 ְוִתְמֹלְך ַהַמְלָכה ָרֵחל ִכְשֹלֹמה ְבַמְלכּותוֹ 

 שה אשקר הכהן רבי מ                         

 

 ~~~~ 
 ַהַצח ְוָהַאְדמֹון   ְלָך דֹוִדי ָשלֹום 

 ָשלֹום ְלָך ֵמֵאת ַרָּקה ְכמֹו ִרמֹון 
 

 ֲאחֹוְתָך רּוץ ֵצא ָנא ְלהֹוִשיָעּה  ִלְקַראת
 ּוְצַלח ְכֶבן ִיָשי ַרַבת ְבנֵי ַעמֹון 

 
 ִכי ְתעֹוְרִרי ַאֲהָבה  ָלְך ְיֵפהִפָיה ַמה

 ּוְתַצְלְצִלי קֹוֵלְך ַכְמִעיל ְבקֹול ַפֲעמֹון 
 

 ֲאֶשר ַתְחפֹוץ ַאֲהָבה ֲאִחיֶשָנה  ָהֵעת
 ִעָתה ְוָעַלִיְך ֵאֵרד ְכַטל ֶחְרמֹון 

ל שלמה אבן גבירו בי ר         
 

 ~~~~ 
 ּוִבְמִצְלַתִים ְבֹתף  ִשיר ּוִמְזמֹור ְלָדִוד 

 ְיסֹוָדתֹו ַעל ַהר ַהמֹור ְצִבי ְירּוָשַלִים
 

 ֹקֶדש ִנְבָחָרה ִמֶמָנה ֵתֵצא אֹוָרה  ִדיַרת
 זֹו תֹוָרה ְמֹפָאָרה ַהַבת ְירּוָשַלִים 

 
 ַיַחד ִנְמָצאֹות ָכל ִמדֹות טֹובֹות ָנאֹות  ּוָבּה

 ְצָבאֹות בֹוֵחר ִבירּוָשַלִים ִכי ֱאֹלִהים
 

 ָלֵאל ַקּוּו לֹו ָכל ֵבית ִיְשָרֵאל כֻלוֹ  ִדְרשּו
  ִהְתַפְללּו ַשֲאלּו ְשלֹום ְירּוָשַלִים

 רבי דוד חסין      

 

 ~~~~ 
 ִלְכבֹוד ַהתֹוָרה ִשיָרה ֲאשֹוֵרר 

 ִמָפז ְיָקָרה ַזָכה ּוָבָרה 
 

 ְשמֹו ָבַחר ְבַעמוֹ  ֶנֱאָמן
 ִלְהיֹות לֹו ִלְשמֹו ֻאָמה ִנְבָחָרה 

 
 ֵביתֹו ִהִביט ִבְדמּותוֹ  ֶנֱאַמן

 ַגם ְנבּוָאתֹו ַמְרָאה ְמִאיָרה 
 

 ְנִעיָמה תֹוָרה ְתִמיָמה  ַרָבה
 ֶפִתי ַמְחִכיָמה ַעִין ְמִאיָרה 

פאל טולדנו רבי ברוך ר               
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 ~~~~ 
 ַשָבת ֵאל ִיְשְמֵרִני אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ֵבינֹו ּוֵביִני ֶאְשְמָרה  ִכי 
 

 ְמֹצא ֵחֶפץ ַלֲעשֹות ְדָרִכים ַגם ִמְלַדֵבר בֹו ִדְבֵרי ְצָרִכים ָאסּור
 ִדְבֵרי ְסחֹוָרה אֹו ִדְבֵרי ְמָלִכים ֶאְהֶגה ְבתֹוַרת ֵאל ּוְתַחְכֵמִני 

 
 ֶאְמְצָאה ָתִמיד נֹוַח ְלַנְפִשי ִהנֵה ְלדֹור ִראשֹון ָנַתן ְקדֹוִשי בוֹ 

 מֹוֵפת ְבֵתת ֶלֶחם ִמְשֶנה ַבִשִשי ָכָכה ְבָכל ִשִשי ַיְכִפיל ְמזֹוִני
 

 יֹום )ָהֵאל( ֹחק ֶאל ְסָגָניו בֹו ַלֲעֹרְך ֶלֶחם ָפִנים ְלָפָניוְבַדת הַ  ָרַשם
 ַעל ֵכן ְלִהְתַענֹות בֹו ַעל ִפי ְנבֹוָניו ָאסּור ְלַבד ִמיֹום ִכפּור ֲעֹוִני 

 
 ְמכָֻבד הּוא יֹום ַתֲענּוִגים ֶלֶחם ְוַיִין טֹוב ָבָשר ְוָדִגים ַהיֹום

 ְמָחה ַמִּׂשיִגים ִכי יֹום ְשָמחֹות הּוא ּוְתַשְמֵחִניַהְּׂשֵמִחים בֹו ֵהם שִ 
  רבי אברהם אבן עזרא    

 
 ~~~~ 

 בֹוִאי ְלַגִני ָפְרָחה ַהֶגֶפן ֵהנֵץ ִרמֹוִני  דֹוִדים ַכָלה ֵעת
 

 ַהֶגֶשם ַהְּסָתו ָעַבר קּוִמי ַרְעָיִתי ַהֵחֶשק ָגַבר  ָחַלף
 נֵֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִלין ַבִמְדָבר ָשם ֶאֵתן דֹוַדי ָלְך ַמְחַמד ֵעיִני 

 
 ְלשֹונְֵךְוָנַעְמְת ַכֶשֶלג ִשנְֵך ְדַבש ְוָחָלב ַתַחת  ָיִפית

 ְצִאי ָנא ּוְרִעי ְבִעְקֵבי ֹצאנְֵך קֹוֵלְך ַהְשִמיִעיִני ַמְרֵאְך ַהְרִאיִני
 

 ָעְפָרה ִלְרעֹות ַבַגִנים ִלְראֹות ְבָיְפֵיְך ֵעיַנִיְך יֹוִנים ָיַרְדִתי
 ָאִריִתי מֹוִרי ִלְלקֹוט שֹוַשִנים ָעַרְכִתי ֻשְלָחן ָמַסְכִתי ֵייִני

 
 ים ֹלא יּוְכלּו ְלַכבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ַלְיָלה ֹלא ִתְשבֹות ַרבִ  ַמִים

 ִמיֹום ְנדֹוֵדְך ָנָשאִתי ִריבֹות עֹוד ִאם ֶאְשָכֵחְך ִתְשַכח ְיִמיִני 
 
 

 
 
 

 
 ~~~~ 

ָשַדי  ֲהָשַכְחתָ  ְיִדיִדי  ְבֵבין   ֲחנֹוְתָך 
 ?ְצִמיתּות ְלַמְעִביַדיְוָלָמה ְמַכְרַתִני  

 רבי יהודה הלוי                       

 

 ~~~~ 
דֹוִדי ַשַער  ַשַער   ְפַתח  ְפַתח   קּוָמה 

ַשַער  ִנְשֲעָרה  ַגם  ַנְפִשי  ִנְבֲהָלה   ִכי 
 

ַמְכאֹוב  ַהֵּקץ ֲעֵלי  ֶנְחַתם הֹוִסיף   ֲאֶשר 
 ִלִבי, ְוֵאין ֵמִבין ִלי ַוֲאִני ַבַער 

רבי שלמה אבן גבירול                  

~~~ 
 , ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלהֶבן ָאָדם

 ֵיש ְלָך ַכְנֵפי רּוחַ  ,ִכי ֹכַח ַעז ְלָך
 ַכְנֵפי ְנָשִרים ַאִביִרים

 ַאל ְתַכֵחש ָבם ֶפן ְיַכֲחשּו ְלָך
 ְוִיָמְצאּו ִמָיד –אֹוָתם ְדרוש 

~~ 
 ֲעִלי ְלַמְעָלה ֲעִלי ,ַבת ָאָדם

 ֵיש ָלְך ַכְנֵפי רּוחַ  ,ִכי ֹכַח ַעז ָלְך
 ַכְנֵפי ְנָשִרים ַאִביִרים

 ַאל ְתַכֲחשי ָבם ֶפן ְיַכֲחשּו ָלְך
 ְוִיָמְצאּו ִמָיד -ִדְרִשי אֹוָתם 

~~ 
 ְלַמְעָלה ָעלּו, ָעלּו ְבנֵי ָאָדם

 ִכי ֹכַח ַעז ָלֶכם, ֵיש ָלֶכם ַכְנֵפי רּוחַ 
 ַכְנֵפי ְנָשִרים ַאִביִרים

 ַאל ְתַכֲחשּו ָבם, ָפן ְיַכֲחשּו ָלֶכם
 ְוִיְמָצאּו ִמָיד –ִדְרשּו אֹוָתם 

 הרב אברהם יצחק הכהן קוק               
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 ~~~~ 
 ְוַשְלָוה ְבִיְשָרֵאל ָשלֹום ְבֵחיֵלנּו ְיִהי 

 :ְבִסיָמן טֹוב ֵבן ָבא ָלנּו ְבָיָמיו ָיֹבא ַהגֹוֵאל
 

 ְיִהי ַרֲעָנן ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן  ַהֶיֶלד
 :ּוַבתֹוָרה ָאז ִיְתבֹוָנן ְיַאֵלף ָדת ְלָכל שֹוֵאל

 
 ְיִהי ָברּוְך ְזַמן ַחָייו ְיִהי ָארּוְך ּוְמקֹורוֹ 

 :ְוֻשְלָחנֹו ְיִהי ָערּוְך ְוִזְבחֹו ֹלא ִיְתָגֵאל
 

 ֵיֵצא ְבָכל ֵעֶבר ֲאֶשר ִיְגַדל ְיִהי ֶגֶבר  ְשמוֹ 
 :ֹורֹו ִכְשמּוֵאלּוְלִיְרֵאי ֵאל ְיִהי ָחֵבר ְיִהי ְבד

 
 ִזְקָנה ְוַגם ֵשיָבה ְיִהי ָדֵשן ְבָכל טֹוָבה  ֲעֵדי

 :ְוָשלֹום לֹו ְוֹרב ַאֲהָבה ָאֵמן ֵכן ֹיאַמר ָהֵאל
 

 ְבתֹוְך ַעמֹו ִיְחֶיה ְלָאִביו ּוְלִאמוֹ  ַהִנמֹול
 :ְוִיְהֶיה ֱאֹלָהיו ִעמֹו ְוִעם ָכל ֵבית ִיְשָרֵאל

 
 

 ~~~~ 
 ֹזַהר ָפַנִיְך ַהְרִאיִני ַעִין ִלַבְבִתיִני ְיַפת 

 ְבִעיר ִציֹון ִשיר ַהְרִניִני ְוָאז ָאִשיב ְשבּוֵתְך ָשם 
 

 ִלְגֻאָלֵתְך ְקרֹוָבה ְישּוָעֵתְך  ִשַבְרִתי
 ֵאִלי שּוָבה ִלְמנּוָחֵתְך ִבְגֵדי ֶיַשע ַהְלִביֵשִני

 
 ֲאהּוָבה ִחְזִקי ְושּוִבי ִבְתשּוָבה ַכָלה ַבת  עּוִרי

 ְוָלְך ִיָּקֵרא ֶחְפִצי ָבּה ְלמּול קֹוֵלְך ַהְשִמיִעיִני 
 
 ְבנֵה ִלי ֵבית ִתְפַאְרִתי ְוָהֵשב ֶאת ֲעבֹוָדִתי  ָיּה

 ְוָשם ָאִשיר ֶאת ִשיָרִתי ֶאְמָצא ֵחן ִכי ִנַחְמָתִני
 

 
 ~~~~ 

 ּוִמי ְצִאי קּוִמי ְצִאי  ק קּוִמי ְצִאי ֲאחֹוִתי ַכָלה
 ְבשוַרת ָאִביב ָלְך ֵהֵבאִתי, ֵמַאחוֵרי גֵדר ַגִני  

 ִנְרָאה ִציץ ִנְרָאה ִציץ ִנְשַמע קֹול ַהְדרֹור ַעל ֵביִתי
  חיים נחמן ביאליק

 

 

 ~~~~ 
 ָדגּול ֵמְרָבָבה  דֹוִדי ַצח ְוָאדֹום

 ְיִביֵאִני ֶאל ַחְדרֹו ְברֹוב טֹוָבה 
 ַנְפִשי ֶאת ַנְפשֹו ֲאֵהָבּה ִכי 

 קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָפָתם 
 

 ֵרִעי ֹראשֹו ֶכֶתם ַפז ָטהֹור כֻלוֹ 
 ָעַמד ִנַצב ָטִמיר ְבֶפַתח ָאֳהלוֹ 

 ֶאָּׂשא ַרְגַלי ֶאֱעֹמד ְלמּולוֹ 
 קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָפָתם 

 
 ָצֹהב ָזָהב ָטהֹור הּוא ֵלב ַאִביִרי 

 ִתיְך ֻרבֹו ִשַּקע ְבתֹוְך ַתְבִנית ִשיִרי הִ 
 ַיְלִביֵשִני ַעִדי ִיְרָפא ִציִרי 

 קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָפָתם 
 

 ְיִדיד ַנְפִשי ַגנֹו פֹוֵרַח ָיֹרק ַעד 
 ָעַבד, ָשָמר, ִקָּוה ַחְסדֹו ֶשל ֵאל ֶאָחד 

 ֲאֶשר ִצָּוה ִכי ֹלא טֹוב ֱהיֹות ְלַבד 
 ל ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָפָתם קוֹ 
 

  ִחיש ַאלּוִפי ִלְהיֹות ִלי ִכְנשֹא־נֵס
 גֹון־ְפִתיל ְכמֹו ָרִקיַע ַחי תֹוֵסס 

 ַעל ֵעין ְתכֹול ַהַמִים ִנְתַעֵלס 
 קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָפָתם 

 
 ֶנַטע שֹוֵרק ְבתֹוְך ֶכֶרם הּוא ֲחמּוִדי

 ֶתן סֹוף ְוֵקץ ִלְנדּוִדי ֶנֶשק ְשָפָתיו יִ 
 ְוָהָיה ִלי הּוא ְסגָֻלה, ְיִחיִדי

 קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָפָתם 
 

 ִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ְכאֹור ַשֲחִרית 
 ֶקֶשת ָנַתן ֶבָעָנן ְלאֹות ְבִרית

 ְיָמְרֵקִני ִיְרֲחֵצִני ְבבֹוִרית 
 ֵמֻחָפָתם קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים  

נריה רפאל כנפו                          
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 ַשָבת ַבֹבֶקר, ַאֲחֵרי ַהְתִפָלה 

 קֹוֵרא ַעִמיַחי ִכְבַאַחד ַהֵפרּוִשים 

 )ְבֵבית ַהְכֶנֶסת ָקְראּו ְבַאֲחֵרי מֹות־ְקדֹוִשים( 

 ְבַשְרַעָפיו ָסמּוְך ֵאַלי ַיְלִדי 

 ֵמַעל ֹראשֹו, ַבַחלֹון, ִמְתַנֵּׂשא 

 ֹלַע־ָהֲאִרי ִבְפִריַחת ָהַאְרָגָמן

 ְוַהָצֹהב 

 )ַפַעם, ְלקֹול ְפִליַאת ַהְיָלִדים, ָהִייִתי פֹוֵתַח ֶאת 

 ֹלֵעי־ַהְפָרִחים ְושֹוֵאג( 

 ְמַכֵּון ֶאת ַעְדַשת ַהֵלב:

 ַלְתֵכֶלתֵמֹראש ַיְלִדי ְוַעד 

 ַקו ֶשל אֹור

 ַהֹכל ָקרֹוב 

 יֹוֵדַע ַעְכָשו: ַאף ִכי ָיבֹוא ָהַרַעש

 ָשָמה ֹלא ָישּוב

 ֵמַאֲחֵרי ָכל ֶזה ִמְסַתֵתר ֹאֶשר ָלֹרב 

 

 אליעז כהן/   אושר       
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