חוֹפֵ י י ְַרדֵ ן :מְ ֹלא זֹהַ ר יוֹם.
סִ ירַ ת דּוגָה; אֶ שְ כַב אֶ שְ תֶ ה
שִ ּקּוי שָ לוֹם.
אַ בִ יט אֶ ל עָ ל :הָ אוֹר מָ ה רָ ב!
וְ גַם בַ לֵב כְ בַ יַלְ דּות
ַאף צֵ ל שֶ ל עָ ב.
עַ תָ ה יָדַ עְ תִ י :פֹ ה – הַ ֹכל.
רֵ אשִ ית וְ קֵ צֶ ה ,כָל ִדכְ פִ ין
ֶיאֱתֶ אִ ,יטֹל.
שַ בָ ת  /רחל

שחרית ומוסף לשבת קודש
בהשראת נוסחי ארץ ישראל הקדומים
ציון .קהילה ארצישראלית בירושלים
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שער פתיחת בוקר
מוֹדֶ ה  /מו ָֹדה ֲאנִי לְ פָ נֶיָך מֶ לְֶך חַ י וְ קַ יָם
שֶ הֶ ֱחז ְַרתָ בִ י נ ְִשמָ תִ י בְ חֶ ְמלָהַ ,רבָ ה אֱמּונָתֶ ָך:
הֲרֵ ינִי מְ קַ בֵ ל/ת עָ לַי ִמצְ וַת הַ בו ֵֹרא :וְ ָאהַ בְ תָ לְ ֵרעֲָך כָמוָך:

שימּו לֵב אֶ ל הַ נְשָ מָ ה .לֶשֶ ם ְשב ֹו וְ ַאחְ לָמָ ה.
אורּה כְ אור הַ חַ מָ הִ .שבְ עָ תַ יִם כְ אור הַ בוקֶ ר.
וְ ָ
ִמכִ סֵ א כָבוֹד חֻצָ בָ ה .לָגּור בְ אֶ ֶרץ עֲרָ בָ ה.
לְ הַ צִ ילָּה ִמלֶהָ בָ הּ .ולְ הָ אִ ָירה לִ פְ נות בוקֶ ר.
אודה לָאֵ ל לֵבָ ב חוקֶ ר .בְ ָרן יַחַ ד כוכְ בֵ י בוקֶ ר:
ֶ
עּורּו נָא כִ י בְ ָכל ַל ְילָה .נ ְִשמַ תְ כֶם עולָה לְ מַ עְ לָה.
לָתֵ ת ִדין וְ חֶ ְשבון ִמ ָפ ֳעלָה .לְ יוצֵ ר עֶ רֶ ב וָבוקֶ ר
י ְִמצָ אֶ הָ ְמקֻ שֶ טֶ ת .בְ טַ לִ ית וְ טוֹטֶ פֶ ת.
כְ מו ַכלָה ְמקֻ שֶ טֶ ת .תָ ִמיד בַ בוקֶ ר בַ בוקֶ ר.
אודה לָאֵ ל לֵבָ ב חוקֶ ר .בְ ָרן יַחַ ד כוכְ בֵ י בוקֶ ר:
ֶ
הַ ֶנאֱמָ ן בְ פִ ְקדונוַ .יחֲזִ ֶירנָה לו כִ ְרצוֹנ ֹו.
אִ יש לא ָגוַע בַ עֲונוַ .ויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י בוקֶ ר.
וְ הַ חֲיּו הָ ֲע ִניָה .י ְִח ָידה תַ מָ ה ּונ ְִקיָה.
ַואֲשֶ ר נַפְ שו לא ִחיָה .אֵ יְך יִזְ כֶה לְ אור הַ בוקֶ ר.

צּורי ּומִ שְ גַבִ י
שַ חַ ר אֲבַ ּקֶ שְ ָך ִ
אֶ עְ רְֹך לְ פָ נֶיָך שַ חְ ִרי וְ גַם עַ ְרבִ י

אודה לָאֵ ל לֵבָ ב חוקֶ ר .בְ ָרן יַחַ ד כוכְ בֵ י בוקֶ ר:
ֶ

לִ פְ נֵי גְ דֻ לָתְ ָך אֶ עְ מֹ ד וְ אֶ בָ הֵ ל
כִ י עֵ ינְָך תִ ְראֶ ה כָל מַ חְ שְ בוֹת לִ בִ י

נועַ ם ְי ָי ַלחֲזוֹת .נִזְ כֶה ּובְ שָ נָה הַ זאת.
שמחות תַ חַ ת ְרגָזוֹת .בוקֶ ר תִ ְשמַ ע קוֹלִ י בוקֶ ר.
בְ ְ
אודה לָאֵ ל לֵבָ ב חוקֶ ר .בְ ָרן יַחַ ד כוכְ בֵ י בוקֶ ר:
ֶ
רבי שמעיה קוסון

מַ ה זֶה אֲשֶ ר יּוכַל הַ לֵב וְ הַ לָשוֹן
לַעְ שוֹת ּומַ ה כֹחַ רּוחִ י בְ תוְֹך ִק ְרבִ י
הִ נֵה לְ ָך תִ יטַ ב זִ מְ רַ ת אֱנוֹש עַ ל כֵן
או ְֹדָך בְ עוֹד תִ הְ יֶה נִשְ מַ ת אֱלוֹּהַ בִ י
רבי שלמה אבן-גבירול
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עומדים ואומרים:

יְהֹ וָ ה ֶֽ ֶמלְֶך ,יְהֹ וָ ה מָ ֶֽ ָלְך

יְהֹ וָ ָ֥ה ׀ יִמְ ֹלְֹ֖ך לְ עֹ ָלָ֥ם וָ ֶֽ ֶעד[ :ב' פעמים]

וְ הָ ָיָ֧ה ְי ֹה ָוָ֛ה לְ מֶ ֹ֖לְֶך עַ ל־כל־הָ אָ ָ֑רֶ ץ בַ יּ֣וֹם הַ הּ֗וא יִהְ ֶיָ֧ה ְי ֹה ָוָ֛ה אֶ חָ ֹ֖ד ּושְ מָ֥ ֹו אֶ ֶֽ ָחד:
הו ִֹשיעֵ ֵ֨נּו ׀ ְי ֹ ֹ֘ה ָוָ֤ה אֱֹלהֵ ֗ינּו וְ קַ בְ צֵ נּוּ֮ ִֶֽמן־הַ גּ֫ ֹו ִיָ֥ם לְ ְ֭הֹדוֹת לְ שֵ ּ֣ם ק ְׇדשֶ ָָ֑ך לְ ְ֝הִ שְ תַ בֵ ֗חַ בִ תְ הִ ָל ֶֽ ֶתָך:
בָ ֶָֽ֤רּוְך ְי ֹה ָוֵ֨ה אֱֹלהֵ ֵ֪י י ְִש ָראֵ ֵ֡ל ִמן־הָ ָ֤ע ֹו ָלֵ֨ם ׀ וְ עַ ַ֬ד הָ ע ֹו ָל֗ם וְ ָאמַ ֹ֖ר כׇל־הָ עָ ָ֥ם ָאמֵ ֗ן ֶֽ ַהלְ לּו ָיֶּֽהֹ :כּ֣ל
הַ ְ֭נְשָ מָ ה תְ הַ ֵלָ֥ל ָיּ֗ה ֶֽ ַהלְ לּו ָיֶּֽה:
בָ רּוְך שֶ ָאמַ ר וְ הָ יָה הָ ע ֹולָם ,בָ רּוְך אוֹמֵ ר וְ עֹ שֶ ה ,בָ רּוְך ג ֹוזֵר ּומְ קַ יֵם ,בָ רּוְך עֹ שֶ ה
אשית ,בָ רּוְך ְמ ַרחֵ ם עַ ל הָ ָארֶ ץ ,בָ רּוְך מְ רַ חֵ ם עַ ל הַ בְ ִריוֹת ,בָ רּוְך מְ שַ לֵם שָ כָר טוֹב
בְ ֵר ִ
לִ ֵירָאיו ,בָ רּוך מַ עֲבִ יר אֲפֵ לָה ּומֵ בִ יא אוֹרָ ה ,בָ רּוְך אֵ ל חַ י לָעַ ד וְ קַ יָם ָלנֶצַ ח ,בָ רּוְך שֶ אֵ ין
לְ פָ נָיו עַ וְ לָה וְ ֹלא ִשכְ חָ ה וְ ֹלא מַ ּׂשוֹא פָ נִים וְ ֹלא מִ ּקַ ח שֹחַ ד ,צַ ִדיק הּוא בְ כָל ְד ָרכָיו
וְ חָ סִ יד בְ כָל מַ עֲשָ יו ,בָ רּוְך אֵ ל חַ י לָעַ ד וְ קַ יָם ָלנֶצַ ח .בָ רּוְך הַ מַ נְחִ יל מְ נּוחָ ה לְ עַ מ ֹו
ִשראֵ ל בְ יוֹם שַ בָ ת קו ֶֹדש .בָ רּוְך הּוא ּובָ רּוְך שְ מ ֹו ּובָ רּוְך זִ כְ ר ֹו לְ עוֹלְ מֵ י עַ ד בָ רּוְך אַ תָ ה
י ָ
ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,הַ מֶ לְֶך הַ גָדוֹל וְ הַ ּקָ דוֹש ָאב הָ רַ חֲמָ ן ,מְ ֻהלַל בְ פִ י עַ מוֹ ,מְ שֻבָ ח
ּומפֹ ָאר בִ לְ שוֹן כָל חֲסִ ָידי ו ַועֲבָ דָ יוּ ,ובְ שִ ירֵ י דָ וִ ד עַ בְ דֶ ָך נְהַ לֶלְ ָך ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו בִ שְ בָ חוֹת
ְ
ְהּודְך ּו ְנג ְַדלְַך ּונְשַ בְ חַ ְך ּונְפָ ָארַ ְך נְרוֹמֶ מָ ְך וְ נַמְ לִ יכְ ָך וְ נ ְַק ִדישָ ְך וְ ַנע ֲִריצָ ְך
ּובִ זְ ִמירוֹת  ,נ ָ
ונַזְ כִ יר ִש ְמָך מַ לְ כֵנּו אֱֹלהֵ ינּו ,יָחִ יד חֵ י הָ ע ֹולָמִ ים ,מְ ֻשבָ ח ּומְ פֹ ָאר שְ מ ֹו עֲדֵ י עַ ד .בָ רּוְך
אַ תָ ה ְייָ ,מֶ לְֶך ְמ ֻהלָל בַ תִ ְשבָ חוֹת:
מזמור ק'

ִמזְ מוֹר לְ תו ָֹדה הָ ִריעּו לַי ֹהוָה כׇל־הָ ָארֶ ץ׃ עִ בְ דּו אֶ ת־ ְי ֹהוָה בְ שִ מְ חָ ה בֹאּו

לְ פָ נָיו בִ ְר ָננָה׃ ְדעּו כִ י־ ְי ֹהוָה הּוא אֱֹלהִ ים הּוא־עָ שָ נּו וְ ל ֹו ֲאנַחְ נּו עַ מ ֹו וְ צֹאן מַ ְרעִ יתוֹ׃
בֹאּו ְשעָ ָריו בְ תו ָֹדה חֲצֵ רֹתָ יו בִ תְ הִ לָה הוֹדּו־ל ֹו בָ ְרכּו שְ מוֹ׃ כִ י־טוֹב ְי ֹהוָה לְ ע ֹולָם חַ סְ ד ֹו
וְ עַ ד־ ֹדר ָודֹר אֱמּונָתוֹ׃
מזמור י"ט

ל ְַמנַצֵ חַ ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד :הַ שָ מַ יִם מְ סַ פְ ִרים כְ בוֹד אֵ ל ּומַ עֲשֵ ה יָדָ יו מַ גִ יד

הָ ָר ִקיעַ  :יוֹם לְ יוֹם יַבִ יעַ אֹ מֶ ר וְ ַל ְילָה לְ ַל ְילָה יְחַ ּוֶה דָ עַ ת :אֵ ין אֹ מֶ ר וְ אֵ ין ְדבָ ִרים בְ לִ י
ָארץ יָצָ א קַ ּוָם ּובִ ְקצֵ ה תֵ בֵ ל מִ לֵיהֶ ם לַשֶ מֶ ש שָ ם אֹ הֶ ל בָ הֶ ם :וְ הּוא
נ ְִשמָ ע ק ֹולָם :בְ ָכ ל הָ ֶ
כְ חָ תָ ן יֹצֵ א מֵ ֻחפָת ֹו י ִָשיש כְ גִ בוֹר לָרּוץ אֹ רַ ח :מִ ְקצֵ ה הַ שָ מַ יִם מוֹצָ א ֹו ּותְ קּופָ ת ֹו עַ ל
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ְקצוֹתָ ם וְ אֵ ין נִסְ תָ ר מֵ חַ מָ תוֹ :תוֹרַ ת ְי ֹהוָה תְ מִ ימָ ה מְ שִ יבַ ת נָפֶ ש עֵ דּות ְי ֹהוָה ֶנאֱמָ נָה
ּקּודי ְי ֹהוָה יְשָ ִרים מְ שַ מְ חֵ י לֵב מִ צְ וַת ְי ֹהוָה בָ רָ ה מְ אִ ירַ ת עֵ י ָניִם :י ְִרַאת
מַ ְחכִ ימַ ת פֶתִ י :פִ ֵ
ְי ֹהוָה ְטהו ָֹרה עוֹמֶ ֶדת לָעַ ד ִמשְ פְ טֵ י ְי ֹהוָה אֱמֶ ת צָ ְדקּו יַחְ דָ ו :הַ ֶנחֱמָ ִדים מִ זָהָ ב ּומִ פַז ָרב
תּוקים ִמ ְדבַ ש וְ נֹ פֶ ת צּופִ ים :גַם עַ בְ ְדָך נִזְ הָ ר בָ הֶ ם בְ שָ מְ רָ ם עֵ קֶ ב רָ ב :שְ גִ יאוֹת ִמי
ּומ ִ
ְ
יָבִ ין ִמנִסְ תָ רוֹת נַּקֵ נִי :גַם ִמז ִֵדים ֲחשְֹך עַ בְ דֶ ָך ַאל יִמְ שְ לּו בִ י ָאז אֵ יתָ ם וְ נִּקֵ יתִ י מִ פֶשַ ע
צּורי וְ גֹ אֲלִ י:
ָרב :יִהְ יּו לְ ָרצ ֹו ן אִ ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ נֶיָך ְי ֹהוָה ִ
מזמור ל"ד לְ ָדוִ ד בְ שַ נוֹת ֹו אֶ ת טַ עְ מ ֹו לִ פְ נֵי אֲבִ ימֶ לְֶך ַו ְיגָרֲ שֵ הּו ַו ֵילְַך :אֲבָ רֲ כָה אֶ ת ְי ֹהוָה
בְ כָל עֵ ת תָ ִמיד תְ הִ לָת ֹו בְ פִ י :בַ ְי ֹהוָה תִ תְ הַ לֵל נַפְ שִ י יִשְ מְ עּו ֲענָוִ ים וְ יִשְ מָ חּו :ג ְַדלּו
לַי ֹהוָה אִ תִ י ּונְרו ְֹממָ ה ְשמ ֹו יַחְ דָ ו :דָ רַ שְ תִ י אֶ ת ְי ֹהוָה וְ עָ ָננִי ּומִ כָל מְ גּורוֹתַ י הִ צִ י ָלנִי:
הִ בִ יטּו אֵ לָיו וְ נָהָ רּו ּופְ נֵיהֶ ם ַאל יֶחְ פָרּו :זֶה עָ נִי קָ רָ א ַו ְי ֹהוָה שָ מֵ עַ ּומִ כָל צָ רוֹתָ יו
הו ִֹשיעוֹ :חֹ נֶה מַ לְ אַ ְך ְי ֹהוָה סָ בִ יב לִ ירֵ ָאיו ַויְחַ לְ צֵ ם :טַ עֲמּו ְּורא ֹו כִ י טוֹב ְי ֹהוָה אַ ְש ֵרי
הַ גֶבֶ ר ֶיחֱסֶ ה בוֹ :יְראּו אֶ ת ְי ֹהוָה ְקדֹשָ יו כִ י אֵ ין מַ חְ סוֹר לִ ירֵ ָאיו :כְ פִ ִירים רָ שּו וְ רָ עֵ בּו
וְ ד ְֹרשֵ י ְי ֹהוָה ֹלא י ְַחסְ רּו כָל טוֹב :לְ כּו בָ נִים שִ מְ עּו לִ י י ְִרַאת ְי ֹהוָה ֲאלַמֶ ְדכֶם :מִ י הָ אִ יש
הֶ חָ פֵ ץ חַ יִ ים אֹ הֵ ב י ִָמים לִ ְר אוֹת טוֹבְ :נצֹר לְ ש ֹונְָך מֵ רָ ע ּושְ פָ תֶ יָך מִ דַ בֵ ר מִ ְרמָ ה :סּור
מֵ ָרע ַועֲשֵ ה טוֹב בַ ּקֵ ש שָ לוֹם וְ רָ ְדפֵ הּו :עֵ ינֵי ְי ֹהוָה אֶ ל צַ ִד ִיקים וְ ָאזְ נָיו אֶ ל שַ וְ עָ תָ ם :פְ נֵי
ְי ֹהוָה בְ עֹ שֵ י ָרע לְ הַ כְ ִרית מֵ אֶ ֶרץ זִ כְ רָ ם :צָ עֲקּו ַו ְי ֹהוָה שָ מֵ עַ ּומִ כָל צָ רוֹתָ ם הִ צִ ילָם :קָ רוֹב
ְי ֹהוָה לְ נ ְִשבְ ֵרי לֵב וְ אֶ ת ַדכְ אֵ י רּוחַ יוֹשִ יעַ  :רַ בוֹת רָ עוֹת צַ ִדיק ּומִ כֻלָם יַצִ ילֶנּו ְי ֹהוָה:
שֹמֵ ר כָל עַ צְ מוֹתָ יו ַאחַ ת מֵ הֵ נָה ֹלא נִשְ בָ רָ ה :תְ מוֹתֵ ת רָ שָ ע רָ עָ ה וְ שֹנְאֵ י צַ ִדיק ֶיאְ שָ מּו:
פו ֶֹדה ְי ֹהוָה נֶפֶ ש עֲבָ ָדיו וְ ֹלא יֶאְ שְ מּו כָל הַ חֹ סִ ים בוֹ:
מזמור צ'

תְ פִ לָה לְ מֹ שֶ ה אִ יש הָ אֱֹלהִ ים ֲא ֹדנָי מָ עוֹן אַ תָ ה הָ יִיתָ לָנּו בְ דֹר ָודֹר :בְ טֶ ֶרם

הָ ִרים יֻלָדּו וַתְ ח ֹולֵל אֶ ֶרץ וְ תֵ בֵ ל ּומֵ ע ֹולָם עַ ד ע ֹולָם אַ תָ ה אֵ ל :תָ שֵ ב אֱנוֹש עַ ד ַדכָא
מּורה
ָאדם :כִ י אֶ לֶף שָ נִים בְ עֵ ינֶיָך כְ יוֹם אֶ תְ מוֹל כִ י ַי ֲעבֹר וְ אַ שְ ָ
וַתֹ אמֶ ר שּובּו בְ נֵי ָ
בַ ָל ְילָה :זְ ַר ְמתָ ם שֵ נָה יִהְ יּו בַ בֹקֶ ר כֶחָ צִ יר ַיחֲֹלף :בַ בֹקֶ ר יָצִ יץ וְ חָ לָף לָעֶ רֶ ב יְמ ֹולֵל
וְ יָבֵ ש  :כִ י כָלִ ינּו בְ אַ פֶָך ּובַ חֲמָ תְ ָך נִבְ הָ לְ נּו( :שת) שַ תָ ה ֲעוֹנֹ תֵ ינּו לְ נֶגְ דֶ ָך ֲעלֻמֵ נּו לִ מְ אוֹר
ָפנֶיָך :כִ י כָל יָמֵ ינּו פָנּו בְ עֶ בְ רָ תֶ ָך כִ לִ ינּו שָ נֵינּו כְ מ ֹו הֶ גֶה :יְמֵ י שְ נוֹתֵ ינּו בָ הֶ ם שִ בְ עִ ים
שָ נָה וְ אִ ם בִ גְ בּורֹת ְשמ ֹו נִים שָ נָה וְ רָ הְ בָ ם עָ מָ ל וָָאוֶן כִ י גָז חִ יש ַו ָנעֻפָ ה :מִ י יוֹדֵ עַ עֹ ז
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אַ פֶָך ּוכְ י ְִרָאתְ ָך עֶ בְ ָרתֶ ָך :לִ ְמנוֹת יָמֵ ינּו כֵן הוֹדַ ע וְ נָבִ א לְ בַ ב חָ כְ מָ ה :שּובָ ה ְי ֹהוָה עַ ד
מָ תָ י וְ הִ נָחֵ ם עַ ל עֲבָ ֶדיָך :שַ בְ עֵ נּו בַ בֹקֶ ר חַ סְ דֶ ָך ּו ְנרַ ְננָה וְ נִשְ מְ חָ ה בְ כָל יָמֵ ינּו :שַ ְמחֵ נּו
כִ ימוֹת עִ נִיתָ נּו ְשנוֹת ָראִ ינּו ָרעָ ה :יֵרָ אֶ ה אֶ ל עֲבָ דֶ יָך פָ ֳעלֶָך ַוהֲדָ ְרָך עַ ל בְ נֵיהֶ ם :וִ יהִ י
נֹ עַ ם ֲא ֹדנָי אֱֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו כ ֹו ְננָה עָ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו כ ֹו ְננֵהּו:
מזמור צ"א יֹשֵ ב בְ סֵ תֶ ר עֶ לְ יוֹן בְ צֵ ל שַ דַ י יִתְ ל ֹונָן :אֹ מַ ר לַי ֹהוָה מַ חְ סִ י ּומְ צּודָ תִ י אֱֹלהַ י
אֶ בְ טַ ח בוֹ :כִ י הּוא יַצִ ילְ ָך ִמפַח יָקּוש מִ דֶ בֶ ר הַ ּווֹת :בְ אֶ בְ רָ ת ֹו יָסֶ ְך לְָך וְ תַ חַ ת כְ נָפָ יו
תֶ ְחסֶ ה צִ נָה וְ סֹ חֵ ָרה א ֲִמתוֹֹ :לא תִ ירָ א מִ פַחַ ד ָל ְילָה מֵ חֵ ץ יָעּוף יוֹמָ ם :מִ דֶ בֶ ר בָ אֹ פֶ ל
ַיהֲֹלְך ִמּקֶ טֶ ב יָשּוד צָ ה ֳָריִם :יִפֹ ל מִ צִ ְדָך אֶ לֶף ְּורבָ בָ ה מִ ימִ ינֶָך אֵ לֶיָך ֹלא ִיגָשַ :רק
בְ עֵ ינֶיָך תַ בִ יט וְ ִשלֻמַ ת ְרשָ עִ ים תִ ְראֶ ה :כִ י אַ תָ ה ְי ֹהוָה מַ חְ סִ י עֶ לְ יוֹן שַ מְ תָ מְ ע ֹונֶָךֹ :לא
תְ ֻאנֶה אֵ לֶיָך ָרעָ ה וְ ֶנגַע ֹלא י ְִקרַ ב בְ ָא ֳהלֶָך :כִ י מַ לְ ָאכָיו יְצַ ּוֶה לְָך לִ שְ מָ ְרָך בְ כָל ְדרָ כֶיָך:
עַ ל ַכ ַפיִם יִּׂשָ אּונְָך פֶן תִ גֹף בָ אֶ בֶ ן רַ גְ לֶָך :עַ ל שַ חַ ל וָפֶ תֶ ן תִ ְדרְֹך תִ ְרמֹ ס כְ פִ יר וְ תַ נִין :כִ י
בִ י חָ שַ ק ַואֲפַ לְ טֵ הּו אֲשַ גְ בֵ הּו כִ י יָדַ ע שְ מִ י :י ְִקרָ אֵ נִי וְ אֶ ֱענֵהּו עִ מ ֹו ָאנֹ כִ י בְ צָ רָ ה אֲחַ לְ צֵ הּו
ַאראֵ הּו בִ ישּועָ תִ י:
ַו ֲאכַבְ ֵדהּו :אֹ ֶרְך י ִָמים אַ ְשבִ יעֵ הּו וְ ְ
מזמור קל"א

הַ לְ לּויָּה הַ לְ לּו אֶ ת שֵ ם יְהֹ וָ ה הַ לְ לּו עַ בְ דֵ י ְי ֹהוָה :שֶ עֹ מְ ִדים בְ בֵ ית ְי ֹהוָה

בְ חַ צְ רוֹת בֵ ית אֱֹלהֵ ינּו  :הַ לְ לּויָּה כִ י טוֹב ְי ֹהוָה זַמְ רּו לִ שְ מ ֹו כִ י נָעִ ים :כִ י ַיעֲקֹ ב בָ חַ ר ל ֹו
יָּה י ְִש ָראֵ ל לִ סְ גֻלָתוֹ :כִ י ֲאנִי י ַָדעְ תִ י כִ י גָדוֹל ְי ֹהוָה ַו ֲא ֹדנֵינּו מִ כָל אֱֹלהִ ים :כָל אֲשֶ ר חָ פֵ ץ
ָארץ בַ יַמִ י ם וְ כָל תְ הוֹמוֹת :מַ ֲעלֶה נְשִ אִ ים מִ ְקצֵ ה הָ ָארֶ ץ בְ רָ ִקים
ְי ֹהוָה עָ שָ ה בַ שָ מַ יִם ּובָ ֶ
לַמָ טָ ר עָ שָ ה מוֹצֵ א רּוחַ מֵ אוֹצְ רוֹתָ יו :שֶ הִ כָה בְ כוֹרֵ י מִ צְ רָ יִם מֵ ָאדָ ם עַ ד בְ הֵ מָ ה :שָ לַח
אֹ תוֹת ּומֹ פְ תִ ים בְ ת ֹוכֵכִ י ִמצְ ָריִם בְ פַ ְרעֹ ה ּובְ כָל עֲבָ דָ יו :שֶ הִ כָה ג ֹויִם רַ בִ ים וְ הָ רַ ג מְ לָכִ ים
ַארצָ ם
ֲצּומים :לְ סִ יחוֹן מֶ לְֶך הָ אֱמֹ ִרי ּולְ עוֹג מֶ לְֶך הַ בָ שָ ן ּולְ כֹ ל מַ מְ לְ כוֹת כְ נָעַ ן :וְ נָתַ ן ְ
ע ִ
ַנ ֲחלָה ַנ ֲחלָה לְ י ְִש ָראֵ ל עַ מוְֹ :י ֹהוָה שִ מְ ָך לְ ע ֹולָם ְי ֹהוָה זִ כְ ְרָך לְ דֹר ָודֹר :כִ י י ִָדין ְי ֹהוָה
עַ מ ֹו וְ עַ ל עֲבָ ָדיו יִתְ נֶחָ ם :עֲצַ בֵ י הַ ג ֹויִם כֶסֶ ף וְ זָהָ ב מַ עֲשֵ ה יְדֵ י ָאדָ ם :פֶה לָהֶ ם וְ ֹלא
י ְַדבֵ רּו עֵ י ַניִם לָהֶ ם וְ ֹלא י ְִראוָֹ :אזְ ַניִם לָהֶ ם וְ ֹלא ַיאֲזִ ינּו ַאף אֵ ין יֶש רּוחַ בְ פִ יהֶ ם :כְ מוֹהֶ ם
יִהְ יּו עֹ שֵ יהֶ ם כָל אֲשֶ ר בֹטֵ חַ בָ הֶ ם :בֵ ית יִשְ רָ אֵ ל בָ רֲ כּו אֶ ת ְי ֹהוָה בֵ ית ַא ֲהרֹן בָ רֲ כּו אֶ ת
שכֵן
ְי ֹהוָה :בֵ ית הַ לֵוִ י בָ רֲ כּו אֶ ת ְי ֹהוָה י ְִראֵ י ְי ֹהוָה בָ רֲ כּו אֶ ת ְי ֹהוָה :בָ רּוְך ְי ֹהוָה מִ צִ יוֹן ֹ
יְרּושָ ִ ָלם הַ לְ לּויָּה:
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הלל הגדול
מזמור קל"ו

הוֹדּו לַיהֹ וָ ה כִ י טוֹב
הוֹדּו לֵאֹלהֵ י הָ אֱֹלהִ ים

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

הוֹדּו ַל ֲא ֹדנֵי הָ ֲא ֹדנִים
לְ עֹ שֵ ה נִפְ לָאוֹת גְ דֹלוֹת לְ בַ ד ֹו

כִ י לְ עֹ לָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

לְ עֹ שֵ ה הַ שָ מַ יִם בִ תְ בּונָה
ָארץ עַ ל הַ מָ יִם
לְ רֹקַ ע הָ ֶ

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

לְ עֹ שֵ ה או ִֹרים גְ דֹלִ ים
אֶ ת הַ שֶ מֶ ש לְ מֶ ְמשֶ לֶת בַ יוֹם

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

אֶ ת הַ י ֵָרחַ וְ כ ֹוכָבִ ים לְ מֶ מְ שְ לוֹת בַ ָל ְילָה
לְ מַ כֵה ִמצְ ַריִם בִ בְ כוֹרֵ יהֶ ם

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

וַיוֹצֵ א י ְִש ָראֵ ל ִמת ֹוכָם
בְ יָד ֲחזָקָ ה ּובִ זְ רוֹעַ נְטּויָה

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

לְ גֹ זֵר יַם סּוף לִ גְ ז ִָרים
וְ הֶ עֱבִ יר י ְִש ָראֵ ל בְ תוֹכ ֹו

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

וְ נִעֵ ר פ ְַרעֹ ה וְ חֵ יל ֹו בְ יַם סּוף
לְ מוֹלִ יְך עַ מ ֹו בַ ִמ ְדבָ ר

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

לְ מַ כֵה ְמלָכִ ים גְ דֹלִ ים
ַו ַי ֲהרֹג ְמלָכִ ים אַ ִד ִירים

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

לְ סִ יחוֹן מֶ לְֶך הָ אֱמֹ ִרי
ּולְ עוֹג מֶ לְֶך הַ בָ שָ ן

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

ַארצָ ם לְ ַנ ֲחלָה
וְ נָתַ ן ְ
ַנ ֲחלָה לְ י ְִש ָראֵ ל עַ בְ ד ֹו

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

שֶ בְ ִשפְ לֵנּו ָזכַר לָנּו
וַיִ פְ ְרקֵ נּו ִמצָ ֵרינּו

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

נֹ תֵ ן לֶחֶ ם לְ כָל בָ שָ ר
הוֹדּו לְ אֵ ל הַ שָ מָ יִם

כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
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מזמור ל"ג ַרנְנּו צַ ִד ִיקים בַ יְהֹ וָ ה ַליְשָ ִרים נָאוֹה תְ הִ לָה :הוֹדּו לַי ֹהוָה בְ כִ נוֹר בְ נֵבֶ ל
עָ שוֹר ז ְַמרּו לוִֹ :שירּו ל ֹו ִשיר חָ דָ ש הֵ יטִ יבּו ַנגֵן בִ תְ רּועָ ה :כִ י יָשָ ר ְדבַ ר ְי ֹהוָה וְ כָל
מַ עֲשֵ הּו בֶ אֱמּונָה :אֹ הֵ ב צְ דָ קָ ה ּומִ שְ פָט חֶ סֶ ד ְי ֹהוָה מָ לְ ָאה הָ ָארֶ ץ :בִ ְדבַ ר ְי ֹהוָה
שָ מַ יִם ַנעֲשּו ּובְ רּוחַ פִ יו כָל צְ בָ ָאםֹ :כנֵס ַכנֵד מֵ י הַ יָם נֹ תֵ ן בְ אֹ צָ רוֹת תְ הוֹמוֹת :י ְִירא ֹו
ָארץ ִממֶ נּו יָגּורּו כָל יֹשְ בֵ י תֵ בֵ ל :כִ י הּוא ָאמַ ר ַויֶהִ י הּוא צִ ּוָה ַו ַיעֲמֹ ד:
מֵ ְי ֹהוָה כָל הָ ֶ
ְי ֹהוָה הֵ פִ יר עֲצַ ת ג ֹויִם הֵ נִיא מַ חְ שְ בוֹת עַ מִ ים :עֲצַ ת ְי ֹה ָוה לְ ע ֹולָם תַ עֲמֹ ד מַ חְ שְ בוֹת
לִ ב ֹו לְ דֹר ָודֹר :אַ ְש ֵרי הַ גוֹי אֲשֶ ר ְי ֹהוָה אֱֹלהָ יו הָ עָ ם בָ חַ ר לְ ַנ ֲחלָה לוֹ :מִ שָ מַ יִם הִ בִ יט
ָאדם :מִ מְ כוֹן שִ בְ ת ֹו הִ שְ גִ יחַ אֶ ל כָל יֹשְ בֵ י הָ ָארֶ ץ :הַ יֹצֵ ר
ְי ֹהוָה ָרָאה אֶ ת כָל בְ נֵי הָ ָ
יַחַ ד לִ בָ ם הַ מֵ בִ ין אֶ ל כָל מַ עֲשֵ יהֶ ם :אֵ ין הַ מֶ לְֶך נוֹשָ ע בְ רָ ב חָ יִל גִ בוֹר ֹלא ִינָצֵ ל בְ ָרב
כֹחַ  :שֶ קֶ ר הַ ּסּוס לִ תְ שּועָ ה ּובְ רֹב חֵ יל ֹו ֹלא יְמַ לֵט :הִ נֵה עֵ ין ְי ֹהוָה אֶ ל יְרֵ ָאיו
ל ְַמ ַיחֲלִ ים לְ חַ סְ דוֹ :לְ הַ צִ יל מִ מָ וֶת נַפְ שָ ם ּולְ חַ יוֹתָ ם בָ רָ עָ ב :נַפְ שֵ נּו חִ כְ תָ ה לַי ֹהוָה
עֶ זְ ֵרנּו ּומָ גִ נֵנּו הּוא :כִ י ב ֹו יִשְ מַ ח לִ בֵ נּו כִ י בְ שֵ ם קָ ְדש ֹו בָ טָ חְ נּו :יְהִ י חַ סְ ְדָך ְי ֹהוָה
עָ לֵינּו ַכאֲשֶ ר יִחַ לְ נּו לְָך:
מזמור צ"ב

ִמזְ מוֹר ִשיר לְ יוֹם הַ שַ בָ ת :טוֹב לְ הֹדוֹת לַי ֹהוָה ּולְ זַמֵ ר לְ שִ מְ ָך עֶ לְ יוֹן:

לְ הַ גִ יד בַ בֹקֶ ר חַ סְ ֶדָך ֶואֱמּונָתְ ָך בַ לֵילוֹתֲ :עלֵי עָ שוֹר ַו ֲעלֵי נָבֶ ל ֲעלֵי הִ גָיוֹן בְ כִ נוֹר:
כִ י ִשמַ ְחתַ נִי ְי ֹהוָה בְ פָ ֳעלֶָך בְ מַ עֲשֵ י יָדֶ יָך אֲרַ נֵן :מַ ה ג ְָדלּו מַ עֲשֶ יָך ְי ֹהוָה מְ אֹ ד עָ מְ קּו
מַ ְח ְשבֹתֶ יָך :אִ יש בַ עַ ר ֹלא יֵדָ ע ּוכְ סִ יל ֹלא יָבִ ין אֶ ת זֹאת :בִ פְ רֹחַ ְרשָ עִ ים כְ מ ֹו עֵ שֶ ב
ַויָצִ יצּו כָל פֹ ֲעלֵי ָאוֶן לְ הִ שָ ְמדָ ם עֲדֵ י עַ ד :וְ אַ תָ ה מָ רוֹם לְ עֹ לָם ְי ֹהוָה :כִ י הִ נֵה אֹ יְבֶ יָך
ְי ֹהוָה כִ י הִ נֵה אֹ יְבֶ יָך יֹאבֵ דּו יִתְ פ ְָרדּו כָל פֹ ֲעלֵי ָאוֶן :וַתָ רֶ ם כִ ְראֵ ים קַ ְרנִי בַ ֹּלתִ י בְ שֶ מֶ ן
שּורי בַ ּקָ מִ ים עָ לַי מְ רֵ עִ ים תִ שְ מַ עְ נָה ָאזְ נָי :צַ ִדיק כַתָ מָ ר יִפְ ָרח
ַר ֲענָן :וַתַ בֵ ט עֵ ינִי בְ ָ
כְ אֶ ֶרז בַ לְ בָ נוֹן י ְִשגֶהְ :שתּולִ ים בְ בֵ ית ְי ֹהוָה בְ חַ צְ רוֹת אֱֹלהֵ ינּו יַפְ ִריחּו :עוֹד יְנּובּון
צּורי וְ ֹלא עַ וְ לָתָ ה בוֹ:
בְ שֵ יבָ ה ְדשֵ נִים וְ ַר ֲע ַננִים יִהְ יּו :לְ הַ גִ יד כִ י יָשָ ר ְי ֹהוָה ִ
מזמור צ"ג יְהֹ וָ ה מָ לְָך גֵאּות לָבֵ ש לָבֵ ש ְי ֹהוָה עֹ ז הִ תְ אַ זָר ַאף תִ כוֹן תֵ בֵ ל בַ ל תִ מוֹט:
נָכוֹן כִ סְ אֲָך מֵ ָאז מֵ ע ֹולָם אָ תָ ה :נָשְ אּו נְהָ רוֹת ְי ֹהוָה נָשְ אּו נְהָ רוֹת ק ֹולָם יִשְ אּו נְהָ רוֹת
ָדכְ יָםִ :מּקֹ לוֹת מַ יִם ַרבִ ים אַ ִד ִירים מִ שְ בְ רֵ י יָם אַ ִדיר בַ מָ רוֹם ְי ֹהוָה :עֵ דֹתֶ יָך נֶאֶ מְ נּו
ְמאֹ ד לְ בֵ יתְ ָך ָנ ֲאוָה קֹ ֶדש ְי ֹהוָה לְ אֹ רֶ ְך יָמִ ים:
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אַ ְש ֵרי יו ְֹשבֵ י בֵ יתֶ ָך ,עוֹד יְהַ לְ לּוָך ּסֶ לָה:
אַ ְש ֵרי הָ עָ ם שֶ ָככָה לוֹ ,אַ ְשרֵ י הָ עָ ם שֶ ְי ֹהוָה אֱֹלהָ יו:
מזמור קמ"ה תְ הִ לָה לְ ָדוִ ד אֲרוֹמִ מְ ָך אֱלוֹהַ י הַ מֶ לְֶךַ ,ואֲבָ רֲ כָה שִ מְ ָך לְ ע ֹולָם וָעֶ ד:
בְ כָל יוֹם אֲבָ רֲ ֶכךַָ ,ואֲהַ לְ לָה שִ מְ ָך לְ ע ֹולָם וָעֶ ד:
ּומ ֻהלָל ְמאֹ ד ,וְ לִ גְ דֻ לָת ֹו אֵ ין חֵ קֶ ר:
גָדוֹל ְי ֹהוָה ְ
דוֹר לְ דוֹר יְשַ בַ ח מַ עֲשֶ יָךּ ,וגְ בּורֹתֶ יָך יַגִ ידּו:
ה ֲַדר כְ בוֹד הו ֶֹדָך ,וְ ִדבְ ֵרי נִפְ לְ אוֹתֶ יָך אָ שִ יחָ ה:
ֶועֱזּוז נו ְֹראֹ תֶ יָך יֹאמֵ רּוּ ,וגְ דּולָתְ ָך אֲסַ פְ רֶ נָה:
ֵזכֶר ַרב טּובְ ָך יַבִ יעּו ,וְ צִ ְדקָ תְ ָך יְרַ נֵנּו:
חַ נּון וְ ַרחּום ְי ֹהוָה ,אֶ ֶרְך אַ ַפיִם ּוגְ דָ ל חָ סֶ ד:
טוֹב ְי ֹהוָה ַלכֹל ,וְ ַרחֲמָ יו עַ ל כָל מַ עֲשָ יו:
יוֹדּוָך ְי ֹהוָה כָל מַ עֲשֶ יָךַ ,וחֲסִ ידֶ יָך יְבָ רֲ כּוכָה:
כְ בוֹד מַ לְ כּותְ ָך יֹאמֵ רּוּ ,וגְ בּורָ תְ ָך יְדַ בֵ רּו:
ָאדם גְ בּו ֹרתָ יוּ ,וכְ בוֹד הֲדַ ר מַ לְ כּותוֹ:
לְ הו ִֹדיעַ לִ בְ נֵי הָ ָ
מַ לְ כּותְ ָך מַ לְ כּות כָל עֹ ל ִָמיםּ ,ומֶ מְ שֶ לְ תְ ָך בְ כָל דוֹר וָדוֹר:
סוֹמֵ ְך ְי ֹהוָה לְ כָל הַ נֹ פְ לִ ים ,וְ זוֹקֵ ף לְ כָל הַ כְ פּופִ ים:
עֵ ינֵי כֹ ל אֵ לֶיָך יְשַ בֵ רּו ,וְ אַ תָ ה נוֹתֵ ן לָהֶ ם אֶ ת ָאכְ לָם בְ עִ תוֹ:
פוֹתֵ חַ אֶ ת י ֶָדָךּ ,ומַ ְשבִ יעַ לְ כָל חַ י רָ צוֹן:
צַ ִדיק ְי ֹהוָה בְ כָל ְד ָרכָיו ,וְ חָ סִ יד בְ כָל מַ עֲשָ יו:
קָ רוֹב ְי ֹהוָה לְ כָל קֹ ְרָאיו ,לְ כָל אֲשֶ ר י ְִקרָ אֻהּו בֶ אֱמֶ ת:
ְרצוֹן י ְֵרָאיו ַיעֲשֶ ה ,וְ אֶ ת שַ וְ עָ תָ ם יִשְ מַ ע וְ יוֹשִ יעֵ ם:
שוֹמֵ ר ְי ֹהוָה אֶ ת כָל אֹ הֲבָ יו ,וְ אֵ ת כָל הָ ְרשָ עִ ים יַשְ מִ יד:
תְ הִ לַת ְי ֹהוָה י ְַדבֶ ר פִ י ,וִ יבָ ֵרְך כָל בָ שָ ר שֵ ם קָ ְדש ֹו לְ ע ֹולָם וָעֶ ד:
ַו ֲאנ ְַחנּו נְבָ ֵרְך יָּה ,מֵ עַ תָ ה וְ עַ ד ע ֹולָם הַ לְ לּויָּה:
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מזמור קמ"ו הַ לְ לּויָּה הַ לְ לִ י נַפְ שִ י אֶ ת יְהֹ וָה :אֲהַ לְ לָה ְי ֹהוָה בְ חַ יָי ֲאזַמְ רָ ה לֵאֹלהַ י
בְ עו ִֹדיַ :אל תִ בְ ְטחּו בִ נ ְִדיבִ ים בְ בֶ ן ָאדָ ם שֶ אֵ ין ל ֹו תְ שּועָ ה :תֵ צֵ א רּוח ֹו ָישֻב
ַאדמָ ת ֹו בַ יוֹם הַ הּוא ָאבְ דּו עֶ שְ תֹ נֹ תָ יו :אַ שְ רֵ י שֶ אֵ ל ַיעֲקֹ ב בְ עֶ זְ ר ֹו שִ בְ ר ֹו עַ ל ְי ֹהוָה
לְ ְ
ָָארץ אֶ ת הַ יָם וְ אֶ ת ָכל אֲשֶ ר בָ ם הַ שֹמֵ ר אֱמֶ ת לְ ע ֹולָם :עֹ שֶ ה
אֱֹלהָ יו :עֹ שֶ ה שָ מַ יִם ו ֶ
ֲסּוריםְ :י ֹהוָה פֹ קֵ חַ עִ וְ ִרים ְי ֹהוָה
ֲשּוקים נֹ תֵ ן לֶחֶ ם ל ְָרעֵ בִ ים ְי ֹהוָה מַ תִ יר א ִ
ִמ ְשפָט ָלע ִ
זֹקֵ ף כְ פּופִ ים ְי ֹהוָה אֹ הֵ ב צַ ִד ִיקיםְ :י ֹהוָה שֹמֵ ר אֶ ת ג ִֵרים יָתוֹם וְ ַאלְ מָ נָה יְעוֹדֵ ד וְ דֶ ֶרְך
ְרשָ עִ ים יְעַ ּוֵת :י ְִמֹלְך יְהֹ וָ ה לְ ע ֹולָם אֱֹלהַ יְִך צִ יוֹן לְ דֹר וָ דֹר הַ לְ לּויָּה:
מזמור קמ"ז

הַ לְ לּויָּה כִ י טוֹב זַמְ ָרה אֱֹלהֵ ינּו כִ י נָעִ ים נָאוָה תְ הִ לָה :ב ֹונֵה יְרּושָ ִ ַלם

ְי ֹהוָה נ ְִדחֵ י י ְִש ָראֵ ל ְי ַכנֵס :הָ רֹפֵ א לִ שְ בּורֵ י לֵב ּומְ חַ בֵ ש לְ עַ צְ בוֹתָ ם :מ ֹונֶה מִ סְ פָר
לַכ ֹוכָבִ ים לְ כֻלָם שֵ מוֹת י ְִק ָרא :גָדוֹל אֲד ֹונֵינּו וְ רַ ב כֹחַ לִ תְ בּונָת ֹו אֵ ין מִ סְ פָר :מְ עו ֵֹדד
ֲענָוִ ים ְי ֹהוָה מַ ְשפִ יל ְרשָ עִ ים עֲדֵ י ָארֶ ץ :עֱנּו לַי ֹהוָה בְ תוֹדָ ה זַמְ רּו לֵאֹלהֵ ינּו בְ כִ נוֹר:
הַ ְמכַּסֶ ה שָ מַ יִם בְ עָ בִ ים הַ מֵ כִ ין לָָארֶ ץ מָ טָ ר הַ מַ צְ מִ יחַ הָ ִרים חָ צִ יר :נוֹתֵ ן לִ בְ הֵ מָ ה
ל ְַחמָ ּה לִ בְ נֵי עֹ ֵרב אֲשֶ ר י ְִק ָראוֹֹ :לא בִ גְ בּורַ ת הַ ּסּוס יֶחְ פָץ ֹלא בְ שוֹקֵ י הָ אִ יש י ְִרצֶ ה:
רוֹצֶ ה ְי ֹהוָה אֶ ת י ְֵרָאיו אֶ ת הַ מְ ַיחֲלִ ים לְ חַ סְ דוֹ :שַ בְ חִ י יְרּושָ ַליִם אֶ ת ְי ֹהוָה הַ לְ לִ י
אֱֹלהַ יְִך צִ יוֹן :כִ י ִחזַק בְ ִריחֵ י שְ עָ רָ יְִך בֵ רַ ְך בָ ַניְִך בְ ִק ְרבֵ ְך :הַ ּׂשָ ם גְ בּולְֵך שָ לוֹם חֵ לֶב
שלֵחַ אִ מְ רָ ת ֹו ָארֶ ץ עַ ד מְ הֵ רָ ה יָרּוץ ְדבָ רוֹ :הַ נֹ תֵ ן שֶ לֶג כַצָ מֶ ר
ִח ִטים י ְַשבִ יעֵ ְך :הַ ֹ
כְ פוֹר כָאֵ פֶ ר יְפַ זֵר :מַ ְשלִ יְך קַ ְרח ֹו כְ פִ תִ ים לִ פְ נֵי קָ רָ ת ֹו מִ י ַיעֲמֹ ד :יִשְ לַח ְדבָ ר ֹו
וְ י ְַמסֵ ם יַשֵ ב רּוח ֹו יִזְ לּו מָ יִם :מַ גִ יד ְדבָ רָ יו לְ ַיעֲקֹ ב חֻּקָ יו ּומִ שְ פָטָ יו לְ יִשְ רָ אֵ לֹ :לא
ּומ ְשפ ִָטים בַ ל יְדָ עּום הַ לְ לּויָּה:
עָ שָ ה כֵן לְ כָל גוֹי ִ
מזמור קמ"ח

הַ לְ לּויָּה הַ לְ לּו אֶ ת יְהֹ וָ ה מִ ן הַ שָ מַ יִם הַ לְ לּוהּו בַ מְ רוֹמִ ים :הַ לְ לּוהּו כָל

מַ לְ ָאכָיו הַ לְ לּוהּו כָל צְ בָ ָאיו :הַ לְ לּוהּו שֶ מֶ ש וְ יָרֵ חַ הַ לְ לּוהּו כָל כוֹכְ בֵ י אוֹר:
הַ לְ לּוהּו ְשמֵ י הַ שָ מָ יִם וְ הַ מַ יִם אֲשֶ ר מֵ עַ ל הַ שָ מָ יִם :יְהַ לְ לּו אֶ ת שֵ ם ְי ֹהוָה כִ י הּוא
ָארץ
צִ ּוָה וְ נִבְ ָראּוַ :ו ַיע ֲִמ ֵידם לָעַ ד לְ ע ֹולָם חָ ק נָתַ ן וְ ֹלא ַיעֲבוֹר :הַ לְ לּו אֶ ת ְי ֹהוָה מִ ן הָ ֶ
תַ נִינִים וְ כָל תְ הֹמוֹת :אֵ ש ּו בָ רָ ד שֶ לֶג וְ ִקיטוֹר רּוחַ סְ עָ רָ ה עֹ שָ ה ְדבָ רוֹ :הֶ הָ ִרים וְ כָל
גְ בָ עוֹת עֵץ פְ ִרי וְ כָל א ֲָרזִ ים :הַ חַ יָה וְ כָל בְ הֵ מָ ה רֶ מֶ ש וְ צִ פוֹר ָכנָף :מַ לְ כֵי אֶ רֶ ץ וְ כָל
חּורים וְ גַם בְ תּולוֹת זְ קֵ נִים עִ ם ְנעָ ִרים :יְהַ לְ לּו
לְ א ִֻמים שָ ִרים וְ כָל שֹפְ טֵ י ָארֶ ץ :בַ ִ
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אֶ ת שֵ ם ְי ֹהוָה כִ י נ ְִשגָב ְשמ ֹו לְ בַ ד ֹו הוֹד ֹו עַ ל אֶ רֶ ץ וְ שָ מָ יִםַ :ויָרֶ ם קֶ רֶ ן לְ עַ מ ֹו תְ הִ לָה
לְ כָל חֲסִ ָידיו לִ בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל עַ ם ְקרֹב ֹו הַ לְ לּויָּה:
מזמור קמ"ט הַ לְ לּויָּה ִשירּו לַיהֹ וָ ה שִ יר חָ ָדש תְ הִ לָת ֹו בִ ְקהַ ל חֲסִ ִידים :יִשְ מַ ח יִשְ רָ אֵ ל
בְ עֹ שָ יו בְ נֵי צִ יוֹן יָגִ ילּו בְ מַ לְ כָם :יְהַ לְ לּו שְ מ ֹו בְ מָ חוֹל בְ תֹ ף וְ כִ נוֹר ְיזַמְ רּו לוֹ :כִ י
רוֹצֶ ה ְי ֹהוָה בְ עַ מ ֹו יְפָ אֵ ר ֲענָוִ ים בִ ישּועָ ה :יַעְ לְ זּו חֲסִ ִידים בְ כָבוֹד יְרַ נְנּו עַ ל
ִמ ְשכְ בוֹתָ ם :רו ְֹממוֹת אֵ ל בִ גְ ר ֹונָם וְ חֶ רֶ ב פִ יפִ יוֹת בְ יָדָ םַ :לעֲשוֹת נְקָ מָ ה בַ ג ֹויִם
ת ֹוכֵחֹ ת בַ לְ א ִֻמים :לֶאְ סֹ ר מַ לְ כֵיהֶ ם בְ זִ ִּקים וְ נִכְ בְ דֵ יהֶ ם בְ כַבְ לֵי בַ ְרזֶלַ :לעֲשוֹת בָ הֶ ם
ִמ ְשפָט כָתּוב הָ ָדר הּוא לְ כָל חֲסִ ידָ יו הַ לְ לּויָּה:
מזמור ק"נ הַ לְ לּויָּה הַ לְ לּו אֵ ל בְ קָ ְדש ֹו הַ לְ לּוהּו בִ ְר ִקיעַ עֻזוֹ :הַ לְ לּוהּו בִ גְ בּורֹתָ יו
הַ לְ לּוהּו כְ רֹב ג ְֻדלוֹ :הַ לְ לּוהּו בְ תֵ קַ ע שוֹפָ ר הַ לְ לּוהּו בְ נֵבֶ ל וְ כִ נוֹר :הַ לְ לּוהּו בְ תֹ ף
ּומָ חוֹל הַ לְ לּוהּו בְ ִמנִים וְ עּוגָב  :הַ לְ לּוהּו בְ צִ לְ צְ לֵי שָ מַ ע הַ לְ לּוהּו בְ צִ לְ צְ לֵי תְ רּועָ ה:
כָל הַ נְשָ מָ ה תְ הַ לֵל יָּה הַ לְ לּויָה :כָל הַ נְשָ מָ ה תְ הַ לֵל יָּה הַ לְ לּויָה:

11

צָ ְמָאה נַפְ שִ י
לִ בִ י ּובְ שָ ִרי

לֵאֹלהִ ים לְ אֵ ל חָ י
י ְַרנְנּו לְ אֵ ל חָ י

אֵ ל חַ י בְ רָ ָאנִי
כִ י ֹלא י ְִרַאנִי

וְ ָאמַ ר חַ י ָאנִי
הָ ָאדָ ם וָחָ י

בָ ָרא כֹל בְ חָ כְ מָ ה
וְ נֶעֶ לְ מָ ה

בְ עֵ צָ ה ּובִ מְ זִ מָ ה
מֵ עֵ ינֵי כָל חָ י

צָ ְמָאה נַפְ שִ י
לִ בִ י ּובְ שָ ִרי

לֵאֹלהִ ים לְ אֵ ל חָ י
י ְַרנְנּו לְ אֵ ל חָ י

ָרם עַ ל כֹל כְ בוֹדו
בָ רּוְך אֲשֶ ר בְ יָד ֹו

כָל פֶה יְחַ ו הוֹד ֹו
נֶפֶ ש כָל חָ י

הִ בְ ִדיל ִנינֵי תָ ם
אֲשֶ ר ַיעֲשֶ ה אוֹתָ ם

ח ִֻּקים לְ הוֹרוֹתָ ם
הָ ָאדָ ם וָחָ י

צָ ְמָאה נַפְ שִ י
לִ בִ י ּובְ שָ ִרי

לֵאֹלהִ ים לְ אֵ ל חָ י
י ְַרנְנּו לְ אֵ ל חָ י

עַ ל כֹל חֲסָ דֶ יָך
פוֹתֵ חַ אֶ ת יָדֶ ָך

תְ חַ דֵ ש עֵ דֶ יָך
ּומַ שְ בִ יעַ לְ כָל חָ י

אֶ פְ רֹש לְ ָך כַפִ י
בְ עֵ ת אֶ פְ תַ ח אֶ ת פִ י
צָ ְמָאה נַפְ שִ י
לִ בִ י ּובְ שָ ִרי

וְ אֶ ּקוֹד עַ ל אַ פִ י
בְ נִשְ מַ ת כָל חָ י
לֵאֹלהִ ים לְ אֵ ל חָ י
י ְַרנְנּו לְ אֵ ל חָ י

רשות ל'נשמת כל חי' ,רבי אברהם אבן עזרא
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נ ְִשמַ ת כָל חַ י תְ בָ ֵרְך אֶ ת ִשמְ ָך ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו .וְ רּוחַ כָל בָ שָ ר תְ פָ אֵ ר ּותְ רוֹמֵ ם זִ כְ ְרָך
מַ לְ כֵנּו תָ ִמידִ :מן הָ ע ֹולָם וְ עַ ד הָ ע ֹולָם אַ תָ ה אֵ לּ .ומִ בַ לְ עָ דֶ יָך אֵ ין לָנּו מֶ לְֶך גוֹאֵ ל
ּומפַ ְרנֵס וְ ע ֹונֶה ּומְ רַ חֵ ם בְ כָל עֵ ת צָ רָ ה וְ צּוקָ ה .אֵ ין לָנּו מֶ לְֶך
ּומו ִֹשיעַ  .פו ֶֹדה ּומַ צִ יל ְ
ע ֹוזֵר וְ סוֹמֵ ְך אֶ לָא אָ תָ ה  :אֱֹלהֵ י הָ ִראש ֹונִים וְ הָ ַאחֲר ֹונִים .אֱלוֹּהַ כָל בְ ִריוֹת .אֲדוֹן כָל
ת ֹולָדוֹת .הַ ְמ ֻהלָל בְ כָל הַ תִ ְשבָ חוֹת .הַ מְ נַהֵ ג ע ֹולָמ ֹו בְ חֶ סֶ ד ּובְ ִריוֹתָ יו בְ רַ חֲמִ ים :וַי ֹהוָה
עֵ ר .הִ נֵה ֹלא יָנּום וְ ֹלא יִישָ ן .הַ מְ ע ֹו רֵ ר יְשֵ נִים .וְ הַ מֵ ִקיץ נ ְִרדָ מִ ים .מְ חַ יֵה מֵ תִ ים וְ רוֹפֵ א
ֲסּורים .וְ הַ ּסוֹמֵ ְך
חוֹלִ ים פוֹקֵ חַ עִ וְ ִרים וְ זוֹקֵ ף כְ פּופִ ים .וְ הַ מֵ שִ יחַ אִ לְ מִ ים .וְ הַ מַ תִ יר א ִ
נוֹפְ לִ ים .וְ הַ זוֹקֵ ף כְ פּופִ ים .וְ הַ מְ פַ ֲענֵחַ ֶנ ֱעלָמִ יםּ .ולְ ָך לְ בַ ְדָך ֲא ַנחְ נּו מו ִֹדים :וְ אִ לּו פִ ינּו
מָ לֵא ִש ָירה ַכיָםּ .ולְ ש ֹונֵנּו ִרנָה ַכהֲמוֹן ַגלָיו .וְ שִ פְ תוֹתֵ ינּו שֶ בַ ח כְ מֶ ְרחֲבֵ י רָ ִקיעַ .
וְ עֵ ינֵינּו ְמאִ ירוֹת כַשֶ מֶ ש וְ ַכיָרֵ חַ  .וְ יָדֵ ינּו פְ רּושוֹת כְ נִשְ רֵ י שָ מָ יִם .וְ רַ גְ לֵינּו קַ לוֹת
ָכאַ יָלוֹת .אֵ ין ֲאנ ְַחנּו מַ סְ פִ ִיקים לְ הוֹדוֹת לְ ָך ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו.
ּולְ בָ ֵרְך אֶ ת ִש ְמָך מַ לְ כֵנּו .עַ ל ַאחַ ת מֵ ָאלֶף אֶ לֶף ַאלְ פֵ י ֲאלָפִ ים וְ ִרבֵ י ְרבָ בוֹת פְ עָ ִמים.
הַ טוֹבוֹת נִּסִ ים וְ נִפְ לָאוֹת שֶ עָ שִ יתָ עִ ם אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו וְ עִ מָ נּו :מִ לְ פָ נִים מִ מִ צְ ַריִם
ּומבֵ ית עֲבָ ִדים פְ ִדיתָ נּו .בְ רָ עָ ב ַזנְתָ נּוּ .ובְ שָ בָ ע כִ לְ כַלְ תָ נּו.
גְ ַאלְ תָ נּו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּוִ .
ּומ ֶדבֶ ר ִמלַטְ תָ נּוּ .ומֵ ֳח ָליִם רָ עִ ים וְ רַ בִ ים וְ ֶנאֱמָ נִים ִדלִ יתָ נּו :עַ ד הֵ נָה
מֵ חֶ ֶרב הִ צַ לְ תָ נּוִ .
ֲעזָרּונּו ַרחֲמֶ יָך .וְ ֹלא ֲעזָבּונּו חֲסָ דֶ יָך ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו .וְ ַאל תִ טְ שֵ נּו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו ָלנֶצַ ח:
עַ ל כֵן אֵ בָ ִרים שֶ פִ לַגְ תָ בָ נּו .וְ רּוחַ ּונְשָ מָ ה שֶ נָפַ חְ תָ בְ אַ פֵינּו .וְ לָשוֹן אֲשֶ ר שַ מְ תָ בְ פִ ינּו.
הֵ ן הֵ ם .יוֹדּו וִ יבָ ְרכּו וִ ישַ בְ חּו וִ יפָ אֲרּו וִ ישו ְֹררּו וִ ירוֹמְ מּו וְ ַיע ֲִריצּו וְ י ְַק ִדישּו וְ יַמְ לִ יכּו
אֶ ת ִש ְמָך מַ לְ כֵנּו תָ ִמיד :כִ י כָל פֶה לְ ָך יוֹדֶ ה .וְ כָל לָשוֹן לְ ָך תִ שָ בַ ע .וְ כָל עַ יִן לְ ָך
תְ צַ פֶה .וְ כָל בֶ ֶרְך לְ ָך תִ כְ ַרע .וְ כָל קוֹמָ ה לְ פָ נֶיָך תִ שְ תַ חֲוֶ ה .וְ כָל הַ לְ בָ בוֹת יִירָ אּוָך .וְ כָל
קֶ ֶרב ּוכְ לָיוֹת ְיז ְַמרּו לִ ְשמֶ ָך .כַדָ בָ ר שֶ כָתּוב .כָל עַ צְ מוֹתַ י תֹ אמַ ְרנָה ְי ֹהוָה מִ י כָמוָֹך.
מַ צִ יל עָ נִי מֵ חָ זָק ִממֶ נּו .וְ עָ נִי וְ אֶ בְ יוֹן מִ גוֹזְ ל ֹו :מִ י י ְִדמֶ ה לְָךּ .ומִ י יִשְ וֶה לְָךּ .ומִ י ַיע ֲָרְך
לְָך .הָ אֵ ל הַ גָדוֹל הַ גִ בוֹר וְ הַ נוֹרָ א אֵ ל עֶ לְ יוֹן .ק ֹונֵה שָ מַ יִם וָָארֶ ץ :נְהַ לֶלְ ָך ּונְשַ בֵ חֲָך
ּונְפָ אֶ ְרָך ּונְבָ ֵרְך אֶ ת שֵ ם קָ ְדשֶ ָך .כָָאמּור .לְ דָ וִ ד .בָ ְרכִ י נַפְ שִ י אֶ ת ְי ֹהוָה .וְ כָל ְק ָרבַ י אֶ ת
שֵ ם קָ ְדש ֹו :הָ אֵ ל בְ תַ ֲעצֻמוֹת ֻעזֶָך .הַ גָדוֹל בִ כְ בוֹד שְ מֶ ָך .הַ גִ בוֹר ָלנֶצַ ח וְ הַ נ ֹו ָרא
בְ נו ְֹראוֹתֶ יָך :הַ מֶ לְֶך הַ יוֹשֵ ב עַ ל כִ ּסֵ א ָרם וְ נִּׂשָ א:
ש ֹוכֵן עַ ד מָ רוֹם וְ קָ דוֹש שְ מוֹ.
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שַ וְ עַ ת ֲענִיִ ים אַ תָ ה תִ שְ מַ ע ,צַ עֲקַ ת הַ דַ ל תַ ְקשִ יב וְ תו ִֶֹֽשיעַ .
וְ כָתּוב ַר ְננּּ֣ו צַ ְִ֭ד ִיקים ֶֽ ַבי ֹה ָוָ֑ה ַ ְ֝ליְשָ ִר֗ים נָא ָוָ֥ה תְ הִ ֶֽ ָלה:
בְ פִ י יְשָ ִרים תִ תְ רוֹמָ ם.
ּובְ שִ פְ תֵ י צַ ִד ִיקים תִ תְ בָ רַ ְך.
ּובִ לְ שוֹן חֲסִ ִידים תִ תְ קַ דָ ש.
ּובְ קֶ רֶ ב ְקדוֹשִ ים תִ תְ הַ לָל:
ּובְ מַ ְקהֲלוֹת ִרבְ בוֹת עַ ְמָך בֵ ית יִשְ רָ אֵ ל .בְ ִרנָה יִתְ פָאֵ ר שִ מְ ָך מַ לְ כֵנּו בְ כָל דוֹר וָדוֹר .שֶ כֵן
ְצּורים .לְ פָ נֶיָך ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו .לְ הוֹדוֹת לְ הַ לֵל
חוֹבַ ת כָל הַ י ִ
לְ שַ בֵ חַ לְ פָ אֵ ר לְ רוֹמֵ ם לְ הַ ֵדר ּולְ נַצֵ חַ לְ בָ רֵ ְך לְ עַ לֵה ּולְ קַ לֵס .עַ ל כָל ִדבְ רֵ י שִ ירוֹת
וְ תִ ְשבְ חוֹת ָדוִ ד בֶ ן יִשַ י עַ בְ ְדָך מְ שִ יחֶ ָך:
ּובְ כֵן י ְִשתַ בַ ח ִש ְמָך לָעַ ד מַ לְ כֵנּו .הָ אֵ ל הַ מֶ לְֶך הַ גָדוֹל וְ הַ ּקָ דוֹש בַ שָ מַ יִם ּובָ ָארֶ ץ .כִ י לְ ָך
נָאֶ ה ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו :שִ יר ּושְ בָ חָ ה .הַ לֵל וְ זִ מְ רָ ה .עוֹז
בּורה .תְ הִ לָה וְ תִ פְ אֶ רֶ תְ .קדֻ שָ ה ּומַ לְ כּות :בְ רָ כוֹת וְ הוֹדָ אוֹת
ּומֶ ְמשָ לָה .נֶצַ ח גְ דֻ לָה ּוגְ ָ
לְ ִש ְמָך הַ גָדוֹל וְ הַ ּקָ דוֹשּ .ומֵ ע ֹולָם וְ עַ ד ע ֹולָם אַ תָ ה אֵ ל :בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָ ה .אֵ ל מֶ לְֶך
ּומ ֻהלָל בַ תִ ְשבָ חוֹת .אֵ ל הַ הו ָֹדאוֹת .אֲדוֹן הַ נִפְ לָאוֹת .בוֹרֵ א כָל הַ נְשָ מוֹתִ .רבוֹן
גָדוֹל ְ
כָל הַ מַ ע ֲִשים .הַ בוֹחֵ ר בְ ִש ֵירי זִ מְ ָרה .מֶ לְֶך יָחִ יד אֵ ל חֵ י הָ ע ֹולָמִ ים:
בשבת שובה אומרים קודם חצי קדיש מזמור זה פסוק בפסוק

שִ יר הַ מַ עֲלוֹת מִ מַ עֲמַ ּקִ ים קְ רָ אתִ יָך ְי ֹהוָהֲ :א ֹדנָי שִ מְ עָ ה בְ קוֹלִ י תִ הְ יֶינָה ָאזְ נֶיָך קַ שֻבוֹת לְ קוֹל
תַ חֲנּונָי  :אִ ם ֲעוֹנוֹת תִ שְ מָ ר יָּה ֲא ֹדנָי מִ י ַיעֲמֹ ד :כִי עִ מְ ָך הַ ּסְ לִ יחָ ה לְ מַ עַ ן תִ ּוָרֵ א :קִ ּוִ יתִ י ְי ֹהוָה קִ ּוְ תָ ה
נַפְ שִ י וְ לִ ְדבָ ר ֹו הוֹחָ לְ תִ י :נַפְ שִ י לַא ֹדנָי מִ שֹמְ ִרים ַלבֹקֶ ר שֹמְ ִרים ַלבֹקֶ ר :יַחֵ ל יִשְ רָ אֵ ל אֶ ל ְי ֹהוָה כִי
עִ ם ְי ֹהוָה הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְרבֵ ה עִ מ ֹו פְ דּות :וְ הּוא יִפְ דֶ ה אֶ ת יִשְ רָ אֵ ל מִ כֹ ל ֲעוֹנֹתָ יו:

יִתְ גַדַ ל וְ יִתְ קַ דַ ש שְ מֵ ּה רַ בָ א [ָאמֵ ן] .בְ עָ לְ מָ א ִדי בְ ָרא כִ ְרעּותֵ ּה וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ ה ,וְ יַצְ מַ ח
פ ְֻרקָ נֵה ,וִ יקָ רֵ ב מְ שִ יחֵ ּה [ָאמֵ ן] .בְ חַ יֵיכוֹן ּובְ יוֹמֵ יכוֹן ּובְ חַ יֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ,בַ ֲע ָגלָא
ּובִ זְ מַ ן קָ ִריב ,וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָא.
יִתְ בָ רַ ְך .וְ יִשְ תַ בַ ח .וְ יִתְ פַָאר .וְ יִתְ רוֹמַ ם .וְ יִתְ נַּׂשֵ א .וְ יִתְ הַ ָדר .וְ ִיתְ עַ לֶה .וְ יִתְ הַ לָל ְשמֵ ּה
ְדקֻ ְדשָ א ,בְ ִריְך הּוא [ָאמֵ ן] .לְ עֵ לָא (בעשי"ת ּולְ עֵ לָא) ִמן כָל בִ ְרכָתָ א וְ ִש ָירתָ א ,ת ְֻשבְ חָ תָ א
וְ ֶנחֱמָ תָ א ,דַ אֲמִ ירָ ן בְ עָ לְ מָ א ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן]:
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ש"ץ :בָ ְרכּו אֶ ת יְהֹ וָ ה הַ מְ ב ָֹרְך:
קהל :בָ רּוְך יְהֹ וָ ה הַ מְ ב ָֹרְך לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד:
ש"ץ :בָ רּוְך יְהֹ וָ ה הַ מְ ב ָֹרְך לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד:
בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָ ה אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,יוֹצֵ ר אוֹר ּובוֹרֵ א חֹ שֶ ְך .עֹ שֵ ה שָ לוֹם ּובו ֵֹרא
אֶ ת הַ כֹל :הַ כֹל יוֹדּוָך ,וְ הַ כֹל יְשַ בְ חּוָך ,וְ הַ כֹל יֹאמְ רּו אֵ ין קָ דוֹש כַי ֹהוָה .הַ כֹל
יְרו ְֹממּוָך ּסֶ לָה ,יוֹצֵ ר הַ כֹל .הָ אֵ ל הַ פוֹתֵ חַ בְ כָל יוֹם דַ לְ תוֹת שַ עֲרֵ י מִ זְ רָ חּ ,וב ֹוקֵ עַ
חַ ל ֹונֵי ָר ִקיעַ  ,מוֹצִ יא חַ מָ ה מִ מְ קוֹמָ ּה ּולְ בָ נָה מִ מְ כוֹן שִ בְ תָ ּהּ ,ומֵ אִ יר לָע ֹולָם כֻל ֹו
ּולְ יו ְֹשבָ יו ,שֶ בָ ָרא בְ ִמ ַדת הָ רַ חֲמִ ים .הַ מֵ אִ יר לָָארֶ ץ וְ לַדָ ִרים עָ לֶיהָ בְ רַ חֲמִ ים,
ּובְ טּוב ֹו ְמחַ ֵדש בְ כָל יוֹם תָ מִ יד מַ עֲשֵ ה בְ רֵ אשִ ית .מָ ה רַ בּו מַ עֲשֶ יָך ְי ֹהוָה כֻלָם
בְ חָ כְ מָ ה עָ ִשיתָ  ,מָ לְ ָאה הָ ָארֶ ץ ִק ְנ ָינֶיָך .הַ מֶ לְֶך הַ מְ רֹמָ ם לְ בַ ד ֹו מֵ ָאז ,הַ מְ שֻבָ ח
וְ הַ ְמפֹ ָאר וְ הַ ִמתְ נַּׂשֵ א ִמימוֹת ע ֹולָם .אֱֹלהֵ י ע ֹולָם בְ רַ חֲמֶ יָך הָ רַ בִ ים רַ חֵ ם עָ לֵינּו ,אֲדוֹן
ֻעזֵנּו ,צּור ִמ ְשגַבֵ נּו ,מָ גֵן יִשְ עֵ נּו ,מִ שְ גָב בַ עֲדֵ נּו .אֵ ין עֲרוְֹך לְָך וְ אֵ ין זּולָתָ ְך ,אֶ פֶ ס
ּומי דוֹמֶ ה לְָך  .אֵ ין עֲרוְֹך לְָך יְהֹ וָ ה אֱֹלהֵ ינּו בָ ע ֹולָם הַ זֶה ,וְ אֵ ין זּולָתְ ְך מַ לְ כֵנּו
בִ לְ תָ ְךִ ,
לְ חַ יֵי הָ ע ֹולָם הַ בָ א ,אֶ פֶ ס בִ לְ תָ ְך ג ֹו ֲאלֵנּו לִ ימוֹת הַ מָ שִ יחַ  ,וְ אֵ ין דוֹמֶ ה לְָך מוֹשִ יעֵ נּו
לִ תְ ִחיַת הַ מֵ תִ ים.
אֵ ל ָאדוֹן עַ ל כָל הַ מַ ע ֲִשים,
ָג ְדלּו וְ טּוב ֹו מָ לֵא ע ֹולָם,

בָ רּוְך ּומְ בֹרָ ְך בְ פִ י כָל הַ נְשָ מָ ה:
ַדעַ ת ּותְ בּונָה סוֹבְ בִ ים הוֹדו:

הַ ִמתְ גָאֶ ה עַ ל חַ יוֹת הַ ּקֹ ֶדש,
ּומישוֹר לִ פְ נֵי כִ סְ אוֹ,
זְ כּות ִ

וְ נֶהְ דָ ר בְ כָבוֹד עַ ל הַ מֶ ְרכָבָ ה:
חֶ סֶ ד וְ רַ חֲמִ ים מָ לֵא כְ בוֹדוֹ:

טוֹבִ ים ְמאוֹרוֹת שֶ בְ ָרא אֱֹלהֵ ינּו,
בּורה נָתַ ן בָ הֶ ם,
ֹכחַ ּוגְ ָ

ְיצָ רָ ם בְ דַ עַ ת בְ בִ ינָה ּובְ הַ שְ כֵל:
לִ הְ יוֹת מוֹשְ לִ ים בְ קֶ רֶ ב תֵ בֵ ל:

ּומפִ ִיקים נֹ גַּה,
ְמלֵאִ ים זִ יו ְ
ְשמֵ ִחים בְ צֵ אתָ ם וְ שָ ִשים בְ בָֹאם,

ָנאֶ ה זִ יוָם בְ כָל הָ ע ֹולָם:
עוֹשִ ים בְ אֵ ימָ ה ְרצוֹן ק ֹונֵיהֶ ם:

פְ אֵ ר וְ כָבוֹד נוֹתְ נִים לִ ְשמוֹ,
קָ ָרא לַשֶ מֶ ש וַיִ זְ ַרח אוֹר,
שֶ בַ ח נוֹתְ נִים ל ֹו כָל צְ בָ א מָ רוֹם,

צָ ֳהלָה וְ ִרנָה לְ ֵזכֶר מַ לְ כּותוֹ:
ָרָאה וְ הִ תְ ִקין צּורַ ת הַ לְ בָ נָה:
תִ פְ אֶ רֶ ת ּוגְ דֻ לָה ,שְ רָ פִ ים וְ חַ יוֹת וְ אוֹפַ נֵי הַ ּקֹ דֶ ש:
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לָאֵ ל אֲשֶ ר שָ בַ ת ִמכָל הַ מַ עֲשִ יםּ ,ובַ יוֹם הַ שְ בִ יעִ י נִתְ עַ לָה וְ יָשַ ב עַ ל כִ ּסֵ א כְ בוֹדוֹ,
תִ פְ אֶ ֶרת עָ טָ ה לְ יוֹם הַ ְמנּוחָ ה ,עֹ נֶג קָ רָ א לְ יוֹם הַ שַ בָ ת .זֶה שִ יר שֶ בַ ח שֶ ל יוֹם
הַ ְשבִ יעִ י ,שֶ ב ֹו שָ בַ ת אֵ ל ִמכל מְ לַאכְ תוֹ .וְ יוֹם הַ שְ בִ יעִ י מְ שַ בֵ חַ וְ אוֹמֵ ר מִ זְ מוֹר שִ יר
לְ יוֹם הַ שַ בָ ת  :לְ פִ יכְָך יְפָ אֲרּו לָאֵ ל כָל יְצּורָ יו ,שֶ בַ ח וִ יקָ ר ּוגְ דֻ לָה וְ כָבוֹד יִתְ נּו לָאֵ ל
מֶ לְֶך יוֹצֵ ר כֹל ,הַ מַ נ ְִחיל ְמנּוחָ ה לְ עַ מ ֹו יִשְ רָ אֵ ל בְ יוֹם שַ בַ ת קֹ ֶדש :שִ מְ ָך ְי ֹהוָה
אֱֹלהֵ ינּו יִתְ קַ ָדש ,וְ זִ כְ ְרָך יִתְ פַָאר מַ לְ כֵנּו ,בַ שָ מַ יִם מִ מַ עַ ל וְ עַ ל הָ ָארֶ ץ מִ תָ חַ ת ,עַ ל כָל
שֶ בַ ח מַ עֲשֵ ה י ֶָדיָך ,וְ עַ ל ְמאוֹרֵ י אוֹר שֶ יָצַ ְרתָ  ,הֵ מָ ה יְפָ אֲרּוָך ּסֶ לָה.
צּורנּו מַ לְ כֵנּו וְ ג ֹו ֲאלֵנּו בוֹרֵ א ְקדוֹשִ ים ,יִשְ תַ בַ ח שִ מְ ָך לָעַ ד מַ לְ כֵנּו
תִ תְ בָ ַרְך ָלנֶצַ ח ֵ
יוֹצֵ ר ְמשָ ְרתִ יםַ ,ואֲשֶ ר ְמשָ ְרתָ יו כֻלָם עוֹמְ ִדים בְ רּום ע ֹולָם ּומַ שְ מִ יעִ ים בְ י ְִרָאה יַחַ ד
רּורים ,כֻלָם גִ בו ִֹרים,
בְ קוֹל ִדבְ ֵרי אֱֹלהִ ים חַ יִ ים ּומֶ לְֶך ע ֹולָם .כֻלָם אֲהּובִ ים ,כֻלָם בְ ִ
כֻלָם ְקדו ִֹשים ,וְ כֻלָם עו ִֹשים בְ אֵ ימָ ה ּובְ י ְִרָאה רָ צוֹן ק ֹונָם ,וְ כֻלָם פוֹתְ חִ ים אֶ ת פִ יהֶ ם
בִ ְקדּושָ ה ּובְ טָ ה ֳָרה ,בְ ִש ָירה ּובְ זִ מְ רָ הּ ,ומְ בָ ְרכִ ין ּומְ שַ בְ חִ ין ּומְ פָ א ֲִרין ּומַ ע ֲִריצִ ין
ישין ּומַ ְמלִ יכִ ין אֶ ת שֵ ם הָ אֵ ל הַ מֶ לְֶך הַ גָדוֹל הַ גִ בוֹר וְ הַ נוֹרָ א קָ דוֹש הּוא .וְ כֻלָם
ּומַ ְק ִד ִ
ְמקַ בְ לִ ים ֲעלֵיהֶ ם עֹ ל מַ לְ כּות שָ מַ יִם זֶה מִ זֶה ,וְ נוֹתְ נִים בְ ַאהֲבָ ה ְרשּות זֶה ָלזֶה
לְ הַ ְק ִדיש לְ יוֹצְ ָרם בְ נַחַ ת רּוחַ בְ שָ פָ ה בְ רּורָ ה ּובִ נְעִ ימָ הְ ,קדֻ שָ ה כֻלָם כְ אֶ חָ ד ע ֹונִים
ָארץ
בְ אֵ ימָ ה ,וְ או ְֹמ ִרים בְ י ְִרָאה :קָ דוֹש | קָ דוֹש קָ דוֹש ,יְהֹ וָ ה צְ בָ אוֹת ,מְ ֹלא כָל הָ ֶ
כְ בוֹד ֹו :וְ הָ אוֹפַ נִים וְ חַ יוֹת הַ קֹ דֶ ש בְ רַ עַ ש גָדוֹל מִ תְ נַּׂשְ אִ ים לְ עֻמַ ת שְ רָ פִ ים ,לְ עֻמָ תָ ם
ְמשַ בְ ִחים וְ או ְֹמ ִרים :בָ רּוְך כְ בוֹד יְהֹ וָ ה מִ מְ קוֹמוֹ:
לָאֵ ל בָ רּוְך נְעִ ימוֹת יִתְ נּו ,לַמֶ לְֶך אֵ ל חַ י וְ קַ יָם ,זְ מִ ירוֹת יֹאמְ רּו וְ תִ שְ בָ ח ֹות יַשְ מִ יעּו,
כִ י הּוא לְ בַ ד ֹו מָ רוֹם וְ קָ דוֹש ,פוֹעֵ ל גְ בּורוֹת ,עוֹשֶ ה חֲדָ שוֹת ,בַ עַ ל מִ לְ חָ מוֹת ,זו ֵֹרעַ
צְ ָדקוֹת ,מַ צְ ִמיחַ יְשּועוֹת ,בוֹרֵ א ְרפּואוֹת ,נוֹרָ א תְ הִ לוֹת ,אֲדוֹן הַ נִפְ לָאוֹת ,הַ מְ חַ דֵ ש
בְ טּובו בְ כָל יוֹם תָ ִמיד מַ עֲשֵ ה בְ רֵ אשִ ית .כָָאמּור :לְ עֹ שֵ ה או ִֹרים גְ דֹלִ ים כִ י לְ ע ֹולָם
חַ סְ דוֹ .וְ הִ תְ ִקין ְמאוֹרוֹת ְמשַ מֵ חַ ע ֹולָמ ֹו אֲשֶ ר בָ רָ א .אוֹר חָ ָדש עַ ל צִ יוֹן תָ אִ יר,
וְ נִזְ כֶה כֻלָנּו בִ ְמהֵ ָרה לְ אוֹר ֹו .בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָ ה יוֹצֵ ר הַ מְ אוֹרוֹת:
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ַאהֲבַ ת ע ֹולָם אֲהַ בְ תָ נּו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו ,חֶ מְ לָה גְ ד ֹולָה וִ יתֵ רָ ה חָ מַ לְ תָ עָ לֵינּוָ .אבִ ינּו
מַ לְ כֵנּו ,בַ עֲבּור ִש ְמָך הַ גָדוֹל ּובַ עֲבּור אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו שֶ בָ טְ חּו בְ ָך וַתְ לַמְ ֵדם
חֻּקֵ י חַ יִ ים ַלעֲשוֹת ְרצ ֹונְָך בְ לֵבָ ב שָ לֵם ,כֵן תְ חָ נֵנּו ּותְ לַמְ דֵ נּוָ ,אבִ ינּו ָאב הָ רַ חֲמָ ן
הַ ְמ ַרחֵ םַ ,רחֵ ם עָ לֵינּו ,וְ תֵ ן בְ לִ בֵ נּו בִ ינָה לְ הָ בִ יןּ ,ולְ הַ שְ כִ יל ,לִ שְ מֹ עַ  ,לִ לְ מֹ ד ּולְ לַמֵ ד,
לִ ְשמֹ ר וְ ַלעֲשוֹת ּולְ קַ יֵים אֶ ת כָל ִדבְ רֵ י תַ לְ מּוד תוֹרָ תֶ ָך בְ ַאהֲבָ ה :וְ הָ אֵ ר עֵ ינֵינּו
בְ תו ָֹרתֶ ָך וְ ַדבֵ ק לִ בֵ נּו בְ ִמצְ וֹתֶ יָך ,וְ יַחֵ ד לְ בָ בֵ נּו לְ ַאהֲבָ ה ּולְ י ְִרָאה אֶ ת שְ מֶ ָך .לְ מַ עַ ן ֹלא
נֵבוש וְ ֹלא ִנ ָכלֵם וְ ֹלא ִנכָשֵ ל לָע ֹולָם וָעֶ ד .כִ י בְ שֵ ם קָ ְדשְ ָך הַ גָדוֹל הַ גִ בוֹר וְ הַ נו ָֹרא
בָ טָ ְחנּו ,נָגִ י לָה וְ נ ְִש ְמחָ ה בִ ישּועָ תֶ ָך ,וְ רַ חֲמֶ יָך ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו ַוחֲסָ דֶ יָך הָ רַ בִ יםַ ,אל
ַארבַ ע ַכנְפוֹת כָל
יַעַ זְ בּונּו נֶצַ ח סֶ לָה וָעֶ ד :מַ הֵ ר וְ הַ בֵ א עָ לֵינּו בְ ָרכָה וְ שָ לוֹם מֵ ְ
ַארצֵ נּו ,כִ י אֵ ל פוֹעֵ ל
ּושבוֹר ֻעלֵנּו מֵ עַ ל צַ ּוָ ארֵ נּו ,וְ תֹ לִ יכֵנּו מְ הֵ ָרה קוֹמְ מִ יּות בְ ְ
ָארץְ ,
הָ ֶ
יְשּועוֹת אַ תָ הּ ,ובָ נּו בָ חַ ְרתָ מִ כָל עַ ם וְ לָשוֹן ,וְ קֵ ַרבְ תָ נּו מַ לְ כֵנּו לְ שִ מְ ָך הַ גָדוֹל סֶ לָה
בֶ אֱמֶ ת בְ ַאהֲבָ ה ,לְ הוֹדוֹת לָָך ּולְ יַחֶ ְדָך בְ ַאהֲבָ הּ ,ולְ ַאהֲבָ ה אֶ ת שְ מֶ ָך ,בָ רּוְך אַ תָ ה
יְהֹ וָ ה ,הַ בוֹחֵ ר בְ עַ מ ֹו י ְִש ָראֵ ל בְ ַאהֲבָ ה:

שְ מַ ע יִשְ ָראֵ ל יְהֹ וָ ה אֱֹלהֵ ינּו יְהֹ וָ ה אֶ חָ ד:
בלחש :בָ רּוְך ,שֵ ם כְבוֹד מַ לְ כּותוֹ ,לְ ע ֹולָם וָעֶ ד:

וְ אָ ּ֣הַ בְ תָ ָּ֔ אֵ ֹ֖ת ְי ֹה ָוּ֣ה אֱֹלהֶ ָ֑יָך בְ כׇל־לְ בָ בְ ָךָ֥ ּובְ כׇל־נַפְ שְ ָךֹ֖ ּובְ כׇל־מְ אֹ ֶֽ ֶדָך׃ וְ הָ יּ֞ו הַ ְדבָ ִרּ֣ים
הָ אֵ ֗לֶה אֲשֶ ֵ֨ר ָאנֹ כִ ָ֧י ְמצַ ּוְ ָךָ֛ הַ יֹ֖וֹם עַ ל־לְ בָ ֶֽ ֶבָך׃ וְ שִ ַננְתָ ּ֣ם לְ בָ ֶנָּ֔יָך וְ ִדבַ ְרתָ ֹ֖ בָ ָ֑ם בְ שִ בְ תְ ָךָ֤
ּוקשַ ְרתָ ָ֥ם לְ אֹ֖וֹת עַ ל־יָדֶ ָָ֑ך וְ הָ יָּ֥ו לְ טֹטָ פֹ ֹ֖ת
קּומָך׃ ְ
בְ בֵ יתֶ ֶָ֙ךֶ֙ ּובְ לֶכְ תְ ָךּ֣ בַ ֶד ֶָּ֔רְך ּוֶֽ בְ שׇכְ בְ ָךֹ֖ ּובְ ֶֽ ֶ
ל־מזֻזָ֥וֹת בֵ יתֶ ָֹ֖ך ּובִ שְ עָ ֶֽ ֶריָך׃
בֵ ָ֥ין עֵ י ֶנֶֽיָך׃ ּוכְ תַ בְ תָ ָ֛ם עַ ְ
וְ הָ ָי֗ה אִ ם־שָ מֹ ָ֤עַ תִ ְש ְמעּוֶ֙ אֶ ל־מִ צְ וֺתַ ָּ֔י אֲשֶ ָ֧ר ָאנֹ כִ ָ֛י מְ צַ ֶּוָ֥ה אֶ תְ ֶכֹ֖ם הַ יָ֑וֹם לְ ַאהֲבָ ֞ה אֶ ת־
ר־ַארצְ ֶכָ֛ם בְ עִ תֹ֖ ֹו
ְי ֹה ָוָ֤ה אֱֹלֶֽ הֵ י ֶכםֶ֙ ּולְ עׇבְ דָּ֔ ֹו בְ כׇל־לְ בַ בְ ֶכֹ֖ם ּובְ כׇל־נַפְ שְ ֶֽ ֶכם׃ וְ נָתַ תִ ָ֧י מְ ֶֽ ַט ְ
יו ֶֹרּ֣ה ּומַ לְ קָ֑וֹש וְ ָאסַ פְ תָ ּ֣ ְד ָג ֶנָָּ֔ך וְ תִ י ֶֹֽרשְ ָךֹ֖ וְ יִצְ הָ ֶֽ ֶרָך׃ וְ נָתַ תִ ָ֛י עֵ ָ֥שֶ ב בְ שָ ְדָךֹ֖ לִ בְ הֶ מְ תֶ ָָ֑ך
וְ ָאכַלְ תָ ֹ֖ וְ שָ ֶֽ ָבעְ תָ ׃ הִ ֶֽ ָש ְמרּּ֣ו ָל ֶכָּ֔ם ֶפָ֥ן יִפְ תֶ ֹ֖ה לְ בַ בְ ֶכָ֑ם וְ סַ ְרתֶ ֗ם ַועֲבַ ְדתֶ םֶ֙ אֱֹלהִ ּ֣ים אֲחֵ ִרָּ֔ים
וְ הִ ְשתַ חֲוִ יתֶ ֹ֖ם ל ֶֽ ֶָהם׃ וְ חָ ָרֵ֨ה ַאף־ ְי ֹה ָוָ֜ה בָ ֶכ֗ם וְ עָ צַ ָ֤ר אֶ ת־הַ שָ מַ ֶ֙ ִיםֶ֙ וְ ֹלֶֽ א־יִהְ ֶיּ֣ה מָ טָ ָּ֔ר
וְ הָ ּ֣א ֲָדמָ ָּ֔ה ֹלָ֥א תִ תֵ ֹ֖ן אֶ ת־יְבּו ָלָּ֑ה ַואֲבַ ְדתֶ ּ֣ם מְ הֵ רָ ֗ה מֵ עַ לֶ֙ הָ אָ ּ֣רֶ ץ הַ טֹבָ ָּ֔ה אֲשֶ ָ֥ר ְי ֹה ָוֹ֖ה נֹ תֵ ָ֥ן
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ּוקשַ ְרתֶ ֵ֨ם אֹ תָ ָ֤ם לְ א ֹותֶ֙ עַ ל־
ת־דבָ ַרּ֣י אֵ ָּ֔לֶה עַ ל־לְ בַ בְ ֶכֹ֖ם וְ ֶֽ ַעל־נַפְ שְ ֶכָ֑ם ְ
ָל ֶֽ ֶכם׃ וְ שַ ְמתֶ םֶ֙ אֶ ְ
י ְֶד ֶכָּ֔ם וְ הָ יָּ֥ו לְ טוֹטָ פֹ ֹ֖ת בֵ ָ֥ין עֵ ינֵי ֶֽ ֶכם׃ וְ לִ מַ ְדתֶ ָ֥ם אֹ תָ ָ֛ם אֶ ת־בְ נֵי ֶכֹ֖ם לְ דַ בֵ ּ֣ר בָ ָ֑ם בְ שִ בְ תְ ָךָ֤
קּומָך׃ ּוכְ תַ בְ תָ ָ֛ם עַ ל־מְ זּוזָ֥וֹת בֵ יתֶ ָֹ֖ך
בְ בֵ יתֶ ֶָ֙ךֶ֙ ּובְ לֶכְ תְ ָךּ֣ בַ ֶד ֶָּ֔רְך ּוֶֽ בְ שׇכְ בְ ָֹ֖ך ּובְ ֶֽ ֶ
ּובִ ְשעָ ֶֽ ֶריָך׃ לְ מַ ֵ֨עַ ן י ְִרבָּ֤ו יְמֵ י ֶכםֶ֙ וִ ימֵ ּ֣י בְ נֵי ֶכָּ֔ם עַ ַ֚ל ֶֽ ָהאֲדָ מָ ָּ֔ה אֲשֶ ֵ֨ר נִשְ בַ ָ֧ע ְי ֹה ָוָ֛ה
ַל ֲאבֹתֵ י ֶכֹ֖ם לָתֵ ּ֣ת לָהֶ ָ֑ם כִ ימֵ ָ֥י הַ שָ מַ ֹ֖יִם עַ ל־הָ ֶֽ ָארֶ ץ׃
ַו ֹיָ֥אמֶ ר ְי ֹה ָוֹ֖ה אֶ ל־מֹ שֶ ָ֥ה לֵאמֶֹֽ ר ׃ דַ בֵ ֞ר אֶ ל־בְ ֵנָ֤י יִשְ רָ אֵ לֶ֙ וְ ָאמַ ְרתָ ּ֣ ֲאלֵהֶ ָּ֔ם וְ עָ שֵּ֨ו לָהֶ ָ֥ם
צִ יצִ ָ֛ת עַ ל־ ַכנְפֵ ָ֥י בִ גְ ֵדיהֶ ֹ֖ם לְ ֹדרֹתָ ָ֑ם וְ ָנָ֥תְ נָּ֛ו עַ ל־צִ יצִ ָ֥ת הַ ָכ ָנֹ֖ף פְ תִ ָ֥יל תְ ֶֽ ֵכלֶת׃ וְ הָ ָיּ֣ה ָל ֶכםּ֮
לְ צִ יצִ ת֒ ְּוראִ יתֶ ּ֣ם אֹ ת֗ ֹו ּוזְ כ ְַרתֶ םֶ֙ אֶ ת־כל־מִ צְ וֺת ְי ֹה ָוָּ֔ה ַועֲשִ יתֶ ֹ֖ם אֹתָ ָ֑ם וְ ֹלֶֽ א־תָ תָּ֜ורּו ַאח ֲֵרָ֤י
יהם׃ לְ מַ ּ֣עַ ן תִ זְ כְ רָּּ֔ו ַועֲשִ יתֶ ֹ֖ם אֶ ת־כל־
לְ בַ בְ ֶכםֶ֙ וְ ַאח ֲֵרּ֣י ֶֽ ֵעינֵי ֶכָּ֔ם אֲשֶ ר־אַ תֶ ָ֥ם ֹז ִנֹ֖ים ַאחֲרֵ ֶֽ ֶ
ִמצְ וֺתָ ָ֑י וִ הְ יִיתֶ ָ֥ם ְקד ִֹשֹ֖ים לֵאֹלֶֽ הֵ י ֶֽ ֶכם׃ ֲא ִנ֞י יְהֹ וָ ּ֣ה אֱֹלֶֽ הֵ י ֶכ֗ם אֲשֶ ֵ֨ר הוֹצֵ ָ֤אתִ י אֶ תְ ֶכםֶ֙
מֵ אֶ ֶּ֣רץ ִמצְ ַ ָּ֔ריִם לִ הְ יָ֥וֹת ָל ֶכֹ֖ם לֵאֹלהִ ָ֑ים ֲא ִנֹ֖י יְהֹ וָ ָ֥ה אֱֹלהֵ י ֶֽ ֶכם׃ אֱמֶ ת:
הש"ץ :יְהֹ וָ ה אֱֹלהֵ יכֶם אֱמֶ ת
וְ יַצִ יב ,וְ נָכוֹן ,וְ קַ יָם ,וְ יָשָ ר ,וְ ֶנאֱמָ ן ,וְ ָאהּוב ,וְ חָ בִ יב ,וְ נֶחְ מָ ד ,וְ נָעִ ים ,וְ נוֹרָ א ,וְ אַ ִדיר,
ּומקֻ בָ ל ,וְ טוֹב ,וְ יָפֶ ה ,הַ דָ בָ ר הַ זֶה עָ לֵינּו לְ עולָם וָעֶ ד .אֱמֶ ת ,אֱֹלהֵ י ע ֹולָם
ּומתּוקָ ןְ ,
ְ
מַ לְ כֵנּו צּור ַיעֲקֹ ב מָ גֵן י ְִשעֵ נּו ,לְ דוֹר וָדוֹר הּוא קַ יָםּ ,ושְ מ ֹו קַ יָם ,וְ כִ סְ א ֹו נָכוֹן,
ּומַ לְ כּותו ֶואֱמּונָתו לָעַ ד קַ יֶמֶ תְּ ,ודבָ רָ יו חַ יִ ים וְ קַ יָמִ ים ,וְ ֶנאֱמָ נִים וְ ֶנחֱמָ ִדים לָעַ ד
ּולְ עוֹלְ מֵ י ע ֹול ִָמים.
עַ ל אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו וְ עָ לֵינּו ,וְ עַ ל בָ נֵינּו וְ עַ ל בְ נוֹתֵ ינּו וְ עַ ל דוֹרוֹתֵ ינּו וְ עַ ל כָל
דוֹרוֹת ז ֶַרע י ְִש ָראֵ ל עֲבָ ֶדיָך .עַ ל הָ ִראש ֹונִים וְ עַ ל הָ ַאחֲר ֹונִים דָ בָ ר טוֹב וְ קַ יָם לְ ע ֹולָם
וָעֶ ד :אֱמֶ ת ֶואֱמּונָה חֹ ק וְ ֹלא ַיעֲבוֹר .אֱמֶ ת שֶ אַ תָ ה הּוא ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו .מַ לְ כֵנּו מֶ לְֶך אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו .ג ֹו ֲאלֵנּו גוֹאֵ ל אֲב ֹותֵ ינּו
וְ אִ מוֹתֵ ינּו .יוֹצְ ֵרנּו צּור יְשּועָ תֵ נּו .פוֹדֵ נּו ּומַ צִ ילֵנּו מֵ ע ֹולָם הּוא שְ מֶ ָך ,וְ אֵ ין לָנּו עוֹד
אֱֹלהִ ים זּולָתְ ָך סֶ לָה:
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עֶ זְ ַרת אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו אַ תָ ה הּוא מֵ ע ֹולָם ,מָ גֵן ּומושִ יעַ לָהֶ ם וְ לִ בְ נֵיהֶ ם
וְ לִ בְ נוֹתֵ יהֶ ם ַאח ֲֵריהֶ ם בְ כָל דוֹר וָדוֹר ,בְ רּום ע ֹולָם מוֹשָ בֶ ָךּ ,ומִ שְ פָטֶ יָך ,וְ צִ ְדקָ תְ ָך
ָארץ ,אֱמֶ ת אַ ְש ֵרי אִ יש שֶ יִ שְ מַ ע לְ מִ צְ וֹתֶ יָך וְ תוֹרָ תְ ָך ְּודבָ ְרָך יָשִ ים עַ ל
עַ ד ַאפְ סֵ י ֶ
לִ בוֹ .אֱמֶ ת שֶ אַ תָ ה הּוא אֲדוֹן לְ עַ מְ ָך ּומֶ לְֶך גִ בוֹר ל ִָריב ִריבָ ם ,אֱמֶ ת אַ תָ ה הּוא
ִראשוֹן וְ אַ תָ ה הּוא ַאחֲרוֹן ּומִ בַ לְ עָ דֶ יָך אֵ ין לָנּו מֶ לְֶך גוֹאֵ ל ּומוֹשִ יעַ  .אֱמֶ ת מִ מִ צְ רַ יִם
ּומבֵ ית עֲבָ ִדים פְ ִדיתָ נּו ,כָל בְ כוֹרֵ יהֶ ם הָ רַ גְ תָ ּ ,ובְ כו ְֹרָך
גְ ַאלְ תָ נּו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּוִ ,
י ְִש ָראֵ ל גַָאלְ תָ  ,וְ יַם סּוף לָהֶ ם בָ קַ עְ תָ  ,וְ ז ִֵדים טִ בַ עְ תָ  ,וִ ִיד ִידים הֶ עֱבַ ְרתָ  .עַ ל זֹאת
ִשבְ חּו אֲהּובִ ים ,וְ רו ְֹממּו לָאֵ ל ,וְ נָתְ נּו י ְִד ִידים זְ מִ ירוֹת שִ ירוֹת וְ תִ שְ בָ חוֹת בְ רָ כוֹת
וְ הו ָֹדאוֹת לַמֶ לְֶך אֵ ל חַ י וְ קַ יָם ,רָ ם וְ נִּׂשָ אָ ,גדוֹל וְ נוֹרָ א ,מַ שְ פִ יל גֵאִ ים עֲדֵ י ָארֶ ץ,
מַ גְ בִ יּהַ ְשפָ לִ ים ע ֲֵדי מָ רוֹם ,מוֹצִ יא אֲסִ ִיריםּ ,ופוֹדֶ ה ֲענָוִ ים ,וְ ע ֹוזֵר דַ לִ ים ,וְ ע ֹונֶה
לְ עַ מ ֹו י ְִש ָראֵ ל בְ עֵ ת שַ ּוְ עָ ם אֵ לָיו .תְ הִ ילוֹת לְ אֵ ל עֶ לְ יוֹן ג ֹו ֲאלָם ,בָ רּוְך הּוא ּומְ בוֹרָ ְך,
מֹ שֶ ה ּובְ נֵי י ְִש ָראֵ ל לְ ָך עָ נּו שִ ירָ ה בְ שִ מְ חָ ה רַ בָ ה ,וְ ָאמְ רּו כֻלָם:
ִמי כָמֹ כָה בָ אֵ לִ ים | יְהֹ וָ ה ,מִ י כָמֹ כָה נֶאְ ָדר בַ ּקֹ ֶדש ,נו ָֹרא תְ הִ ֹּלת עֹ שֵ ה פֶ לֶא.
ִש ָירה ח ֲָדשָ ה ִשבְ חּו גְ אּולִ ים לְ שִ מְ ָך הַ גָדוֹל עַ ל שְ פַ ת הַ יָם ,יַחַ ד כֻלָם הוֹדּו
וְ הִ מְ לִ יכּו וְ ָאמְ רּו:
יְהֹ וָ ה יִמְ ֹלְך לְ עֹ לָם וָ עֶ ד.
צּור י ְִש ָראֵ ל קּומָ ה בְ עֶ זְ ַרת יִשְ רָ אֵ ל ּופְ דֵ ה כִ ְנאֻמֶ ָך יְהּודָ ה וְ יִשְ רָ אֵ ל וְ ֶנאֱמַ ר :גֹ ֲאלֵנּו
ְי ֹהוָה צְ בָ אוֹת ְשמ ֹו ְקדוֹש יִשְ רָ אֵ ל :בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ֹהוָה גַָאל יִשְ רָ אֵ ל:
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ֲא ֹדנָי ,שְ פָ תַ י תִ פְ תָ ח ּופִ י יַגִ יד תְ הִ לָתֶ ָך:
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
אֲבוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י
יִצְ חָ ק ,וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב הָ אֵ ל
הַ גָדוֹל ,הַ גִ בוֹר וְ הַ נו ָֹרא ,אֵ ל
עֶ לְ יוֹן ,גוֹמֵ ל חֲסָ ִדים טוֹבִ ים,
וְ ק ֹונֵה הַ כֹל ,וְ ז ֹוכֵר חַ סְ ֵדי ָאבוֹת
ּומֵ בִ יא גְ ֻאלָה לְ עַ מ ֹו י ְִש ָראֵ ל
לְ מַ עַ ן ְשמוֹ ,בְ ַאהֲבָ ה.

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו
וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק,
וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,אֱֹלהֵ י שָ רָ ה ,אֱֹלהֵ י ִרבְ קָ ה,
אֱֹלהֵ י רָ חֵ ל וֵאֹלהֵ י לֵָאה .הָ אֵ ל הַ גָדוֹל,
הַ גִ בוֹר וְ הַ נוֹרָ א ,אֵ ל עֶ לְ יוֹן ,גוֹמֵ ל חֲסָ ִדים
טוֹבִ ים ,וְ ק ֹונֵה הַ כֹל ,וְ ז ֹוכֵר חַ סְ דֵ י ָאבוֹת
וְ אִ מָ הוֹת ּומֵ בִ יא גְ ֻאלָה לְ עַ מ ֹו יִשְ רָ אֵ ל
לְ מַ עַ ן שְ מוֹ ,בְ ַאהֲבָ ה.

(בעשרת ימי תשובה :זָכְ ֵרנּו לְ חַ יִ ים ,מֶ לְֶך חָ פֵ ץ בַ חַ יִ ים ,וְ כָתְ בֵ נּו בְ סֵ פֶ ר הַ חַ יִ ים ,לְ מַ עַ נְָך אֱֹלהִ ים חַ יִ ים)

מֶ לְֶך ע ֹוזֵר ּומו ִֹשיעַ ּומָ גֵן ,בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָ ה ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ ָרה:
אַ תָ ה גִ בוֹר לְ ע ֹולָםֲ ,א ֹדנָי .מְ חַ יֵה מֵ תִ ים אַ תָ ה ,רַ ב לְ הוֹשִ יעַ  .בקיץ :מו ִֹריד הַ טָ ל.
בחורף :מַ ִשיב הָ רּוחַ ּומו ִֹריד הַ גֶשֶ ם .מְ כַלְ כֵל חַ יִ ים בְ חֶ סֶ ד ,מְ חַ יֵה מֵ תִ ים בְ רַ חֲמִ ים
ֲסּוריםּ ,ומְ קַ יֵם אֱמּונָת ֹו לִ ישֵ נֵי עָ פָ ר.
ַרבִ ים ,סוֹמֵ ְך נוֹפְ לִ ים ,וְ רוֹפֵ א חוֹלִ יםּ ,ומַ תִ יר א ִ
ּומי דוֹמֶ ה לְָך ,מֶ לְֶך מֵ מִ ית ּומְ חַ יֶה ּומַ צְ מִ יחַ יְשּועָ ה.
ִמי כָמוָֹך בַ עַ ל גְ בּורוֹתִ ,
ְצּוריו בְ ַרח ֲִמים לְ חַ יִ ים)
(בעשרת ימי תשובהִ :מי כָמוָֹך ָאב הָ ַר ֲחמָ ן ,ז ֹוכֵר י ָ

וְ ֶנאֱמָ ן אַ תָ ה לְ הַ חֲיוֹת מֵ תִ ים .בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָה ,מְ חַ יֵה הַ מֵ תִ ים:
ּוקדוֹשִ ים בְ כָל יוֹם יְהַ לְ לּוָך ּסֶ לָה .כִ י אֵ ל מֶ לְֶך גָדוֹל
אַ תָ ה קָ דוֹש ,וְ ִש ְמָך קָ דוֹשְ ,
וְ קָ דוֹש אָ תָ ה .בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָ ה ,הָ אֵ ל הַ ּקָ דוֹש( :בעשי"ת :הַ מֶ לְֶך הַ ּקָ דוֹש)
י ְִשמַ ח מֹ שֶ ה בְ מַ תְ נַת חֶ לְ קוֹ ,כִ י עֶ בֶ ד ֶנאֱמָ ן קָ רָ אתָ לוֹ .כְ לִ יל תִ פְ אֶ רֶ ת בְ רֹאש ֹו נָתַ תָ ,
בְ עָ ְמד ֹו לְ פָ נֶיָך עַ ל הַ ר סִ ינַיּ .ושְ נֵי לּוחוֹת אֲבָ נִים הו ִֹריד בְ יָדוֹ ,וְ כָתּוב בָ הֶ ם שְ מִ ַירת
שַ בָ ת ,וְ כֵן כָתּוב בְ תו ָֹרתֶ ָך:
וְ שָ ְמרּו בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל אֶ ת הַ שַ בָ תַ ,לעֲשוֹת אֶ ת הַ שַ בָ ת לְ ֹדרֹתָ ם בְ ִרית ע ֹולָם .בֵ ינִי ּובֵ ין
בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל אוֹת הִ יא לְ עֹ לָם ,כִ י שֵ שֶ ת יָמִ ים עָ שָ ה ְי ֹהוָה אֶ ת הַ שָ מַ יִם וְ אֶ ת הָ ָארֶ ץ,
ּובַ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י שָ בַ ת וַיִ נָפַ ש:
וְ ֹלא נְתַ ת ֹו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו לְ ג ֹויֵי הָ אֲרָ צוֹת ,וְ ֹלא הִ נְחַ לְ ת ֹו מַ לְ כֵנּו לְ עוֹבְ דֵ י אֱלִ ילִ ים ,גַם
בִ ְמנּוחָ ת ֹו ֹלא י ְִשכְ נּו ְרשָ עִ ים ,כִ י לְ עַ מְ ָך יִשְ רָ אֵ ל נְתַ ת ֹו בְ ַאהֲבָ ה ,לְ זֶרַ ע ַיעֲקֹ ב אֲשֶ ר
בָ ם בָ חָ ְרתָ :
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י ְִש ְמחּו בְ מַ לְ כּותְ ָך שו ְֹמ ֵרי שַ בָ ת וְ קו ְֹראֵ י ע ֹונֶג עַ ם מְ קַ ְדשֵ י שְ בִ יעִ י .כֻלָם יִשְ בְ עּו
וְ יִתְ עַ נְגּו ִמטּובֶ ָךּ .ובַ ְשבִ יעִ י רָ צִ יתָ ב ֹו וְ ִקדַ שְ תוֹ .חֶ מְ דַ ת יָמִ ים אוֹת ֹו קָ רָ אתָ ֵ .זכֶר
אשית:
לְ מַ עֲשֵ ה בְ ֵר ִ
אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹל הֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּוְ ,רצֵ ה נָא בִ מְ נּוחָ תֵ נּו ,קַ ְדשֵ נּו בְ מִ צְ וֹתֶ יָך ,שִ ים
חֶ לְ קֵ נּו בְ תו ָֹרתָ ְך ,שַ בְ עֵ נּו ִמטּובָ ְך ,שַ מֵ חַ נַפְ שֵ נּו בִ ישּועָ תָ ְך ,וְ טַ הֵ ר לִ בֵ נּו לְ עָ בְ ְדָך
בֶ אֱמֶ ת ,וְ הַ נ ְִחילֵנּו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו בְ ַא ֲה בָ ה ּובְ רָ צוֹן שַ בָ ת קָ ְדשֶ ָך ,וְ יָנּוחּו ב ֹו כָל
י ְִש ָראֵ ל ְמקַ ְדשֵ י ְשמֶ ָך .בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָ ה ,מְ קַ דֵ ש הַ שַ בָ ת:
ְרצֵ ה ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו בְ עַ ְמָך יִשְ רָ אֵ ל ,וְ לִ תְ פִ לָתָ ם שְ עֵ ה ,וְ הָ שֵ ב אֶ ת הָ עֲבוֹדָ ה לִ ְדבִ יר
בֵ יתֶ ָךּ ,ותְ פִ ָל תָ ם ְמהֵ ָרה בְ ַאהֲבָ ה תְ קַ בֵ ל בְ רָ צוֹןּ ,ותְ הִ י לְ רָ צוֹן תָ מִ יד עֲבוֹדַ ת יִשְ רָ אֵ ל
עַ מֶ ָך:
יעלה ויבוא לשבת ראש חודש :אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּוַ ,י ֲעלֶה וְ ָיבֹא ,וְ יַגִ יעַ וְ יֵרָ אֶ ה וְ יֵרָ צֶ ה ,וְ יִשָ מַ ע וְ ִיפָקֵ ד
וְ ִי ָזכֵר ,זִ כְ ר ֹונֵנּו ּופִ ְקד ֹונֵנו וְ זִ כְ רוֹן אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו  ,וְ זִ כְ רוֹן מָ ִשיחַ בֶ ן ָדוִ ד עַ בְ ָדְך ,וְ זִ כְ רוֹן יְרּושָ ַליִם עִ יר קָ ְדשֶ ָך ,וְ זִ כְ רוֹן
כָל עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל לְ פָ נֶיָך ,לִ פְ לֵטָ ה ,לְ טוֹבָ ה ,לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ ַר ֲח ִמים לְ חַ יִ ים טוֹבִ ים ּולְ שָ לוֹם בְ יוֹם :רֹאש הַ חֹ דֶ ש
הַ זֶה .זָכְ ֵרנּו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו ב ֹו לְ טוֹבָ הּ ,ופ ְָק ֵדנּו ב ֹו לִ בְ ָרכָה ,וְ הו ִֹשיעֵ נּו ב ֹו לְ חַ יִ ים טוֹבִ יםּ ,ובִ ְדבַ ר ְישּועָ ה וְ רַ ֲחמִ ים .חּוס
וְ חָ נֵנּו ,וְ ַרחֵ ם עָ לֵינּו וְ הו ִֹשיעֵנּו ,כִ י אֵ לֶיָך עֵ ינֵינּו ,כִ י אֵ ל מֶ לְֶך חַ נּון וְ ַרחּום אָ תָ ה:

וְ אַ תָ ה בְ ֶֽ ַרח ֶֽ ֲֶמיָך הָ ַרבִ ים ,תַ חְ פֹ ץ ֶֽ ָבנּו וְ תִ ְר ֶֽ ֵצנּו וְ תֶ ֱחזֶינָה עֵ ינֵינּו בְ שּובְ ָך לְ צִ יוֹן
בְ ַרח ֲִמים .בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָ ה ,הַ מַ חֲזִ יר שְ כִ ינָת ֹו לְ צִ יוֹן:
מו ִֹדים ֲאנ ְַחנּו לְָך ,שָ אַ תָ ה הּוא ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו לְ ע ֹולָם
צּורנּו צּור חַ יֵינּו מָ גֵן יִשְ עֵ נּו אַ תָ ה הּוא לְ דֹר ָודֹר .נוֹדֶ ה לְ ָך ּונְסַ פֵר תְ הִ לָתֶ ָך,
וָעֶ דֵ ,
סּורים בְ י ֶָדיָך ,וְ עַ ל נִשְ מוֹתֵ ינּו הַ פְ קּודוֹת לְָך ,וְ עַ ל נִּסֶ יָך שֶ בְ כָל יוֹם
עַ ל חַ יֵינּו הַ ְמ ִ
עִ מָ נּו ,וְ עַ ל נִפְ לְ אוֹתֶ יָך וְ טוֹבוֹתֶ יָך שֶ בְ כָל עֵת ,עֶ רֶ ב ָובֹקֶ ר וְ צָ הֳרָ יִם .הַ טוֹב ,כִ י ֹלא
כָלּו ַרחֲמֶ יָך ,וְ הַ ְמ ַרחֵ ם ,כִ י ֹלא תַ מּו חֲסָ דֶ יָך ,כִ י מֵ ע ֹולָם ִקּוִ ינּו לְָך:
על הניסים לשבת חנוכה ופורים :וְ עַ ל הַ נִּסִ ים וְ עַ ל הַ פ ְֻרקָ ן וְ עַ ל הַ גְ בּורוֹת וְ עַ ל הַ תְ שּועוֹת וְ עַ ל הַ נִפְ לָאוֹת וְ עַ ל הַ נֶחָ מוֹת
וְ עַ ל הַ ִמלְ חָ מוֹת שֶ עָ ִשיתָ ַלאֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו בַ ָי ִמים הָ הֵ ם בַ זְ מַ ן הַ זֶה.
בחנוכה אומרים :בִ ימֵ י מַ תִ תְ יָהּו בֶ ן יוֹחָ נָן כֹהֵ ן גָדוֹל
חַ ְשמ ֹונָאִ י ּובָ נָיו כְ שֶ עָ ְמ ָדה מַ לְ כּות ָיוָן הָ ְרשָ עָ ה עַ ל
עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל לְ הַ ְשכִ יחָ ם תו ָֹרתֶ ָך ּולְ הַ עֲבִ ָירם מֵ חֻּקֵ י
ְרצ ֹונָָך וְ אַ תָ ה בְ ַר ֲחמֶ יָך הָ ַרבִ ים עָ מַ ְדתָ לָהֶ ם בְ עֵ ת
צָ ָרתָ ם ַרבְ תָ אֶ ת ִריבָ ם ַדנְתָ אֶ ת ִדינָם נָקַ ְמתָ אֶ ת
נ ְִקמָ תָ ם מָ סַ ְרתָ גִ בו ִֹרים בְ יַד חַ ל ִָשים וְ ַרבִ ים בְ יַד
ּוטמֵ אִ ים בְ יַד ְטהו ִֹרים ְּורשָ עִ ים בְ יַד צַ ִד ִיקים
ְמעַ ִטים ְ
וְ ז ִֵדים בְ יַד עוֹסְ קֵ י תו ָֹרתֶ ָך ּולְ ָך עָ ִשיתָ שֵ ם גָדוֹל
וְ קָ דוֹש בְ ע ֹולָמָ ְך ּולְ עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל עָ ִשיתָ תְ שּועָ ה
גְ ד ֹולָה ּופ ְֻרקָ ן כְ הַ יוֹם הַ זֶה וְ ַאחַ ר כְָך בָ אּו בָ נֶיָך
לִ ְדבִ יר בֵ יתֶ ָך ּופִ נּו אֶ ת הֵ י ָכלֶָך וְ ִטהֲרּו אֶ ת ִמ ְק ָדשֶ ָך
וְ הִ ְדלִ יקּו נֵרוֹת בְ חַ צְ רוֹת קָ ְדשֶ ָך וְ קָ בְ עּו ְשמ ֹונַת יְמֵ י
ֲחנֻכָה אֵ לּו לְ הוֹדוֹת ּולְ הַ לֵל לְ ִש ְמָך הַ גָדוֹל:

בפורים המשולש אומרים :בִ ימֵ י מָ ְר ְדכַי וְ אֶ סְ תֵ ר
בְ שּושַ ן הַ בִ ָירה כְ שֶ עָ מַ ד ֲעלֵיהֶ ם הָ מָ ן הָ רָ שָ ע בִ ּקֵ ש
הּודים מִ נַעַ ר וְ עַ ד
לְ הַ ְש ִמיד ַלהֲרוֹג ּולְ אַ בֵ ד אֶ ת כָל הַ יְ ִ
זָקֵ ן טַ ף וְ נ ִָשים בְ יוֹם אֶ חָ ד בִ שְ ֹלשָ ה עָ שָ ר לְ חֹ דֶ ש
ְשנֵים עָ שָ ר הּוא חֹ ֶדש אֲדָ ר ּושְ ָללָם לָבוֹז וְ אַ תָ ה
בְ ַרחֲמֶ יָך הָ ַרבִ ים הֵ פַ ְרתָ אֶ ת עֲצָ ת ֹו וְ קִ לְ קַ לְ תָ אֶ ת
מַ חֲשַ בְ ת ֹו ַוהֲשֵ בוֹתָ ל ֹו גְ מּול ֹו בְ רֹאש ֹו וְ תָ לּו אוֹת ֹו
וְ אֶ ת בָ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ וְ עָ ִשיתָ עִ מָ הֶ ם נִּסִ ים וְ נִפְ לָאוֹת
וְ נו ֶֹדה לְ ִש ְמָך הַ גָדוֹל:
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וְ עַ ל כֻלָם יִתְ בָ ַרְך וְ יִתְ רוֹמַ ם וְ יִתְ נַּׂשֵ א שִ מְ ָך מַ לְ כֵנּו תָ מִ יד לְ ע ֹולָם וָעֶ ד.
(בעשרת ימי תשובהּ :וכְ תֹ ב לְ חַ יִ ים טוֹבִ ים כָל בְ נֵי בְ ִריתֶ ָך)

וְ כֹ ל הַ חַ יִ ים יוֹדּוָך ּסֶ לָה :וִ יהַ לְ לּו וִ יבָ ְרכּו אֶ ת שִ מְ ָך הַ גָדוֹל ,בֶ אֱמֶ ת,
לְ ע ֹולָם כִ י טוֹב ,הָ אֵ ל יְשּועָ תֵ נּו וְ עֶ זְ רָ תֵ נּו סֶ לָה ,הָ אֵ ל הַ טוֹב.
בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָ ה ,הַ טוֹב שִ מְ ָך ּולְ ָך נָאֶ ה לְ הוֹדוֹת:
ִשים שָ לוֹם טוֹבָ ה ּובְ ָרכָה ,חַ יִ ים ,חֵ ן וָחֶ סֶ ד ,וְ רַ חֲמִ ים ,עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל יִשְ רָ אֵ ל עַ מֶ ָך.
בָ ְרכֵנּו ָאבִ ינּו  ,כֻלָנּו כְ אֶ חָ ד יַחַ ד בְ אוֹר ָפנֶיָך ,כִ י בְ אוֹר ָפנֶיָך נָתַ תָ לָנּו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו,
תו ַֹרת חַ יִ ים ,וְ ַאהֲבַ ת חֶ סֶ דּ ,וצְ דָ קָ ה ּובְ רָ כָה וְ רַ חֲמִ ים ,וְ חַ יִ ים וְ שָ לוֹם .וְ טוֹב יִהְ יֶה
בְ עֵ ינֶיָך לְ בָ ְרכֵנּו ּולְ בָ ֵרְך אֶ ת כָל עַ מְ ָך יִשְ רָ אֵ ל בְ כָל עֵ ת ּובְ כָל שָ עָ ה בִ שְ לוֹמֶ ָך ,בְ רֹב
עֹ ז וְ שָ לוֹם.
(בעשרת ימי תשובה :בְ סֵ פֶ ר חַ יִ ים ,בְ ָרכָה וְ שָ לוֹםּ ,ופַ ְרנָסָ ה טוֹבָ ה ּוגְ זֵרוֹת טוֹבוֹת ,יְשּועוֹת וְ נֶחָ מוֹתִ ,נ ָז ֵכר וְ ִנכָתֵ ב
לְ פָ נֶיָךֲ ,אנ ְַחנּו וְ כָל עַ ְמָך בֵ ית ִי ְש ָראֵ ל ,לְ חַ יִ ים טוֹבִ ים ּולְ שָ לוֹם)

בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָ ה ,הַ מְ בָ רֵ ְך אֶ ת עַ מ ֹו יִשְ ָראֵ ל בַ שָ לוֹם:
צּורי וְ גֹ אֲלִ י:
יִהְ יּו לְ ָרצוֹן אִ ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ נֶיָך ְי ֹהוָה ִ
ּושפָ תַ י מִ דַ בֵ ר מִ ְרמָ ה .וְ לִ מְ קַ לְ לַי נַפְ שִ י תִ דֹם .וְ נַפְ שִ י כֶעָ פָ ר
אֱֹלהַ יְ .נצֹר לְ ש ֹונִי מֵ ָרע ְ
ַלכֹל תִ הְ יֶה .פְ תַ ח לִ בִ י בְ תוֹרָ תֶ ָך .וְ ַאחֲרֵ י מִ צְ וֹתֶ יָך תִ ְרדֹף נַפְ שִ י .וְ כָל הַ ּקָ מִ ים
וְ הַ חו ְֹשבִ ים עָ לַי לְ ָרעָ הְ .מהֵ רָ ה הָ פֵ ר עֲצָ תָ ם וְ קַ לְ קֵ ל מַ חֲשַ בְ תָ ם :עֲשֵ ה לְ ֶֽ ַמעַ ן שְ מָ ְך,
עֲשֵ ה לְ ֶֽ ַמעַ ן י ְִמינְָך ,עֲשֵ ה לְ ֶֽ ַמעַ ן תֶֽ וֹרָ תָ ְך ,עֲשֵ ה לְ ֶֽ ַמעַ ן ְקדֻ שָ תָ ְך .לְ מַ עַ ן יֵחָ לְ צּון
הושיעָ ה י ְִמינְָך ַו ֲע ֵננִי:
י ְִד ֶידיָך ִ
יְהִ י ָרצוֹן ִמלְ פָ נֶיָך ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו ֶואֱֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,שֶ תַ צִ ילֵנּו מֵ עַ זֵי ָפנִים
ָאדם ַרע ּומִ ֶפגַע רַ ע ,מִ יֵצֶ ר הָ רַ ע ,מֵ חֲבֵ ר רַ ע ,מִ שָ כֵן רַ ע ,מִ ּׂשָ טָ ן
ּומֵ עַ זּות ָפנִים ,מֵ ָ
ּומבַ עַ ל ִדין קָ שֶ ה ,בֵ ין שֶ הּוא בֶ ן בְ ִרית ּובֵ ן שֶ אֵ ינ ֹו בֶ ן בְ ִרית.
הַ מַ ְש ִחיתִ ,מ ִדין קָ שֶ ה ִ
צּורי וְ גֹ אֲלִ י:
יִהְ יּו לְ ָרצוֹן אִ ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ נֶיָך ְי ֹהוָה ִ
עֹ שֶ ה שָ לוֹם (בעשי"ת הַ שָ לוֹם) בִ מְ רוֹמָ יו.
הּוא ַיעֲשֶ ה שָ לוֹם עָ לֵינּו
וְ עַ ל כָל יִשְ ָראֵ ל וְ עַ ל כָל יוֹשְ בֵ י תֵ בֵ ל.
וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן:
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ֲא ֹדנָי ,שְ פָ תַ י תִ פְ תָ ח ּופִ י יַגִ יד תְ הִ לָתֶ ָך.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
אֲבוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י
יִצְ חָ ק ,וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,הָ אֵ ל הַ גָדוֹל
הַ גִ בוֹר וְ הַ נו ָֹרא ,אֵ ל עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה
ָָארץ ,מָ גִ נֵנּו ּומָ גֵן
שָ מַ יִם ו ֶ
אֲבוֹתֵ ינּוִ ,מבְ טָ חֵ נּו בְ כָל דוֹר
וְ דוֹר.

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו
וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק,
וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,אֱֹלהֵ י שָ רָ ה ,אֱֹלהֵ י ִרבְ קָ ה,
אֱֹלהֵ י רָ חֵ ל וֵאֹלהֵ י לֵָאה ,הָ אֵ ל הַ גָדוֹל
הַ גִ בוֹר וְ הַ נוֹרָ א ,אֵ ל עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה שָ מַ יִם
וָָארֶ ץ ,מָ גִ נֵנּו ּומָ גֵן אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו,
מִ בְ טָ חֵ נּו בְ כָל דוֹר וְ דוֹר.

(בעשרת ימי תשובה :זָכְ ֵרנּו לְ חַ יִ ים ,מֶ לְֶך חָ פֵ ץ בַ חַ יִ ים ,וְ כָתְ בֵ נּו בְ סֵ פֶ ר הַ חַ יִ ים ,לְ מַ עַ נְָך אֱֹלהִ ים חַ יִ ים)

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ ָרה.
אַ תָ ה גִ בוֹר וְ אֵ ין כָמוָֹך ,חָ זָק וְ אֵ ין זּולָתְ ָך,
מַ ִשיב הָ רּוחַ ּומו ִֹריד בקיץ :הַ טָ ל בעונת הגשמים :הַ גֶשֶ ם.
ְמכַלְ כֵל חַ יִ ים ,וְ ַרב לְ הו ִֹשיעַ .
ְצּוריו בְ ַרח ֲִמים לְ חַ יִ ים)
(בעשרת ימי תשובהִ :מי כָמוָֹך ָאב הָ ַר ֲחמָ ן ,ז ֹוכֵר י ָ

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייְָ ,מחַ יֵה הַ מֵ תִ ים.
קדושה

שרפֵ י קדֶ ש .הַ מְ שַ לְ שִ ים לְ ָך ְקדֻ שָ הַ .ככָתּוב עַ ל יַד
נ ְַק ִדישָ ְך וְ ַנע ֲִריצָ ְך כְ נעַ ם שיחַ סוד ְ
ָארץ כְ בודו:
נְבִ יאֶ ָך .וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ ָאמַ ר :קָ דוש קָ דוש קָ דוש ְי ָי צְ בָ אות .מְ לא כָל הָ ֶ
ָאז בְ קול ַרעַ ש גָדול אַ ִדיר וְ חָ זָק .מַ שְ מִ יעִ ים קול .מִ תְ נַּשאִ ים לְ עֻמַ ת שרָ פִ ים .לְ עֻמָ תָ ם
אומ ִרים :בָ רּוְך כְ בוד ְי ָי מִ מְ קומו:
ְמשַ בְ ִחים וְ ְ
קומָך מַ לְ כֵנּו תופִ יעַ  .וְ תִ ְמלוְך עָ לֵינּו כִ י מְ חַ כִ ים ֲאנַחְ נּו לְָך .מָ תַ י תִ מְ לְך בְ צִ יון .בְ קָ רוב
ִמ ְמ ְ
בְ יָמֵ ינּו לְ עולָם וָעֶ ד תִ ְשכון .תִ תְ גַדֵ ל וְ תִ תְ קַ דֵ ש בְ תוְך יְרּושָ ַליִם עִ ְירָך לְ דור וָדור ּולְ נֵצַ ח
נְצָ ִחים .וְ עֵ ינֵינּו תִ ְראֶ ינָה מַ לְ כּותֶ ָך כַדָ בָ ר הָ ָאמּור בְ שִ ירֵ י ֻעזֶָך .עַ ל יְדֵ י דָ וִ ד מְ שִ יחַ צִ ְדקֶ ָך:
י ְִמלְך ְי ָי לְ עולָם .אֱלהַ יְִך צִ יון לְ דר וָ דר .הַ לְ לּויָּה:
קָ דוֹש אַ תָ ה וְ נורא שמָך וְ אֵ ין אֱלוֹּהַ מִ בִ לְ עָ דֶ יָך.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייֵָָ ,האֵ ל

הַ ּקָ דוֹש( .בעשרת ימי תשובה :הַ מֶ לְֶך הַ ּקָ דוֹש)
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יוֹם שַ בָ תוֹן אֵ ין לִ ְשכֹחַ
זִ כְ ר ֹו כְ ֵריחַ הַ נִיחוֹחַ
י ֹונָה מָ צְ ָאה ב ֹו מָ נוֹחַ
וְ שָ ם יָנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ
י ֹונָה מָ צְ ָאה ב ֹו מָ נוֹחַ וְ שָ ם יָנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ
הַ יוֹם נִכְ בָ ד לִ בְ נֵי אֱמּונִים
זְ הִ ִירים לְ שָ ְמר ֹו ָאבוֹת ּובָ נִים
חָ קּוק בִ ְשנֵי לֻחוֹת אֲבָ נִים
מֵ רֹב א ֹונִים וְ אַ ִמיץ כֹחַ
י ֹונָה מָ צְ ָאה ב ֹו מָ נוֹחַ וְ שָ ם יָנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ
ּובָ אּו כֻלָם בִ בְ ִרית יַחַ ד
ָאמרּו כְ אֶ חָ ד
ַנעֲשֶ ה וְ נ ְִשמַ ע ְ
ּופָ תְ חּו וְ עָ נּו ְי ָי אֶ חָ ד
בָ רּוְך הַ נוֹתֵ ן ַליָעֵ ף כֹחַ
י ֹונָה מָ צְ ָאה ב ֹו מָ נוֹחַ וְ שָ ם יָנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ
ִדבֵ ר בְ קָ ְדש ֹו בְ הַ ר הַ מֹר
יוֹם הַ ְשבִ יעִ י זָכוֹר וְ שָ מוֹר
ּקּודיו יַחַ ד לִ גְ מֹ ר
וְ כָל פִ ָ
חַ זֵק מָ תְ ַניִם וְ אַ מֵ ץ כֹחַ
י ֹונָה מָ צְ ָאה ב ֹו מָ נוֹחַ וְ שָ ם יָנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ
הָ עָ ם אֲשֶ ר נָע ַכצֹאן תָ עָ ה
ּושבּועָ ה
יִזְ כוֹר לְ פָ ְקד ֹו בִ בְ ִרית ְ
לְ בַ ל ַי ֲעבֹר בָ ם ִמ ְק ֵרי ָרעָ ה
ַכאֲשֶ ר נ ְִשבַ עְ תָ עַ ל מֵ י נֹ חַ
י ֹונָה מָ צְ ָאה ב ֹו מָ נוֹחַ וְ שָ ם יָנּוחּו יְגִ יעֵ י כֹ חַ
רבי יהודה הלוי
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ִי ְשמַ ח משֶ ה בְ מַ תְ נַת חֶ לְ קו.

כִ י עֶ בֶ ד ֶנאֱמָ ן קָ רָ אתָ לו.

כְ לִ יל תִ פְ אֶ ֶרת בְ ראשו נָתַ תָ .

בְ עָ מְ דו לְ פָ נֶיָך עַ ל הַ ר סִ ינַי.
וְ כֵן כָתּוב בָ הֶ ם שְ מִ ירַ ת שַ בָ ת.

הוריד בְ יָדו.
ְשנֵי לּוחות אֲבָ נִים ִ

תורתָ ְך :וְ שָ ְמרּו בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל אֶ ת הַ שַ בָ תַ .לעֲשות אֶ ת הַ שַ בָ ת לְ דרתָ ם
וְ כֵן כָתּוב בְ ָ
בְ ִרית עולָם :בֵ ינִי ּובֵ ין בְ נֵי יִשְ רָ אֵ ל אות הִ יא לְ עלָם .כִ י שֵ שֶ ת יָמִ ים עָ שָ ה ְי ָי אֶ ת
ָארץ ּובַ יום הַ שְ בִ יעִ י שָ בַ ת וַיִ נָפַ ש :וְ לא נְתַ תו ְי ָי אֱלהֵ ינּו לְ גויֵי
הַ שָ מַ יִם וְ אֶ ת הָ ֶ
הָ א ֲָרצות .וְ לא הִ נְחַ לְ תו מַ לְ כֵנּו לְ עובְ דֵ י אֱלִ ילִ ים .גַם בִ מְ נּוחָ תו לא יִשְ כְ נּו ְרשָ עִ ים.
כִ י לְ עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל נְתַ תו בְ ַאהֲבָ ה .לְ זֶרַ ע ַיעֲקב אֲשֶ ר בָ ם בָ חָ ְרתָ  :יִשְ מְ חּו בְ מַ לְ כּותָ ְך
קוראֵ י עונֶג .עַ ם מְ קַ ְדשֵ י שְ בִ יעִ י .כֻלָם יִשְ בְ עּו וְ יִתְ עַ נְגּו מִ טּובָ ְך.
שומ ֵרי שַ בָ ת וְ ְ
ְ
וְ הַ ְשבִ יעִ י ָרצִ יתָ בו וְ ִק ַד ְשתו .חֶ מְ דַ ת יָמִ ים אותו קָ רָ אתָ ֵ :זכֶר לְ מַ עֲשֵ ה בְ רֵ אשִ ית:
אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲבותֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּוְ .רצֵ ה נָא בִ מְ נּוחָ תֵ נּו .קַ ְדשֵ נּו בְ מִ צְ ותֶ יָך ִשים
תורתָ ְך שַ בְ עֵ נּו ִמטּובָ ְך .שַ מֵ חַ נַפְ שֵ נּו בִ ישּועָ תָ ְך .וְ טַ הֵ ר לִ בֵ נּו לְ עָ בְ ְדָך
חֶ לְ קֵ נּו בְ ָ
בֶ אֱמֶ ת .וְ הַ נ ְִחילֵנּו ְי ָי אֱלהֵ ינּו בְ ַאהֲבָ ה ּובְ רָ צון שַ בָ ת קָ ְדשֶ ָך .וְ יָנּוחּו בה כָל יִשְ ָראֵ ל
ְמקַ ְדשֵ י ְשמֶ ָך .בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,מְ קַ דֵ ש הַ שַ בָ ת:
ּושכוֹן בְ צִ יוֹן וְ שָ ם ַנ ֲעבֹד לְ פָ נֶיָך וְ נִשְ תַ ֲחוָה לְָך.
ְרצֵ הְ ,י ָי אֱֹלהֵ ינּוְ ,
יעלה ויבוא לשבת ראש חודש :אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּוַ ,י ֲעלֶה וְ ָיבֹא ,וְ יַגִ יעַ וְ יֵרָ אֶ ה וְ יֵרָ צֶ ה ,וְ יִשָ מַ ע וְ ִיפָקֵ ד
וְ ִי ָזכֵר ,זִ כְ ר ֹונֵנּו ּופִ ְקד ֹונֵנו וְ זִ כְ רוֹן אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו  ,וְ זִ כְ רוֹן מָ ִשיחַ בֶ ן ָדוִ ד עַ בְ ָדְך ,וְ זִ כְ רוֹן יְרּושָ ַליִם עִ יר קָ ְדשֶ ָך ,וְ זִ כְ רוֹן
כָל עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל לְ פָ נֶיָך ,לִ פְ לֵטָ ה ,לְ טוֹבָ ה ,לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ ַר ֲח ִמים לְ חַ יִ ים טוֹבִ ים ּולְ שָ לוֹם בְ יוֹם רֹאש הַ חֹ דֶ ש הַ זֶה.
זָכְ ֵרנּו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו ב ֹו לְ טוֹבָ הּ ,ופ ְָק ֵדנּו ב ֹו לִ בְ ָרכָה ,וְ הו ִֹשיעֵ נּו ב ֹו לְ חַ יִ ים טוֹבִ יםּ ,ובִ ְדבַ ר ְישּועָ ה וְ רַ חֲמִ ים .חּוס וְ חָ נֵנּו,
וְ ַרחֵ ם עָ לֵינּו וְ הו ִֹשיעֵ נּו ,כִ י אֵ לֶיָך עֵ ינֵינּו ,כִ י אֵ ל מֶ לְֶך חַ נּון וְ ַרחּום אָ תָ ה:

וְ אַ תָ ה בְ ַרחֲמֶ יָך הָ ַרבִ ים תַ ְחפֹ ץ בָ נּו וְ תִ ְרצֵ נּו .בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,שֶ אוֹתָ ְך בְ י ְִרָאה ַנ ֲעבֹד.
מודים דרבנן לקהל

מו ִֹדים ֲאנַחְ נּו לְָך ,אֲדוֹן כָל הַ בְ ִריוֹת,
אֱלוֹהַ הַ תּושְ בָ חוֹת ,צּור ע ֹולָמִ ים ,חֵ י
הָ ע ֹולָם ,יוֹצֵ ר בְ רֵ אשִ ית ,מְ חַ יֵה מֵ תִ ים,
שֶ הֶ ֱחיִיתָ נּו וְ ִקיַמְ תָ נּו ּוזְ כִ יתָ נּו וְ סִ יַעְ תָ נּו
וְ קֵ רַ בְ תָ נּו לְ הוֹדוֹת לִ שְ מֶ ָך .בָ רּוְך אַ תָ ה
יהוה אֵ ל הַ הו ָֹדאוֹת.

מודים דרבנן נוסח א"י לקהל

מו ִֹדים ֲאנַחְ נּו לְָך שֶ ָאנּו חַ יָבִ ים לְ הוֹדוֹת
לְ שִ מְ ָך תְ רַ נֵנָה שְ פָ תַ י כִ י ֲאז ְַמ ָרה לְָך
וְ נַפְ שִ י אֲשֶ ר פ ִָדיתָ  .בָ רּוְך אַ תָ ה יהוה אֵ ל
הַ הו ָֹדא ֹות.
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מו ִֹדים ֲאנ ְַחנּו לְָך ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו לְ ע ֹולָם וָעֶ ד ,עַ ל כָל הַ טוֹבוֹת
הַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרח ֲִמים שֶ גְ מַ לְ תָ נּו וְ שֶ עָ שִ יתָ עִ מָ נּו וְ עִ ם אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו מִ לְ פָ נֵינּו .וְ אִ ם
ָאמַ ְרנּו מָ טָ ה ַרגְ לֵנּו חַ סְ ְדָךְ ,י ָי יִסְ עָ דֶ נּו.
(בעשרת ימי תשובהּ :וכְ תֹ ב לְ חַ יִ ים טוֹבִ ים כָל בְ נֵי בְ ִריתֶ ָך) (בחנוכה ופורים :על הניסים בעמוד )21

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,הַ טוֹב לְ ָך לְ הוֹדוֹת.
אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲבותֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו .בָ ְרכֵנּו בַ בְ רָ כָה הַ מְ ֻשלֶשֶ ת בַ תורָ ה הַ כְ תּובָ ה עַ ל
ֲמּורה מִ פִ י ַאהֲרן ּובָ נָיו כ ֲהנִים עַ ם ְקדושֶ ָך .כָָאמּור:
י ְֵדי משֶ ה עַ בְ ֶדָך .הָ א ָ
יְבָ ֶרכְ ָך ְי ָי וְ יִשְ מְ ֶרָך:
יָאֵ ר ְי ָי פָ נָיו אֵ לֶיָך וִ י ֻח ֶנךָ:
יִּשא ְי ָי פָ נָיו אֵ לֶיָך וְ יָשם לְ ָך שָ לום:
הקהל :אַ ִדיר בַ מָ רום שוכֵן בִ גְבּורָ ה אַ תָ ה שָ לום וְ שִ מְ ָך שָ לום .יְהִ י רָ צון שֶ תָ שים עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל עַ מְ ָך
בֵית יִשרָ אֵ ל .חַ יִ ים ּובְ רָ כָה לְ מִ שְ מֶ רֶ ת שָ לום:

ִש ים ְשלוֹמֶ ָך ,עַ ל י ְִש ָראֵ ל עַ מֶ ָך ,וְ עַ ל עִ ְירָך וְ עַ ל ַנ ֲחלָתֶ ָך ,וְ כֵן תְ בָ ְרכֵנּו כֻלָנּו בְ שָ לוֹם.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,מְ עוֹן הַ בְ ָרכוֹת וְ עוֹשֶ ה השָ לוֹם.
אַ תָ ה הּוא ְי ָי לְ בַ ֶדָך אַ תָ ה עָ שִ יתָ אֶ ת הַ שָ מַ יִם שְ מֵ י הַ שָ מַ יִם וְ כָל צְ בָ ָאם הָ ָארֶ ץ וְ כָל
אֲשֶ ר עָ לֶיהָ הַ י ִַמים וְ כָל אֲשֶ ר בָ הֶ ם וְ אַ תָ ה מְ חַ יֶה אֶ ת כֻלָם ּוצְ בָ א הַ שָ מַ יִם לְ ָך
ִמ ְשתַ חֲוִ ים :אַ תָ ה הּוא ְי ָי הָ אֱֹלהִ ים אֲשֶ ר בָ חַ ְרתָ בְ ַאבְ רָ ם וְ הוֹצֵ את ֹו מֵ אּור כַשְ ִדים
וְ שַ ְמתָ ְשמ ֹו ַאבְ ָרהָ םּ :ומָ צָ אתָ אֶ ת לְ בָ ב ֹו ֶנאֱמָ ן לְ פָ נֶיָך :כֵן יְהִ י רָ צוֹן מִ לְ פָ נֶיָך ְי ָי
אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,שֶ תְ קָ ְרבֶ נּו וְ שֶ תְ חָ נֵנּוֲ ,אנַחְ נּו וְ כָל יִשְ רָ אֵ ל עַ מָ ְך
לִ ְרצ ֹונְָך לְ ַאהֲבָ תָ ְך וְ לִ ישּועָ תָ ְךַ ,לעֲשוֹת ְרצ ֹונְָך כִ ְרצ ֹונֵנּו .יִהְ יּו לְ רָ צוֹן אִ מְ רֵ י פִ י
צּורי וְ ג ֹואֲלִ י.
וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ נֶיָךְ ,י ָי ִ
בשבת ראש חודש ובשבת חנוכה ,אומרים פה הלל בעמוד 27
בשאר שבתות השנה אומרים פה קדיש לש"ץ בעמוד 29
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הלל
בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ֹהוָה ,אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲשֶ ר ִק ְדשָ נּו בְ ִמצְ וֹתָ יו ,וְ צִ ּוָ נּו לִ ְקרֹא אֶ ת הַ הַ לֵל:
בשבת חנוכה ובימים של הלל שלם ,מנהג ע"מ לברך :לִ גְ מֹ ר אֶ ת הַ הַ לֵל:
מזמור ק"יג

הַ לְ לּויָּה הַ לְ לּו עַ בְ דֵ י ְי ֹהוָה .הַ לְ לּו אֶ ת שֵ ם ְי ֹהוָה :יְהִ י שֵ ם ְי ֹהוָה ְמבו ָֹרְך .מֵ עַ תָ ה

וְ עַ ד ע ֹולָם :מִ מִ זְ רַ ח שֶ מֶ ש עַ ד ְמבוֹאוְֹ .מ ֻהלָל שֵ ם ְי ֹהוָהָ :רם עַ ל כָל ג ֹויִם ְי ֹהוָה .עַ ל
ָארץ:
הַ שָ מַ יִם כְ בוֹדוֹ :מִ י כַי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו הַ מַ גְ בִ יהִ י לָשָ בֶ ת :הַ מַ ְשפִ ילִ י לִ ְראוֹת בַ שָ מַ יִם ּובָ ֶ
מְ ִקימִ י מֵ עָ פָ ר דָ ל .מֵ אַ שְ פֹ ת י ִָרים אֶ בְ יוֹן :לְ הו ִֹשיבִ י עִ ם נ ְִדיבִ ים .עִ ם נ ְִדיבֵ י עַ מוֹ :מו ִֹשיבִ י
עֲקֶ רֶ ת הַ בַ יִת .אֵ ם הַ בָ נִים ְשמֵ חָ ה .הַ לְ לּויָּה:
ְהּודה לְ קָ ְדשוֹ ,י ְִש ָראֵ ל
מזמור קי"ד בְ צֵ את י ְִשרָ אֵ ל ִמ ִמצְ ָריִם ,בֵ ית ַי עֲקֹ ב מֵ עַ ם ֹלעֵ ז :הָ יְתָ ה י ָ
מַ מְ שְ לוֹתָ יו :הַ יָם רָ ָאה ַויָנֹ ס ,הַ י ְַר ֵדן ִי ֹּסב לְ ָאחוֹר :הֶ הָ ִרים ָר ְקדּו כְ אֵ ילִ ים ,גְ בָ עוֹת כִ בְ נֵי
צֹאן :מַ ה לְ ָך הַ יָם כִ י תָ נּוס ,הַ י ְַר ֵדן תִ ֹּסב לְ ָאחוֹר :הֶ הָ ִרים תִ ְר ְקדּו כְ אֵ ילִ ים ,גְ בָ עוֹת כִ בְ נֵי
צֹאן :מִ לִ פְ נֵי ָאדוֹן חּולִ י ָארֶ ץִ ,מלִ פְ נֵי אֱלוֹּהַ ַיעֲקֹ ב :הַ ֹהפְ כִ י הַ צּור ֲאגַם מָ יִם ,חַ ל ִָמיש
לְ מַ עְ ינ ֹו מָ יִם:
בראש חודש מדלגים:
ֹאמרּו הַ ג ֹויִם.
מזמור קט"ו ֹלא לָנּו יְהֹ וָ ה ֹלא לָנּו  .כִי לְ שִ מְ ָך תֵ ן כָבוֹד .עַ ל חַ סְ ְדָך עַ ל אֲמִ תֶ ָך :לָמָ ה י ְ
ָאדם:
ַאיֵה נָא אֱֹלהֵ יהֶ ם :וֵאֹלהֵ ינּו בַ שָ מָ יִם .כֹל אֲשֶ ר חָ פֵ ץ עָ שָ ה :עֲצַ בֵ יהֶ ם כֶסֶ ף וְ זָהָ ב .מַ עֲשֵ ה י ְֵדי ָ
פֶה לָהֶ ם וְ ֹלא יְדַ בֵ רּו .עֵ י ַניִם לָהֶ ם וְ ֹלא י ְִראּוָ :אזְ ַניִם לָהֶ ם וְ ֹלא יִשְ מָ עּוַ .אף לָהֶ ם וְ ֹלא י ְִריחּון:
יְדֵ יהֶ ם וְ ֹלא יְמִ ישּון .רַ גְ לֵיהֶ ם וְ ֹלא יְהַ לֵכּוֹ .לא יֶהְ גּו בִ גְ ר ֹונָם :כְ מוֹהֶ ם יִהְ יּו עֹ שֵ יהֶ ם .כֹל אֲשֶ ר ֹבטֵ חַ
בָ הֶ ם :יִשְ רָ אֵ ל בְ טַ ח בַ י ֹהוָה .עֶ זְ רָ ם ּומָ גִ נָם הּוא :בֵ ית ַא ֲהרֹן בִ טְ חּו בַ י ֹהוָה .עֶ זְ ָרם ּומָ גִ נָם הּואִ :י ְראֵ י
יְהֹ וָ ה בִ ְטחּו בַ יהֹ וָ ה .עֶ זְ ָרם ּומָ גִ נָם הּוא:

ְי ֹהוָה זְ כָרָ נּו יְבָ רֵ ְך  ,יְבָ רֵ ְך אֶ ת בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ,יְבָ ֵרְך אֶ ת בֵ ית ַא ֲהרֹן :יְבָ ֵרְך י ְִראֵ י ְי ֹהוָה ,הַ ְּקטַ נִים
עִ ם הַ גְ דֹלִ ים :יֹסֵ ף ְי ֹהוָה ֲעלֵיכֶםֲ ,עלֵיכֶם וְ עַ ל בְ נֵיכֶם :בְ רּוכִים אַ תֶ ם לַי ֹהוָה ,עֹ שֵ ה שָ מַ יִם
ָאדםֹ :לא הַ מֵ תִ ים יְהַ לְ לּו יָּה ,וְ ֹלא כָל
ָארץ נָתַ ן לִ בְ נֵי ָ
וָָארֶ ץ :הַ שָ מַ יִם שָ מַ יִם לַי ֹהוָה ,וְ הָ ֶ
י ְֹרדֵ י דּומָ הַ :ו ֲאנ ְַחנּו נְבָ רֵ ְך יָּה ,מֵ עַ תָ ה וְ עַ ד ע ֹולָם ,הַ לְ לּויָּה:
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בראש חודש מדלגים:

מזמור קט"ז ָאהַ בְ תִ י כִ י י ְִשמַ ע ְי ֹהוָה אֶ ת קוֹלִ י תַ חֲנּונָי :כִ י הִ טָ ה ָאזְ נ ֹו לִ יּ .ובְ יָמַ י אֶ ְק ָרא :אֲפָ פּונִי
חֶ בְ לֵי מָ וֶתּ .ומְ צָ רֵ י שְ אוֹל מְ צָ אּונִי .צָ רָ ה וְ יָגוֹן אֶ מְ צָ אּ :ובְ שֵ ם ְי ֹהוָה אֶ ְק ָרא .אָ נָה ְי ֹהוָה מַ לְ טָ ה
נַפְ שִ י :חַ נּון ְי ֹהוָה וְ צַ ִדיק .וֵאֹלהֵ ינּו מְ רַ חֵ ם :שֹמֵ ר פְ תָ איִם ְי ֹהוָה .דַ לוֹתִ י וְ לִ י יְהו ִֹשיעַ  :שּובִ י נַפְ ִשי
לִ מְ נּוחָ יְכִ י .כִ י ְי ֹהוָה גָמַ ל עָ ָליְכִ י :כִ י חִ לַצְ תָ נַפְ שִ י מִ מָ וֶת .אֶ ת עֵ ינִי מִ ן ִד ְמעָ ה .אֶ ת ַרגְ לִ י ִמ ֶד ִחי:
ַארצוֹת הַ חַ יִ ים :הֶ אֱמַ נְתִ י כִ י אֲדַ בֵרֲ .אנִי עָ נִיתִ י מְ אֹ דֲ :אנִי ָאמַ ְר ִתי בְ חָ פְ זִ י.
אֶ תְ הַ לְֵך לִ פְ נֵי ְי ֹהוָה .בְ ְ
ָאדם כֹ זֵב:
כָל הָ ָ

מָ ה אָ ִשיב לַי ֹהוָה  ,כָל תַ גְ מּולוֹהִ י עָ לָי :כוֹס יְשּועוֹת אֶ ּׂשָ אּ ,ובְ שֵ ם ְי ֹהוָה אֶ ְק ָרא :נ ְָדרַ י
לַי ֹהוָה אֲשַ לֵם ,נֶגְ דָ ה נָא לְ כָל עַ מוֹ :יָקָ ר בְ עֵ ינֵי ְי ֹהוָה הַ מָ וְ תָ ה ַלחֲסִ ָידיו :אָ נָה ְי ֹהוָה כִ י ֲאנִי
עַ בְ דֶ ָךֲ ,אנִי עַ בְ ְדָך בֶ ן אֲמָ תֶ ָך ,פִ תַ ְחתָ לְ מוֹסֵ ָרי :לְ ָך אֶ זְ בַ ח זֶבַ ח תו ָֹדהּ ,ובְ שֵ ם ְי ֹהוָה אֶ ְק ָרא:
נְדָ רַ י לַי ֹהוָה אֲשַ לֵם ,נֶגְ דָ ה נָא לְ כָל עַ מוֹ :בְ חַ צְ רוֹת בֵ ית ְי ֹהוָה בְ ת ֹוכֵכִ י יְרּושָ ָליִם ,הַ לְ לּויָּה:
מזמור קי"ז הַ לְ לּו אֶ ת ְי ֹהוָה כָל ג ֹויִם ,שַ בְ חּוהּו כָל הָ א ִֻמים :כִ י גָבַ ר עָ לֵינּו חַ סְ דוֹ ,וֶ אֱמֶ ת
ְי ֹהוָה לְ ע ֹולָם ,הַ לְ לּויָּה:
מזמור קי"ח

הוֹדּו לַי ֹהוָה כִ י טוֹב  -כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ :הוֹדּו לַיהֹ וָ ה כִ י טוֹב  -כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
יֹאמַ ר נָא יִשְ רָ אֵ ל  -כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ :הוֹדּו לַיהֹ וָ ה כִ י טוֹב  -כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
יֹאמְ רּו נָא בֵ ית ַא ֲהרֹן  -כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ :הוֹדּו לַיהֹ וָ ה כִ י טוֹב  -כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:
יֹאמְ רּו נָא י ְִראֵ י ְי ֹהוָה  -כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ ד ֹו :הוֹדּו לַיהֹ וָ ה כִ י טוֹב  -כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ:

ָאדם:
מזמור קי"ח ִמן הַ מֵ צַ ר קָ רָ אתִ י יָּה .עָ ָננִי בַ מֶ ְרחַ ב יָּהְ :י ֹהוָה לִ י ֹלא אִ ָירא .מַ ה ַיעֲשֶ ה לִ י ָ
ָאדם :טוֹב ַלחֲסוֹת
ְי ֹהוָה לִ י בְ עוֹזְ רָ יַ .ו ֲאנִי אֶ ְראֶ ה בְ שנְָאי :טוֹב ַלחֲסוֹת בַ י ֹהוָהִ .מבְ ֹטחַ בָ ָ
בַ י ֹהוָה .מִ בְ ֹטחַ בִ נ ְִדיבִ י ם :כָל ג ֹויִם סְ בָ בּונִי .בְ שֵ ם ְי ֹהוָה כִ י א ֲִמילַם :סַ בּונִי גַם סְ בָ בּונִי.
בְ שֵ ם ְי ֹהוָה כִ י אֲמִ ילַם :סַ בּונִי כִ ְדבו ִֹריםֹ .דעֲכּו כְ אֵ ש קוֹצִ ים .בְ שֵ ם ְי ֹהוָה כִ י א ֲִמילַםָ :דחֹ ה
ְדחִ יתַ נִי לִ נְפֹ ל .וַי ֹהוָה ֲעזָרָ נִי :עָ זִ י וְ זִ ְמ ָרת יָּהַ .ויְהִ י לִ י לִ ישּועָ ה :קוֹל ִרנָה וִ ישּועָ ה בְ ָא ֳהלֵי
צַ ִד ִיקים .יְמִ ין ְי ֹהוָה עֹ שָ ה חָ יִל :י ְִמין ְי ֹהוָה רוֹמֵ מָ ה .י ְִמין ְי ֹהוָה עֹ שָ ה חָ יִלֹ :לא ָאמּות כִ י
אֶ חְ יֶהַ .ואֲסַ פֵר מַ עֲשֵ י יָּה :יַּסוֹר יִּסְ ַרנִי יָּה .וְ לַמָ וֶת ֹלא נְתָ ָננִי :פִ תְ חּו לִ י שַ ע ֲֵרי צֶ ֶדקָ .אבֹא
בָ ם אוֹדֶ ה יָּה :זֶה הַ שַ עַ ר לַי ֹהוָה .צַ ִד ִיקים ָיבֹאּו ב ֹו:
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או ְֹדָך כִ י ֲענִיתָ נִי .וַתְ הִ י לִ י לִ ישּועָ ה .או ְֹדָך כִי ֲענִיתָ נִי .וַתְ הִ י לִ י לִ ישּועָ ה.
אֶ בֶ ן מָ אֲסּו הַ ב ֹונִים .הָ יְתָ ה לְ רֹאש פִ נָה .אֶ בֶ ן מָ אֲסּו הַ ב ֹונִים .הָ יְתָ ה לְ רֹאש פִ נָה.
מֵ אֵ ת ְי ֹהוָה הָ יְתָ ה זֹאת .הִ יא נִפְ לָאת בְ עֵ ינֵינּו .מֵ אֵ ת ְי ֹהוָה הָ יְתָ ה זֹאת .הִ יא נִפְ לָאת בְ עֵינֵינּו.
ִש ְמחָ ה בוֹ .זֶה הַ יוֹם עָ שָ ה ְי ֹהוָה .נָגִילָה וְ נִשְ מְ חָ ה ב ֹו:
זֶה הַ יוֹם עָ שָ ה ְי ֹהוָה .נָגִ ילָה וְ נ ְ
אָ נָא ְי ֹהוָה הו ִֹשיעָ ה נָא :אָ נָא ְי ֹהוָה הו ִֹשיעָ ה נָא:
אָ נָא ְי ֹהוָה הַ צְ לִ יחָ ה נָא :אָ נָא ְי ֹהוָה הַ צְ לִ יחָ ה נָא:
בָ רּוְך הַ בָ א בְ שֵ ם ְי ֹהוָה .בֵ רַ כְ נּוכֶם ִמבֵ ית ְי ֹהוָה:
אֵ ל ְי ֹהוָה ַויָאֶ ר לָנּו .אִ סְ רּו חַ ג בַ עֲבוֹתִ ים .עַ ד קַ ְרנוֹת הַ ִמזְ בֵ חַ  :אֵ ל ְי ֹהוָה ַויָאֶ ר לָנּו .אִ סְ רּו חַ ג
בָ רּוְך הַ בָ א בְ שֵ ם ְי ֹהוָה .בֵרַ כְ נּוכֶם מִ בֵית ְי ֹהוָה:

בַ עֲבוֹתִ ים .עַ ד קַ ְרנוֹת הַ מִ זְבֵ חַ  :אֵ לִ י אַ תָ ה וְ או ֶֹדךָ .אֱֹלהַ י אֲרו ְֹממֶ ךָ :אֵ לִ י אַ תָ ה וְ אוֹדֶ ךָ .אֱֹלהַ י אֲרוֹמְ מֶ ךָ:
הוֹדּו לַי ֹהוָה כִ י טוֹב .כִ י לְ ע ֹולָם חַ סְ דוֹ :הוֹדּו לַי ֹהוָה כִי טוֹב .כִי לְ ע ֹולָם חַ סְ ד ֹו:

יְהַ לְ לּוָך ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו עַ ל כָל מַ עֲשֶ יָךַ .וחֲסִ ֶידיָך צַ ִד ִיקים עוֹשֵ י ְרצ ֹונֶָך .וְ כָל עַ ְמָך בֵ ית
יִשְ רָ אֵ ל .בְ ִרנָה יוֹדּו וִ יבָ ְרכּו וִ ישַ בְ חּו וִ יפָ אֲרּו וִ ישו ְֹררּו וִ ירו ְֹממּו וְ ַיע ֲִריצּו וְ י ְַק ִדישּו וְ י ְַמלִ יכּו
אֶ ת שִ מְ ָך מַ לְ כֵנּו תָ מִ יד .כִ י לְ ָך טוֹב לְ הוֹדוֹתּ .ולְ ִש ְמָך נָאֶ ה לְ זַמֵ ר .כִ י מֵ ע ֹולָם וְ עַ ד ע ֹולָם
אַ תָ ה אֵ ל :בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ֹהוָה מֶ לְֶך ְמ ֻהלָל בַ ִת ְשבָ חוֹת:
קדיש תתקבל לש"ץ

יִתְ גַדַ ל וְ יִתְ קַ דַ ש שְ מֵ ּה רַ בָ א [ָאמֵ ן] .בְ עָ לְ מָ א ִדי בְ ָרא כִ ְרעּותֵ ּה ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ ּה
וְ יַצְ מַ ח פ ְֻרקָ נֵּה ,וִ יקָ רֵ ב מְ שִ יחֵ ּה [ָאמֵ ן] .בְ חַ יֵיכוֹן ּובְ יוֹמֵ יכוֹן ּובְ חַ יֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל,
בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן קָ ִריב ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י
עָ לְ מַ יָא  .יִתְ בָ רַ ְך וְ יִשְ תַ בַ ח וְ יִתְ פַָאר וְ יִתְ רוֹמַ ם וְ יִתְ נַּׂשֵ א וְ יִתְ הַ ָדר וְ יִתְ עַ לֶה וְ יִתְ הַ לָל
שְ מֵ ּה ְדקֻ ְדשָ א בְ ִריְך הּוא [ָאמֵ ן] .לְ עֵ לָא (בעשי"ת ּולְ עֵ לָא) ִמן כָל בִ ְר ָכתָ א וְ ִש ָירתָ א,
תֻשְ בְ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א דַ אֲמִ ָירן בְ עָ לְ מָ א ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .תִ תְ קַ בֵ ל  /צְ לוֹתָ נָא
ּובָ עּותָ נָא עִ ם  /צְ לוֹתְ הוֹן ּובָ עּותְ הוֹן ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל קֳ ָדם אֲבּוהוֹן ִדי בִ ְשמַ יָא /
ַארעָ א  /וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ יָא  /חַ יִ ים וְ ָֹשבָ ע וִ ישּועָ ה
וְ ְ
וְ נֶחָ מָ ה וְ שֵ יזָבָ ה ְּורפּוָאה ּוגְ ֻאלָה ּוסְ לִ יחָ ה וְ ַכפ ָָרה ,וְ ֵריוַח וְ הַ צָ לָה  /וְ חַ יִ ים טוֹבִ ים /
עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל יִשְ רָ אֵ ל ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .עֹ שֶ ה שָ לוֹם (בעשי"ת הַ שָ לוֹם) בִ ְמרוֹמָ יו
הּוא ַיעֲשֶ ה שָ לוֹם עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ְִש ָראֵ ל וְ עַ ל כָל יו ְֹשבֵ י תֵ בֵ ל ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן].
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שיר של יום

הַ יוֹם יוֹם שַ בָ ת קֹ ֶדש שֶ בו הָ יּו הַ לְ וִ יִ ם אוֹמְ ִרים בְ בֵ ית הַ מִ ְק ָדש:
מזמור צ"ב ִמזְ מוֹר ִשיר לְ יוֹם הַ שַ בָ ת :טוֹב לְ הֹדוֹת לַי ֹהוָה ּולְ זַמֵ ר לְ שִ מְ ָך עֶ לְ יוֹן:
לְ הַ גִ יד בַ בֹקֶ ר חַ סְ ֶדָך ֶואֱמּונָתְ ָך בַ לֵילוֹתֲ :עלֵי עָ שוֹר ַו ֲעלֵי נָבֶ ל ֲעלֵי הִ גָיוֹן בְ כִ נוֹר:
כִ י ִשמַ ְחתַ נִי ְי ֹהוָה בְ פָ ֳעלֶָך בְ מַ עֲשֵ י יָדֶ יָך אֲרַ נֵן :מַ ה ג ְָדלּו מַ עֲשֶ יָך ְי ֹהוָה מְ אֹ ד עָ מְ קּו
מַ ְח ְשבֹתֶ יָך :אִ יש בַ עַ ר ֹלא יֵדָ ע ּוכְ סִ יל ֹלא יָבִ ין אֶ ת זֹאת :בִ פְ רֹחַ ְרשָ עִ ים כְ מ ֹו עֵ שֶ ב
ַויָצִ יצּו כָל פֹ ֲעלֵי ָאוֶן לְ הִ שָ ְמדָ ם עֲדֵ י עַ ד :וְ אַ תָ ה מָ רוֹם לְ עֹ לָם ְי ֹהוָה :כִ י הִ נֵה אֹ יְבֶ יָך
ְי ֹהוָה כִ י הִ נֵה אֹ יְבֶ י ָך יֹאבֵ דּו יִתְ פ ְָרדּו כָל פֹ ֲעלֵי ָאוֶן :וַתָ רֶ ם כִ ְראֵ ים קַ ְרנִי בַ ֹּלתִ י בְ שֶ מֶ ן
שּורי בַ ּקָ מִ ים עָ לַי מְ רֵ עִ ים תִ שְ מַ עְ נָה ָאזְ נָי :צַ ִדיק כַתָ מָ ר יִפְ ָרח
ַר ֲענָן :וַתַ בֵ ט עֵ ינִי בְ ָ
כְ אֶ ֶרז בַ לְ בָ נוֹן י ְִשגֶהְ :שתּולִ ים בְ בֵ ית ְי ֹהוָה בְ חַ צְ רוֹת אֱֹלהֵ ינּו יַפְ ִריחּו :עוֹד יְנּובּון
צּורי וְ ֹלא עַ וְ לָתָ ה בוֹ:
בְ שֵ יבָ ה ְדשֵ נִים וְ ַר ֲע ַננִים יִהְ יּו :לְ הַ גִ יד כִ י יָשָ ר יְהֹ וָ ה ִ
בראש חודש ,אחר שיר של יום ,מוסיפים מזמור זה:

מזמור ק"ד בָ רֲ כִ י נַפְ ִשי אֶ ת ְי ֹהוָה ְי ֹהוָה אֱֹלהַ י ג ַָדלְ תָ ְמ ֹאד הוֹד וְ הָ ָדר לָבָ ְשתָ  :עֹ טֶ ה אוֹר
כַּׂשַ לְ מָ ה נוֹטֶ ה שָ מַ יִם ַכי ְִריעָ ה :הַ ְמקָ ֶרה בַ מַ יִם עֲלִ יוֹתָ יו הַ ּׂשָ ם עָ בִ ים ְרכּוב ֹו הַ ְמהַ לְֵך עַ ל
ַכנְפֵ י רּוחַ  :עֹ שֶ ה מַ לְ ָאכָיו רּוחוֹת ְמשָ ְרתָ יו אֵ ש ֹלהֵ ט :יָסַ ד אֶ ֶרץ עַ ל ְמכ ֹונֶיהָ בַ ל תִ מוֹט
ע ֹולָם וָעֶ ד :תְ הוֹם כַלְ בּוש כִ ּסִ ית ֹו עַ ל הָ ִרים יַעַ ְמדּו מָ יִםִ :מן ַגע ֲָרתְ ָך יְנּוסּון ִמן קוֹל ַרעַ מְ ָך
יֵחָ פֵ זּוןַ :יעֲלּו הָ ִרים י ְֵרדּו בְ קָ עוֹת אֶ ל ְמקוֹם זֶה יָסַ ְדתָ לָהֶ ם :גְ בּול שַ ְמתָ בַ ל ַי ֲע ֹברּון בַ ל
יְשּובּון לְ כַּסוֹת הָ ָארֶ ץ :הַ מְ שַ לֵחַ מַ עְ ָינִים בַ נְחָ לִ ים בֵ ין הָ ִרים יְהַ לֵכּון :י ְַשקּו כָל חַ יְת ֹו שָ דָ י
יִשְ בְ רּו פְ רָ אִ ים צְ מָ ָאםֲ :עלֵיהֶ ם עוֹף הַ שָ מַ יִם י ְִשכוֹן ִמבֵ ין עֳפָ איִם יִתְ נּו קוֹל :מַ ְשקֶ ה הָ ִרים
ָארץ :מַ צְ ִמיחַ חָ צִ יר לַבְ הֵ מָ ה וְ עֵ שֶ ב ַל ֲעב ַֹדת הָ ָאדָ ם
מֵ עֲלִ י ֹו תָ יו מִ פְ ִרי מַ עֲשֶ יָך תִ שְ בַ ע הָ ֶ
לְ הוֹצִ יא לֶחֶ ם מִ ן הָ ָארֶ ץ :וְ ַייִן יְשַ מַ ח לְ בַ ב אֱנוֹש לְ הַ צְ הִ יל ָפנִים ִמשָ מֶ ן וְ לֶחֶ ם לְ בַ ב אֱנוֹש
ַארזֵי לְ בָ נוֹן אֲשֶ ר נָטָ ע :אֲשֶ ר שָ ם צִ פ ֳִרים יְקַ נֵנּו חֲסִ ָידה בְ רו ִֹשים
יִסְ עָ ד :יִשְ בְ עּו עֲצֵ י ְי ֹהוָה ְ
בֵ יתָ ּה :הָ ִרים הַ גְ בֹהִ ים לַיְ עֵ לִ ים סְ לָעִ ים מַ ְחסֶ ה ל ְַשפַ נִים :עָ שָ ה י ֵָרחַ לְ מ ֹוע ֲִדים שֶ מֶ ש יָדַ ע
שאֲגִ ים לַטָ ֶרף ּולְ בַ ּקֵ ש
מְ בוֹאוֹ :תָ שֶ ת חֹ שֶ ְך וִ יהִ י ָל ְילָה ב ֹו תִ ְר ֹמש כָל חַ יְת ֹו יָעַ ר :הַ כְ פִ ִירים ֹ
ָאדם לְ פָ עֳל ֹו וְ ַל ֲעב ָֹדת ֹו
מֵ אֵ ל ָאכְ לָם :תִ זְ רַ ח הַ שֶ מֶ ש יֵָאסֵ פּון וְ אֶ ל ְמעוֹנֹ תָ ם י ְִרבָ צּון :יֵצֵ א ָ
ָארץ ִק ְנ ָינֶָך :זֶה הַ יָם גָדוֹל
עֲדֵ י עָ רֶ ב :מָ ה רַ בּו מַ עֲשֶ יָך ְי ֹהוָה כֻלָם בְ חָ כְ מָ ה עָ ִשיתָ מָ לְ ָאה הָ ֶ
ְּורחַ ב יָדָ יִם שָ ם רֶ מֶ ש וְ אֵ ין מִ סְ פָר חַ יוֹת ְקטַ נוֹת עִ ם גְ דֹלוֹת :שָ ם ֳאנִיוֹת יְהַ לֵכּון לִ וְ יָתָ ן זֶה
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יָצַ ְרתָ לְ שַ חֶ ק בוֹ :כֻלָם אֵ לֶיָך יְשַ בֵ רּון לָתֵ ת ָאכְ לָם בְ עִ תוֹ :תִ תֵ ן לָהֶ ם יִלְ קֹ טּון תִ פְ תַ ח י ְָדָך
יִשְ בְ עּון טוֹב :תַ סְ תִ יר ָפנֶיָך יִבָ הֵ לּון תֹ סֵ ף רּוחָ ם יִגְ וָעּון וְ אֶ ל עֲפָ ָרם יְשּובּון :תְ שַ לַח רּוחֲָך
יִבָ רֵ אּון ּותְ חַ דֵ ש פְ נֵי אֲדָ מָ ה :יְהִ י כְ בוֹד ְי ֹהוָה לְ ע ֹולָם י ְִשמַ ח ְי ֹהוָה בְ מַ עֲשָ יו :הַ מַ בִ יט לָָארֶ ץ
וַתִ ְר עָ ד ִיגַע בֶ הָ ִרים וְ ֶיעֱשָ נּו :אָ ִש ָירה לַי ֹהוָה בְ חַ יָי ֲאז ְַמ ָרה לֵאֹלהַ י בְ עו ִֹדיֶ :יע ֱַרב עָ לָיו
ָארץ ְּורשָ עִ ים עוֹד אֵ ינָם בָ רֲ כִ י נַפְ ִשי אֶ ת
שִ יחִ י ָאנֹ כִ י אֶ שְ מַ ח בַ יהוָה :יִתַ מּו חַ טָ אִ ים ִמן הָ ֶ
ְי ֹהוָה הַ לְ לּויָּה:
מראש חדש אלול עד הושענא רבה ,אחר שיר של יום ,מוסיפים מזמור זה:

מזמור כ"ז לְ דָ וִ ד ְי ֹהוָה או ִֹרי וְ י ְִשעִ י ִמ ִמי אִ ָירא ְי ֹהוָה מָ עוֹז חַ יַי ִמ ִמי אֶ פְ חָ ד :בִ ְקרֹב עָ לַי
מְ רֵ עִ ים ֶל ֱא ֹכל אֶ ת בְ שָ ִרי צָ רַ י וְ ֹאיְבַ י לִ י הֵ מָ ה כ ְָשלּו וְ נָפָ לּו :אִ ם תַ ֲחנֶה עָ לַי מַ ֲחנֶה ֹלא יִירָ א
לִ בִ י אִ ם תָ קּום עָ לַי מִ לְ חָ מָ ה בְ זֹאת ֲאנִי בוֹטֵ חַ ַ :אחַ ת שָ ַאלְ תִ י מֵ אֵ ת ְי ֹהוָה אוֹתָ ּה אֲבַ ּקֵ ש
שִ בְ תִ י בְ בֵ ית ְי ֹהוָה כָל יְמֵ י חַ יַי ַלחֲזוֹת בְ נֹ עַ ם ְי ֹהוָה ּולְ בַ ּקֵ ר בְ הֵ יכָלוֹ :כִ י יִצְ פְ נֵנִי בְ סֻכֹה בְ יוֹם
ֹאשי עַ ל ֹא ְיבַ י סְ בִ יבוֹתַ י וְ אֶ זְ בְ חָ ה
רָ עָ ה יַסְ תִ רֵ נִי בְ סֵ תֶ ר ָאהֳל ֹו בְ צּור יְרו ְֹממֵ נִי :וְ עַ תָ ה יָרּום ר ִ
בְ ָאהֳל ֹו זִ בְ חֵ י תְ רּועָ ה אָ שִ ירָ ה ַו ֲאז ְַמ ָרה לַי ֹהוָהְ :שמַ ע ְי ֹהוָה קוֹלִ י אֶ ְק ָרא וְ חָ נֵנִי ַו ֲענֵנִי :לְ ָך
ָאמַ ר לִ בִ י בַ ְּקשּו פָ נָי אֶ ת ָפנֶיָך ְי ֹהוָה אֲבַ ּקֵ שַ :אל תַ סְ תֵ ר ָפנֶיָך ִממֶ נִי ַאל תַ ט בְ ַאף עַ בְ דֶ ָך
עֶ זְ רָ תִ י הָ יִיתָ ַאל תִ טְ שֵ נִי וְ ַאל תַ עַ זְ בֵ נִי אֱֹלהֵ י י ְִשעִ י :כִ י ָאבִ י וְ אִ ִמי ֲעזָבּונִי ַו ְי ֹהוָה יַַאסְ פֵ נִי:
הוֹרֵ נִי ְי ֹהוָה דַ ְרכֶָך ּונְחֵ נִי בְ אֹרַ ח ִמישוֹר לְ מַ עַ ן שו ְֹר ָריַ :אל תִ תְ נֵנִי בְ נֶפֶ ש צָ ָרי כִ י קָ מּו בִ י
עֵ דֵ י שֶ קֶ ר וִ יפֵ חַ חָ מָ ס :לּולֵא הֶ אֱמַ נְתִ י לִ ְראוֹת בְ טּוב ְי ֹהוָה בְ אֶ ֶרץ חַ יִ ים :קַ ּוֵה אֶ ל יְהֹ וָה
ֲחזַק וְ ַיאֲמֵ ץ לִ בֶ ָך וְ קַ ּוֵה אֶ ל ְי ֹהוָה:
קדיש לאבלות ולאבלים

יִתְ גַדַ ל וְ יִתְ קַ דַ ש שְ מֵ ּה רַ בָ א [ָאמֵ ן] .בְ עָ לְ מָ א ִדי בְ ָרא כִ ְרעּותֵ ּה ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ ּה וְ יַצְ מַ ח
פ ְֻרקָ נֵּה ,וִ יקָ רֵ ב מְ שִ יחֵ ּה [ָאמֵ ן] .בְ חַ יֵיכוֹן ּובְ יוֹמֵ יכוֹן ּובְ חַ יֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ,בַ ֲע ָגלָא
ּובִ זְ מַ ן קָ ִריב ,וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָא.
יִתְ בָ רַ ְך וְ יִשְ תַ בַ ח וְ יִתְ פַָאר וְ יִתְ רוֹמַ ם וְ יִתְ נַּׂשֵ א וְ יִתְ הַ ָדר וְ יִתְ עַ לֶה וְ יִתְ הַ לָל ְשמֵ ּה ְדקֻ ְדשָ א
בְ ִריְך הּוא [ָאמֵ ן] .לְ עֵ לָא (בעשי"ת ּולְ עֵ לָא) ִמן כָל בִ ְרכָתָ א וְ ִש ָירתָ א ,ת ְֻשבְ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א
דַ אֲמִ ירָ ן בְ עָ לְ מָ א ,וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ יָא  /חַ יִ ים וְ ָֹשבָ ע וִ ישּועָ ה
וְ נֶחָ מָ ה וְ שֵ יזָבָ ה ְּורפּוָאה ּוגְ ֻאלָה ּוסְ לִ יחָ ה וְ כַפָרָ ה ,וְ רֵ יוַח וְ הַ צָ לָה  /וְ חַ יִ ים טוֹבִ ים עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל
יִשְ רָ אֵ ל ,וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .עֹ שֶ ה שָ לוֹם (בעשי"ת הַ שָ לוֹם) בִ ְמרוֹמָ יו הּוא ַיעֲשֶ ה שָ לוֹם
עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל יִשְ רָ אֵ ל וְ עַ ל כָל יו ְֹשבֵ י תֵ בֵ ל ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן].
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שיר הכבוד
ַאנְעִ ים זְ מִ ירוֹת וְ ִש ִירים אֶ אֱרוֹג .כִ י אֵ לֶיָך נַפְ ִשי תַ עֲרוֹג:
נַפְ ִשי חָ ְמ ָדה בְ צֵ ל י ֶָדָך .ל ַָדעַ ת כָל ָרז סו ֶֹדָך:
מִ דֵ י דַ בְ ִרי בִ כְ בו ֶֹדָך .הוֹמֶ ה לִ בִ י אֶ ל דו ֶֹדיָך:
עַ ל כֵן אֲדַ בֵ ר בְ ָך נִכְ בָ דוֹת .וְ ִש ְמָך ֲאכַבֵ ד בְ ִש ֵירי י ְִדידוֹת:
אֲסַ פְ רָ ה כְ בו ְֹדָך וְ ֹלא ְראִ יתִ יָך .א ֲַד ְמָך ֲא ַכנְָך וְ ֹלא י ְַדעְ תִ יָך:
בְ יַד נְבִ יאֶ יָך בְ סוֹד עֲבָ ֶדיָךִ .ד ִמיתָ ה ֲַדר כְ בוֹד הו ֶֹדָך:
בּורתֶ ָך .כִ נּו לְ תוֹקֶ ף פְ ֻעלָתֶ ָך:
גְ דֻ לָתְ ָך ּוגְ ָ
ִדמּו אוֹתְ ָך וְ ֹלא כְ פִ י י ְֶשָךַ .וי ְַשוּוָך לְ פִ י מַ עֲשֶ יָך:
הִ מְ שִ ילּוָך בְ רוֹב חֶ זְ יוֹנוֹת .הִ נְָך אֶ חָ ד בְ כָל ִד ְמיוֹנוֹת:
ֹאשָך בְ שֵ יבָ ה וְ שַ חֲרּות:
ּושעַ ר ר ְ
ַו ֶיחֱזּו בְ ָך זִ ְקנָה ּובַ חֲרּותְ .
זִ ְקנָה בְ יוֹם ִדין ּובַ חֲרּות בְ יוֹם ְק ָרב .כְ אִ יש ִמלְ חָ מוֹת י ָָדיו ל ֹו ָרב:
חָ בַ ש כוֹבַ ע יְשּועָ ה בְ רֹאשוֹ .הו ִֹשיעָ ה ל ֹו י ְִמינ ֹו ּוזְ רוֹעַ קָ ְדשוֹ:
טַ לְ לֵי אוֹרוֹת רֹאש ֹו נ ְִמלָאְ .קוֻצוֹתָ יו ְרסִ יסֵ י ָל ְילָה:
יִתְ פָאֵ ר בִ י כִ י חָ פֵ ץ בִ י .וְ הּוא י ְִהיֶה לִ י ַלעֲטֶ ֶרת צְ בִ י:
כֶתֶ ם טָ הוֹר ָפז ְדמּות רֹאשוֹ .וְ חַ ק עַ ל מֵ צַ ח כְ בוֹד שֵ ם קָ ְדשוֹ:
ָארה .אֻמָ ת ֹו ל ֹו עִ ְט ָרה עֲטָ ָרה:
לְ חֵ ן ּולְ כָבוֹד צְ בִ י ִתפְ ָ
מַ חְ לְ פוֹת רֹאש ֹו כְ בִ ימֵ י בַ חֻרוֹתְ .קוֻצוֹתָ יו תַ לְ תַ לִ ים ְשחוֹרוֹת:
ַארתוַֹ .י ֲעלֶה נָא עַ ל רֹאש ִש ְמחָ תוֹ:
ְנוֵה הַ צֶ דֶ ק צְ בִ י ִתפְ ְ
סְ גֻלָת ֹו תְ הִ י (נָא) בְ יָד ֹו עֲטֶ ֶרתּ .וצְ נִיף ְמלּוכָה צְ בִ י תִ פְ אֶ ֶרת:
עֲמּוסִ ים נְשָ ָאם עֲטֶ ֶרת עִ נ ְָדם .מֵ אֲשֶ ר י ְָקרּו בְ עֵ ינָיו כִ בְ ָדם:
פְ אֵ ר ֹו עָ לַי ּופְ אֵ ִרי עָ לָיו .וְ קָ רוֹב אֵ לַי בְ קָ ְראִ י אֵ לָיו:
פּורה בְ ָד ְרכ ֹו בְ בוֹא ֹו מֵ אֱדוֹם:
צַ ח וְ ָאדוֹם לִ לְ בּוש ֹו ָאדוֹםָ .
קֶ שֶ ר תְ פִ לִ ין הֶ ְרָאה לֶעָ נָיו .תְ מּונַת ְי ֹהוָה לְ ֶנגֶד עֵ ינָיו:
רוֹצֶ ה בְ עַ מ ֹו ֲענָוִ ים יְפָ אֵ ר .יוֹשֵ ב ְת ִהלוֹת בָ ם לְ ִה ְתפָאֵ ר:
רֹאש ְדבָ ְרָך אֱמֶ ת קו ֵֹרא מֵ רֹאש .דוֹר וָדוֹר עַ ם דו ְֹרשֶ יָך ְדרוֹש:
ִשית הֲמוֹן ִש ַירי נָא עָ לֶיָך .וְ ִרנ ִָתי ִת ְק ַרב אֵ לֶיָך:
אשָך עֲטֶ ֶרתּ .ותְ פִ לָתִ י תִ כוֹן ְקטו ֶֹרת:
תְ הִ לָתִ י תְ הִ י נָא לְ ֹר ְ
תִ יקַ ר ִשירַ ת ָרש בְ עֵ ינֶיָך .כ ִַשיר יּושַ ר עַ ל קָ ְרבָ נֶיָך:
בִ ְרכָתִ י תַ ֲעלֶה לְ רֹאש מַ ְשבִ ירְ .מח ֹולֵל ּומוֹלִ יד צַ ִדיק כַבִ יר:
ּובְ בִ ְרכָתִ י תְ ַנ ֲענַע לִ י רֹאש .וְ אוֹתָ ּה קַ ח לְ ָך כִ בְ שָ ִמים רֹאש:
יחי עָ לֶיָך .כִ י נַפְ ִשי תַ עֲרוֹג אֵ לֶיָך:
ֶיעֱרַ ב נָא ִש ִ
ָארץ .לְ ָך ְי ֹהוָה
לְ ָך ְי ֹהוָה הַ גְ דֻ לָה וְ הַ גְ בּורָ ה וְ הַ תִ פְ אֶ ֶרת וְ הַ נֵצַ ח וְ הַ הוֹד .כִ י ֹכל בַ שָ מַ יִם ּובָ ֶ
הַ מַ מְ ָלכָה וְ הַ מִ תְ נַּׂשֵ א לְ ֹכל לְ רֹאש ִ .מי יְמַ לֵל גְ בּורוֹת ְי ֹהוָה .י ְַש ִמיעַ כָל ְת ִהלָתוֹ:
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אֵ ין כָמוָֹך בָ אֱֹלהִ ים ֲא ֹדנָי וְ אֵ ין כְ מַ עֲשֶ יָך :מַ לְ כּותְ ָך מַ לְ כּות כָל ע ֹולָמִ יםּ .ומֶ מְ שַ לְ תְ ָך
בְ כָל דוֹר וָדוֹרְ :י ֹהוָה מֶ לְֶךְ .י ֹהוָה מָ לְָךְ .י ֹהוָה יִמְ ֹלְך לְ ע ֹולָם וָעֶ דְ :י ֹהוָה עֹ ז לְ עַ מ ֹו
יִתֵ ןְ .י ֹהוָה יְבָ ֵרְך אֶ ת עַ מ ֹו בַ שָ לוֹםָ :אב הָ רַ חֲמִ ים .הֵ יטִ יבָ ה בִ ְרצ ֹונְָך אֶ ת צִ יוֹן .תִ בְ נֶה
חוֹמוֹת יְרּושָ ָליִם :כִ י בְ ָך לְ בַ ד בָ טָ חְ נּו .מֶ לְֶך אֵ ל רָ ם וְ נִּׂשָ א אֲדוֹן ע ֹולָמִ ים:
בעת פתיחת ארון הקודש:

וַ יְהִ י בִ נְסֹ עַ הָ ָארֹן ַויֹאמֶ ר משֶ ה .קּומָ ה ְי ֹהוָה וְ ָיפֻצּו אֹ יְבֶ יָך .וְ ָינֻסּו מְ שַ נְאֶ יָך מִ ָפנֶיָך:
כִ י ִמצִ יוֹן תֵ צֵ א תו ָֹרהְּ .ודבַ ר ְי ֹהוָה מִ ירּושָ ָליִם :בָ רּוְך שֶ נָתַ ן תוֹרָ ה לְ עַ מ ֹו יִשְ רָ אֵ ל
בִ ְקדֻ שָ תוֹ:
מי שברך לחולים.ות ולמתרפאות.ים :

ָאנָא אֵ ל נָא ְרפָ א נָא לָּה
ִמי שֶ בֵ ַרְך אֲבוֹתֵ ינּו ַאבְ רָ הָ ם יִצְ חָ ק וְ ַיעֲקב משֶ ה וְ ַאהֲרן דָ וִ ד
ּושלמה וְ אִ מוֹתֵ ינּו שָ רָ הִ ,רבְ קָ ה ,רָ חֵ ל ולֵָאה ,הּוא יְבָ רֵ ְך ַויְרַ פֵא
ְ
אֶ ת הַ חוֹלִ ים וְ הַ ִמתְ רַ פְ אות בַ עֲבּור שֶ ָאנּו מִ תְ פַלְ לִ ים בַ עֲבּורם,
בִ ְשכַר זֶה הַ ּקָ ד ֹו ש בָ רּוְך הּוא יְמַ לֵא רַ חֲמִ ים עָ לָיהם לְ הַ חֲלִ ימם
ּולְ ַרפְ אֹ תם ּולְ הַ חֲזִ יקם ּולְ הַ חֲיוֹתם ,וְ יִשְ לַח מְ הֵ רָ ה ְרפּוָאה שְ לֵמָ ה
ִמן הַ שָ מַ יִםְ ,רפּוַאת הַ נֶפֶ ש ְּורפּוַאת הַ גּוף ,שַ בָ ת הִ יא מִ לִ זְ עוֹק
ְּורפּוָאה ְקרוֹבָ ה לָבוֹא ,הַ שְ תָ א בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן קָ ִריב .וְ נאמַ ר ָאמֵ ן:

ֱֹלהינּו יְהֹ וָ ה
ְשמַ ע י ְִש ָראֵ ל יְהֹ וָ ה א ֶֽ ֵ

אֶ חָ ד[ :הקהל חוזר]

אֶ חָ ד אֱֹלהֵ ינּו ,גָדוֹל אֲד ֹונֵנּו ,קָ דוֹש ְשמוֹ.
ג ְַדלּו לַיהוֹה אִ תִ יּ ,ונְרו ְֹממָ ה ְשמ ֹו י ְַח ָדו.

[הקהל חוזר]

֒בּורה וְ הַ תִ פְ ֶֽ ֶארֶ ת וְ הַ ֵנֶֽצַ ח וְ הַ הוֹד כִי כֹ ל בַ שָ ֶֽ ַמיִם ּובָ ֶֽ ָארֶ ץ לְ ָך ְי ֹהוָה
לְ ָך ְי ֹהוָה הַ גְ ֒דֻ לָה וְ הַ גְ ָ
ֱֹלהינּו וְ הִ שְ תַ חֲוּו ַל ֲהדֹם רַ גְ לָיו
הַ מַ ְמ ָלכָה וְ הַ ִמתְ נַּׂשֵ א לְ כֹ ל לְ רֹאש :רוֹמְ ֒מּו ְי ֹהוָה א ֶֽ ֵ
ֱֹלהינּו:
ֱֹלהינּו וְ הִ שְ תַ חֲוּו לְ הַ ר קָ ְדש ֹו כִ י קָ דוֹש ְי ֹהוָה א ֶֽ ֵ
קָ דוֹש הּוא :רו ְֹמ֒מּו ְי ֹהוָה א ֶֽ ֵ
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פיוטים להוצאת ספר תורה
ִמפִ י אֵ ל ִמפִ י אֵ ל יִתְ בָ רַ ְך י ְִשרָ אֵ ל
אֵ ין אַ ִדיר כַה' וְ אֵ ין בָ רּוְך כְ בֶ ן עַ ְמ ָרם
אֵ ין גְ ד ֹולָה כַתוֹרָ ה וְ אֵ ין דו ְֹרשָ ּה כְ י ְִש ָראֵ ל
ִמפִ י אֵ ל ִמפִ י אֵ ל יִתְ בָ רַ ְך י ְִשרָ אֵ ל
אֵ ין הָ דּור כַה' וְ אֵ ין וָתִ יק כְ בֶ ן עַ ְמ ָרם
אֵ ין ַזכָָאה כַתוֹרָ ה וְ אֵ ין חוֹמְ דָ ּה כְ י ְִש ָראֵ ל
ִמפִ י אֵ ל ִמפִ י אֵ ל יִתְ בָ רַ ְך י ְִשרָ אֵ ל
אֵ ין טָ הוֹר כַה' וְ אֵ ין יָשָ ר כְ בֶ ן עַ מְ ָרם
אֵ ין כְ בּודָ ה כַתוֹרָ ה וְ אֵ ין לוֹמְ דָ ּה כְ י ְִש ָראֵ ל
ִמפִ י אֵ ל ִמפִ י אֵ ל יִתְ בָ רַ ְך י ְִשרָ אֵ ל
אֵ ין מֶ לְֶך כַה' וְ אֵ ין נָבִ יא כְ בֶ ן עַ מְ ָרם
אֵ ין סְ מּוכָה כַתוֹרָ ה וְ אֵ ין עוֹזְ רָ ּה כְ י ְִש ָראֵ ל
ִמפִ י אֵ ל ִמפִ י אֵ ל יִתְ בָ רַ ְך י ְִשרָ אֵ ל
אֵ ין פוֹדֶ ה כַה' וְ אֵ ין צַ ִדיק כְ בֶ ן עַ ְמ ָרם
אֵ ין ְקדוֹשָ ה כַתוֹרָ ה וְ אֵ ין ר ֹוחֲשָ ּה כְ י ְִש ָראֵ ל
ִמפִ י אֵ ל ִמפִ י אֵ ל יִתְ בָ רַ ְך י ְִשרָ אֵ ל
אֵ ין שוֹמֵ ר כַה' וְ אֵ ין שָ לֵם כְ בֶ ן עַ ְמ ָרם
אֵ ין תְ מִ ימָ ה כַתוֹרָ ה וְ אֵ ין תוֹמְ כָּה כְ י ְִש ָראֵ ל
לפי נוסח רבי יוסף חיים – הבן איש חי

ְדרוֹר י ְִק ָרא לְ בֵ ן עִ ם בַ ת וְ ִינְצָ ְרכֶם כְ מ ֹו בָ בַ ת
נְעִ ים ִש ְמכֶם וְ ֹלא י ְֻשבַ ת ְשבּו נּוחּו בְ יוֹם שַ בָ ת
ְדרֹש נָוִ י וְ אּול ִָמי וְ אוֹת יֶשַ ע עֲשֵ ה עִ ִמי
נְטַ ע שו ֵֹרק בְ תוְֹך כ ְַר ִמי ְשעֵ ה שַ וְ עַ ת בְ נֵי עַ מִ י
פּורה בְ תוְֹך בָ צְ ָרה וְ גַם בָ בֶ ל אֲשֶ ר גָבְ רָ ה
ְדרְֹך ָ
נְתֹ ץ צָ ַרי בְ ַאף עֶ בְ ָרה ְשמַ ע קוֹלִ י בְ יוֹם אֶ ְקרָ א
אֱֹלהִ ים תֵ ן בַ ִמ ְדבָ ר הַ ר ה ֲַדס ִשטָ ה בְ רוֹש תִ ְדהָ ר
וְ לַמַ זְ הִ יר וְ ַלנִזְ הָ ר ְשלו ִֹמים תֵ ן כְ מֵ י נָהָ ר
הֲדוְֹך קָ מַ י אֵ ל קַ נָא בְ מוֹג לֵבָ ב ּובִ ְמגִ נָה
וְ נ ְַר ִחיב פֶה ּונְמַ לֶאנָה לְ ש ֹונֵנּו לְ ָך ִרנָה
ְדעֶ ה חָ כְ מָ ה לְ נַפְ שֶ ָך וְ הִ יא כֶתֶ ר לְ רֹאשֶ ָך
ְנצֹר ִמצְ וַת ְקדֹשֶ ָך ְשמֹר שַ בַ ת ְקדֹשֶ ָך
רבי דונש בן לברט
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שער קריאת התורה
הגבאי.ת לפני עליה ראשונה:

וְ ַי ֲעזֹר וְ ָיגֵן וְ יוֹשִ יעַ לְ כָל הַ חוֹסִ ים בוֹ ,וְ נֹ אמַ ר ָאמֵ ן.
הַ כָל ,הָ בּו גֹ דֶ ל לֵאֹלהֵ ינּו ּותְ נּו כָבוֹד לַתו ָֹרה.
ַי ֲע ֹמד  /תַ ֲע ֹמד __________ בֶ ן/בַ ת _________
או נִשְ מַ ח לְ הַ זְ מִ ין ַל ֲע ֹמד אֶ ת _______ לְ בֵ ית ______
הגבאי.ת :בָ רּוְך שֶ נָתַ ן תוֹרָ ה לְ עַ מ ֹו י ְִש ָראֵ ל בִ ְקדֻ שָ תוֹ.
והקהל עונה :וְ אַ תֶ ם הַ ְדבֵ ִקים בַ י ָי אֱֹלהֵ יכֶם חַ יִ ים כֻלְ כֶם הַ יוֹם.
ברכות התורה

ברכות התורה על פי נוסחי ארצישראל

לפני הקריאה בתורה ,העולה מברכ.ת:
העולה :בָ ְרכּו אֶ ת ְי ָי הַ מְ ברָ ְך:

לפני הקריאה בתורה ,העולה מברכ.ת:
ברְך:
העולה :בָ ְרכּו אֶ ת ְי ָי הַ ְמ ָ

הקהל :בָ רּוְך ְי ָי הַ מְ בורָ ְך לְ עולָם וָעֶ ד:
העולה :בָ רּוְך ְי ָי הַ מְ בורָ ְך לְ עולָם וָעֶ ד:

בורְך לְ עולָם וָעֶ ד:
הקהל :בָ רּוְך ְי ָי הַ ְמ ָ
בורְך לְ עולָם וָעֶ ד:
העולה :בָ רּוְך ְי ָי הַ ְמ ָ

בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם,
אֲשֶ ר בָ חַ ר בָ נּו עִ ם כָל /מִ כָל /הָ עַ ִמים
וְ נָתַ ן לָנּו אֶ ת תורָ תו.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ,נותֵ ן הַ תורָ ה:

בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם,
אֲשֶ ר בָ חַ ר בְ תו ָֹרה הַ זֹאת וְ ִק ְדשָ ּה
וְ ָרצָ ה בְ עוֹשֶ יהָ .
בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ,נוֹתֵ ן הַ תו ָֹרה.

אחר הקריאה בתורה ,העולה מברכ.ת:

אחר הקריאה בתורה ,העולה מברכ.ת:

בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם,
אֲשֶ ר נָתַ ן לָנּו אֶ ת תורָ תו תורַ ת אֱמֶ ת.
וְ חַ יֵי עולָם נָטַ ע בְ תוכֵנּו.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ,נותֵ ן הַ תורָ ה:

בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם,
הַ נוֹתֵ ן תו ָֹרה ִמן הַ שָ מַ יִם וְ חַ יֵי ע ֹולָם
ִמ ְמר ִֹמים.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ,נוֹתֵ ן הַ תו ָֹרה.

ברכת שהחיינו למי שעלו בפעם הראשונה לתורה

בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,שֶ הֶ ֱחיָנּו וְ ִקיְ מָ נּו וְ הִ גִ יעָ נּו לַזְ מַ ן הַ זֶה.
ברכת הגומל

אוֹדֶ ה ְי ָי בְ כָל־לֵבָ ב ,בְ סוֹד יְשָ ִרים וְ עֵ ָדה:
בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,הַ גוֹמֵ ל לְ חַ יָבִ ים טוֹבוֹת שֶ גְ מָ ַלנִי כָל טּוב.
הקהלָ :אמֵ ןִ .מי שֶ גְ מַ לְ ָך/שֶ גְ מָ לְֵך כָל טּוב ,הּוא יִגְ מָ לְ ָך/יִגְ ְמלְֵך כָל טּוב ּסֶ לָה.
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יִתְ גַדַ ל וְ יִתְ קַ דַ ש שְ מֵ ּה רַ בָ א [ָאמֵ ן] .בְ עָ לְ מָ א ִדי בְ ָרא כִ ְרעּותֵ ּה וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ ה,
וְ יַצְ מַ ח פ ְֻרקָ נֵה ,וִ יקָ רֵ ב ְמ ִשיחֵ ּה [ָאמֵ ן] .בְ חַ יֵיכוֹן ּובְ יוֹמֵ יכוֹן ּובְ חַ יֵי ְדכָל בֵ ית
יִשְ רָ אֵ ל ,בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן קָ ִריב ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם
ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָא .יִתְ בָ רַ ְך .וְ י ְִשתַ בַ ח .וְ יִתְ פַָאר .וְ יִתְ רוֹמַ ם .וְ יִתְ נַּׂשֵ א .וְ יִתְ הַ ָדר.
וְ ִיתְ עַ לֶה .וְ יִתְ הַ לָל שְ מֵ ּה ְדקֻ ְדשָ א ,בְ ִריְך הּוא [ָאמֵ ן] .לְ עֵ לָא (בעשי"ת ּולְ עֵ לָא) ִמן כָל
בִ ְרכָתָ א וְ שִ ירָ תָ א ,תֻשְ בְ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ אַ ,דא ֲִמ ָירן בְ עָ לְ מָ א ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן]:
ברכות ההפטרה
ברכה קודם ההפטרה

בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ֹהוָה ,אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,אֲשֶ ר בָ חַ ר בִ נְבִ יאִ ים טוֹבִ ים וְ ָרצָ ה בְ ִדבְ ֵריהֶ ם
הַ ֶנאֱמָ ִרים בֶ אֱמֶ ת .בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ֹהוָה ,הַ בוֹחֵ ר בַ תו ָֹרה ּובְ ֹמשֶ ה עַ בְ דוֹּ ,ובְ י ְִש ָראֵ ל עַ מ ֹו
ּובִ נְבִ יאֵ י הָ אֱמֶ ת וְ הַ צֶ דֶ ק:
ברכות אחר ההפטרה

בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ֹהוָה ,אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,צּור כָל־הָ ע ֹול ִָמים ,צַ ִדיק בְ כָל־הַ דוֹרוֹת ,הָ אֵ ל
ָל־דבָ ָריו אֱמֶ ת וָצֶ ֶדקֶ .נאֱמָ ן ,אַ תָ ה הּוא ְי ֹהוָה
ּומקַ יֵם ,שֶ כ ְ
הַ ֶנאֱמָ ן הָ ֹאמֵ ר וְ עֹ שֶ ה ,הַ מְ דַ בֵ ר ְ
אֱֹלהֵ ינּו ,וְ ֶנאֱמָ נִים ְד בָ רֶ יָך ,וְ דָ בָ ר אֶ חָ ד ִמ ְדבָ ֶריָך ָאחוֹר ֹלא יָשּוב ֵריקָ ם ,כִ י אֵ ל מֶ לְֶך ֶנאֱמָ ן
ָל־דבָ ָריו:
וְ רַ חֲמָ ן אָ תָ ה .בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ֹהוָה ,הָ אֵ ל הַ ֶנאֱמָ ן בְ כ ְ
רַ חֵ ם עַ ל צִ יוֹן כִ י הִ יא בֵ ית חַ יֵינּוּ ,ותְ שַ ְמחָ ּה וְ תִ ְש ֹכן בָ ּה לְ ע ֹולָם וָעֶ ד .בָ רּוְך אַ תָ ה יְהֹ וָה,
ְמשַ מֵ חַ צִ יוֹן בְ בָ נֶיהָ :
שַ מְ חֵ נּו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו ,בְ אֵ לִ יָהּו הַ נָבִ יא עַ בְ ָדְךּ ,ובְ מַ לְ כּות בֵ ית ָדוִ ד ְמ ִשיחָ ְך ,בִ ְמהֵ ָרה ָיבֹא
וְ ָיגֵל לִ בֵ נּו ,עַ ל כִ סְ א ֹו ֹלא יֵשֶ ב זָר ,וְ ֹלא ִי ְנחֲלּו עוֹד אֲחֵ ִרים אֶ ת כְ בוֹדוֹ ,כִ י בְ שֵ ם קָ ְדשְ ָך
נִשְ בַ עְ תָ לוֹ ,שֶ ֹּלא יִכְ בֶ ה נֵר ֹו לְ ע ֹולָם וָעֶ ד .בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ֹהוָה ,מָ גֵן ָדוִ ד:
עַ ל הַ תוֹרָ ה ,וְ עַ ל הָ עֲבוֹדָ ה ,וְ עַ ל הַ נְבִ יאִ ים ,וְ עַ ל יוֹם הַ שַ בָ ת הַ זֶה שֶ נָתַ תָ לָנּו ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו
ּומבָ ְרכִ ים
ָארת .עַ ל הַ ֹכל ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו ֲאנ ְַחנּו מו ִֹדים לְָך ְ
לִ ְקדֻ שָ ה וְ לִ מְ נּוחָ ה לְ כָבוֹד ּולְ תִ פְ ֶ
אוֹתָ ְך .יִתְ בָ רַ ְך שִ מְ ָך בְ פִ י כָל־חַ י תָ ִמיד לְ ע ֹולָם וָעֶ ד .בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ֹהוָה ְמקַ ֵדש הַ שַ בָ תָ ,אמֵ ן.
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מי שברך לקהילה

ִמי שֶ בֵ ַרְך אֲבוֹתֵ ינּו ַאבְ רָ הָ ם יִצְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב ,וְ אִ מוֹתֵ ינּו שָ רָ ה ִרבְ קָ ה רָ חֵ ל
ּוקטַ נִים ,גְ בָ ִרים
וְ לֵָאה הּוא יְבָ ֵרְך אֶ ת כָל הַ ּקָ הָ ל הַ ּקָ דוֹש הַ זֶה ,גְ דוֹלִ ים ְ
וְ נ ִָשים ,בָ נֵינּו ּובְ נוֹתֵ ינּו ,וְ כָל אֲשֶ ר לָנּו .יְהִ י רָ צוֹן שֶ מֶ לְֶך הָ ע ֹולָמִ ים יְבָ רֵ ְך
אוֹתָ נּו וְ י ְִשמַ ע אֶ ת קוֹל תְ פִ לוֹתֵ ינּו ,וְ יוֹשִ יעֵ נּו מִ כָל צָ רָ ה וְ צּוקָ ה .יְהֵ א יהוה
בְ סַ ע ֲֵדנּו ,וְ ָיגֵן בַ ע ֲֵדנּו ,וְ יִפְ רֹש ֻסכַת שְ לוֹמ ֹו עָ לֵינּו ,וְ יִטַ ע בֵ ינֵינּו ַאהֲבָ ה
וְ ַא ֲחוָה ,שָ ל וֹם וְ ֵרעּות ,וִ יסַ לֵק שִ נְַאת חִ נָם מִ בֵ ינֵינּו ,וִ יקַ יֵם בָ נּו מִ ְקרָ א
שֶ כָתּוב :יהוה אֱֹלהֵ י אֲבוֹתֵ יכֶם יוֹסֵ ף ֲעלֵיכֶם ָככֶם אֶ לֶף פְ עָ מִ ים ,וִ יבָ רֵ ְך
אֶ תְ כֶם ַכאֲשֶ ר ִדבֵ ר ָלכֶם .וְ כֵן יְהִ י רָ צוֹן ,וְ נֹ אמַ ר ָאמֵ ן.
מי שברך למדינת ישראל ולצבא ההגנה לישראל

ִמי שֶ בֵ ַרְך אֲבוֹתֵ ינּו ַאבְ רָ הָ ם יִצְ חָ ק וְ ַיעֲקֹ ב ,וְ אִ מוֹתֵ ינּו שָ רָ ה ִרבְ קָ ה רָ חֵ ל
וְ לֵָאה ,הּוא יְבָ ֵרְך אֶ ת מְ ִדינַת יִשְ רָ אֵ ל ,וִ י ַגלֶה כְ בוֹד מַ לְ כּות ֹו עַ ל הָ אֲדָ מָ ה
אֲשֶ ר נ ְִשבַ ע ַלאֲבוֹתֵ ינּו לָתֵ ת לָנּו .אָ נָא יהוה ,יְהִ י חַ סְ ְדָך עִ ם רָ אשֵ י הַ מְ ִדינָה,
שֶ יִ זְ כּו לִ בְ נוֹתָ ּה ּולְ בַ ּסְ סָ ּה בְ מִ שְ פָט ּובְ צֶ דֶ ק מֵ עַ תָ ה וְ עַ ד ע ֹולָם .תֵ ן בְ לִ בָ ם
ּובְ לִ בֵ נּו ַאהֲבַ ת ַאחֵ ינּו בֵ ית יִשְ רָ אֵ ל בְ כָל מָ קוֹם שֶ הֵ ם ,שֶ נֵעָ שֶ ה כֻלָנּו ֲאגֻדָ ה
ַאחַ ת ַל ֲע שוֹת ְרצ ֹונְָך בְ לֵבָ ב שָ לֵם .יהוה צְ בָ אוֹת ,אֵ ל אֱֹלהֵ י יִשְ רָ אֵ ל ,שְ מָ ר־
נָא עַ ל חַ ָילֵי צְ בָ א הַ ֲה ָגנָה לְ יִשְ רָ אֵ ל וְ הַ צִ ילֵם מִ כָל צָ רָ ה וְ צּוקָ ה ּומִ כָל ֶנגַע
ּושלַח בְ ָרכָה וְ הַ צְ לָחָ ה בְ כָל מַ עֲשֵ י יְדֵ יהֶ ם :צֵ אתָ ם לְ שָ ל ֹום ּובוָֹאם
ּומַ ֲחלָהְ ,
לְ בָ תֵ יהֶ ם ּולְ י ִַּק ֵיריהֶ ם לְ חַ יִ ים ּולְ שָ לוֹםָ .אבִ ינּו שֶ בַ שָ מַ יִם ,שִ ים שָ לוֹם בָ ָארֶ ץ
וְ ִש ְמחַ ת ע ֹולָם לְ כָל יו ְֹשבֶ יהָ  ,וְ שָ ב ַיעֲקֹ ב וְ שָ קַ ט וְ שַ ֲאנַן וְ אֵ ין מַ ח ֲִריד .וִ יקֻ יַם
בָ נּו בִ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינּו ִמ ְקרָ א שֶ כָת ּוב :וְ יָשְ בּו אִ יש תַ חַ ת גַפְ נ ֹו וְ תַ חַ ת תְ אֵ נָת ֹו
וְ אֵ ין מַ ח ֲִריד ,כִ י פִ י יהוה צְ בָ אוֹת ִדבֵ רּ .ופְ רֹש ֻסכַת שְ לוֹמֶ ָך עַ ל כָל יוֹשְ בֵ י
ַארצֶ ָך ,וְ כֵן יְהִ י ָרצוֹן ,וְ נֹ אמַ ר ָאמֵ ן.
תֵ בֵ ל ְ
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תפילה לשלום עפ"י ר' נחמן מברסלב

יְהִ י ָרצוֹן ִמלְ פָ נֶיָךְ ,י ָי אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,שֶ תְ בַ טֵ ל
ּושפִ יכּות ָדמִ ים מִ ן הָ ע ֹולָם ,וְ תַ מְ שִ יְך שָ לוֹם גָדוֹל וְ נִפְ לָא
ִמלְ חָ מוֹת ְ
בָ ע ֹולָם ,וְ ֹלא יִּׂשָ א גוֹי אֶ ל גוֹי חֶ רֶ ב ,וְ ֹלא יִלְ מְ דּו עוֹד מִ לְ חָ מָ ה .רַ ק יַכִ ירּו
וְ ֵי ְדעּו כָל יו ְֹשבֵ י תֵ בֵ ל אֶ ת הָ אֱמֶ ת ַלאֲמִ תָ ּה :שֶ ֹּלא בָ אנּו לְ זֶה הָ ע ֹולָם בִ שְ בִ יל
ִריב ּומַ חֲֹלקֶ ת ,וְ ֹלא בִ ְשבִ יל שִ נְָאה וְ ִקנְָאה וְ ִקנְטּור ּושְ פִ יכּות דָ מִ ים; רַ ק
בָ אנּו לָע ֹולָם כְ ֵדי לְ הַ כִ יר אוֹתְ ָך ,תִ תְ בָ רֵ ְך ָלנֶצַ חּ .ובְ כֵן ,רַ חֵ ם עָ לֵינּו וְ קַ יֵם
בָ נּו ִמ ְק ָרא שֶ כָתּוב :וְ נָתַ תִ י שָ לוֹם בָ ָארֶ ץ ּושְ כַבְ תֶ ם וְ אֵ ין מַ ח ֲִריד וְ הִ שְ בַ תִ י
ַארצְ כֶם .וְ ִיגַל כַמַ יִם מִ שְ פָט ּוצְ דָ קָ ה
ָארץ וְ חֶ ֶרב ֹלא תַ ֲעבֹר בְ ְ
חַ יָה ָרעָ ה ִמן הָ ֶ
כְ נַחַ ל אֵ יתָ ן כִ י מָ לְ ָאה הָ ָא רֶ ץ דֵ עָ ה אֶ ת ְי ָי כַמַ יִם ַליָם מְ כַּסִ ים .וְ כֵן יְהִ י רָ צוֹן
וְ נֹ אמַ ר ָאמֵ ן.
בשבת מברכין ,אומרים פה ברכת החודש

יְהִ י רָ צוֹן מִ לְ פָ נֶיָך ְי ֹהוָה אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו שֶ תְ חַ ֵדש עָ לֵינּו אֶ ת הַ חוֹדֶ ש
הַ זֶה לְ טוֹבָ ה וְ לִ בְ רָ כָה .וְ תִ תֶ ן לָנּו חַ יִ ים אֲרּוכִ ים .חַ יִ ים שֶ ל שָ לוֹם .חַ יִ ים שֶ ל טוֹבָ ה .חַ יִ ים
שֶ ל בְ רָ כָה .חַ יִ ים שֶ ל פ ְַרנָסָ ה .חַ יִ ים שֶ ל ִחלּוץ עֲצָ מוֹת .חַ יִ ים שֶ יֵש בָ הֶ ם י ְִרַאת שָ מַ יִם וְ י ְִרַאת
חֵ טְ א .חַ יִ ים שֶ אֵ ין בָ הֶ ם בּושָ ה ּוכְ לִ מָ ה .חַ יִ ים שֶ ל עשֶ ר וְ כָבוֹד .חַ יִ ים שֶ תְ הֵ א בָ נּו ַאהֲבַ ת
תוֹרָ ה וְ י ְִרַאת שָ מַ יִם .חַ יִ ים שֶ יְ מַ לֵא ְי ֹהוָה ִמ ְשאֲלוֹת לִ בֵ נּו לְ טוֹבָ ה ָאמֵ ן סֶ לָה:
מִ י שֶ עָ שָ ה נִּסִ ים ַל ֲאבוֹתֵ ינּו ולאִ מוֹתֵ ינּו וְ גַָאל אוֹתָ ם מֵ עַ בְ דּות לְ חֵ רּות .הּוא יִגְ ַאל אוֹתָ נּו
ָארץ .חֲבֵ ִרים כָל י ְִש ָראֵ ל וְ נֹ אמַ ר ָאמֵ ן:
ַארבַ ע ַכנְפוֹת הָ ֶ
בְ קָ רוֹב וִ יקַ בֵ ץ נִדָ חֵ ינּו מֵ ְ
רֹאש חֹ דֶ ש ______ יִהְ יֶה בְ יוֹם ______ (ּולְ מָ ח ֳָרת ֹו בְ יוֹם _____)
הַ בָ א עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ְִש ָראֵ ל לְ טוֹבָ ה:
יְחַ ְדשֵ הּו הַ ּקָ דוֹש בָ רּוְך הּוא עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל עַ מ ֹו בֵ ית י ְִש ָראֵ ל בְ כָל מָ קוֹם שֶ הֵ ם .לְ טוֹבָ ה
וְ לִ בְ רָ כָה .לְ שָ שוֹן ּולְ שִ מְ חָ ה .לִ ישּועָ ה ּולְ נֶחָ מָ ה .לְ פַ ְרנָסָ ה טוֹבָ ה ּולְ כַלְ ָכלָה .לְ חַ יִ ים טוֹבִ ים
ּולְ שָ לוֹם .לִ שְ מּועוֹת טוֹבוֹת .וְ לִ בְ שוֹרוֹת טוֹבוֹת( .בחורף :וְ לִ גְ שָ ִמים בְ עִ תָ ם) וְ לִ ְרפּוָאה
שְ לֵמָ ה .וְ לִ גְ אּולָה ְקרוֹבָ ה וְ נֹ אמַ ר ָאמֵ ן:
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אַ ְש ֵרי יו ְֹשבֵ י בֵ יתֶ ָך ,עוֹד יְהַ לְ לּוָך ּסֶ לָה :אַ שְ רֵ י הָ עָ ם שֶ ָככָה לוֹ ,אַ שְ רֵ י הָ עָ ם
שֶ ְי ֹהוָה אֱֹלהָ יו :מזמור קמ"ה תְ הִ לָה לְ דָ וִ ד אֲרוֹמִ מְ ָך אֱלוֹהַ י הַ מֶ לְֶךַ ,ואֲבָ רֲ כָה שִ מְ ָך
לְ ע ֹולָם וָעֶ ד :בְ כָל יוֹם אֲבָ רֲ ֶכךַָ ,ואֲהַ לְ לָה שִ מְ ָך לְ ע ֹולָם וָעֶ ד :גָדוֹל ְי ֹהוָה ּומְ ֻהלָל
ְמאֹ ד ,וְ לִ גְ דֻ לָת ֹו אֵ ין חֵ קֶ ר :דוֹר לְ דוֹר יְשַ בַ ח מַ עֲשֶ יָךּ ,וגְ בּורֹתֶ יָך יַגִ ידּו :הֲדַ ר
כְ בוֹד הו ֶֹדָך ,וְ ִדבְ ֵרי נִפְ לְ אוֹתֶ יָך אָ שִ יחָ הֶ :ועֱזּוז נו ְֹראֹ תֶ יָך יֹאמֵ רּוּ ,וגְ דּולָתְ ָך
אֲסַ פְ ֶרנָהֵ :זכֶר ַרב טּובְ ָך יַבִ יעּו ,וְ צִ ְדקָ תְ ָך יְרַ נֵנּו :חַ נּון וְ רַ חּום ְי ֹהוָה ,אֶ רֶ ְך אַ ַפיִם
ּוגְ ָדל חָ סֶ ד :טוֹב ְי ֹה ָו ה ַלכֹל ,וְ רַ חֲמָ יו עַ ל כָל מַ עֲשָ יו :יוֹדּוָך ְי ֹהוָה כָל מַ עֲשֶ יָך,
ַוחֲסִ ֶידיָך יְבָ רֲ כּוכָה :כְ בוֹד מַ לְ כּותְ ָך יֹאמֵ רּוּ ,וגְ בּורָ תְ ָך יְדַ בֵ רּו :לְ הו ִֹדיעַ לִ בְ נֵי
ָאדם גְ בּורֹתָ יוּ ,וכְ בוֹד הֲדַ ר מַ לְ כּותוֹ :מַ לְ כּותְ ָך מַ לְ כּות כָל עֹ ָלמִ ים,
הָ ָ
ּומֶ ְמשֶ לְ תְ ָך בְ כָל דוֹר וָדוֹר :סוֹמֵ ְך ְי ֹהוָה לְ כָל הַ נֹ פְ לִ ים ,וְ זוֹקֵ ף לְ כָל הַ כְ פּופִ ים:
עֵ ינֵי כֹ ל אֵ לֶיָך יְשַ בֵ רּו ,וְ אַ תָ ה נוֹתֵ ן לָהֶ ם אֶ ת ָאכְ לָם בְ עִ תוֹ :פוֹתֵ חַ אֶ ת יָדֶ ָך,
ּומַ ְשבִ יעַ לְ כָל חַ י ָרצוֹן :צַ ִדיק ְי ֹהוָה בְ כָל ְדרָ כָיו ,וְ חָ סִ יד בְ כָל מַ עֲשָ יו :קָ רוֹב
ְי ֹהוָה לְ כָל קֹ ְרָאיו ,לְ כָל אֲשֶ ר י ְִקרָ אֻהּו בֶ אֱמֶ תְ :רצוֹן יְרֵ ָאיו ַיעֲשֶ ה ,וְ אֶ ת שַ וְ עָ תָ ם
י ְִשמַ ע וְ יו ִֹשיעֵ ם :שוֹמֵ ר ְי ֹהוָה אֶ ת כָל אֹ הֲבָ יו ,וְ אֵ ת כָל הָ ְרשָ עִ ים יַשְ מִ יד :תְ הִ לַת
יְהֹ וָ ה י ְַדבֶ ר פִ י ,וִ יבָ ֵרְך כָל בָ שָ ר שֵ ם קָ ְדש ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :וַ ֲאנַחְ נּו נְבָ רֵ ְך יָּה,
מֵ עַ תָ ה וְ עַ ד ע ֹולָם הַ לְ לּויָּה:
הילדים והילדות ב' פעמים:

וָד֗ר ֶֽ ַהלְ לּו ֶֽ ָיּה׃
י ְִמֹלְָ֤ך יְהֹ ָוֵ֨ה ׀ לְ ע ֹו ָל֗ם אֱֹלהַ ּ֣יְִך צִ ְ֭יוֹן לְ ֹדָ֥ר ֹ

[הקהל חוזר]

ש"ץ :יְהַ לְ לּו אֶ ת שֵ ם יְהֹ וָ ה כִ י נ ְִשגָב ְשמ ֹו לְ בַ דוֹ:
קהל :הוֹד ֹו עַ ל אֶ ֶרץ וְ שָ מָ יִם :וַ י ֶָרם קֶ ֶרן לְ עַ מ ֹו
תְ הִ לָה לְ כָל חֲסִ ָידיו לִ בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל עַ ם ְקרֹב ֹו הַ לְ לּויָּה:

39

מזמור כ"ט

ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד .הָ בּו לַי ֹהוָה בְ נֵי אֵ לִ ים .הָ בּו לַי ֹהוָה כָבוֹד וָעֹ ז :הָ בּו לַי ֹהוָה

כְ בוֹד ְשמוֹ .הִ ְשתַ חֲוּו לַי ֹהוָה בְ הַ ְדרַ ת קֹ דֶ ש :קוֹל ְי ֹהוָה עַ ל הַ מָ יִם .אֵ ל הַ כָבוֹד
הִ ְרעִ ים ְי ֹהוָה עַ ל מַ יִם ַרבִ ים :קוֹל ְי ֹהוָה בַ כֹחַ  .קוֹל ְי ֹהוָה בֶ הָ דָ ר :קוֹל ְי ֹהוָה שֹבֵ ר
ַארזֵי הַ לְ בָ נוֹןַ :וי ְַר ִקידֵ ם כְ מ ֹו עֵ גֶל .לְ בָ נוֹן וְ שִ ְריוֹן כְ מ ֹו בֶ ן
א ֲָרזִ יםַ .ויְשַ בֵ ר ְי ֹהוָה אֶ ת ְ
ְראֵ ִמים :קוֹל ְי ֹהוָה חֹ צֵ ב ַלהֲבוֹת אֵ ש :קוֹל ְי ֹהוָה יָחִ יל מִ ְדבָ ר .יָחִ יל ְי ֹהוָה מִ ְדבַ ר
קָ ֵדש :קוֹל ְי ֹהוָה יְח ֹולֵל אַ יָלוֹתַ .ו ֶיחֱשף יְעָ רוֹת ּובְ הֵ יכָל ֹו כֻל ֹו אֹ מֵ ר כָבוֹדְ :י ֹהוָה
לַמַ בּול יָשָ בַ .ויֵשֶ ב ְי ֹהוָה מֶ לְֶך לְ ע ֹולָםְ :י ֹהוָה עֹ ז לְ עַ מ ֹו יִתֵ ןְ .י ֹהוָה יְבָ רֵ ְך אֶ ת עַ מ ֹו
בַ שָ לוֹם:
ּובְ נֻחֹ ה יֹאמַ ר  .שּובָ ה ְי ֹהוָה ִרבְ בוֹת ַאלְ פֵ י יִשְ רָ אֵ ל :קּומָ ה ְי ֹהוָה לִ מְ נּוחָ תֶ ָך .אַ תָ ה
ַואֲרוֹן ֻעזֶָךֹ :כ ֲהנֶיָך יִלְ בְ שּו צֶ דֶ קַ .וחֲסִ ידֶ יָך יְרַ נֵנּו :בַ עֲבּור דָ וִ ד עַ בְ דֶ ָך ַאל תָ שֵ ב פְ נֵי
ְמ ִשיחֶ ָך:
כִ י לֶקַ ח טוֹב נָתַ תִ י ָלכֶם .תוֹרָ תִ י ַאל תַ ֲעזֹבּו :עֵ ץ חַ יִ ים הִ יא לַמַ חֲזִ ִיקים בָ ּה .וְ תֹ מְ כֶיהָ
ְמאֻשָ רְ :ד ָרכֶיהָ ַד ְרכֵי נֹ עַ ם וְ כָל נְתִ יבֹתֶ יהָ שָ לוֹם :הֲשִ יבֵ נּו יְהֹ וָ ה אֵ לֶיָך וְ נָשּובָ ה.
חַ ֵדש יָמֵ ינּו כְ קֶ ֶדם:
יִתְ ג ַַדל וְ יִתְ קַ ַדש ְשמֵ ּה רַ בָ א [ָאמֵ ן] .בְ עָ לְ מָ א ִדי בְ רָ א כִ ְרעּותֵ ּה וְ יַמְ לִ יְך
מַ לְ כּותֵ ה ,וְ יַצְ מַ ח פ ְֻרקָ נֵה ,וִ יקָ רֵ ב מְ שִ יחֵ ּה [ָאמֵ ן] .בְ חַ יֵיכוֹן ּובְ יוֹמֵ יכוֹן ּובְ חַ יֵי
ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ,בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן קָ ִריב ,וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א שְ מֵ ּה רַ בָ א
ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָא .יִתְ בָ רַ ְך .וְ יִשְ תַ בַ ח .וְ יִתְ פַָאר .וְ יִתְ רוֹמַ ם.
וְ יִתְ נַּׂשֵ א .וְ יִתְ הַ ָדר .וְ ִי תְ עַ לֶה .וְ יִתְ הַ לָל שְ מֵ ּה ְדקֻ ְדשָ א ,בְ ִריְך הּוא [ָאמֵ ן].

לְ עֵ לָא (בעשי"ת ּולְ עֵ לָא) ִמן כָל בִ ְרכָתָ א וְ שִ ירָ תָ א ,תֻשְ בְ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א ,דַ אֲמִ ירָ ן
בְ עָ לְ מָ א ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן]:
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ֲא ֹדנָי ,שְ פָ תַ י תִ פְ תָ ח ּופִ י יַגִ יד תְ הִ לָתֶ ָך.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק,
אֲבוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י
וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,אֱֹלהֵ י שָ רָ ה ,אֱֹלהֵ י ִרבְ קָ ה,
יִצְ חָ ק ,וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,הָ אֵ ל
אֱֹלהֵ י רָ חֵ ל וֵאֹלהֵ י לֵָאה ,הָ אֵ ל הַ גָדוֹל
הַ גָדוֹל הַ גִ בוֹר וְ הַ נו ָֹרא ,אֵ ל
הַ גִ בוֹר וְ הַ נוֹרָ א ,אֵ ל עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה שָ מַ יִם
ָָארץ ,מָ גִ ֵננּו
עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה שָ מַ יִם ו ֶ
וָָארֶ ץ ,מָ גִ נֵנּו ּומָ גֵן אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו,
ּומָ גֵן אֲבוֹתֵ ינּוִ ,מבְ טָ חֵ נּו בְ כָל
מִ בְ טָ חֵ נּו בְ כָל דוֹר וְ דוֹר.
דוֹר וְ דוֹר.
ִמזְ מוֹר ַאנְעִ ים לְ הַ ֵללְָך
לְ יוֹם גָדוֹל אֶ ְמצָ א חֵ ן לְ מּולְָך

שִ יר בְ נֹ עַ ם הִ לּולְָך
הַ שַ בָ ת ְד ָרשַ ת לְ ג ֹו ְננֵי בְ צִ לְָך

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ רָ ה.
אַ תָ ה גִ בוֹר וְ אֵ ין כָמוָֹך ,חָ זָק וְ אֵ ין זּולָתְ ָך,
מַ ִשיב הָ רּוחַ ּומו ִֹריד בקיץ :הַ טָ ל בעונת הגשמים :הַ גֶשֶ ם.
ְמכַלְ כֵל חַ יִ ים ,וְ ַרב לְ הו ִֹשיעַ .
ִמזְ מוֹר הִ ְשמַ עְ תָ לָאֹ ם נו ְֹשעָ ה
לְ יוֹם זֶה חָ שַ ְקתָ ִמ ִשבְ עָ ה

שִ יר וְ הַ לֵל יַחַ ד אַ בִ יעָ ה
הַ שַ בָ ת חַ יֵינּו בָ ּה בְ טָ לְ לֵי יְשּועָ ה

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייְָ ,מחַ יֵה הַ מֵ תִ ים.
קדושה
כֶתֶ ר יִתְ נּו לְ ָך ְי ָי אֱלהֵ ינּו מַ לְ ָאכִ ים הֲמונֵי מַ עְ לָה עִ ם עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל ְקבּוצֵ י מַ טָ ה .יַחַ ד כֻלָם
ְקדֻ שָ ה לְ ָך יְשַ לֵשּו כַדָ בָ ר הָ ָאמּור עַ ל יַד נְבִ יאָ ְך וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ ָאמַ ר :קָ דוש .קָ דוש.
ּומשָ ְרתָ יו שואֲלִ ים אַ יֵה
ָארץ כְ בודו :כְ בודו מָ לֵא עולָם ְ
קָ דוש ְי ָי צְ בָ אותְ .מלא כָל הָ ֶ
אומ ִרים :בָ רּוְך כְ בוד ְי ָי ִמ ְמקומו :מִ מְ קומו
מְ קום כְ בודו לְ הַ ע ֲִריצו :לְ עֻמָ תָ ם ְמשַ בְ ִחים וְ ְ
אומ ִרים פַ עֲמַ יִם
הּוא יִפֶ ן בְ רַ חֲמָ יו לְ עַ מו הַ ְמ ַיח ֲִדים ְשמו עֶ ֶרב וָבקֶ ר בְ כָל יום תָ ִמיד ְ
בְ ַאהֲבָ הְ :שמַ ע י ְִשרָ אֵ לְ .י ָי אֱלהֵ ינּו ְי ָי אֶ חָ ד .הּוא אֱלהֵ ינּו .הּוא ָאבִ ינּו .הּוא מַ לְ כֵנּו .הּוא
מושִ יעֵ נּו .הּוא יושִ יעֵ נּו וְ ִי גְ ָאלֵנּו שֵ נִית .וְ הוא י ְַש ִמיעֵ נּו בְ ַרחֲמָ יו לְ עֵ ינֵי כָל חַ י לֵאמר .הֵ ן
אשית לִ הְ יות ָלכֶם לֵאלהִ יםֲ .אנִי ְי ָי אֱלהֵ יכֶםּ :ובְ ִדבְ רֵ י קָ ְדשָ ְך
גַָאלְ תִ י אֶ תְ כֶם ַאח ֲִרית כְ ֵר ִ
כָתּוב לֵאמר :י ְִמלְך ְי ָי לְ עולָם אֱלהַ יְִך צִ יון לְ דור ָודור הַ לְ לּויָּה:
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ִמזְ מוֹר טַ עַ ם טוֹב א ֲֶרשֶ ת
ּומקַ ֶדשֶ ת
לְ יוֹם כַבִ יר ְמכַבֶ ֶדת ְ

שִ יר י ֹונָתְ ָך מְ חַ ֶדשֶ ת
הַ שַ בָ ת לִ ְקדוֹשִ ים מְ קֻ ֶדשֶ ת

קָ דוֹש אַ תָ ה וְ נורא שמָך ואֵ ין אֱלוֹּהַ מִ בַ לְ עָ דֶ יָך.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייֵָָ ,האֵ ל הַ ּקָ דוֹש( .בעשרת ימי תשובה :הַ מֶ לְֶך הַּקָ דוֹש)
ִמזְ מוֹר ִמי זֹאת ה ֹוגָה
לְ יוֹם שָ שוֹן וְ ִש ְמחָ ה נ ִַּׂשיגָּה

שִ יר נָחַ ת בַ שוֹשַ נִים סּוגָה
הַ שַ בָ ת עֹ נֶג לְ ַרכָה וַ ֲענֻ ָגה

בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ְמקַ ֵדש י ְִש ָראֵ ל וְ יוֹם הַ שַ בָ ת
ִמזְ מוֹר פוֹצְ ִחים וְ שָ ִשים
לְ יוֹם קָ דוֹש בְ ַאהֲבָ ה ִמתְ עַ לְ סִ ים

שִ יר צו ְֹרחִ ים בְ עֵ ת נִכְ נָסִ ים
הַ שַ בָ ת ָרצִ יתָ לְ הַ ְק ִריב בָ ּה שְ נֵי כְ בָ שִ ים

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,שֶ אוֹתָ ְך בְ י ְִרָאה ַנ ֲעבֹד
ִמזְ מוֹר שַ נֵן זֶה יוֹם
לְ יוֹם תָ ַאוְ תָ ִמכָל יוֹם

שִ יר שֶ בַ ח לְ נו ָֹרא וְ ָאיֹם
הַ שַ בָ ת תָ מִ יד נְהַ לֶלְ ְך וְ נו ְֹדְך ַל ְילָה וְ יוֹם

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,הַ טוֹב לְ ָך לְ הוֹדוֹת.
ִמזְ מוֹר ַאצְ תִ י לְ הַ לֵל ּולְ הַ נְעִ ים
ּושמֹ ר שַ עֲשּועִ ים
לְ יוֹם זָכוֹר ְ

שִ יר עֱנּות בְ מַ ה טוֹב ּומַ ה נָעִ ים
הַ שַ בָ ת רֹב שָ לוֹם תִ שְ פֹ ת בָ ּה לְ ַאחִ ים וְ רֵ עִ ים

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייְָ ,מעוֹן הַ בְ ָרכוֹת וְ עוֹשֶ ה השָ לוֹם.
אַ תָ ה הּוא ְי ָי הָ אֱֹלהִ ים אֲשֶ ר בָ חַ ְרתָ בְ ַאבְ רָ ם וְ הוֹצֵ את ֹו
מֵ אּור כ ְַש ִדים וְ שַ מְ תָ שְ מ ֹו ַאבְ רָ הָ םּ :ומָ צָ אתָ אֶ ת לְ בָ ב ֹו
ֶנאֱמָ ן לְ פָ נֶיָך :כֵן יְהִ י רָ צוֹן מִ לְ פָ נֶיָך ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,שֶ תְ קָ ְרבֶ נּו וְ שֶ תְ חָ נֵנּוֲ ,אנַחְ נּו וְ כָל
י ְִש ָראֵ ל עַ ְמָך לִ ְרצ ֹונְָך לְ ַאהֲבָ תְ ָך וְ לִ ישּועָ תְ ָךַ ,לעֲשוֹת
ְרצ ֹונְָך כִ ְרצ ֹונֵנּו .יִהְ יּו לְ רָ צוֹן אִ מְ רֵ י פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ נֶיָך,
(המשך התפילה בעמוד )49
צּורי וְ ג ֹואֲלִ י.
ְי ָי ִ
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ֲא ֹדנָי ,שְ פָ תַ י תִ פְ תָ ח ּופִ י יַגִ יד תְ הִ לָתֶ ָך.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק,
אֲבוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י
וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,אֱֹלהֵ י שָ רָ ה ,אֱֹלהֵ י ִרבְ קָ ה,
יִצְ חָ ק ,וֵאֹלהֵ י ַי ֲעקֹ ב ,הָ אֵ ל הַ גָדוֹל
אֱֹלהֵ י רָ חֵ ל וֵאֹלהֵ י לֵָאה ,הָ אֵ ל הַ גָדוֹל הַ גִ בוֹר
הַ גִ בוֹר וְ הַ נו ָֹרא ,אֵ ל עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה
ָָארץ,
וְ הַ נוֹרָ א ,אֵ ל עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה שָ מַ יִם ו ֶ
ָָארץ ,מָ גִ נֵנּו ּומָ גֵן
שָ מַ יִם ו ֶ
מָ גִ נֵנּו ּומָ גֵן אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,מִ בְ טָ חֵ נּו
אֲבוֹתֵ ינּוִ ,מבְ טָ חֵ נּו בְ כָל דוֹר
בְ כָל דוֹר וְ דוֹר.
וְ דוֹר.
ִשיר לְ אַ ֶילֶת אֲהָ בִ ים
הִ יא ּופָ נֶיהָ לְ הָ בִ ים

ַי ֲעלַת חֵ ן בַ ת נ ְִדיבִ ים
מִ שְ בְ צוֹת זָהָ ב לְ בּושָ ּה

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ רָ ה.
אַ תָ ה גִ בוֹר וְ אֵ ין כָמוָֹך ,חָ זָק וְ אֵ ין זּולָתְ ָך,
מַ ִשיב הָ רּוחַ ּומו ִֹריד בקיץ :הַ טָ ל בעונת הגשמים :הַ גֶשֶ ם.
ְמכַלְ כֵל חַ יִ ים ,וְ ַרב לְ הו ִֹשיעַ .
ַלעֲטֶ ֶרת הַ תִ פְ אֶ ֶרת
יָּה פְ ֵדה ִממַ אֲסֶ ֶרת

מַ מְ ֶלכֶת ע ֹולָם גְ בֶ ֶרת
מִ שְ בְ צוֹת זָהָ ב לְ בּושָ ּה

בָ רוְך אַ תָ ה ְייְָ ,מחַ יֵה הַ מֵ תִ ים.
קדושה
כֶתֶ ר יִתְ נּו לְ ָך ְי ָי אֱלהֵ ינּו מַ לְ ָאכִ ים הֲמונֵי מַ עְ לָה עִ ם עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל ְקבּוצֵ י מַ טָ ה .יַחַ ד כֻלָם
ְקדֻ שָ ה לְ ָך יְשַ לֵשּו כַדָ בָ ר הָ ָאמּור עַ ל יַד נְבִ יאָ ְך וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ ָאמַ ר :קָ דוש .קָ דוש.
ּומשָ ְרתָ יו שואֲלִ ים אַ יֵה
ָארץ כְ בודו :כְ בודו מָ לֵא עולָם ְ
קָ דוש ְי ָי צְ בָ אותְ .מלא כָל הָ ֶ
אומ ִרים :בָ רּוְך כְ בוד ְי ָי ִמ ְמקומו :מִ מְ קומו
מְ קום כְ בודו לְ הַ ע ֲִריצו :לְ עֻמָ תָ ם ְמשַ בְ ִחים וְ ְ
אומ ִרים פַ עֲמַ יִם
הּוא יִפֶ ן בְ רַ חֲמָ יו לְ עַ מו הַ ְמ ַיח ֲִדים ְשמו עֶ ֶרב וָבקֶ ר בְ כָל יום תָ ִמיד ְ
בְ ַאהֲבָ הְ :שמַ ע י ְִשרָ אֵ לְ .י ָי אֱלהֵ ינּו ְי ָי אֶ חָ ד .הּוא אֱלהֵ ינּו .הּוא ָאבִ ינּו .הּוא מַ לְ כֵנּו .הּוא
מושִ יעֵ נּו .הּוא יושִ יעֵ נּו וְ ִי גְ ָאלֵנּו שֵ נִית .וְ הוא י ְַש ִמיעֵ נּו בְ ַרחֲמָ יו לְ עֵ ינֵי כָל חַ י לֵאמר .הֵ ן
אשית לִ הְ יות ָלכֶם לֵאלהִ יםֲ .אנִי ְי ָי אֱלהֵ יכֶםּ :ובְ ִדבְ רֵ י קָ ְדשָ ְך
גַָאלְ תִ י אֶ תְ כֶם ַאח ֲִרית כְ ֵר ִ
כָתּוב לֵאמר :י ְִמלְך ְי ָי לְ עולָם אֱלהַ יְִך צִ יון לְ דור ָודור הַ לְ לּויָּה:
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ִמ ְשכְ נוֹתֶ יהָ תְ ַרחֵ ם
צּור ְרעֵ ה צֹאנְָך וְ תַ נְחֵ ם

וַ אֲבֵ לֶיהָ תְ נַחֵ ם
מִ שְ בְ צוֹת זָהָ ב לְ בּושָ ּה

קָ דוֹש אַ תָ ה וְ נורא שמָך ואֵ ין אֱלוֹּהַ מִ בַ לְ עָ דֶ יָך.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייֵָָ ,האֵ ל הַ ּקָ דוֹש( .בעשרת ימי תשובה :הַ מֶ לְֶך הַּקָ דוֹש)
בֵ ין ְמלָכוֹת ִשבְ חּוהָ
כָל בְ נוֹת צִ יוֹן אִ ְשרּוהָ

וַ ֲעלָמוֹת הִ לְ לּוהָ
מִ שְ בְ צוֹת זָהָ ב לְ בּושָ ּה

בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ְמקַ ֵדש י ְִש ָראֵ ל וְ יוֹם הַ שַ בָ ת
נָאוָ ה בָ ָרה כַחַ מָ ה
ַארגָמָ ן וְ ִר ְקמָ ה
חּור וְ ְ

ָדמְ תָ ה לְ תָ מָ ר בְ קוֹמָ ה
מִ שְ בְ צוֹת זָהָ ב לְ בּושָ ּה

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,שֶ אוֹתָ ְך בְ י ְִרָאה ַנ ֲעבֹד
ַארמוֹן
וְ לֵוִ י י ִָשיר בָ ְ
פַ עֲמוֹן זָהָ ב וְ ִרמוֹן

ַא ֲהרֹן יָרוֹן בַ הֲמוֹן
מִ שְ בְ צוֹת זָהָ ב לְ בּושָ ּה

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,הַ טוֹב לְ ָך לְ הוֹדוֹת.
בֵ ין כְ תֵ פָ יו הָ אֲבָ נִים
ַאח ֲָריו שָ ִרים ּוסְ ָגנִים

בַ אֲרוֹן קֹ ֶדש נְתּונִים
מִ שְ בְ צוֹת זָהָ ב לְ בּושָ ּה

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייְָ ,מעוֹן הַ בְ ָרכוֹת וְ עוֹשֶ ה השָ לוֹם.
אַ תָ ה הּוא ְי ָי הָ אֱֹלהִ ים אֲשֶ ר בָ חַ ְרתָ בְ ַאבְ רָ ם וְ הוֹצֵ את ֹו
מֵ אּור כ ְַש ִדים וְ שַ מְ תָ שְ מ ֹו ַאבְ רָ הָ םּ :ומָ צָ אתָ אֶ ת לְ בָ ב ֹו
ֶנאֱמָ ן לְ פָ נֶיָך :כֵן יְהִ י רָ צוֹן מִ לְ פָ נֶיָך ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,שֶ תְ קָ ְרבֶ נּו וְ שֶ תְ חָ נֵנּוֲ ,אנַחְ נּו וְ כָל
י ְִש ָראֵ ל עַ ְמָך לִ ְרצ ֹונְָך לְ ַאהֲבָ תְ ָך וְ לִ ישּועָ תְ ָךַ ,לעֲשוֹת
ְרצ ֹונְָך כִ ְרצ ֹונֵנּו .יִהְ יּו לְ רָ צוֹן אִ מְ רֵ י פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ נֶיָך,
צּורי וְ ג ֹואֲלִ י.
ְי ָי ִ
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מוסף לשבת בהשראת נוסחי ארצישראל הקדומים
לכבוד עיר הקודש ירושלים

ֲא ֹדנָי ,שְ פָ תַ י תִ פְ תָ ח ּופִ י יַגִ יד תְ הִ לָתֶ ָך.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
אֲבוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י
יִצְ חָ ק ,וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,הָ אֵ ל
הַ גָדוֹל הַ גִבוֹר וְ הַ נו ָֹרא ,אֵ ל
ָָארץ ,מָ גִ נֵנּו
עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה שָ מַ יִם ו ֶ
ּומָ גֵן אֲבוֹתֵ ינּוִ ,מבְ טָ חֵ נּו בְ כָל
דוֹר וְ דוֹר.
ִק ְריָה יְפֵ הפִ יָה
עִ יר ֶנאֱמָ נָה אַ תְ

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו
וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק,
וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,אֱֹלהֵ י שָ רָ ה ,אֱֹלהֵ י ִרבְ קָ ה,
אֱֹלהֵ י רָ חֵ ל וֵאֹלהֵ י לֵָאה ,הָ אֵ ל הַ גָדוֹל
הַ גִ בוֹר וְ הַ נוֹרָ א ,אֵ ל עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה שָ מַ יִם
וָָארֶ ץ ,מָ גִ נֵנּו ּומָ גֵן אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו,
מִ בְ טָ חֵ נּו בְ כָל דוֹר וְ דוֹר.

מָ שוֹש לְ עָ ַריִך
לְ מַ לְ כְֵך וְ שָ ַריִך

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ רָ ה.
אַ תָ ה גִ בוֹר וְ אֵ ין כָמוָֹך ,חָ זָק וְ אֵ ין זּולָתְ ָך,
מַ ִשיב הָ רּוחַ ּומו ִֹריד בקיץ :הַ טָ ל בעונת הגשמים :הַ גֶשֶ ם.
ְמכַלְ כֵל חַ יִ ים ,וְ ַרב לְ הו ִֹשיעַ .
יוֹם אֶ זְ כְ ָרה יִפְ עַ ת
לְָך כָלְ תָ ה נַפְ ִשי

ַרבַ ת צְ בָ ַאיְִך
לִ ְשכֹן חֲצֵ ָריְִך

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייְָ ,מחַ יֵה הַ מֵ תִ ים.
קדושה
כֶתֶ ר יִתְ נּו לְ ָך ְי ָי אֱלהֵ ינּו מַ לְ ָאכִ ים הֲמונֵי מַ עְ לָה עִ ם עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל ְקבּוצֵ י מַ טָ ה .יַחַ ד כֻלָם
ְקדֻ שָ ה לְ ָך יְשַ לֵשּו כַדָ בָ ר הָ ָאמּור עַ ל יַד נְבִ יאָ ְך וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ ָאמַ ר :קָ דוש .קָ דוש.
ּומשָ ְרתָ יו שואֲלִ ים אַ יֵה
ָארץ כְ בודו :כְ בודו מָ לֵא עולָם ְ
קָ דוש ְי ָי צְ בָ אותְ .מלא כָל הָ ֶ
אומ ִרים :בָ רּוְך כְ בוד ְי ָי ִמ ְמקומו :מִ מְ קומו
מְ קום כְ בודו לְ הַ ע ֲִריצו :לְ עֻמָ תָ ם ְמשַ בְ ִחים וְ ְ
אומ ִרים פַ עֲמַ יִם
הּוא יִפֶ ן בְ רַ חֲמָ יו לְ עַ מו הַ ְמ ַיח ֲִדים ְשמו עֶ ֶרב וָבקֶ ר בְ כָל יום תָ ִמיד ְ
בְ ַאהֲבָ הְ :שמַ ע י ְִשרָ אֵ לְ .י ָי אֱלהֵ ינּו ְי ָי אֶ חָ ד .הּוא אֱלהֵ ינּו .הּוא ָאבִ ינּו .הּוא מַ לְ כֵנּו .הּוא
מושִ יעֵ נּו .הּוא יושִ יעֵ נּו וְ ִי גְ ָאלֵנּו שֵ נִית .וְ הוא י ְַש ִמיעֵ נּו בְ ַרחֲמָ יו לְ עֵ ינֵי כָל חַ י לֵאמר .הֵ ן
אשית לִ הְ יות ָלכֶם לֵאלהִ יםֲ .אנִי ְי ָי אֱלהֵ יכֶםּ :ובְ ִדבְ רֵ י קָ ְדשָ ְך
גַָאלְ תִ י אֶ תְ כֶם ַאח ֲִרית כְ ֵר ִ
כָתּוב לֵאמר :י ְִמלְך ְי ָי לְ עולָם אֱלהַ יְִך צִ יון לְ דור ָודור הַ לְ לּויָּה:
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ִמי יִתְ ֵננִי נָא
אֶ שַ ק אֲבָ ַניְִך

ָאעּוף כְ מ ֹו י ֹונִים
ָאחוֹן עֲפָ ָריְִך

קָ דוֹש אַ תָ ה וְ נורא שמָך ואֵ ין אֱלוֹּהַ מִ בַ לְ עָ דֶ יָך.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייֵָָ ,האֵ ל הַ ּקָ דוֹש( .בעשרת ימי תשובה :הַ מֶ לְֶך הַּקָ דוֹש)
ֹלא שָ ְקטָ ה נַפְ ִשי ִמיוֹם נְדוֹד ַרעְ יָה
גּוריְִך
ִמיוֹם גְ לוֹת בָ נִים ִמבֵ ית ְמ ָ
בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ְמקַ ֵדש י ְִש ָראֵ ל וְ יוֹם הַ שַ בָ ת
אַ פִ יל תְ ִחנָתִ י
י ִָקים ְשעָ ַריְִך

לִ פְ נֵי אֲדוֹן ע ֹולָם
יִבְ נֶה ְדבִ ָיריְִך

בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,שֶ אוֹתָ ְך בְ י ְִרָאה ַנ ֲעבֹד
נ ְִראֶ ה בְ ִש ְמחָ תֵ ְך כִ ימֵ י ְשנוֹת ע ֹולָם
עֵ ת בוֹא יְשּועָ תֵ ְך לִ בְ נוֹת גְ דֵ ָריְִך
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,הַ טוֹב לְ ָך לְ הוֹדוֹת.
ָאז תִ ְש ְמ ִחי לָעַ ד ּובֶ טַ ח תֵ שְ בִ י
י ִֶרב ְשלוֹם בָ ַניְִך ִמכָל עֲבָ ַריְִך
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייְָ ,מעוֹן הַ בְ ָרכוֹת וְ עוֹשֶ ה השָ לוֹם.
אַ תָ ה הּוא ְי ָי הָ אֱֹלהִ ים אֲשֶ ר בָ חַ ְרתָ בְ ַאבְ רָ ם וְ הוֹצֵ את ֹו
מֵ אּור כ ְַש ִדים וְ שַ מְ תָ שְ מ ֹו ַאבְ רָ הָ םּ :ומָ צָ אתָ אֶ ת לְ בָ ב ֹו
ֶנאֱמָ ן לְ פָ נֶיָך :כֵן יְהִ י רָ צוֹן מִ לְ פָ נֶיָך ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,שֶ תְ קָ ְרבֶ נּו וְ שֶ תְ חָ נֵנּוֲ ,אנַחְ נּו וְ כָל
י ְִש ָראֵ ל עַ ְמָך לִ ְרצ ֹונְָך לְ ַאהֲבָ תְ ָך וְ לִ ישּועָ תְ ָךַ ,לעֲשוֹת
ְרצ ֹונְָך כִ ְרצ ֹונֵנּו .יִהְ יּו לְ רָ צוֹן אִ מְ רֵ י פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִ י לְ פָ נֶיָך,
צּורי וְ ג ֹואֲלִ י.
ְי ָי ִ
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ֲא ֹדנָי ,שְ פָ תַ י תִ פְ תָ ח ּופִ י יַגִ יד תְ הִ לָתֶ ָך.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י ֲאבוֹתֵ ינּו
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק,
אֲבוֹתֵ ינּו ,אֱֹלהֵ י ַאבְ ְ ָרהָ ם ,אֱֹלהֵ י
וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,אֱֹלהֵ י שָ רָ ה ,אֱֹלהֵ י ִרבְ קָ ה,
יִצְ חָ ק ,וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,הָ אֵ ל הַ גָדוֹל
אֱֹלהֵ י רָ חֵ ל וֵאֹלהֵ י לֵָאה ,הָ אֵ ל הַ גָדוֹל הַ גִ בוֹר
הַ גִ בוֹר וְ הַ נו ָֹרא ,אֵ ל עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה
ָָארץ,
וְ הַ נוֹרָ א ,אֵ ל עֶ לְ יוֹן ,ק ֹונֵה שָ מַ יִם ו ֶ
ָָארץ ,מָ גִ נֵנּו ּומָ גֵן
שָ מַ יִם ו ֶ
מָ גִ נֵנּו ּומָ גֵן אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,מִ בְ טָ חֵ נּו
אֲבוֹתֵ ינּוִ ,מבְ טָ חֵ נּו בְ כָל דוֹר
בְ כָל דוֹר וְ דוֹר.
וְ דוֹר.
חַ ֵדש אֹ הֶ ל וְ אוֹצַ ר
וְ תַ ְר ִחיב לָנּו עֶ זְ ַרת ִמצָ ר
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ רָ ה.
אַ תָ ה גִ בוֹר וְ אֵ ין כָמוָֹך ,חָ זָק וְ אֵ ין זּולָתְ ָך,
מַ ִשיב הָ רּוחַ ּומו ִֹריד בקיץ :הַ טָ ל בעונת הגשמים :הַ גֶשֶ ם.
ְמכַלְ כֵל חַ יִ ים ,וְ ַרב לְ הו ִֹשיעַ .

חַ ֵדש בִ ְניַן סַ פ ַרעַ ל
וַ אֲרּוכָה לְ מַ כָתֵ נּו תַ עַ ל
בַ טָ ל  /בַ גֶשֶ ם תְ חַ יֵנּו ,אַ תָ ה ְי ָי מו ִֹריד שְ אוֹל וְ יַעַ ל
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייְָ ,מחַ יֵה הַ מֵ תִ ים.
קדושה
כֶתֶ ר יִתְ נּו לְ ָך ְי ָי אֱלהֵ ינּו מַ לְ ָאכִ ים הֲמונֵי מַ עְ לָה עִ ם עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל ְקבּוצֵ י מַ טָ ה .יַחַ ד כֻלָם
ְקדֻ שָ ה לְ ָך יְשַ לֵשּו כַדָ בָ ר הָ ָאמּור עַ ל יַד נְבִ יאָ ְך וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ ָאמַ ר :קָ דוש .קָ דוש.
ּומשָ ְרתָ יו שואֲלִ ים אַ יֵה
ָארץ כְ בודו :כְ בודו מָ לֵא עולָם ְ
קָ דוש ְי ָי צְ בָ אותְ .מלא כָל הָ ֶ
אומ ִרים :בָ רּוְך כְ בוד ְי ָי ִמ ְמקומו :מִ מְ קומו
מְ קום כְ בודו לְ הַ ע ֲִריצו :לְ עֻמָ תָ ם ְמשַ בְ ִחים וְ ְ
אומ ִרים פַ עֲמַ יִם
הּוא יִפֶ ן בְ רַ חֲמָ יו לְ עַ מו הַ ְמ ַיח ֲִדים ְשמו עֶ ֶרב וָבקֶ ר בְ כָל יום תָ ִמיד ְ
בְ ַאהֲבָ הְ :שמַ ע י ְִשרָ אֵ לְ .י ָי אֱלהֵ ינּו ְי ָי אֶ חָ ד .הּוא אֱלהֵ ינּו .הּוא ָאבִ ינּו .הּוא מַ לְ כֵנּו .הּוא
מושִ יעֵ נּו .הּוא יושִ יעֵ נּו וְ ִי גְ ָאלֵנּו שֵ נִית .וְ הוא י ְַש ִמיעֵ נּו בְ ַרחֲמָ יו לְ עֵ ינֵי כָל חַ י לֵאמר .הֵ ן
אשית לִ הְ יות ָלכֶם לֵאלהִ יםֲ .אנִי ְי ָי אֱלהֵ יכֶםּ :ובְ ִדבְ רֵ י קָ ְדשָ ְך
גַָאלְ תִ י אֶ תְ כֶם ַאח ֲִרית כְ ֵר ִ
כָתּוב לֵאמר :י ְִמלְך ְי ָי לְ עולָם אֱלהַ יְִך צִ יון לְ דור ָודור הַ לְ לּויָּה:
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חַ ֵדש גִ ילַת בֵ ית קֹ ֶדש הַ ּקֳ ָדשִ ים
וְ תִ טַ ע ב ֹו צֹאן ְקדו ִֹשים
אֵ ל ַנע ֲָרץ בְ סוֹד ְקד ִֹשים
קָ דוֹש אַ תָ ה וְ נורא שמָך ואֵ ין אֱלוֹּהַ מִ בַ לְ עָ דֶ יָך.
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייֵָָ ,האֵ ל הַ ּקָ דוֹש( .בעשרת ימי תשובה :הַ מֶ לְֶך הַּקָ דוֹש)
חַ דֵ ש אַ תָ ה ִמנְהַ ג סִ ְדרֵ י לְ בָ נָה
ּולְ חַ דֵ ש בָ הֶ ם רָ אשֵ י חֲדָ ִשים וְ חֹ ֶדש כִ לְ בָ נָה
כֵן חַ דֵ ש תְ שּועָ ה לְ עַ ְמָך
וְ שָ ם נ ְַק ִריב לְ פָ נֶיָך הָ ע ֹולָה
פָרֵ֨ים בְ נֵֶֽי־בָ קָ ָ֤ר שְ ֶַ֙נ ִיםֶ֙ וְ אַ ּ֣יִל אֶ חָ ָּ֔ד כְבָ שִ ָ֧ים בְ נֵי־שָ ָנָ֛ה שִ בְ עָ ֹ֖ה
ַככָתּובּ :ובְ רָ אשֵ יֶ֙ חָ ְדשֵ י ֶכָּ֔ם תַ קְ ִרָ֥יבּו עֹ ָלֹ֖ה לַיה ָוָ֑ה ִ
ימם׃ ּושְ ֹלשָ ּ֣ה עֶ שְ ֹר ִנ֗ים ֹ ָ֤סלֶת מִ נְחָ הֶ֙ בְ לּו ָלּ֣ה בַ שֶ ָּ֔מֶ ן ל ַָפֹ֖ר הָ אֶ חָ ָ֑ד ּושְ נֵּ֣י עֶ שְ ֹר ִנ֗ים ֹ ָ֤סלֶת מִ נְחָ הֶ֙ בְ לּו ָלּ֣ה בַ שֶ ָּ֔מֶ ן
תְ מִ ִֶֽ
לָאַ ֹ֖יִל ֶֽ ָהאֶ ֶֽ ָחד׃ וְ עִ ּׂשָ ֹרּ֣ן עִ ּׂשָ ר֗וֹן ֹ ָ֤סלֶת מִ נְחָ הֶ֙ בְ לּו ָלּ֣ה בַ שֶ ָּ֔מֶ ן ַל ֶכֹ֖בֶ ש הָ אֶ חָ ָ֑ד עֹ ָלהֶ֙ רֵ ּ֣יחַ נִיחֹ ָּ֔חַ אִ שֶ ֹ֖ה לַיה ֶֽ ָוה׃
וְ נִסְ כֵיהֶ ֗ם חֲצִ ּ֣י הַ הִ ין֩ יִהְ ֶיֵ֨ה ל ַָפָ֜ר ּושְ לִ ישִ ָ֧ת הַ הִ ּ֣ין לָאַ ֗יִל ְּורבִ יעִ ָ֥ת הַ הִ ָ֛ין ַל ֶכֹ֖בֶ ש ָָ֑ייִן ֹזּ֣את עֹ ַלָ֥ת חֹ ֶ֙דֶ שֶ֙ בְ חָ ְדשָּ֔ ֹו
לְ חָ ְדשֵ ֹ֖י הַ שָ ָנֶֽה׃ ּושְ עִ ֵ֨יר עִ זִ ָ֥ים אֶ חָ ָ֛ד לְ חַ טָ ֹ֖את לַיה ָוָ֑ה עַ ל־עֹ ַלָ֧ת הַ תָ מִ ָ֛יד יֵעָ שֶ ֹ֖ה וְ נִסְ כֶֽ וֹ׃ וְ ַנעֲשָ ה לְ פָ נֶיָך אֶ ת
חוֹבָ תֵ נּו תְ מִ ִידי יוֹם וְ קָ ְרבַ ן מּוסָ ף.

בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ְמקַ ֵדש הַ שַ בָ ת וְ יִשְ רָ אֵ ל וְ רָ אשֵ י חֳדָ שִ ים:
חַ ֵדש ְדבִ יר ְמקוֹם אִ שַ י
וְ תַ חֲזִ יר לְ ת ֹוכָּה מַ לְ כּות ָדוִ ד בֶ ן יִשַ י
ּולְ ָך יוֹבִ ילּו ְמלָכִ ים שָ י
בָ רּוְך ַאתָ ה ְייָ ,שֶ אוֹתָ ְך בְ י ְִרָאה ַנ ֲעבֹד
חַ ֵדש פְ אֵ ר הַ שַ עַ ר הָ עֶ לְ יוֹן.
ּותְ חַ ֵדש יֶשַ ע לְ עַ ם עָ נִי וְ אֶ בְ יוֹן
טוֹב לְ הֹ דוֹת ַל ְי ָי ּולְ זַמֵ ר לְ ִשמְ ָך עֶ לְ יוֹן
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייָ ,הַ טוֹב לְ ָך לְ הוֹדוֹת.
חַ ֵדש צִ יוֹן וִ ירּושָ ַליִם בְ נֹ עַ ם
ּומטוֹב תַ ְשבִ יעַ ם
עַ ְמָך ִ
בְ אוֹמֶ ְרָך י ְִשאּו הָ ִרים שָ לוֹם לָעָ ם
בָ רּוְך אַ תָ ה ְייְָ ,מעוֹן הַ בְ ָרכוֹת וְ עוֹשֶ ה השָ לוֹם.
אַ תָ ה הּוא ְי ָי הָ אֱֹלהִ ים אֲשֶ ר בָ חַ ְרתָ בְ ַאבְ רָ ם וְ הוֹצֵ את ֹו מֵ אּור כַשְ ִדים וְ שַ מְ תָ שְ מ ֹו ַאבְ רָ הָ םּ :ומָ צָ אתָ
אֶ ת לְ בָ ב ֹו ֶנאֱמָ ן לְ פָ נֶיָך :כֵן יְהִ י רָ צוֹן מִ לְ פָ נֶיָך ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְ אִ מוֹתֵ ינּו ,שֶ תְ קָ ְרבֶ נּו
כִרצ ֹונֵנּו .יִהְ יּו
וְ שֶ תְ חָ נֵנּוֲ ,אנַחְ נּו וְ כָל יִשְ רָ אֵ ל עַ מְ ָך לִ ְרצ ֹונְָך לְ ַאהֲבָ תְ ָך וְ לִ ישּועָ תְ ָךַ ,לעֲשוֹת ְרצ ֹונְָך ְ
(המשך התפילה בעמוד )49
צּורי וְ ג ֹואֲלִ י.
לְ רָ צוֹן אִ מְ רֵ י פִ י וְ הֶ גְיוֹן לִ בִ י לְ פָ נֶיָךְ ,י ָי ִ
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יִתְ גַדַ ל וְ יִתְ קַ דַ ש שְ מֵ ּה רַ בָ א [ָאמֵ ן] .בְ עָ לְ מָ א ִדי בְ ָרא כִ ְרעּותֵּה ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ ּה
וְ יַצְ מַ ח פ ְֻרקָ נֵּה ,וִ יקָ רֵ ב ְמ ִשיחֵ ּה [ָאמֵ ן] .בְ חַ יֵיכוֹן ּובְ יוֹמֵ יכוֹן ּובְ חַ יֵי ְדכָל בֵ ית
יִשְ רָ אֵ ל ,בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן קָ ִריב ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם
ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָא  .יִתְ בָ רַ ְך וְ י ְִשתַ בַ ח וְ יִתְ פַָאר וְ יִתְ רוֹמַ ם וְ יִתְ נַּׂשֵ א וְ יִתְ הַ ָדר וְ יִתְ עַ לֶה
וְ יִתְ הַ לָל שְ מֵ ּה ְדקֻ ְדשָ א בְ ִריְך הּוא [ָאמֵ ן] .לְ עֵ לָא (בעשי"ת ּולְ עֵ לָא) ִמן כָל בִ ְרכָתָ א
וְ שִ ירָ תָ א ,תֻשְ בְ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א ַדא ֲִמ ָירן בְ עָ לְ מָ א ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .תִ תְ קַ בֵ ל /
צְ לוֹתָ נָא ּובָ עּותָ נָא עִ ם  /צְ לוֹתְ הוֹן ּובָ עּותְ הוֹן ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל קֳ ָדם אֲבּוהוֹן
ַארעָ א  /וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָא ִמן ְשמַ יָא  /חַ יִ ים
ִדי בִ שְ מַ יָא  /וְ ְ
וְ ָֹשבָ ע וִ ישּועָ ה וְ נֶחָ מָ ה וְ שֵ יזָבָ ה ְּורפּוָאה ּוגְ ֻאלָה ּוסְ לִ יחָ ה וְ ַכפ ָָרה ,וְ ֵריוַח וְ הַ צָ לָה
מרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .עֹ שֶ ה שָ לוֹם (בעשי"ת
 /וְ חַ יִ ים טוֹבִ ים  /עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ְִש ָראֵ ל ,וְ אִ ְ
הַ שָ לוֹם) בִ מְ רוֹמָ יו הּוא ַיעֲשֶ ה שָ לוֹם עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ְִש ָראֵ ל וְ עַ ל כָל יו ְֹשבֵ י תֵ בֵ ל,
וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן].
סיום

ַארצְ ָך בְ עִ ת ֹו ּולְ בָ רֵ ְך אֵ ת כָל
יִפְ תַ ח ְי ָי לְ ָך אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַ טוֹב אֶ ת הַ שָ מַ יִם לָתֵ ת מְ טַ ר ְ
מַ עֲשֵ ה י ֶָדָך וְ הִ לְ וִ יתָ ג ֹויִם ַרבִ ים וְ אַ תָ ה ֹלא תִ לְ וֶה :וְ נָתַ תִ י אוֹתָ ם ּוסְ בִ יבוֹת גִ בְ עָ תִ י
בְ ָרכָה וְ הו ַֹר ְדתִ י הַ גֶשֶ ם בְ עִ ת ֹו גִ שְ מֵ י בְ רָ כָה יִהְ יּו :גָדוֹל יִהְ יֶה כְ בוֹד הַ בַ יִת הַ זֶה
הָ ַאחֲרוֹן ִמן הָ ִראשוֹן ָאמַ ר ְי ָי צְ בָ אוֹת ּובַ מָ קוֹם הַ זֶה אֶ תֵ ן שָ לוֹם ְנאֻם ְי ָי צְ בָ אוֹת:
בָ רּוְך אַ תָ ה בָ עִ יר ּובָ רּוְך אַ תָ ה בַ ּׂשָ דֶ ה :בָ רּוְך אַ תָ ה בְ בֹאֶ ָך ּובָ רּוְך אַ תָ ה בְ צֵ אתֶ ָך :יְצַ ו
ְי ָי אִ תְ ָך אֶ ת הַ בְ ָרכָה בַ אֲסָ מֶ יָך ּובְ כֹ ל מִ שְ לַח יָדֶ ָך ּובֵ רַ כְ ָך בָ ָארֶ ץ אֲשֶ ר ְי ָי אֱֹלהֶ יָך נֹ תֵ ן
לְָך :וְ ַאבְ ָרהָ ם זָקֵ ן בָ א בַ י ִָמים ַו ְי ָי בֵ רַ ְך אֶ ת ַאבְ רָ הָ ם בַ כֹל :וַיִ זְ רַ ע יִצְ חָ ק בָ ָארֶ ץ הַ הִ וא
וַיִ ְמצָ א בַ שָ נָה הַ הִ וא מֵ ָאה שְ עָ ִרים ַויְבָ רֲ כֵהּו ְייַָ :ויֵרָ א אֱֹלהִ ים אֶ ל ַיעֲקֹב עוֹד בְ בֹא ֹו
ִמפ ַַדן א ֲָרם ַויְבָ ֶרְך אֹ תוֹ :וְ אֵ ל שַ דַ י יְבָ רֵ ְך אֹ תְ ָך וְ יַפְ ְרָך וְ י ְַרבֶ ָך וְ הָ יִיתָ לִ ְקהַ ל עַ מִ ים:
וְ יִתֶ ן לְ ָך אֶ ת בִ ְרכַת ַאבְ ָרהָ ם לְ ָך ּולְ ז ְַרעֲָך אִ תָ ְך לְ ִרשְ תְ ָך אֶ ת אֶ רֶ ץ מְ גֻרֶ יָך אֲשֶ ר נָתַ ן
אֱֹלהִ ים לְ ַאבְ ָרהָ ם :כִ י אַ תָ ה ָאבִ ינּו כִ י ַאבְ רָ הָ ם ֹלא יְדָ עָ נּו וְ יִשְ רָ אֵ ל ֹלא יַכִ ירָ נּו אַ תָ ה
ְי ָי ָאבִ ינּו גֹ ֲאלֵנּו מֵ ע ֹולָם ְשמֶ ָך :גֹ ֲאלֵנּו ְי ָי צְ בָ אוֹת שְ מ ֹו ְקדוֹש יִשְ רָ אֵ ל:
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י ְִש ָראֵ ל נוֹשַ ע בַ ְי ָי תְ שּועַ ת ע ֹולָמִ ים ֹלא תֵ בֹשּו וְ ֹלא תִ כָלְ מּו עַ ד עוֹלְ מֵ י עַ ד :אַ שְ רֶ יָך
י ְִש ָראֵ ל ִמי כָמוָֹך עַ ם נוֹשַ ע בַ ְי ָי מָ גֵן עֶ זְ רֶ ָך ַואֲשֶ ר חֶ רֶ ב ַג ֲאוָתֶ ָך וְ ִי ָכ ֲחשּו אֹ יְבֶ יָך לְָך
שכֵן
וְ אַ תָ ה עַ ל בָ מוֹתֵ ימ ֹו תִ ְדרְֹך :בָ רּוְך ְי ָי לְ ע ֹולָםָ .אמֵ ן וְ ָאמֵ ן :בָ רּוְך ְי ָי מִ צִ יוֹן ֹ
יְרּושָ ָליִם .הַ לְ לּויָּה :בָ רּוְך ְי ָי אֱֹלהִ ים אֱֹלהֵ י ִי ְֹשרָ אֵ ל .עֹ ֵֹשה נִפְ לָאוֹת לְ בַ דוֹּ :ובָ רּוְך
שֵ ם כְ בוֹד ֹו לְ ע ֹולָם .וְ יִמָ לֵא כְ בוֹד ֹו אֶ ת כָל הָ ָארֶ ץָ .אמֵ ן וְ ָאמֵ ן :בָ רּוְך ְי ָי בְ יוֹם ,בָ רּוְך
ְי ָי בַ ַל ְילָה ,בָ רּוְך ְי ָי בְ שֹכְ בֵ נּו ,בָ רּוְך ְי ָי בְ קוֹמֵ נּו.
י ְִראּו עֵ ינֵינּו וְ ִי ְֹשמַ ח לִ בֵ נּו וְ תָ גֵל נַפְ שֵ נּו בִ ישּועָ תְ ָך בֶ אֱמֶ ת .בֶ אֱמ ֹור לְ צִ יוֹן מָ לְַך
אֱֹלהָ יְִךְ .י ָי מֶ לְֶךְ .י ָי מָ לְָךְ .י ָי יִמְ לוְֹך לְ ע ֹולָם וָעֶ ד :כִ י הַ מַ לְ כּות שֶ לְ ָך הִ יא ּולְ עוֹלְ מֵ י
עַ ד תִ ְמלוְֹך בְ כָבוֹדַ .ככָתּוב בְ תוֹרָ תֶ ָךְ .י ָי יִמְ ֹלְך לְ ע ֹולָם ָועֶ ד :וְ ֶנאֱמַ ר .וְ הָ יָה ְי ָי לְ מֶ לְֶך
ָארץ .בַ יוֹם הַ הּוא יִהְ יֶה ְי ָי אֶ חָ ד ּושְ מ ֹו אֶ חָ ד :בָ רּוְך אַ תָ ה ְי ָי ,הַ מֹ לְֶך
עַ ל כָל הָ ֶ
בִ כְ בוֹד ֹו ,תָ ִמיד י ְִמלוְֹך עָ לֵינּו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד וְ עַ ל כָל מַ עֲשָ יו.
קדיש לאבלות ולאבלים

יִתְ גַדַ ל וְ יִתְ קַ דַ ש שְ מֵ ּה רַ בָ א [ָאמֵ ן] .בְ עָ לְ מָ א ִדי בְ ָרא כִ ְרעּותֵ ּה ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ ּה וְ יַצְ מַ ח
פ ְֻרקָ נֵּה ,וִ יקָ רֵ ב מְ שִ יחֵ ּה [ָאמֵ ן] .בְ חַ יֵיכוֹן ּובְ יוֹמֵ יכוֹן ּובְ חַ יֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ,בַ ֲע ָגלָא
ּובִ זְ מַ ן קָ ִריב ,וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָא.
יִתְ בָ רַ ְך וְ יִשְ תַ בַ ח וְ יִתְ פַָאר וְ יִתְ רוֹמַ ם וְ יִתְ נַּׂשֵ א וְ יִתְ הַ ָדר וְ יִתְ עַ לֶה וְ יִתְ הַ לָל ְשמֵ ּה ְדקֻ ְדשָ א
בְ ִריְך הּוא [ָאמֵ ן] .לְ עֵ לָא (בעשי"ת ּולְ עֵ לָא) ִמן כָל בִ ְרכָתָ א וְ ִש ָירתָ א ,ת ְֻשבְ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א
דַ אֲמִ ירָ ן בְ עָ לְ מָ א ,וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ יָא  /חַ יִ ים וְ ָֹשבָ ע וִ ישּועָ ה
וְ נֶחָ מָ ה וְ שֵ יזָבָ ה ְּורפּוָאה ּוגְ ֻאלָה ּוסְ לִ יחָ ה וְ כַפָרָ ה ,וְ רֵ יוַח וְ הַ צָ לָה  /וְ חַ יִ ים טוֹבִ ים עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל
יִשְ רָ אֵ ל ,וְ אִ מְ רּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן] .עֹ שֶ ה שָ לוֹם (בעשי"ת הַ שָ לוֹם) בִ ְמרוֹמָ יו הּוא ַיעֲשֶ ה שָ לוֹם
עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל יִשְ רָ אֵ ל וְ עַ ל כָל יו ְֹשבֵ י תֵ בֵ ל ,וְ אִ ְמרּו ָאמֵ ן [ָאמֵ ן].

מזמור קכ"ו ִשיר הַ מַ עֲלוֹת בְ שּוב ְי ָי אֶ ת שִ יבַ ת צִ יוֹן הָ יִינּו כְ חֹ לְ מִ יםָ :אז יִמָ לֵא שְ חוֹק
ֹאמרּו בַ ג ֹויִם הִ גְ ִדיל ְי ָי ַלעֲשוֹת עִ ם אֵ לֶה :הִ גְ ִדיל ְי ָי ַלעֲשוֹת
פִ ינּו ּולְ ש ֹונֵנּו ִרנָה ָאז י ְ
עִ מָ נּו הָ יִינּו ְשמֵ ִחים :שּובָ ה ְי ָי אֶ ת שבותנו שְ בִ יתֵ נּו ַכאֲפִ ִיקים בַ ֶנגֶב :הַ ז ְֹרעִ ים
בְ ִד ְמעָ ה בְ ִרנָה י ְִקצֹרּו :הָ לוְֹך ֵילְֵך ּו בָ כֹ ה נֹ שֵ א מֶ שֶ ְך הַ זָרַ ע בֹא יָבוֹא בְ ִרנָה נֹ שֵ א
ֲא ֻלמֹתָ יו:
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שער שירים ופיוטים לכל עת
~~~~
יָפָ ה וְ תַ מָ ה תוֹרָ ה תְ מִ ימָ ה הַ נְעִ ימָ ה
מִ י יּוכַל לְ הַ עְ מִ יק בְ סוֹדֵ ְך סוֹד אֱֹלהִ ים חַ יִ ים

~~~~
י ְִשמַ ח חֲתָ נִי בִ ְקהַ ל אֱמּונַי
יִּׂשָ א בְ רָ כָה מֵ אֵ ת ְי ָי

אוֹר זִ יו ָזהֳרֵ ְך בוֹעֵ ר תוְֹך ִק ְרבִ י
תָ מִ יד י ְִד ְרשּו אוֹתָ ְך רַ בִ ים ח ִֻּקים ּוִ מְ צוֹת טוֹבִ ים
אֶ ת כָל לִ בוֹת מַ לְ הִ יבִ ים ֶנאֱהָ בִ ים וְ גַם נִשְ גָבִ ים
ּוכְ פַ טִ יש יְפוֹצֵ ץ סְ לָעִ ים וְ הָ ִרים
חֵ ן דַ דַ יְִך י ְַרוּו בְ כָל עֵ ת תוֹרַ ת אֱמֶ ת
מִ פִ יְך ָאנּו חַ יִ ים מִ יֵין סוֹד אֱֹלהִ ים חַ יִ ים

שַ דָ י יְמַ לֵא תַ ֲאוַת לִ ב ֹו
מָ גֵן וְ צִ נָה יִהְ יֶה סְ בִ יב ֹו
וְ יָאֵ ר אוֹת ֹו וִ ייַשֵ ר נְתִ יב ֹו
לִ גְ מוֹר וְ לִ ְשמוֹר ַד ְרכֵי ְי ָי

יָפָ ה וְ תַ מָ ה תוֹרָ ה תְ מִ ימָ ה הַ נְעִ ימָ ה
מִ י יּוכַל לְ הַ עְ מִ יק בְ סוֹדֵ ְך סוֹד אֱֹלהִ ים חַ יִ ים

יִשְ מַ ח חֲתָ נִי בִ ְקהַ ל אֱמּונַי
יִּׂשָ א בְ רָ כָה מֵ אֵ ת ְי ָי

מַ ה טוֹב דוֹדַ יִך אֲחוֹתִ י ַכלָה
נֹ פֶ ת צּוף ְדבַ ש שְ פָ תַ יְִך גַן נָעּול ְדלָתַ יְִך
רֵ יחַ טוֹב בְ גָדַ יְִך דוֹדַ יְִך ְיפִ י עֵ י ַניְִך
חַ מָ ה ּולְ בָ נָה כֻלָם עָ מְ דּו מֵ אוֹרֵ ְך
כִ י אֹ רֶ ְך יָמִ ים בִ ימִ ינְֵך עֹ שֶ ר בִ שְ מֹ אלְֵך
בָ רּוְך בו ְֹראֵ ְך בְ יָפְ יְֵך ַוהֲדָ רֵ ְך אֵ ל חַ י הָ ע ֹולָמִ ים

לְ רֹאש ֹו יְצַ ּוֶה בְ ָרכוֹת עֲצּומוֹת
וְ יִּסַ ע בְ כָל עֵ ת כְ נָהָ ר ְשלוֹמוֹת
בֹא ָיבֹא בְ ִרנָה נוֹשֵ א אֲלּומוֹת
יִזְ כֶה וְ י ְִראֶ ה יְשּועַ ת ְי ָי

רבי שלמה אביטבול

~~~~
הַ ְש ִמיעִ ינִי אֶ ת ק ֹולְֵך
כִ י ק ֹולְֵך עָ רֵ ב
ּומַ ְראֵ יְך נָאוֶה.
~~~~
י ִָשיש עָ ַליְִך אֱֹלהָ יְִך
כִ מְ שוֹש חָ תָ ן עַ ל ַכלָה
~~~~
יְבָ ֶרכְ ָך ה' ִמצִ יוֹן
ְּוראֵ ה בְ טּוב יְרּושָ ַליִם
יְבָ רֶ כְ ָך ה' מִ צִ יוֹן
כָל יְמֵ י-יְמֵ י חַ יֵָך
ְּוראֵ ה-בָ נִים לְ בָ נֶיָך
שָ לוֹם עַ ל-יִשְ רָ אֵ ל

יִשְ מַ ח חֲתָ נִי בִ ְקהַ ל אֱמּונַי
יִּׂשָ א בְ רָ כָה מֵ אֵ ת ְי ָי

~~~~
שַ מֵ חַ תְ שַ מַ ח רֵ עִ ים אֲהּובִ ים,
כְ שַ מַ חֲָך יְצִ ְירָך מִ ּקֶ ֶדם בְ גַן עֵ ֶדן
~~~~
ַי ֲעלָה ַי ֲעלָה בוֹאִ י לְ ַגנִי הֵ נֵץ ִרמוֹן ָפ ְרחָ ה גַפְ נִי
יָבוֹא דו ִֹדי יָחִ יש צְ עָ דָ יו וְ יֹאכַל אֶ ת פְ ִרי ְמג ָָדיו
ָארכּו נְדּודָ יו אֵ יְך י ְִח ָידה אֵ שֵ ב עַ ל ַכנִי
אִ ם י ְִד ִידי ְ
שּובִ י אֵ לַי ,אַ תְ בַ ת אֲהּובָ ה שּובִ י אַ תְ ַ ,ו ֲאנִי אָ שּובָ ה
הִ נֵה עִ מִ י זֹאת אוֹת כְ תּובָ ה כִ י בְ ת ֹוכְֵך אֶ תֵ ן ִמ ְש ָכנִי
רבי ישראל נג'ארה

~~~~
סִ ימָ ן טוֹב ּומַ זָל טוֹב
יְהֵ א לָנּו ּולְ כָל יִשְ רָ אֵ ל
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~~~~
מַ ה נָאוּו ֲעלֵי הֶ הָ ִרים רַ גְ לֵי מְ בַ ּׂשֵ ר שָ לוֹם בְ בִ ְניַן עִ ירֵ ְך
קוֹל צוֹפַ יִך יִשְ אּו קוֹל ִרנָה הִ תְ ַנע ֲִרי מִ תוְֹך מְ גִ נָה
עַ יִן בְ עַ יִן תִ ְראִ י שְ כִ ינָה וְ שָ בּו בָ ַניְִך לִ גְ בּולְֵך
לִ שְ בּויִים ְדרוֹר בְ שִ יר ּומִ זְ מוֹר אֶ ל בֵ ית הַ ר הַ מוֹר יְהִ י שְ בִ ילְֵך
סֹלּו סֹלּו אֶ ת הַ מְ סִ לָה פִ צְ חּו ְר ָננָה ּותְ הִ לָה
עּורי כִ י בָ א אוֹרֵ ְך
ָיבֹא מְ בַ ּׂשֵ ר בִ לְ שוֹנ ֹו מִ לָה קּומִ י ִ
צְ אִ י מִ בָ בֶ ל ִק ְריַת עוֹבְ דֵ י בֵ ל כִ נוֹר ָונֵבֶ ל ָאז יְהִ י שִ ירֵ ְך
שוֹש יָשִ ישּו כָל אֲבֵ לֵי צִ יוֹן ָלבֹא ַלחֲס ֹות בְ צֵ ל הָ עֶ לְ יוֹן
בָ נֹ ה אֶ בְ נֶה לְָך ְנוֵה אַ פִ ְריוֹן ָאכִ ין כִ ּסֵ א לְ דָ וִ ד מַ לְ כְֵך
שְ אִ י עֵ ינַיְך ְּוראִ י בָ ַניְִך בָ אּו אֵ ַליְִך לָאוֹר בְ אוֹרֵ ְך
תַ חַ ת חֹ שֶ ך אָ שִ ים לְָך אוֹרָ ה ָאז מִ צִ יוֹן תֵ צֵ א הַ תוֹרָ ה
הִ נֵה גָדוֹל הּוא ָאיֹם וְ נוֹרָ א בְ יוֹם שִ ימִ י כֶתֶ ר לְ רֹאשֵ ְך
רבי שמעון ב"ר ניסים

~~~~
אֵ ל ְמאֹ ד ַנ ֲעלָה אֲקַ דֵ ם ָפנָיו
בְ שִ ירָ ה ּותְ הִ לָה ָאבֹא לִ מְ עֹ נָיו
כִ ימֵ י מֹ שֶ ה וְ ַא ֲהרֹן יוֹבִ י ֵלנִי לְ מִ שְ כְ נוֹתָ יו
לּו שַ וְ עָ תִ י תַ עַ ל וְ יִשְ מַ ע קוֹלִ י
וְ יִסְ לַח לִ י מַ עַ ל וְ ַיעֲזוֹר לִ י
ַי ֲאזֵן לְ אִ מְ רֵ י פִ י וְ ַאל יֵפֶ ן לְ מַ ֲעלָלִ י
יָּה הָ רֵ ם לְ חָ תָ ן וְ ַכלָת ֹו
בִ זְ כּות ָאב הָ אֵ יתָ ן וְ צִ ְדקָ ת ֹו
וְ תִ מְ ֹלְך הַ מַ לְ כָה רָ חֵ ל כִ שְ ֹלמֹ ה בְ מַ לְ כּות ֹו
רבי משה אשקר הכהן

~~~~
ַאדמוֹן
שָ לוֹם לְ ָך דו ִֹדי הַ צַ ח וְ הָ ְ
שָ לוֹם לְ ָך מֵ אֵ ת רַ ּקָ ה כְ מ ֹו ִרמוֹן
לִ ְקרַ את אֲחוֹתְ ָך רּוץ צֵ א נָא לְ הו ִֹשיעָ ּה
ּוצְ לַח כְ בֶ ן יִשָ י רַ בַ ת בְ נֵי עַ מוֹן
מַ ה לְָך יְפֵ הפִ יָה כִ י תְ עו ְֹר ִרי ַאהֲבָ ה
ּותְ צַ לְ צְ לִ י ק ֹולְֵך כַמְ עִ יל בְ קוֹל ַפעֲמוֹן
הָ עֵ ת אֲשֶ ר תַ חְ פוֹץ ַאהֲבָ ה א ֲִחישֶ נָה
עִ תָ ה וְ עָ ַליְִך אֵ רֵ ד כְ טַ ל חֶ ְרמוֹן
רבי שלמה אבן גבירול

~~~~
ּומזְ מ ֹור בְ תֹ ף ּובִ מְ צִ לְ תַ יִם
לְ ָדוִ ד ִשיר ִ
יְסוֹדָ ת ֹו עַ ל הַ ר הַ מוֹר צְ בִ י יְרּושָ ַליִם

~~~~
אֲשוֹרֵ ר ִש ָירה לִ כְ בוֹד הַ תו ָֹרה
מִ פָז יְקָ רָ ה ַזכָה ּובָ ָרה

ִדירַ ת קֹ דֶ ש נִבְ חָ רָ ה מִ מֶ נָה תֵ צֵ א אוֹרָ ה
ז ֹו תוֹרָ ה מְ פֹ ָארָ ה הַ בַ ת יְרּושָ ַליִם

ֶנאֱמָ ן שְ מ ֹו בָ חַ ר בְ עַ מ ֹו
לִ הְ יוֹת ל ֹו לִ ְשמ ֹו אֻמָ ה נִבְ חָ ָרה

ּובָ ּה יַחַ ד נִמְ צָ אוֹת כָל מִ דוֹת טוֹבוֹת נָאוֹת
כִ י אֱֹלהִ ים צְ בָ אוֹת בוֹחֵ ר בִ ירּושָ ַליִם

ֶנאֱמַ ן בֵ ית ֹו הִ בִ יט בִ ְדמּות ֹו
גַם נְבּוָאת ֹו מַ ְרָאה ְמאִ ָירה

ִד ְרשּו לָאֵ ל קַ ּוּו ל ֹו כָל בֵ ית יִשְ רָ אֵ ל כֻל ֹו
הִ תְ פַלְ לּו שַ אֲלּו שְ לוֹם יְרּושָ ַליִם

רַ בָ ה נְעִ ימָ ה תו ָֹרה תְ ִמימָ ה
פֶתִ י מַ חְ כִ ימָ ה עַ יִן ְמאִ ָירה

רבי דוד חסין
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רבי ברוך רפאל טולדנו

~~~~
כִ י אֶ ְש ְמ ָרה שַ בָ ת אֵ ל יִשְ מְ רֵ נִי אוֹת הִ יא לְ עוֹלְ מֵ י עַ ד בֵ ינ ֹו ּובֵ ינִי
ָאסּור מְ צֹא חֵ פֶ ץ ַלעֲשוֹת ְדרָ כִ ים גַם מִ לְ דַ בֵ ר ב ֹו ִדבְ רֵ י צְ רָ כִ ים
ִדבְ רֵ י סְ חוֹרָ ה א ֹו ִדבְ רֵ י מְ לָכִ ים אֶ הְ גֶה בְ תוֹרַ ת אֵ ל ּותְ חַ כְ מֵ נִי
ב ֹו אֶ מְ צְ ָאה תָ מִ יד נוֹחַ לְ נַפְ שִ י הִ נֵה לְ דוֹר ִראשוֹן נָתַ ן ְקדוֹשִ י
מוֹפֵ ת בְ תֵ ת לֶחֶ ם מִ שְ נֶה בַ שִ שִ י ָככָה בְ כָל שִ שִ י יַכְ פִ יל מְ ז ֹונִי
רָ שַ ם בְ דַ ת הַ יוֹם (הָ אֵ ל) חֹ ק אֶ ל סְ ָגנָיו ב ֹו ַל ֲערְֹך לֶחֶ ם ָפנִים לְ פָ נָיו
עַ ל כֵן לְ הִ תְ עַ נוֹת ב ֹו עַ ל פִ י נְב ֹונָיו ָאסּור לְ בַ ד מִ יוֹם כִ פּור ֲע ֹונִי
הַ יוֹם מְ כֻבָ ד הּוא יוֹם תַ עֲנּוגִ ים לֶחֶ ם וְ ַייִן טוֹב בָ שָ ר וְ דָ גִ ים
הַ ּׂשְ מֵ חִ ים ב ֹו הֵ ם שִ מְ חָ ה מַ ּׂשִ יגִ ים כִ י יוֹם שְ מָ חוֹת הּוא ּותְ שַ מְ חֵ נִי
רבי אברהם אבן עזרא

~~~
בֶ ן ָאדָ םֲ ,עלֵה לְ מַ עְ לָה ֲעלֵה
כִ י כֹחַ עַ ז לְ ָך ,יֵש לְ ָך ַכנְפֵ י רּוחַ
ַכנְפֵ י נְשָ ִרים אַ בִ ִירים
ַאל תְ כַחֵ ש בָ ם פֶ ן ְי ַכחֲשּו לְ ָך
ְדרוש אוֹתָ ם – וְ יִמָ צְ אּו מִ יָד
~~
בַ ת ָאדָ ם ,עֲלִ י לְ מַ עְ לָה עֲלִ י
כִ י כֹחַ עַ ז לְָך ,יֵש לְָך ַכנְפֵ י רּוחַ
ַכנְפֵ י נְשָ ִרים אַ בִ ִירים
ַאל תְ ַכחֲשי בָ ם ֶפן ְי ַכחֲשּו לְָך
ִד ְרשִ י אוֹתָ ם  -וְ יִמָ צְ אּו מִ יָד
~~
בְ נֵי ָאדָ ם ,עָ לּו לְ מַ עְ לָה עָ לּו
כִ י כֹחַ עַ ז ָלכֶם ,יֵש ָלכֶם ַכנְפֵ י רּוחַ
ַכנְפֵ י נְשָ ִרים אַ בִ ִירים
ַאל תְ ַכחֲשּו בָ ם ,פָן ְי ַכחֲשּו ָלכֶם
ִד ְרשּו אוֹתָ ם – וְ יִמְ צָ אּו מִ יָד
הרב אברהם יצחק הכהן קוק

~~~~
י ְִד ִידי הֲשָ כ ְַחתָ חֲנוֹתְ ָך בְ בֵ ין שָ דַ י
וְ לָמָ ה מְ כ ְַרתַ נִי צְ מִ יתּות לְ מַ עְ בִ ידַ י?

~~~~
עֵ ת דו ִֹדים ַכלָה בוֹאִ י לְ ַגנִי פ ְָרחָ ה הַ גֶפֶ ן הֵ נֵץ ִרמ ֹונִי
חָ לַף הַ גֶשֶ ם הַ ּסְ תָ ו עָ בַ ר קּומִ י רַ עְ יָתִ י הַ חֵ שֶ ק גָבַ ר
נֵצֵ א הַ ּׂשָ דֶ ה נָלִ ין בַ מִ ְדבָ ר שָ ם אֶ תֵ ן דו ַֹדי לְָך מַ ְחמַ ד עֵ ינִי
יָפִ ית וְ נָעַ מְ תְ כַשֶ לֶג שִ נְֵך ְדבַ ש וְ חָ לָב תַ חַ ת לְ ש ֹונְֵך
צְ אִ י נָא ְּורעִ י בְ עִ ְקבֵ י צֹאנְֵך ק ֹולְֵך הַ ְש ִמיעִ ינִי מַ ְראֵ ְך הַ ְראִ ינִי
יָרַ ְדתִ י עָ פְ רָ ה לִ ְרעוֹת בַ ַגנִים לִ ְראוֹת בְ יָפְ יְֵך עֵ י ַניְִך י ֹונִים
ָאריתִ י מו ִֹרי לִ לְ קוֹט שוֹשַ נִים עָ רַ כְ תִ י שֻלְ חָ ן מָ סַ כְ תִ י יֵינִי
ִ
מַ יִם רַ בִ ים ֹלא יּוכְ לּו לְ כַבוֹת אֶ ת הָ ַאהֲבָ ה ַל ְילָה ֹלא תִ ְשבוֹת
מִ יוֹם נְדוֹדֵ ְך נָשָ אתִ י ִריבוֹת עוֹד אִ ם אֶ ְשכָחֵ ְך תִ ְשכַח י ְִמינִי

~~~~
שַ עַ ר פְ תַ ח דו ִֹדי קּומָ ה פְ תַ ח שַ עַ ר
כִ י נִבְ ֲהלָה נַפְ שִ י גַם נ ְִשע ֲָרה שַ עַ ר
הַ ּקֵ ץ אֲשֶ ר נֶחְ תַ ם הוֹסִ יף ֲעלֵי מַ כְ אוֹב
לִ בִ י ,וְ אֵ ין מֵ בִ ין לִ י ַו ֲאנִי בַ עַ ר
רבי שלמה אבן גבירול

רבי יהודה הלוי
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~~~~
יְהִ י שָ לוֹם בְ חֵ ילֵנּו וְ שַ לְ וָה בְ יִשְ רָ אֵ ל
בְ סִ ימָ ן טוֹב בֵ ן בָ א לָנּו בְ יָמָ יו ָיבֹא הַ גוֹאֵ ל:
הַ ֶילֶד יְהִ י רַ ֲענָן בְ צֵ ל שַ דַ י יִתְ ל ֹונָן
ּובַ תוֹרָ ה ָאז יִתְ ב ֹונָן יְאַ לֵף דָ ת לְ כָל שוֹאֵ ל:
ּומְ קוֹר ֹו יְהִ י בָ רּוְך זְ מַ ן חַ יָיו יְהִ י ָארּוְך
וְ שֻלְ חָ נ ֹו יְהִ י עָ רּוְך וְ זִ בְ ח ֹו ֹלא יִתְ גָאֵ ל:
שְ מ ֹו יֵצֵ א בְ כָל עֵ בֶ ר אֲשֶ ר יִגְ דַ ל יְהִ י גֶבֶ ר
ּולְ י ְִראֵ י אֵ ל יְהִ י חָ בֵ ר יְהִ י בְ דוֹר ֹו כִ שְ מּואֵ ל:
עֲדֵ י זִ ְקנָה וְ גַם שֵ יבָ ה יְהִ י דָ שֵ ן בְ כָל טוֹבָ ה
וְ שָ לוֹם ל ֹו וְ רֹב ַאהֲבָ ה ָאמֵ ן כֵן יֹאמַ ר הָ אֵ ל:
הַ נִמוֹל בְ תוְֹך עַ מ ֹו יִחְ יֶה לְ ָאבִ יו ּולְ אִ מ ֹו
וְ יִהְ יֶה אֱֹלהָ יו עִ מ ֹו וְ עִ ם כָל בֵ ית יִשְ רָ אֵ ל:
~~~~
יְפַ ת עַ יִן לִ בַ בְ תִ ינִי זֹהַ ר ָפ ַניְִך הַ ְראִ ינִי
בְ עִ יר צִ יוֹן שִ יר הַ ְרנִינִי וְ ָאז אָ שִ יב שְ בּותֵ ְך שָ ם
שִ בַ ְרתִ י לִ גְ ֻאלָתֵ ְך ְקרוֹבָ ה יְשּועָ תֵ ְך
אֵ לִ י שּובָ ה לִ מְ נּוחָ תֵ ְך בִ גְ דֵ י יֶשַ ע הַ לְ בִ ישֵ נִי
עּורי ַכלָה בַ ת אֲהּובָ ה חִ זְ ִקי וְ שּובִ י בִ תְ שּובָ ה
ִ
וְ לְָך יִּקָ רֵ א חֶ פְ צִ י בָ ּה לְ מּול ק ֹולְֵך הַ שְ מִ יעִ ינִי
ַארתִ י וְ הָ שֵ ב אֶ ת עֲבוֹדָ תִ י
יָּה בְ נֵה לִ י בֵ ית תִ פְ ְ
וְ שָ ם אָ שִ יר אֶ ת שִ ירָ תִ י אֶ מְ צָ א חֵ ן כִ י נִחַ מְ תָ נִי
~~~~
קּומי צְ אִ י אֲחוֹתִ י ַכלָה קּומִ י צְ אִ י קּומִ י צְ אִ י
ִ
בְ שורַ ת ָאבִ יב לְָך הֵ בֵ אתִ י ,מֵ ַאחורֵ י גדֵ ר ַגנִי
נ ְִרָאה צִ יץ נ ְִרָאה צִ יץ נִשְ מַ ע קוֹל הַ ְדרוֹר עַ ל בֵ יתִ י
חיים נחמן ביאליק
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~~~~
דו ִֹדי צַ ח וְ ָאדוֹם ָדגּול מֵ ְרבָ בָ ה
יְבִ יאֵ נִי אֶ ל חַ ְדר ֹו בְ רוֹב טוֹבָ ה
כִ י נַפְ שִ י אֶ ת נַפְ ש ֹו אֲהֵ בָ ּה
קוֹל מִ צְ הֲלוֹת חֲתָ נִים מֵ ֻחפָתָ ם
רֵ עִ י רֹאש ֹו כֶתֶ ם פַז טָ הוֹר כֻל ֹו
עָ מַ ד נִצַ ב טָ ִמיר בְ פֶ תַ ח ָאהֳל ֹו
אֶ ּׂשָ א רַ גְ לַי אֶ עֱמֹ ד לְ מּול ֹו
קוֹל מִ צְ הֲלוֹת חֲתָ נִים מֵ ֻחפָתָ ם
צָ הֹב זָהָ ב טָ הוֹר הּוא לֵב אַ בִ ִירי
הִ תִ יְך רֻ ב ֹו שִ ּקַ ע בְ תוְֹך תַ בְ נִית ִש ִירי
יַלְ בִ ישֵ נִי עַ ִדי י ְִרפָא צִ ִירי
קוֹל מִ צְ הֲלוֹת חֲתָ נִים מֵ ֻחפָתָ ם
י ְִדיד נַפְ שִ י גַנ ֹו פו ֵֹרחַ ָירֹק עַ ד
עָ בַ ד ,שָ מָ רִ ,קּוָה חַ סְ ד ֹו שֶ ל אֵ ל אֶ חָ ד
אֲשֶ ר צִ ּוָה כִ י ֹלא טוֹב הֱיוֹת לְ בַ ד
ק ֹול מִ צְ הֲלוֹת חֲתָ נִים מֵ ֻחפָתָ ם
חִ יש אַ לּופִ י לִ הְ יוֹת לִ י כִ ְנשֹא־נֵס
גוֹן־פְ תִ יל כְ מ ֹו ָר ִקיעַ חַ י תוֹסֵ ס
עַ ל עֵ ין תְ כוֹל הַ מַ יִם נִתְ עַ לֵס
קוֹל מִ צְ הֲלוֹת חֲתָ נִים מֵ ֻחפָתָ ם
ֲמּודי
נֶטַ ע שוֹרֵ ק בְ תוְֹך כ ֶֶרם הּוא ח ִ
ְדּודי
נֶשֶ ק שְ פָ תָ יו ִיתֶ ן סוֹף וְ קֵ ץ לִ נ ִ
וְ הָ יָה לִ י הּוא סְ גֻלָה ,י ְִח ִידי
קוֹל מִ צְ הֲלוֹת חֲתָ נִים מֵ ֻחפָתָ ם
ִדגְ ל ֹו עָ לַי ַאהֲבָ ה כְ אוֹר שַ ח ֲִרית
קֶ שֶ ת נָתַ ן בֶ עָ נָן לְ אוֹת בְ ִרית
יְמָ ְרקֵ נִי י ְִרחֲצֵ נִי בְ בו ִֹרית
קוֹל מִ צְ הֲלוֹת חֲתָ נִים מֵ ֻחפָתָ ם
נריה רפאל כנפו
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שַ בָ ת בַ בֹקֶ רַ ,אחֲרֵ י הַ תְ פִ לָה
קוֹרֵ א עַ מִ יחַ י כִ בְ ַאחַ ד הַ פֵרּושִ ים
ֹת־קדו ִֹשים)
(בְ בֵ ית הַ כְ נֶסֶ ת קָ ְראּו בְ ַאחֲרֵ י מו ְ
סָ מּוְך אֵ לַי יַלְ ִדי בְ שַ ְרעַ פָיו
מֵ עַ ל רֹאשוֹ ,בַ חַ לוֹן ,מִ תְ נַּׂשֵ א
ַארגָמָ ן
ֹלעַ ־הָ א ֲִרי בִ פְ ִריחַ ת הָ ְ
וְ הַ צָ הֹב
( ַפעַ ם ,לְ קוֹל פְ לִ יַאת הַ יְ ל ִָדים ,הָ יִיתִ י פוֹתֵ חַ אֶ ת
ֹלעֵ י־הַ פְ רָ חִ ים וְ שוֹאֵ ג)
מְ ַכּוֵן אֶ ת עַ ְדשַ ת הַ לֵב:
מֵ רֹאש יַלְ ִדי וְ עַ ד לַתְ ֵכלֶת
קַ ו שֶ ל אוֹר
הַ ֹכל קָ רוֹב
יוֹדֵ עַ עַ כְ שָ וַ :אף כִ י יָבוֹא הָ רַ עַ ש
שָ מָ ה ֹלא יָשּוב
מֵ ַאחֲרֵ י כָל זֶה מִ סְ תַ תֵ ר ֹאשֶ ר ָלרֹב
אושר  /אליעז כהן

מבוסס על סידור "מכנף הארץ זמרת שמענו" בעריכת הרב שמחה יצחק רוט זצ"ל
וסידור ארץ ישראל בעריכת יאיר שאקי והרב דוד בר-חיים .שינויים ותיקונים על פי
מנהגי ישראל השונים :הרב שמחה רוט זצ"ל ,הרב מיכאל גרץ ,אורי קרויזר ,יהלה
לחמיש ,והרבה תמר אלעד-אפלבום .עורך המהדורה :נריה רפאל כנפו .טקסט
התפילות מתוך ספריא .פיוטים מתוך האתר הזמנה לפיוט ולתפילה .שירי הפתיחה
והסיום מתוך 'פני שבת -שירת שבת עברית מהמקרא עד ימינו' ,בהוצאת מַ ִשיב
הָ רּוחַ  ,תשפ"א.
ציון ,קהילה ארצישראלית בירושלים  -זמן אביב תשפ"ב
56

