
  

 
 שתבוא שנתנו שלום

  וימינו חיים
 שישאו עצינו פרָים
 ושדותינו ירוו מים
 יהמה ביתנו אדם
 וצעדנו איתן

 

 תקוה שריג

 קיבוץ בית השיטה                      

 

 

 תפילות ראש השנה
 יםירושלב ציון. קהילה ארצישראלית

 



 לו יהי

 עוד יש מפרש לבן באופק
 מול ענן שחור כבד

 יהי. כל שנבקש לו
 ואם בחלונות הערב
 אור נרות החג רועד
 כל שנבקש לו יהי.

 
 לו יהי לו יהי אנא לו יהי

 כל שנבקש לו יהי.
 

 אם המבשר עומד בדלת
 תן מילה טובה בפיו
 כל שנבקש לו יהי

 אם נפשך למות שואלת
 מפריחה ומאסיף
 כל שנבקש לו יהי

 
 מה קול ענות אני שומע
 קול שופר וקול תופים

 ו יהיכל שנבקש ל
 לו תישמע בתוך כל אלה

 גם תפילה אחת מפי
 כל שנבקש לו יהי

 
 בתוך שכונה קטנה מוצלת

 בית קט עם גג אדום
 כל שנבקש לו יהי.

 זה סוף הקיץ סוף הדרך
 תן להם לשוב הלום
 כל שנבקש לו יהי.

 

 

 ואם פתאום יזרח מאופל
 על ראשנו אור כוכב
 כל שנבקש לו יהי.

 אז תן שלווה ותן גם כוח
 ל אלה שנאהבלכ

 כל שנבקש לו יהי.
 

 דע לך 

 דע לך 
 שכל רועה ורועה 

 יש לו ניגון מיוחד משלו 

 דע לך, שכל עשב ועשב 
 יש לו שירה מיוחדת משלו 

 ומשירת העשבים 
 נעשה ניגון של רועה. 

 כמה יפה 
 כמה יפה ונאה 

 כששומעים השירה שלהם 
 טוב מאוד להתפלל ביניהם 
 ובשמחה לעבוד את השם

 ירת העשבים ומש
 מתמלא הלב ומשתוקק. 

 וכשהלב 
 מן השירה מתמלא 

 ומשתוקק אל ארץ ישראל 
 אור גדול אזי נמשך והולך 
 מקדושתה של הארץ עליו 

 ומשירת העשבים 
 נעשה ניגון של הלב.
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 על כל אלה 

  על הדבש ועל העוקץ,
  על המר והמתוק,
  על בתנו התינוקת
  שמור אלי הטוב.

  על האש המבוערת,
  על המים הזכים,

  על האיש השב הביתה
  מן המרחקים.

 
  על כל אלה, על כל אלה,
  שמור נא לי אלי הטוב.
  על הדבש ועל העוקץ,

  על המר והמתוק.
  אל נא תעקור נטוע,

  אל תשכח את התקווה
  השיבני ואשובה

  אל הארץ הטובה.
 

  שמור אלי על זה הבית,
  על הגן, על החומה,

  וממלחמה. תעמיגון, מפחד פ
  שמור על המעט שיש לי,

  על האור ועל הטף
  על הפרי שלא הבשיל עוד

  ושנאסף.
 

  מרשרש אילן ברוח,
  מרחוק נושר כוכב,

  משאלות ליבי בחושך
  נרשמות עכשיו.

 
 

 

  אנא, שמור לי על כל אלה
  ועל אהובי נפשי,

  על השקט, על הבכי

  ועל זה השיר.

 רנעמי שמ                  

 
 הכניסיני 

 הכניסיני תחת כנפך 
 והיי לי אם ואחות 

 ויהי חיקך מקלט ראשי 
 קן תפילותי הנידחות. 

 
 ובעת רחמים בין השמשות 

 שחי ואגל לך סוד יסורי 
 אומרים יש בעולם נעורים 

 היכן נעורי? 
 

 ועוד רז אחד לך אתוודה 
 נפשי נשרפה בלהבה 

 אומרים אהבה יש בעולם 
 מה זאת אהבה... 

 
 הכוכבים רימו אותי 

 היה חלום אך גם הוא עבר 
 עתה אין לי כלום בעולם 

 אין לי דבר. 

 חיים נחמן ביאליק            
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 מחכה 

 יום אחד זה יקרה 
 בלי שנרגיש משהו ישתנה 

 משהו ירגע בנו, משהו יגע בנו 
 ולא יהיה ממה לחשוש.

 

 וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד 
  זה יבוא בטוח בעצמו
 כאילו היה שם תמיד 

 וחיכה שנבחין בו. 
 

 וזה יבוא, אתה תראה 
 הידיים הקפוצות יתארכו 
 והלב השומר לא להיפגע 

 יפעם בקצב רגיל 
 זה יבוא, כמו שהטבע רגיל 

 להיות שלם עם עצמו 
 

 יום אחד זה יקרה 
 בלי שנרגיש, משהו ישתנה 

 משהו יגע בנו, משהו ירגע בנו 
 ולא יהיה ממה לחשוש

 זה יבוא כמו קו חרוט על כף יד ו
 זה יבוא בטוח בעצמו 
 כאילו היה שם תמיד 

 וחיכה שנבחין בו 
 

 וזה יבוא, אתה הרי יודע 
 לא הכל יטלטל אותנו 

 לא הכל יכה 
 ומה שייפתח לנו 

 מחכה.

 

 יוצא לאור

 השביל הזה מתחיל כאן 
 בין סניף בנק למעין 

 לא סלול, לא תמיד מסומן 
 כאן.  השביל הזה מתחיל

 
 חוצה את העיר 
 עולה על ההר 

 ממשיך על הים 
 ממשיך גם מחר 

 חותך באויר, בין הבתים 
 יוצא אל האור, אל חיים חדשים. 

 
 לך עליו, עלה עליו עכשיו 
 לך עליו, עלה עליו עכשיו 
 מלאכי ציפורים מעליך 

 מלווים את צעדיך 
 מרחוק נדלק אור 

 אל תסטה כדי שתוכל לחזור. 
 

 מתחיל כאן  השיר הזה
 כחול על הדף הלבן 

 לא גמור, לא תמיד מכוון 
 השיר הזה מתחיל כאן. 

 
 חוצה את העיר 
 עולה על ההר 

 ממשיך על הים 
 ממשיך גם מחר 

 חותך באויר, בין אנשים 
 יוצא אל האור

 אל חיים חדשים. 
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 שמרית גריילסאמרנקווה 

 חוויה מטלטלת
 האופק לא נראה ברור
 הבטן כבר מתפתלת

אש מריץ את הסיפורהר  

 נקווה, שיהיה פה טוב, בקרוב,
 שנצא מזה

 נקווה, שנראה שוב את האור
 את האור שם בקצה

 המנהרה מתארכת
 דפנותיה חשוכות
 בעינייך האורות

  ידיי בהגה נוגעות ולא נוגעות

 נקווה, שיהיה פה טוב, בקרוב
 שנצא מזה

 נקווה, שנראה שוב את האור
 את האור שם בקצה

צצנומרוב שהתרו  
 כבר לא נותר זמן לאהבה

 הפחד שבינינו
 חלחל אל כל חלקה טובה

 נקווה, שיהיה פה טוב, בקרוב
 שנצא מזה

 נקווה, שנראה שוב את האור
 את האור שם בקצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוף החול קורא לי
 להתחיל הכל מהתחלה

 פתאום מהמסך את מתגלה
 תראי גם מרחוק אני קרובה

ובומקווה, שיהיה פה טוב, בקר  
 שנצא מזה

 מקווה, שנראה שוב את האור
 את האור שם בקצה

 נקווה, שיהיה פה טוב, בקרוב
 שנצא מזה

 נקווה, שנראה שוב את האור
  האת האור שם בקצ
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 ערב ראשון של ראש השנה

 אחות קטנה  ר' אברהם חזן גירונדי

 13ספרד / מאה 

 

 ְתִפּלֹוֶתיהָ  ָאחֹות ְקַטָנה

 ֹוֶתיהָ ְתִהּל עֹוְרָכה ְועֹוָנה

 ְלַמֲחלֹוֶתיהָ  ֵאל ָנא ְרָפא ָנא

 ִתְכֶלה ָשָנה ְוִקְללֹוֶתיהָ 

 ְלָך ִתְקָרֶאה ְבֹנַעם ִמִּלים

 ִכי ְלָך ָנֶאה ְוִשיר ְוִהּלּוִלים

 ֵעיְנָך ְוִתְרֶאה ַעד ָמה ַתְעִלים

 ַנֲחלֹוֶתיהָ  ָזִרים אֹוְכִלים

 ִתְכֶלה ָשָנה ְוִקְללֹוֶתיהָ 

 ְתָך ִמבֹור בִ  ָמַתי ַתֲעֶלה

 ֻעָּלּה ִתְשֹבר  ּוִמֵבית ֶכֶלא

 ְבֵצאְתָך ְכִגבֹור  ְוַתְפִליא ֶפֶלא

 ְמַכלֹוֶתיָה  ְלָהֵתם ְוַכֵּלה

 ִתְכֶלה ָשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ְוֶחְשָקּה ַתְגִביר ְזִמיָרּה ָשַבת

 ּדֹוָדּה ְוַתֲעִביר ַלְחֹפץ ִקְרַבת

 ַנְפָשּה ְוָתִסיר ַבתִמֵּלב ַּדאֲ 

 ְכלּולֹוֶתיהָ  ְלַבֵקש ַאֲהַבת

 ִתְכֶלה ָשָנה ְוִקְללֹוֶתיהָ 

 ִלְנֵוה ִרְבָצּה ְנֵחָה ְבַנַחת

 ִמּדֹוד ֶחְפָצּה ַרב ִנְזַנַחת

 ָעְלָתה ִנָצּה ְוִהיא ְכפֹוַרַחת

 ַאְשְכלֹוֶתיהָ  לֹא ִהְבִשילּו

 ִתְכֶלה ָשָנה ְוִקְללֹוֶתיהָ 

 ִכי ֹשד ָגַמר ְוִגילּו ִחְזקּו

 ְבִריתֹו ָשַמר ְלצּור הֹוִחילּו

 ְלִצּיֹון ְוָאַמר ָלֶכם ְוַתֲעלּו

 ְמִסּלֹוֶתיהָ  ֹסּלּו ֹסּלּו

 

ָתֵחל ָשָנה 

ּוִבְרכֹוֶתיהָ 
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 ערב שני של ראש השנה

 בת אהובת )חון תחון(  מחבר לא ידוע

 ַבת ֲאהּוַבת ֵאל ָקָמה ַבַשַחר

 ִתְתַלֵבן ֹאֶדם ִכְתָמּה ַכַצַחר

 ִשיר ְלָך ְמַהֶּלֶלת

 ַלְמַנֵצַח ַעל ַאֶּיֶלת ַהַשַחר

 ָנְדָדה ְשַנת ֵעיָנּה גֹוֶבֶרת

 ּוְלַבֵקש ַעל ֲעֹוָנּה שֹוֶחֶרת

 ֶעֶקת ַעל ַחָטאָתּהצֹו

 שֹוֶפֶכת ְבִדְמָעָתּה ֲעֶתֶרת

 יֹוֶשֶבת ְבֹרב ַפְחָדּה ִכי ָחְטָאה

 לֹוֶבֶשת סּות ֲחָרָדה ָלְך קֹוְרָאה

 עֹוֶרֶכת ְתשּוָבָתּה

 אּוַלי ִמְמשּוָבָתּה ִנְרָפָאה

 ִמֵּדי ֲעלֹוָתּה ֵבית ֵאל ִלְתִפָּלה

 ל ָלּהֲאִביר גֹוֵאל ִיְשָרֵאל ְמחֹו

 ִתָשא ֶאת ַחטֹאֶתיהָ 

 ּוְבִרית ֵמֲאבֹוֶתיָה ִתְזֹכר ָלּה

 

 

 

 

 

 

 

 נֹוָרא ַאָתה ַשְוָעָתּה ַהְקִשיָבה

 ֶאת ִריָבּה ִמָצָרָתּה ֵאל ִריָבה

 ַנֵחם ָנא ֶאת ַעם ֶאְביֹון

 ַגם ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ֵהיִטיָבה

 

 

 ֹחן ָתֹחן ַעל ָבֶניָך ָלְך ָשִבים

 ּוְבַפַחד ְלָפֶניָך ִנָצִבים

 ְיֵרִאים ֵעת ִיָקְראּו ַלִּדין

 ִכי ַעל ֵכן ָבאּו ִנְכָאִבים

 ָזֹכר ִתְזֹכר ַרֲחִמים יֹום ַהִּדין

 ָהֵפר ַכַעס ּוְזָעִמים ֵעת ָתִדין

 ִליֵרֶאיָך ּוְלחֹוְשֵבי ְשֶמָך

 ֵהָמה יֹוְשֵבי ַעל ִמִּדין

 ְפֵדִניָקֵרב ִלי ְשַנת ֹגֵאל ּו

 ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ָהֵאל ַתְנֵחִני

 ּוְזכֹור ִלי ְזכּות ִאיש ָתם

 ַעל ִלְבָך ַכחֹוָתם ִשיֵמִני

 ִאם ֲעֹונֹות ִתְשֹמר ִלי ְלַמָשא

 ְרֵאה צּוִרי ֹגֲאִלי ֵאיְך ֶאָשא

 לֹא אּוַכל ְשֵאת ָעַלי

 ֲאָבל ֹרַע ִמְפָעַלי, ֵאל ִתָשא
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ָכבֹוד ָוֹעז:  ה'ְבֵני ֵאִלים ָהבּו לַ  ה'ן קבלת שבת[: ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו לַ ]בשבת מוסיפים כא

 ה'ַעל ַהָמִים ֵאל ַהָכבֹוד ִהְרִעים  ה'ְבַהְדַרת ֹקֶדש: קֹול  ה'ְכבֹוד ְשמֹו ִהְשַתֲחוּו לַ  ה'ָהבּו לַ 

ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון:  ה'ֵבר ֲאָרִזים ַוְיַשֵבר שֹ  ה'ֶבָהָדר: קֹול  ה'ַבֹכַח קֹול  ה'ַעל ַמִים ַרִבים: קֹול 

ָיִחיל  ה'ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאש: קֹול  ה'ַוַּיְרִקיֵדם ְכמֹו ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִשְריֹון ְכמֹו ֶבן ְרֵאִמים: קֹול 

יָכלֹו ֻכּלֹו ֹאֵמר ָכבֹוד: ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחשֹף ְיָערֹות ּוְבהֵ  ה'ִמְדַבר ָקֵדש: קֹול  ה'ִמְדָבר ָיִחיל 

 ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום: ה'ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן  ה'ֶמֶלְך ְלעֹוָלם:  ה'ַלַמבּול ָיָשב ַוֵּיֶשב  ה'

 ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַכָּלה, ְפֵני ַשָבת ְנַקְבָלה:

ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד, ְלֵשם  ה'יָֻחד, ָשמֹור ְוָזכֹור ְבִדבּור ֶאָחד, ִהְשִמיָענּו ֵאל ַהְמ 

 ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה: לכה

ִלְקַראת ַשָבת ְלכּו ְוֵנְלָכה, ִכי ִהיא ְמקֹור ַהְבָרָכה, ֵמרֹאש ִמֶקֶדם ְנסּוָכה, סֹוף 

 ַמֲעֶשה ְבַמֲחָשָבה ְתִחָּלה: לכה

ַעל ַיד ִאיש ֶבן ַפְרִצי, ְוִנְשְמָחה ְוָנִגיָלה:  ַתֲעִריִצי, ה'ָיִמין ּוְשמֹאל ִתְפרֹוִצי, ְוֶאת 

 לכה

ֹבִאי ְבָשלֹום ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה, ַגם ְבִשְמָחה ְבִרָנה ּוְבָצֳהָלה, תֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה: 

 לכה

 ְכָתאֹבִאי ַכָּלה, ַשָבת ַמלְ --ֹבִאי ַכָּלה, ֹבִאי ַכָּלה, תֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה

 

ּוְלַזֵמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון: ְלַהִגיד ַבֹבֶקר ַחְסֶּדָך  ה'ִמְזמֹור ִשיר ְליֹום ַהַשָבת: טֹוב ְלֹהדֹות לַ 

ְבָפֳעֶלָך ְבַמֲעֵשי  ה'ֶוֱאמּוָנְתָך ַבֵּלילֹות: ֲעֵלי ָעשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָגיֹון ְבִכנֹור: ִכי ִשַמְחַתִני 

ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך: ִאיש ַבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין  ה'יָך ֲאַרֵנן: ַמה ָגְדלּו ַמֲעֶשיָך ָידֶ 

ֶאת זֹאת: ִבְפֹרַח ְרָשִעים ְכמֹו ֵעֶשב ַוָּיִציצּו ָכל ֹפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָשְמָדם ֲעֵדי ַעד: ְוַאָתה ָמרֹום 

ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָפְרדּו ָכל ֹפֲעֵלי ָאֶון: ַוָתֶרם ִכְרֵאים  ה'ְיֶביָך : ִכי ִהֵנה אֹ ה'ְלֹעָלם 
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ַקְרִני ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן ַרֲעָנן: ַוַתֵבט ֵעיִני ְבשּוָרי ַבָקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִתְשַמְעָנה ָאְזָני: ַצִּדיק 

ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: עֹוד ְינּובּון  ה'ן ִיְשֶגה: ְשתּוִלים ְבֵבית ַכָתָמר ִיְפָרח ְכֶאֶרז ַבְּלָבנֹו

 צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה בֹו: ה'ְבֵשיָבה ְּדֵשִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּו: ְלַהִגיד ִכי ָיָשר 

ַבל ִתמֹוט: ָנכֹון ִכְסֲאָך ֵמָאז ֹעז ִהְתַאָזר, ַאף ִתכֹון ֵתֵבל  ה'ָמָלְך ֵגאּות ָלֵבש, ָלֵבש  ה'

ָנְשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם, ִיְשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים: ִמֹקלֹות ַמִים  ה'ֵמעֹוָלם ָאָתה: ָנְשאּו ְנָהרֹות 

 ה', : ֵעדֹוֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד, ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ֹקֶדשה'ַרִבים ַאִּדיִרים ִמְשְבֵרי ָים ַאִּדיר ַבָמרֹום 

 ְלֹאֶרְך ָיִמים:

 קדיש אבלים

ְוַיְצַמח ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָבא. ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 

ַמן ָקִריב . ְבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל ַבֲעָגָלא ּוִבזְ פּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִשיֵחּה

 ְוִאְמרּו ָאֵמן:

 ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.

ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשא, ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְשֵמּה 

ל ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ְּדֻקְדָשא ְבִריְך הּוא ְלֵעָּלא ּוְלֵעָּלא ִמכָ 

 ַּדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

 ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ינּו ְוַעל ָכל ַעמו ִיְשָרֵאל ועל כל יושבי ֹעֶשה ַהָשלֹום ִבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעלֵ 

 תבל ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 

 

ית לְ  א תהלים פא ל־ַהִגִתֵּ֬ ַח׀ ַעַֽ ף׃ ַלְמַנֵצֵּ֬ יעּו  בָאָסַֽ ִרִ֗ נּו ָהָ֝ ים עּוֵזֵּ֑ ְרִנינּו ֵלאֹלִהִ֣ ַהַ֭

ב׃  י ַיֲעֹקַֽ ֶבל׃  גֵלאֹלֵהֵ֥ ים ִעם־ָנַֽ ֹור ָנִעִ֣ ף ִכנּ֖ ְמָרה ּוְתנּו־ֹתֵּ֑ אּו־ִזַ֭ ֶדש  דְשַֽ ּו ַבֹחִ֣ ִתְקעִ֣

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%93
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נּו׃  ֹום ַחֵגַֽ ֶסה ְליִ֣ ֵכִ֗ ר ַבָ֝ ב׃  השֹוָפֵּ֑ י ַיֲעֹקַֽ ט ֵלאֹלֵהֵ֥ ְשָפִ֗ ּוא ִמָ֝ ל הֵּ֑ ק ְלִיְשָרֵאִ֣ י ֹחִ֣  וִכִּ֤

צֵ  ֹו ְבַ֭ ף ָשמִ֗ י֘הֹוֵסִּ֤ דּות׀ ִבַֽ ע׃ ֵעִּ֤ ְעִתי ֶאְשָמַֽ ת לֹא־ָיַדִ֣ ִים ְשַפּ֖ ֶרץ ִמְצָרֵּ֑  זאתֹו ַעל־ֶאִ֣

יו ִמּדֵ֥  ָפִ֗ ֹו ַכָ֝ ֶבל ִשְכמֵּ֑ ֹוִתי ִמֵסִ֣ ְרָנה׃ ֲהִסירִ֣ ֶעְנָך  חּוד ַתֲעֹבַֽ ָך ֶאַ֭ ְּלֶצֵ֥ אָת ָוֲאַחַ֫ ה ָקָרִ֗ ַבָצָרֵ֥

י ְמִר  ְנָךָ֨ ַעל־ֵמּ֖ ַעם ֶאְבָחַֽ ֶתר ַרֵּ֑ ָלה׃ ְבֵסִ֣ ה ֶסַֽ ל  טיָבִ֣ ְשָרֵאִ֗ ְך ִיָ֝ יָדה ָבֵּ֑ ִמי ְוָאִעִ֣ ע ַעַ֭ ְשַמִ֣

י׃  ע־ִלַֽ ְשַמַֽ ר׃  יִאם־ִתַֽ ל ֵנָכַֽ ה ְלֵאִ֣ ְשַתֲחֶוִ֗ א ִתָ֝ ֵֹ֥ ל ָזֵּ֑ר ְול ָך ֵאִ֣ א־ִיְהֶיִ֣ה ְבַ֭ ַֹֽ י׀ ְי֘הָוִּ֤ה  יאל ָאֹנִכָ֨

הּו׃  יָך ַוֲאַמְלֵאַֽ ִ֗ ִים ַהְרֶחב־ִפָ֝ ֶרץ ִמְצָרֵּ֑ ַמַעְלָך ֵמֶאִ֣ יָך ַהַַֽ֭ י  יבֱאֹלֶהִ֗ י ְלקֹוִלֵּ֑ ע ַעִמִ֣ ְולֹא־ָשַמִ֣

י׃  ָבה ִלַֽ ל לֹא־ָאֵ֥ ִיְשָרֵאִ֗ ם׃  יגְוָ֝ מֹוֲעצֹוֵתיֶהַֽ ּו ְבַֽ ְלכִ֗ ם ֵיָ֝ ּות ִלָבֵּ֑ ֲאַשְּלֵחהּו ִבְשִרירִ֣ ּו  ידָוַַֽ֭ לִ֗

כּו׃  י ְיַהֵּלַֽ ל ִבְדָרַכֵ֥ ְשָרֵאִ֗ י ִיָ֝ ַעַֽ ִלֵּ֑ ִמי ֹשֵמִ֣ ם ַאְכִנֵּ֑  טוַעַ֭ ְמַעט אֹוְיֵביֶהִ֣ ם ִכַ֭ ֵריֶהִ֗ ל ָצָ֝ יַע ְוַעֵ֥

י׃  יב ָיִדַֽ ם טזָאִשֵ֥ ם ְלעֹוָלַֽ י ִעָתִ֣ ֹו ִויִהּ֖ ֲחשּו־לֵּ֑ הָוה ְיַכַֽ י ְיַ֭ ֶלב  יז ׃ְמַשְנֵאִ֣ ַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחִ֣ ַוַַֽ֭

ָך׃ ש ַאְשִביֶעַֽ ּור ְּדַבִ֣ ִמצִ֗ ה ּוָ֝  ִחָטֵּ֑

 

  ִצּיון ְלדור ָודור ַהְללּוָיּה: ִיְמלוְך ה' ְלעוָלם ֱאלַהִיְך

  יוָמם ְיַצֶּוה ה' ַחְסּדו ּוַבַּלְיָלה ִשירה ִעִמי. תפילה ְלֵאל ַחָּיי:

  כל ַהְנָשָמה ְתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:

  ִויָבְרכּו ֵשם ְכבֶדָך ּוְמרוַמם ַעל ָכל ְבָרָכה ּוְתִהָּלה:

 

ַרָבא. ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה 

ְבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵבית ִיְשָרֵאל ַבֲעָגָלא ְוַיְצַמח ֻפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִשיֵחּה. 

ם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעלַ 

ִיְתָבַרְך. ְוִיְשַתַבח. ְוִיְתָפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל 

ְשֵמיּה ְּדֻקְדָשא ְבִריְך הּוא. ְלֵעיָּלא וְלֵעיָּלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא. ִשיָרָתא. 

 ֲאִמיָרן ְבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִתְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ּדַ 

 
 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%98%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%99%D7%96
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 ָבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבוָרְך
 ָברּוְך ה' ַהְמבוָרְך ְלעוָלם וֶָעדקהל 

 

ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶשר ִבְדָברו ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְבָחְכָמה. 

ֲחִליף ֶאת ַהְזַמִנים ּוְמַסֵּדר ֶאת פוֵתַח ְשָעִרים ִבְתבּוָנה. ְמַשֶנה ִעִתים ּומַ 

ַהכוָכִבים. ְבִמְשְמרוֵתיֶהם ָבָרִקיַע ִכְרצונו. בוֵרא יוָמם ָוָלְיָלה. גוֵלל אור ִמְפֵני 

חֶשְך ְוחֶשְך ִמְפֵני אור. ַהַמֲעִביר יום ּוֵמִביא ָלְיָלה. ּוַמְבִּדיל ֵבין יום ּוֵבין ָלְיָלה. 

אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ָברּוְך ַאָתה ה',  ה' ְצָבאות ְשמו.

 ַהַמֲעִריב ֲעָרִבים: 

ַאֲהַבת עוָלם ֵבית ִיְשָרֵאל ַעְמָך ָאָהְבָת. תוָרה ּוִמְצות ֻחִקים ּוִמְשָפִטים אוָתנּו 

ֶקיָך ְוִנְשַמח ְוַנֲעלוז ְבִדְבֵרי ִלַמְדָת. ַעל ֵכן ה' ֱאלֵהינּו ְבָשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִשיַח ְבחֻ 

ַתְלמּוד תוָרֶתָך ּוִמְצוֶתיָך ְוֻחקוֶתיָך ְלעוָלם וֶָעד. ִכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואוֶרְך ָיֵמינּו. ּוָבֶהם 

ֶנְהֶגה יוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך לא ָתסּור ִמֶמנּו ְלעוָלִמים. ָברּוְך ַאָתה ה', אוֵהב 

 ָרֵאל: ֶאת ַעמו ִיְש 

 ְשַמע ִיְשָרֵאל, ה' ֱאלֵהינּו, ה' ֶאָחד:

 ָברּוְך ֵשם ְכבוד ַמְלכּותו ְלעוָלם וֶָעד:

ָך׃  דברים ו יָך ְבָכל־ְלָבְבָךֵ֥ ּוְבָכל־ַנְפְשָךּ֖ ּוְבָכל־ְמֹאֶדַֽ ת ְיהָוִ֣ה ֱאֹלֶהֵּ֑ ַהְבָתָּ֔ ֵאּ֖ ְוָה֞יּו  וְוָאִ֣

ֹום  י ְמַצְּוָךָ֛ ַהּיּ֖ ר ָאֹנִכִ֧ ֶּלה ֲאֶשָ֨ ים ָהֵאִ֗ ָך׃ )יפסיק מעט( ַהְּדָבִרִ֣ ם  זַעל־ְלָבֶבַֽ ְוִשַנְנָתִ֣

ָך׃  ְבָשְכְבָךּ֖ ּוְבקּוֶמַֽ ֶרְך ּוַֽ ָךֶ֙ ּוְבֶלְכְתָךִ֣ ַבֶּדָּ֔ ם ְבִשְבְתָךִּ֤ ְבֵביֶתֶ֙ יָך ְוִדַבְרָתּ֖ ָבֵּ֑  חְלָבֶנָּ֔

יָך׃  ין ֵעיֶנַֽ ת ֵבֵ֥ ּו ְלֹטָטֹפּ֖ ָך ְוָהיֵ֥ ֹות ַעל־ָיֶדֵּ֑ ם ְלאּ֖ ת  טּוְקַשְרָתֵ֥ ם ַעל־ְמזּוֹזֵ֥ ּוְכַתְבָתָ֛

יָך׃ ָך ּוִבְשָעֶרַֽ  ֵביֶתּ֖

ַע ִתְשְמעּוֶ֙ ֶאל־ִמְצֹו בה' דברים יא ֹום ִאם־ָשֹמִּ֤ ם ַהּיֵּ֑ י ְמַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכּ֖ ר ָאֹנִכָ֛ י ֲאֶשִ֧ ַתָּ֔

ֵהיֶכםֶ֙ )יפסיק מעט(   ה ֶאת־ְיהָוִּ֤ה ֱאֹלַֽ ֹו ְבָכל־ י"ן()יבטא היטב את העְלַאֲהָב֞ ּוְלָעְבדָּ֔

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95_%D7%98
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ם׃  ם ּוְבָכל־ַנְפְשֶכַֽ ֹו יֹוֶרִ֣  ידְלַבְבֶכּ֖ ם ְבִעתּ֖ ר־ַאְרְצֶכָ֛ י ְמַטַֽ ֹוש ְוָאַסְפָתִ֣ ְוָנַתִתִ֧ ה ּוַמְלקֵּ֑

ָך׃  יֹרְשָךּ֖ ְוִיְצָהֶרַֽ ָך ְוִתַֽ ֶשב ְבָשְדָךּ֖ לִ  טוְדָגֶנָּ֔ י ֵעֵ֥ ְעָת׃ ְוָנַתִתָ֛ ָך ְוָאַכְלָתּ֖ ְוָשָבַֽ  טזְבֶהְמֶתֵּ֑

ם וַ  ם ְוַסְרֶתִ֗ ה ְלַבְבֶכֵּ֑ ן ִיְפֶתּ֖ ם ֶפֵ֥ ּו ָלֶכָּ֔ ְמרִ֣ ים ִהָשַֽ ים ֲאֵחִרָּ֔ ֲעַבְדֶתםֶ֙ ֱאֹלִהִ֣

ם׃  ם ָלֶהַֽ ר ֶאת־הַ  יזְוִהְשַתֲחִויֶתּ֖ ם ְוָעַצִּ֤ ה ָבֶכִ֗ ה ַאף־ְיהָוָ֜ א־ִיְהֶיִ֣ה ְוָחָרָ֨ ַֹֽ ִיםֶ֙ ְול ָשַמֶ֙

ר  ה ֲאֶשֵ֥ ֶרץ ַהֹטָבָּ֔ ה ֵמַעלֶ֙ ָהָאִ֣ ם ְמֵהָרִ֗ ן ֶאת־ְיבּוָלֵּּ֑ה ַוֲאַבְדֶתִ֣ א ִתֵתּ֖ ֵֹ֥ ה ל ֲאָדָמָּ֔ ר ְוָהִ֣ ָמָטָּ֔

ם׃  ן ָלֶכַֽ ם  יחְיהָוּ֖ה ֹנֵתֵ֥ ל־ַנְפְשֶכֵּ֑ ם ְוַעַֽ ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכּ֖ י ֵאָּ֔ ְוַשְמֶתםֶ֙ ֶאת־ְּדָבַרִ֣

ם׃  ין ֵעיֵניֶכַֽ ת ֵבֵ֥ ּו ְלטֹוָטֹפּ֖ ם ְוָהיֵ֥ ם ְלאֹותֶ֙ ַעל־ֶיְדֶכָּ֔ ם ֹאָתִּ֤ ם  יטּוְקַשְרֶתָ֨ ם ֹאָתָ֛ ְוִלַמְדֶתֵ֥

ָך׃  ְבָשְכְבָךּ֖ ּוְבקּוֶמַֽ ֶרְך ּוַֽ ָךֶ֙ ּוְבֶלְכְתָךִ֣ ַבֶּדָּ֔ ם ְבִשְבְתָךִּ֤ ְבֵביֶתֶ֙ ר ָבֵּ֑ ם ְלַדֵבִ֣  כֶאת־ְבֵניֶכּ֖

יָך׃  ָך ּוִבְשָעֶרַֽ ֹות ֵביֶתּ֖ ם ַעל־ְמזּוזֵ֥ ל  כאּוְכַתְבָתָ֛ ם ַעַ֚ י ְבֵניֶכָּ֔ ּו ְיֵמיֶכםֶ֙ ִויֵמִ֣ ַען ִיְרבִּ֤ ְלַמָ֨

ר  ה ֲאֶשָ֨ ֲאָדָמָּ֔ י )יבטא היטב את העין( ָהַֽ ם ִכיֵמֵ֥ ת ָלֶהֵּ֑ ם ָלֵתִ֣ ע ְיהָוָ֛ה ַלֲאֹבֵתיֶכּ֖ ִנְשַבִ֧

ֶר  ִים ַעל־ָהָאַֽ  ץ׃ ַהָשַמּ֖

ר׃  במדבר טו ה ֵּלאֹמַֽ אֶמר ְיהָוּ֖ה ֶאל־ֹמֶשֵ֥ ֵֹ֥ י ִיְשָרֵאלֶ֙ ְוָאַמְרָתִ֣  לחַוּי ר ֶאל־ְבֵנִּ֤ ַּדֵב֞

ת ַהָכָנָּ֖֖ף אֲ  ּו ַעל־ִציִצֵ֥ ם ְוָנְֵ֥תנָ֛ ם ְלֹדֹרָתֵּ֑ י ִבְגֵדיֶהּ֖ ת ַעל־ַכְנֵפֵ֥ ם ִציִצָ֛ ּו ָלֶהֵ֥ ם ְוָעשָ֨ ֵלֶהָּ֔

ֶלת׃  יל ְתֵכַֽ ֹו ּוְזַכְרֶתםֶ֙ ֶאת־ָכל־ִמְצֹוִ֣  בה' לטְפִתֵ֥ ם ֹאתִ֗ ה ָלֶכ֮ם ְלִציִצ֒ת ּוְרִאיֶתִ֣ ת ְיהָוָּ֔

ים  ם ֹזִנּ֖ ם ֲאֶשר־ַאֶתֵ֥ יֵניֶכָּ֔ י ֵעַֽ י ְלַבְבֶכםֶ֙ ְוַאֲחֵרִ֣ רּו ַאֲחֵרִּ֤ א־ָתֻתָ֜ ַֹֽ ם ְול ם ֹאָתֵּ֑ ַוֲעִשיֶתּ֖

ם׃  ם ֶאת־ָכל־ִמְצֹו מַאֲחֵריֶהַֽ ּו ַוֲעִשיֶתּ֖ ַען ִתְזְכרָּ֔ ים ְלַמִ֣ ם ְקֹדִשּ֖ י ִוְהִייֶתֵ֥ ָתֵּ֑

ם׃  אֹלֵהיֶכַֽ ֹות  מאֵלַֽ ִים ִלְהיֵ֥ ֶרץ ִמְצַרָּ֔ אִתי ֶאְתֶכםֶ֙ ֵמֶאִ֣ ר הֹוֵצִּ֤ ם ֲאֶשָ֨ ֵהיֶכִ֗ י ְיהָוִ֣ה ֱאֹלַֽ ֲאִנ֞

ם. ֱאֶמת׃ י ְיהָוֵ֥ה ֱאֹלֵהיֶכַֽ ים ֲאִנּ֖ ם ֵלאֹלִהֵּ֑  ָלֶכּ֖

ְוַקָּים ָעֵלינּו. ִכי הּוא ה' ֱאלֵהינּו ְוֵאין זּוָלתו. ַוֲאַנְחנּו ִיְשָרֵאל ֶוֱאמּוָנה ָכל זאת 

ַעמו. ַהפוֵדנּו ִמַּיד ְמָלִכים. ַהגֲאֵלנּו ַמְלֵכנּו ִמַכף ָכל ָעִריִצים. ָהֵאל ַהִנְפָרע ָלנּו 

ֵשנּו ַבַחִּיים ְולא ָנַתן ַלמוט ִמָצֵרינּו. ַהְמַשֵּלם ְגמּול ְלָכל אוְיֵבי ַנְפֵשנּו:  ַהָשם ַנפְ 

ַהַמְדִריֵכנּו ַעל ָבמות אוְיֵבינּו. וַָּיֶרם ַקְרֵננּו ַעל ָכל שוְנֵאינּו. ָהֵאל ָהעוֶשה ָלנּו ִנִסים ְנָקָמה  ַרְגֵלנּו.

ִמְצָרִים. וַּיוִציא ֶאת ַעמו ְבַפְרעה. ְבאותות ּוְבמוְפִתים ְבַאְדַמת ְבֵני ָחם. ַהַמֶכה ְבֶעְבָרתו ָכל ְבכוֵרי 

  ִיְשָרֵאל ִמתוָכם ְלֵחרּות עוָלם.

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%98%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%99%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%99%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%9B
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%90_%D7%9B%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95_%D7%9C%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95_%D7%9C%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95_%D7%9E
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95_%D7%9E%D7%90
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ַהַמֲעִביר ָבָניו ֵבין ִגְזֵרי יַם סּוף. ְוֶאת רוְדֵפיֶהם ְוֶאת שוְנֵאיֶהם ִבְתהומות ִטַבע. 

ֶהם. מֶשה ָראּו ָבִנים ֶאת ְגבּוָרתו ִשְבחּו ְוהודּו ִלְשמו. ּוַמְלכּותו ְבָרצון ִקְבלּו ֲעֵלי

 ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ְלָך ָענּו ִשיָרה ְבִשְמָחה ַרָבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם: 

 ִמי ָכמָכה ָבֵאִלים ה' ִמי ָכמָכה ֶנְאָּדר ַבקֶדש נוָרא ְתִהּלת עֵשה ֶפֶלא: 

ְמרּו: ה' ִיְמלְך ַמְלכּוְתָך ה' ֱאלֵהינּו ָראּו ָבֶניָך ַעל ַהָּים ַיַחד ֻכָּלם הודּו ְוִהְמִליכּו ְואָ 

ְלעוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר ִכי ָפָדה ה' ֶאת ַיֲעקב. ּוְגָאלו ִמַּיד ָחָזק ִמֶמנּו: ָברּוְך ַאָתה 

 ה', ָגַאל ִיְשָרֵאל: 

 

ַהְשִכיֵבנּו ָאִבינּו ְלָשלום, ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵכנּו ְלַחִּיים טוִבים  נוסח עדות המזרח

ָעֵלינּו ֻסַכת ְשלוֶמָך ְוַתְקֵננּו ַמְלֵכנּו ְבֵעָצה טוָבה ִמְּלָפֶניָך,  ּוְלָשלום, ּוְפרוש

ּוְפרוש )יכוין לקבל תוספת הנשמה(  .ְוהוִשיֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְשֶמָך ְוָהֵגן ַבֲעֵדנּו

פוֵרש ֻסַכת ָעֵלינּו ְוַעל ְירּוָשַלִים ִעיָרְך ֻסַכת ַרֲחִמים ְוָשלום. ָברּוְך ַאָתה ה' הַ 

 ָשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ַעמו ִיְשָרֵאל ְוַעל ְירּוָשַלִים ָאֵמן: 

ַהשִכיֵבנּו ה' ֱאלֵהינּו ְלשלום. ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵכנּו ְלַחִּיים ּוְפרוש ָעֵלינּו   נוסח אשכנז

ְוָהֵגן  .ְמֵהָרה ְלַמַען שֶמָך ֻסַכת שלוֶמָך. ְוַתְקֵננּו ְבֵעָצה טוָבה ִמְּלָפֶניָך. ְוהושיֵענּו

ְוָהֵסר שָטן ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו. ּוְבֵצל ְכָנֶפיָך ַבֲעֵדנּו: ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אוֵיב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגון. 

ּושמור ֵצאֵתנּו  ה:ַתְסִתיֵרנּו. ִכי ֵאל שוְמֵרנּו ּוַמִציֵלנּו ָאָתה. ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאתָ 

ּובוֵאנּו ְלַחִיים ּוְלשלום ֵמַעָתה ְוַעד עוָלם: ּוְפרוש ָעֵלינּו ֻסַכת שלוֶמָך. ָברּוְך 

 ַאָתה ה' ַהפוֵרש ֻסַכת שלום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ַעמו ִישָרֵאל ְוַעל ְירּושָלִים:

ֲעשֹות ֶאת ַהַשָבת ְלֹדֹרָתם ְבִרית ְוָשְמרּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהַשָבת, לַ בשבת מוסיפים: [

עֹוָלם: ֵביִני ּוֵבין ְבֵני ִיְשָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם, ִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעָשה ה' ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת 

 ]ָהָאֶרץ, ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ָשַבת ַוִּיָנַפש
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י ָחְדֵשיֶכם ּוְתַקְעֶתם ַבֲחֹצְצֹרת ַעל וְביֹום ִשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם, ּוְבָראשֵ 

ֹעֹלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַשְלֵמיֶכם; ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָכרֹון ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם, ֲאִני ְיהָוה 

ִכי חק ְלִישָרֵאל הּוא   ֱאֹלֵהיֶכם. ִתְקעּו ַבחֶדש שוָפר ַבֶכֶסה ְליום ַחֵגנּו:

  ִמְשָפט ֵלאלֵהי ַיֲעקב:

 ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָבא. ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. 

ְבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵבית ִיְשָרֵאל ַבֲעָגָלא ְוַיְצַמח ֻפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִשיֵחּה. 

ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

ִיְתָבַרְך. ְוִיְשַתַבח. ְוִיְתָפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל 

ָתא. ְשֵמיּה ְּדֻקְדָשא ְבִריְך הּוא. ְלֵעיָּלא וְלֵעיָּלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא. ִשיָר 

 ִתְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
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 עמידה ערבית לליל ראש השנה

 

 ֲאֹדָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָּלֶתָך.

  

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

ֹלֵהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהָגדֹול ִיְצָחק,  ֵוא
ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא,ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה 

 שמים וארץ, 
 
 

ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִּיים, 
 ְוָכְתֵבנּו ְבֵסֶפר ַהַחִּיים, 
 ְלַמַעְנָך ֱאלִהים ַחִּיים.
 
 
 מגננו ומגן ֲאבֹוֵתינּו, 

 מבטחנו בכל דור ודור.
 ה ה' ָמֵגן ַאְבָרָהםָברּוְך ַאתָ 

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

ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ֱאֹלֵהי 
, ֱאֹלֵהי ָרֵחל  ָשָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה

ֵואֹלֵהי ֵלָאה, ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור 
ְליֹון, קֹוֵנה שמים ְוַהנֹוָרא, ֵאל עֶ 

 וארץ,
 
 
 

 
 

 מגננו ומגן ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, 
 מבטחנו בכל דור ודור.

 ָברּוְך ַאָתה ה' ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָרה.
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 ַאָתה ִגבֹור ואין כמוך, חזק ואין זולתך, 
 ְמַכְלֵכל ַחִּיים וְמַחֵּיה ֵמִתים

 ַהָטל  ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד
 ְכֶהֶרף ַעִּין ישּוָעה ָלנּו ַתצִמיחַ 

 ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרֲחָמן. זוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְבַרֲחִמים
 ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ָברּוְך ַאָתה ה', ְמַחֵּיה ַהֵמִתים.

 
י ֵאל ֶמֶלְך ָגדול ּוְקדוִשים ְבָכל יום ְיַהְללּוָך ֶסָלה כִ  ַאָתה ָקדוש ְוִשְמָך ָקדוש.

 ְלדור ָודור ַהְמִליכּו ָלֵאל ִכי הּוא ְלַבּדו ָמרום ְוָקדוש.  ְוָקדוש ָאָתה:

ּוְבֵכן ִיְתַקֵּדש ִשְמָך ה' ֱאלֵהינּו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶמָך ְוַעל ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיון 

 ִשיֶחָך ְוַעל ְמכוָנְך ְוֵהיָכָלְך.ִמְשַכן ְכבוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ֵבית ָדִוד ְמ 

ֱאלֵהינּו ַעל ָכל ַמֲעֶשיָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ָכל ַמה ֶשָבָראָת.  ּוְבֵכן ֵתן ַפְחְּדָך ה'

ְוִייָראּוָך ָכל ַהַמֲעִשים. ְוִיְשַתֲחוּו ְלָפֶניָך ָכל ַהְברּוִאים. ְוֵיָעשּו ֻכָלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת 

צוְנָך ְבֵלָבב ָשֵלם. ְכמו ֶשָּיַדְענּו ה' ֱאלֵהינּו ֶשַהָשְלָטן ְלָפֶניָך עז ַלֲעשות ְר 

 ְבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִביִמיֶנָך. ְוִשְמָך נוָרא ַעל ָכל ַמה ֶשָבָראָת.

ן ֶפה ּוְבֵכן ֵתן ָכבוד ה' ְלַעֶמָך. ְתִהָּלה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טוָבה ְלדוְרֶשיָך. ּוִפְתחו

ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִשְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוָששון ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדָך. 

 ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַשי ְמִשיֶחָך. ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.

ּו ְועוָלָתּה ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְשָמחּו ִויָשִרים ַיֲעלזּו. ַוֲחִסיִדים ְבִרָנה ָיִגיל

ִתְקָפץ ִפיָה ְוָכל ָהִרְשָעה ֻכָּלּה ְכָעָשן ִתְכֶלה ִכי ַתֲעִביר ֶמְמֶשֶלת ָזדון ִמן 

 ָהָאֶרץ.

ְמֵהָרה ְלַבֶּדָך ַעל ָכל ַמֲעֶשיָך. ְבַהר ִצּיון ִמְשַכן  ְוִתְמלְך ַאָתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו

ָך. ַכָכתּוב ְבִדְבֵרי ָקְדֶשָך. ִיְמלְך ה' ְלעוָלם ְכבוֶדָך. ּוִבירּוָשַלִים ִעיר ָקְדשֶ 

 ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה.
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ָקדוש ַאָתה ְונוָרא ְשֶמָך ְוֵאין ֱאלוַּה ִמַבְלָעֶדיָך. ַכָכתּוב ַוִיְגַבּה ה' ְצָבאות 

 ַאָתה ה' ַהֶמֶלְך ַהָקדוש. ָברּוְך  ַבִמְשָפט ְוָהֵאל ַהָקדוש ִנְקַּדש ִבְצָדָקה:

ַאָתה ְבַחְרָתנּו ָאַהְבָת אוָתנּו ְוָרִציָת ָבנּו. ְורוַמְמָתנּו ְוִקַּדְשָתנּו ְבִמְצוֶתיָך. 

ַוִתֶתן ָלנּו   ְוֵקַרְבָתנּו ַמְלֵכנּו ַלֲעבוָדֶתָך ְוִשְמָך ַהָגדול ְוַהָקדוש ָעֵלינּו ָקָראָת:

ַאֲהָבה ֶאת יום ַהִזָכרון ַהֶזה יום ְתרּוָעה ִמְקָרא קֶדש ֵזֶכר ה' ֱאלֵהינּו בְ 

 ִליִציַאת ִמְצָרִים.

ַותֹוִדיֵענּו ִמְשְפֵטי ִצְדֶקָך, ַוְתַלְמֵדנּו ַלֲעשֹות ָבֶהם ֻחֵקי ְרצֹוֶנָך, במוצאי שבת מוסיפים: [

ִרים ְותֹורֹות ֱאֶמת, ֻחִקים ּוִמְצֹות טֹוִבים, ַוִתֶתן־ָלנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ְבַאֲהָבה ִמְשָפִטים ְישָ 

ַוַתְנִחיֵלנּו ְזַמֵני ָששֹון ּומֹוֲעֵדי ֹקֶדש ְוַחֵגי ְנָדָבה, וַתֹוִריֵשנּו ְקֻדַשת ַשָבת ּוְכבֹוד מֹוֵעד 

־יֹום ַהְשִביִעי ִמֵשֶשת ְיֵמי ַוֲחִגיַגת ָהֶרֶגל. ֵבין ְקֻדַשת ַשָבת ִלְקֻדַשת יֹום טֹוב ִהְבַּדְלָת, ְוֶאת

 ַהַמֲעֶשה ִהְקַּדְשָת ְוִהְבַּדְלָת, ְוִהְקַּדְשָת ֶאת־ַעְמָך ִיְשָרֵאל ִבְקֻדָשָתְך[

ַהִזָכרֹון ַהֶזה, יֹום  ]ַהַשָבת ַהֶזה ְוֶאת יֹום[ֱאֹלֵהינּו ְבַאֲהָבה ֶאת יֹום  ה'ַוִתֶתן ָלנּו 

 ִמְקָרא קֹוֶדש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים: ]ְבַאֲהָבה[ּוָעה ְתר ]ִזְכרֹון[

ְוַיִגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשַמע  ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבוא

ון ָמִשיַח ֶבן ָּדִוד ְוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרוֵננּו ּוִפְקדוֵננּו ְוִזְכרון ֲאבוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו ְוִזְכר

ַעְבֶּדָך ְוִזְכרון ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך ְוִזְכרון ָכל ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה 

ְלטוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָשלום ְביום ַהִזָכרון ַהֶזה. 

וָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה. ְוהוִשיֵענּו בו ְלַחִּיים טוִבים. ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו בו ְלט

ּוִבְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִשיֵענּו ִכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכי 

 ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה.

ְוִהָנֵשא  וְך ַעל ָכל ָהעוָלם ֻכּלו ִבְכבוֶדָךֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו ְמל

ַעל ָכל ָהָאֶרץ ִביָקֶרָך, ְוהוַפע ַבֲהַדר ְגאון ֻעֶזָך ַעל ָכל יוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע 

ָכל ָפעּול, ִכי ַאָתה ְפַעְלתו, ְוָיִבין ָכל ְיצּור ִכי ַאָתה ְיַצְרתו ְויאַמר כל ֲאֶשר 
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]ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ָשָמה ְבַאפו. ה' ֱאלֵהי ִיְשָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותו ַבכל ָמָשָלה. נְ 

ַקְּדֵשנּו ְבִמְצוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבתוָרֶתָך,  ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו[

ָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלֵבנּו ְלָעְבְּדָך ֶבֱאֶמת, ִכי ַשְבֵענּו ִמטּוֶבָך ְוַשַמח ַנְפֵשנּו ִבישּו

ַאָתה ֱאלִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֶמֶלְך ַעל ָכל 

 ִיְשָרֵאל ְויום ַהִזָכרון. []ַהַשָבת וְ ָהָאֶרץ, ְמַקֵּדש 

ִפָּלָתם ְשֵעה. ְוָהֵשב ֲעבוָדה ִלְדִביר ֵביֶתָך. ְוִלְת  ְרֵצה ה' ֱאלֵהינּו ְבַעְמָך ִיְשָרֵאל

ְוִאֵשי ִיְשָרֵאל. ּוְתִפָּלָתם. ְמֵהָרה ְבַאֲהָבה ְתַקֵבל ְבָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ָתִמיד 

 ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו.    ֲעבוַדת ִיְשָרֵאל ַעֶמָך:

 ּיון ְבַרֲחִמים.ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלצִ 

 ָברּוְך ַאָתה ה'. ַהַמֲחִזיר ְשִכיָנתו ְלִצּיון.

מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָשַאָתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו ְלעוָלם 

ֵפר ָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו. ָמֵגן ִיְשֵענּו ַאָתה הּוא ְלדור ָודור. נוֶדה ְּלָך ּוְנסַ 

ְתִהָּלֶתָך ַעל ַחֵּיינּו ַהְמסּוִרים ְבָיֶדָך. ְוַעל ִנְשמוֵתינּו ַהְפקּודות ָלְך. ְוַעל ִנֶסיָך 

ֶשְבָכל יום ִעָמנּו. ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ֶשְבָכל ֵעת. ֶעֶרב וָבֶקר ְוָצֳהָרִים. 

 א ַתמּו ֲחָסֶדיָך. ִכי ֵמעוָלם ִקִּוינּו ָלְך.ַהטוב ִכי לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך ְוַהְמַרֵחם ִכי ל

ּוְכתוב  ְוַעל ֻכָּלם ִיְתָבֵרְך ְוִיְתרוֵמם ְוִיְתַנֵשא ִשְמָך ַמְלֵכנּו ָתִמיד ְלעוָלם ָוֶעד.

ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִשְמָך  ְלַחִּיים טוִבים ָכל ְבֵני ְבִריֶתָך. ְוכל ַהַחִּיים יודּוָך ֶסָלה

ָגדול ֶבֱאֶמת ְלעוָלם ִכי טוב. ָהֵאל ְישּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. ָהֵאל ַהטוב. הַ 

 ָברּוְך ַאָתה ה' ַהטוב ִשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות.

ִשים ָשלום טוָבה ּוְבָרָכה. ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל 

ָאִבינּו ֻכָּלנּו ְכֶאָחד ְבאור ָפֶניָך ִכי ְבאור ָפֶניָך ָנַתָת ָּלנּו ה' ֱאלֵהינּו  ַעֶמָך. ָבְרֵכנּו

תוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָשלום. ְוטוב ִיְהֶיה 

ָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה ִבְשלוֶמָך ְבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָכל ַעְמָך ִיְשָרֵאל בְ 

  ְברב עז ְוָשלום:
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ְבֵסֶפר ַחִּיים. ְבָרָכה ְוָשלום. ּוַפְרָנָסה טוָבה. ּוְגֵזרות טובות. ְישּועות 

ְוֶנָחמות. ִנָזֵכר ְוִנָכֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל. ְלַחִּיים טוִבים 

 ּוְך ַאָתה ה'. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעמו ִיְשָרֵאל ַבָשלום.ּוְלָשלום. ָבר

ֱאלַהי ְנצור ְלשוִני ֵמָרע. ְושפַתי ִמַּדֵבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשי ִתּדום. ְוַנְפִשי 

 ֶכָעָפר ַלכל ִתְהֶיה. ְפַתח ִלִבי ְבתוָרֶתָך ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶתיָך ִתְרּדוף ַנְפִשי. ְוָכל

ַהָקִמים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְשבוָתם. ֲעֵשה ְלַמַען 

ְשָמְך. ֲעֵשה ְלַמַען ְיִמיָנְך. ֲעֵשה ְלַמַען תוָרָתְך ֲעֵשה ְלַמַען ְקֻדָשָתְך. ְלַמַען 

 ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. הוִשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני.

ה ַהָשלֹום ִיְהיּו ְלָרצֹון ִא  ְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, יהוה, צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. עשֶֹ

ִבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל כל ִיְשָרֵאל ְוַעל כל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ְוִאְמרּו 

 ָאֵמן.

\\ 

ֶרץ ְוָכל־ְצָבאָ בשבת מוסיפים[ ִים ְוָהָאַֽ ם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַבּיֹום : ַוְיֻכּלּו ַהָשַמַֽ

ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה. ַוִּיְשֹבת ַבּיֹום ַהְשִביִעי ִמָכל־ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר 

ֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת־יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקֵּדש ֹאתֹו. ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל־ ָעָשה: ַוְיָבַֽ

 ים ַלֲעשֹות: ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר־ָבָרא ֱאֹלִה 

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי  ה'ָברּוְך ַאָתה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתַֽ ֱאֹלֵהַֽ

ֶרץ:ָמֵגן ָאבֹות  ִים ָוָאַֽ ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא. ֵאל ֶעְליֹון קֹוֵנה ָשַמַֽ

יַח ְלַעמֹו ִבְדָברֹו. ְמַחֵּיה ֵמִתים ְבַמֲאָמרֹו. ַהמֶ  ֹוהּו. ַהֵמִנַֽ ֶלְך ַהָקדֹוש ֶשֵאין ָכמַֽ

ַחד.  יַח ָלֶהם. ְלָפָניו ַנֲעבֹוד ְבִיְרָאה ָוַפַֽ ְביֹום ַשַבת ָקְדשֹו. ִכי ָבם ָרָצה ְלָהִנַֽ

ְונֹוֶדה ִלְשמֹו ְבָכל יֹום ָתִמיד ֵמֵעין ַהְבָרכֹות: ֵאל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון ַהָשלֹום. 

ֶכר ְמַקּדֵ  ֶנג ֵזַֽ יַח ִבְקֻדָשה ְלַעם ְמֻדְשֵני ֹעַֽ ש ַהַשָבת ּוְמָבֵרְך ְשִביִעי. ּוֵמִנַֽ

 ְלַמֲעֵשה ְבֵראִשית: 
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ינּו  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתַֽ נּו ְבִמְצֹוואמותינו ֱאֹלֵהַֽ נּו. ַקְּדֵשַֽ יָך ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתַֽ ֶתַֽ

ָך ַשְבֵעַֽ  נּו ְבתֹוָרֶתַֽ נּו שים ֶחְלֵקַֽ ָך. ַשֵמַח ַנְפֵשנּו ִבישּוָעָתְך: ְוַטֵהר ִלֵבַֽ נּו ִמטּוֶבַֽ

נּו  ּוחּו  ה'ְלָעְבְּדָך ֶבֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלַֽ ָך. ְוָינַֽ ינּו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַשַבת ָקְדֶשַֽ ֱאֹלֵהַֽ

ָך. ָברּוְך ַאָתה -ָבּה כל  ת:[ְמַקֵּדש ַהַשבָ  ה'ִיְשָרֵאל ְמַקְּדֵשי ְשֶמַֽ

ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָבא. ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. 

ְבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵבית ִיְשָרֵאל ַבֲעָגָלא  ְוַיְצַמח ֻפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִשיֵחיּה.

ן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאמֵ 

ִיְתָבַרְך. ְוִיְשַתַבח. ְוִיְתָפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 

יָרָתא ְשֵמיּה ְּדֻקְדָשא ְבִריְך הּוא.  ְלֵעיָּלא וְלֵעיָּלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא. ִש 

ִתְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִתְתַקַבל ְצלוָתָנא 

ּוָבעּוָתָנא ִעם ְצלוְתהון ּוָבעּוְתהון ְּדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבְשַמָּיא 

ָשָבע ִוישּוָעה ְוֶנָחָמה ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָּיא. ַחִּיים וְ 

ְוֵשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה ְוֶרַוח ְוַהָצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעמו ִיְשָרֵאל 

ְוִאְמרּו ָאֵמן.  עוֶשה הָשלום ִבְמרוָמיו. הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשלום ָעֵלינּו. ְוַעל 

 ל יושבי תבל ְוִאְמרּו ָאֵמן.ָכל ַעמו ִיְשָרֵאל ועל כ
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 פותחים את ארון הקדש

 

 מודה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָּים
 ֶשֶהֱחַזְרָת ִבי ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך.

 הריני מקבל/ת עלי מצות הבורא
 ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך. 

 בלחש למי שרוצה

דֹול    י. גְּ כ  ֵאי ַהבֶּ ל תָּ כָּ אֹות ּובְּ כָּל ַהמֹורָּ י בְּ מ  א ע   ים ַמֲעֵשי ֱאלַהי, הּוא בָּ

ת  יֹות ַקיֶּמֶּ הְּ בֹוא ל  י תָּ ד כ  חָּ י יֹום אֶּ ת  חָּ מְּ ש  י ַבתּוגֹות ּובֹוֵטַח בְּ מ  ה ע   רֹואֶּ

ָך אֱ   יהּו. אֹודְּ ת  ַכרְּ ן יֹום בֹו ה  מ  ים ַמֲעֵשי ֱאלַהי  לְּ דֹול  יד. גְּ מ  ל תָּ  לַהי אֶּ

ַלי.   ה עָּ דָּ יֹורְּ ה וְּ אָּ ֵנה בָּ י. ה  ת  חָּ מְּ ה ש  אָּ ֵנה בָּ  ה 

 אמיר גלבע      

 

ת  ַע אֶּ מֹּ שְּ ַע. ֵתן בי ל  מֹּ שְּ חי ל  ת כֹּ ה, ַחֵזק נָּא אֶּ שָּ נָּה ַהֲחדָּ ַלת ַהשָּ ח  ם תְּ ע 

יַאת ַהבֹוֵדד וְּ  ר  ת קְּ אֹוֵהב. אֶּ ַחת הָּ ַאנְּ ד וְּ י ַהיֶּלֶּ כ  ינֹות ַהֵתֵבל, בְּ ג  קֹול ַמנְּ

י,  ֵרי ֵרעָּ בְּ ת ד  ַע אֶּ מֹּ שְּ יגֹונֹו. ֵתן בי ל  ה ב  כֶּ ל ַהמֻּ בֹו שֶּ בָּ יַרת לְּ ב  שְּ

ַמע ַגם אֹותך ֱאלַהי,  קֹול. ואשְּ רּו בְּ מְּ ֹּא נֶּאֶּ ל ם שֶּ ם וֲַחלֹומֹוֵתיהֶּ בֹותיהֶּ שְּ ַמחְּ

ה את קולי.  ַמע ַגם ַאתָּ שְּ  ות 

 הרב יעקב רימר, תירגם הרב יהורם מזור

ילת השחר תשלח אורה אל השנה החדשה, תן שהחיים ובשעה שאי

יצעדו לקראתנו בלבוש חדש ומאיר פנים ויביאו עלינו ועל יקירינו 

אושר והרווחה, שגשוג ופריחה, פרנסה ברוכה, בריאות וכוח לגופנו, 

טוהר ועליצות לנפשנו, רוגע והנאה ללבנו, שלווה לבתינו 

  ולמשפחותנו, שלום וברכה למולדתנו.

 1855פאני נוידא                                                                                                           
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ְלָדִוד ִמְזמור לה' ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה ֵתֵבל ְויְשֵבי ָבּה. ִכי הּוא ַעל ַיִמים  תהלים כד

ְבַהר ה' ּוִמי ָיקּום ִבְמקום ָקְדשו. ְנִקי  ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרות ְיכוְנֶנָה. ִמי ַיֲעֶלה

ַכַפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶשר לא ָנָשא ַלָשְוא ַנְפִשי ְולא ִנְשַבע ְלִמְרָמה. ִיָשא ְבָרָכה 

ֵמֵאת ה' ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְשעו. ֶזה ּדור ּדְרָשיו ְמַבְקֵשי ָפֶניָך ַיֲעקב ֶסָלה. ְשאּו 

יֶכם ְוִהָנְשאּו ִפְתֵחי עוָלם ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָכבוד. ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבוד ְשָעִרים ָראשֵ 

ה' ִעזּוז ְוִגבור ה' ִגבור ִמְלָחָמה. ְשאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם ּוְשאּו ִפְתֵחי עוָלם 

 ַהָכבוד ֶסָלה. ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָכבוד. ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבוד ה' ְצָבאות הּוא ֶמֶלְך 

 

 מוציאים את ספר התורה 

נֶּיָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו  פָּ לְּ צון מ  י רָּ ה  ת  ְוִאמֹוֵתינּויְּ ֵלינּו אֶּ ַחֵדש עָּ תְּ שֶּ

לום.  ל שָּ ים שֶּ ים. ַחי  ים ֲארּוכ  נּו ַחי  ן לָּ תֶּ ה. וְּת  כָּ רָּ בְּ ל  ה וְּ טובָּ ַהשנה ַהזאת לְּ

ים ה. ַחי  ל טובָּ ים שֶּ לּוץ  ַחי  ל ח  ים שֶּ ה. ַחי  נָּסָּ ל ַפרְּ ים שֶּ ה. ַחי  כָּ רָּ ל בְּ שֶּ

ם  הֶּ ֵאין בָּ ים שֶּ א. ַחי  ַאת ֵחטְּ רְּ י  ם וְּ ַמי  ַאת שָּ רְּ ם י  הֶּ ֵיש בָּ ים שֶּ מות. ַחי  ֲעצָּ

ה  נּו ַאֲהַבת תורָּ ֵהא בָּ תְּ ים שֶּ כָּבוד. ַחי  ר וְּ ל עשֶּ ים שֶּ ה. ַחי  מָּ ל  ה ּוכְּ בּושָּ

ַמי   ַאת שָּ רְּ י  שה וְּ ַחדְּ ה. יְּ לָּ ֵמן סֶּ ה אָּ טובָּ ֵבנּו לְּ ֲאלות ל  שְּ אּו מ  לְּ מָּ י  ים שֶּ ם. ַחי 

ֵהם.  קום שֶּ ל מָּ כָּ ֵאל בְּ שרָּ ל ַעמו ֵבית י  ַעל כָּ ֵלינּו וְּ רּוְך הּוא עָּ דוש בָּ ַהקָּ

ה  ה טובָּ נָּסָּ ַפרְּ ה. לְּ מָּ נֶּחָּ ה ּולְּ ישּועָּ ה. ל  חָּ שמְּ ששון ּולְּ ה. לְּ כָּ רָּ בְּ ל  ה וְּ טובָּ לְּ

כָּ  ַכלְּ ה ּולְּ פּואָּ רְּ ל  שורות טובות. וְּ בְּ ל  מּועות טובות. וְּ שְּ לום. ל  שָּ ים ּולְּ ַחי  ה. לְּ לָּ

ֵמן.  נאַמר אָּ ה וְּ רובָּ ה קְּ אּולָּ גְּ ל  ה. וְּ ֵלמָּ  שְּ
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ַבֵטל  תְּ מֹוֵתינּו, שֶּ א  יָּ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו וְּ נֶּיָך, יְּ פָּ לְּ צֹון מ  י רָּ יה 

א  לָּ פְּ נ  דֹול וְּ לֹום גָּ יְך שָּ ש  ַתמְּ ם, וְּ עֹולָּ ן הָּ ים מ  מ  יכּות דָּ פ  מֹות ּושְּ חָּ לְּ מ 

ירּו  ה. ַרק ַיכ  מָּ חָּ לְּ דּו עֹוד מ  מְּ לְּ ֹּא י  ל ב, וְּ רֶּ ל גֹוי חֶּ א גֹוי אֶּ שָּ ֹּא י  ל ם, וְּ עֹולָּ בָּ

זֶּה  אנּו לְּ ֹּא בָּ ל ּה: שֶּ תָּ ת ַלֲאמ  ֱאמֶּ ת הָּ ֵבי ֵתֵבל אֶּ ל יֹושְּ עּו כָּ ֵידְּ ם וְּ עֹולָּ הָּ

יכּות  פ  טּור ּושְּ נְּ ק  ה וְּ אָּ נְּ ק  ה וְּ אָּ נְּ יל ש  ב  שְּ לֹּא ב  ת, וְּ יב ּוַמֲחֹלקֶּ יל ר  ב  שְּ ב 

ֵכן, ַרֵחם  נֶַּצח. ּובְּ ֵרְך לָּ בָּ תְּ יר אֹותך, ת  ַהכ  ֵדי לְּ ם כְּ עֹולָּ אנּו לָּ ים; ַרק בָּ מ  דָּ

אָּ  לֹום בָּ י שָּ נַָּתת  כָּתּוב: וְּ א שֶּ רָּ קְּ נּו מ  ַקֵים בָּ ֵלינּו וְּ ֵאין עָּ ם וְּ תֶּ ַכבְּ ץ ּושְּ רֶּ

ַגל  י  ם. וְּ כֶּ צְּ ַארְּ ר בְּ ֹּא ַתֲעבֹּ ב ל רֶּ חֶּ ץ וְּ רֶּ אָּ ן הָּ ה מ  עָּ י ַחיָּה רָּ ַבת  שְּ ה  יד וְּ ַמֲחר 

ם  ם ַליָּ יָּ ַכַמי  ת יְּ ה אֶּ ץ ֵדעָּ רֶּ אָּ ה הָּ אָּ לְּ י מָּ ן כ  ַנַחל ֵאיתָּ ה כְּ קָּ דָּ ט ּוצְּ פָּ שְּ ם מ  ַכַמי 

ֹּאמַ  נ צֹון וְּ י רָּ ה  ֵכן יְּ ים.  וְּ ַכס  ֵמן.מְּ  ר אָּ

 

 מחבר לא ידוע

 ְבֶטֶרם ָכל ְיִציר ִנְבָרא  ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמַלְך

 ֲאַזי ֶמֶלְך ְשמֹו ִנְקָרא  ְלֵעת ַנְעָשה ְבֶחְפצֹו ֹכל

 ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא  ְוַאְחֵרי ִכְכלֹות ַהֹכל

 ְוהּוא ִיְהֶיה ְבִתְפָאָרה  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה

 ְלַהְמִשילֹו ּוְלַהְחִביָרה  ָחד ְוֵאין ֵשִניְוהּוא אֶ 

 ְולֹו ָהֹעז ְוַהִמְשָרה  ְבִלי ֵראִשית ְבִלי ַתְכִלית

 ְבִלי ִשנּוי ּוְתמּוָרה  ְבִלי ֵעֶרְך ְבִלי ִדְמיֹון

 ְגָדל ֹכַח ּוְגבּוָרה.  ְבִלי ִחבּור ְבִלי ֵפרּוד

 ָרהר ֶחְבִלי ְביֹום צָ ְוצּו  ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי

 ְמָנת כֹוִסי ְביֹום ֶאְקָרא  ְוהּוא ִנִסי ּוָמנּוִסי

 ְוהּוא צֹוֶפה ְוהּוא ֶעְזָרה  ְוהּוא רֹוֵפא ְוהּוא ַמְרֵפא

 יָרהְבֵעת ִאיַשן ְוָאעִ   ְבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי

 ֲאֹדָני ִלי ְולֹא ִאיָרא  ְוִעם רּוִחי ְגִוָּיִתי

 ְמִשיֵחנּו ִיְשַלח ְמֵהָרה  ָתֵגל ַנְפִשי ְבִמְקָדשֹו

 ָאֵמן ָאֵמן ֵשם ַהנֹוָרא  ְוָאז ָנִשיר ְבֵבית ָקְדִשי

 סגירת הארון
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יםתהלים מב  ג ֵאֶלִ֣יָך ֱאֹלִהַֽ י ַתֲעֹרּ֖ ן ַנְפִשָ֨ ִים ֵכִּ֤ יֵקי־ָמֵּ֑ ג ַעל־ֲאִפַֽ ל ַתֲעֹרֵ֥  ְכַאָּיִ֗

י׀ ֵלאֹל ה ַנְפִשָ֨ ים.ָצְמָאֵּ֬ ה ְפֵנִ֣י ֱאֹלִהַֽ ֵאָרֶאִ֗ ֹוא ְוָ֝ י ָאבֵּ֑ י ָמַתֵ֥ ל ָחֵ֥  ִהי֘ם ְלֵאֵ֪

ֵכן  ג. ָצְמָאה ְלָך ַנְפִשי ָכַמּה ְלָך ְבָשִרי ְבֶאֶרץ ִצָּיה ְוָעֵיף ְבִלי ָמִים תהילים סג 

 .ַבֹקֶדש ֲחִזיִתיָך ִלְראֹות ֻעְזָך ּוְכבֹוֶדָך

 ָים ַאִּדיר ַבָמרֹום ה'.-ִמֹקלֹות ַמִים ַרִבים ַאִּדיִרים ִמְשְבֵרי תהלים צג

  ש ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים.ֹקדֶ -ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת תענית פרק ב מלמד ששפכו את לבם כמים 

ואיזו מים היו שואבים ושופכים אלא שעשו תשובה ושפכו לבם כמים 
לפני הקדוש ברוך הוא בתשובה שלמה, וכן ירמיהו אומר שפכי כמים 

  דרש תהלים )בובר( קיטמלכך נאמר וישאבו מים.  )איכה ב יט(,לבך נכח פני ה' 
  רש"י שמואל א פרק זסימן הכנעה הרי אנו לפניך כמים הללו הנשפכין. 

 . ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ָבּה ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָשר משלי ג יח

ֹום: יָה ָשלַֽ יֹבֶתִ֣ ָכל־ְנִתּ֖ ַעם ְוַֽ יָה ַדְרֵכי־ֹנֵּ֑  ְּדָרֶכֵ֥
ָנשָּ֔  יָךֶ֙ ונשוב ְוַֽ נּו ה'׀ ֵאֶלָ֨ ֶדם.ֲהִשיֵבָ֨ ינּו ְכֶקַֽ ש ָיֵמּ֖  ּוָבה ַחֵּדֵ֥

 פותחים את הארון

ְלָדִוד ִמְזמור לה' ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה ֵתֵבל ְויְשֵבי ָבּה. ִכי הּוא ַעל ַיִמים  תהלים כד
ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרות ְיכוְנֶנָה. ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ּוִמי ָיקּום ִבְמקום ָקְדשו. ְנִקי 

ָבב ֲאֶשר לא ָנָשא ַלָשְוא ַנְפִשי ְולא ִנְשַבע ְלִמְרָמה. ִיָשא ְבָרָכה ַכַפִים ּוַבר לֵ 
ֵמֵאת ה' ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְשעו. ֶזה ּדור ּדְרָשיו ְמַבְקֵשי ָפֶניָך ַיֲעקב ֶסָלה. ְשאּו 

י ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבוד ְשָעִרים ָראֵשיֶכם ְוִהָנְשאּו ִפְתֵחי עוָלם ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָכבוד. ִמ 
ה' ִעזּוז ְוִגבור ה' ִגבור ִמְלָחָמה. ְשאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם ּוְשאּו ִפְתֵחי עוָלם 
 ְוָיבא ֶמֶלְך ַהָכבוד. ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבוד ה' ְצָבאות הּוא ֶמֶלְך ַהָכבוד ֶסָלה.

 

 ןסוגרים את הארו

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A1%D7%92_%D7%92
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מֵ  ַקַדש שְּ תְּ י  ַגַדל וְּ תְּ כּוֵתיּה. י  יְך ַמלְּ ל  יַמְּ עּוֵתיּה. וְּ רְּ א כ  רָּ י בְּ א ד  מָּ לְּ עָּ א. בְּ ּה ַרבָּ

יֵחיּה. ש  ֵרב מְּ יקָּ ֵניּה. ו  קָּ רְּ ַמח פֻּ ַיצְּ א  וְּ לָּ ֵאל ַבֲעגָּ רָּ שְּ כל ֵבית י  ַחֵיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵייכון ּובְּ בְּ

ֵמן רּו אָּ מְּ א  יב וְּ ר  ַמן קָּ זְּ ַרְך לְּ ּוב  בָּ א מְּ ֵמּה ַרבָּ ֵהא שְּ ַמיָּא . יְּ לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ ַלם ּולְּ עָּ

ל  ַהלָּ תְּ י  ה וְּ ַעלֶּ תְּ י  ר. וְּ ַהדָּ תְּ י  ַנֵשא. וְּ תְּ י  רוַמם. וְּ תְּ י  ַאר. וְּ פָּ תְּ י  ַתַבח. וְּ שְּ י  ַרְך. וְּ בָּ תְּ י 

א.  תָּ ירָּ א. ש  כָּתָּ רְּ ל ב  ן כָּ א מ  ֵעילָּ א ולְּ ֵעילָּ יְך הּוא. לְּ ר  א בְּ שָּ דְּ קֻּ ֵמיּה דְּ שְּ

א. תָּ מָּ נֶּחָּ א וְּ תָּ חָּ בְּ שְּ ֵמן.  ת  רּו אָּ מְּ א  א וְּ מָּ לְּ עָּ ן בְּ ירָּ  ַדֲאמ 

כֶּם  ַלתְּ פ  ַמע תְּ שָּ כֶּם. ת  ַבל ַצֲעַקתְּ קֻּ ם. תְּ ַמי  ן ַהשָּ ים מ  ַרֲחמ  רּו בְּ תְּ ֵתעָּ נּו וְּ ֵתעָּ

ֵאל ַאֵחינּו  רָּ שְּ ל י  כָּ נּו ּולְּ ַתח ה' ֱאלֵהינּו לָּ פְּ י  כֶּם. וְּ יַרתְּ נֶּה קול ֲעת  ֵיעָּ צון. וְּ רָּ בְּ

ֵהם  קום שֶּ ל מָּ כָּ כָּה. ַשֲעֵרי בְּ רָּ וָּה. ַשֲעֵרי בְּ ַאחְּ ה וְּ ה. ַשֲעֵרי ַאֲהבָּ ַשֲעֵרי אורָּ

ֵכל.   ַהשְּ ה וְּ ה. ַשֲעֵרי ֵדעָּ יצָּ ה. ַשֲעֵרי ד  ילָּ ה. ַשֲעֵרי ג  לָּ אֻּ שו. ַשֲעֵרי גְּ דָּ קְּ ֵבית מ 

ה. ַשֲעֵרי ַוַעד טוב. ַשֲעֵרי וָּת   וָּחָּ ַהרְּ ה וְּ חָּ לָּ ר. ַשֲעֵרי ַהצְּ דָּ הָּ יקּות. ַשֲעֵרי הוד וְּ

ד.  סֶּ ה. ַשֲעֵרי ֵחן וָּחֶּ מָּ כְּ וָּה. ַשֲעֵרי חָּ דְּ יזּות. ַשֲעֵרי חֶּ ר  יות. ַשֲעֵרי זְּ כ  ַשֲעֵרי זָּ

ה.  שּועָּ ה. ַשֲעֵרי יְּ כָּ רָּ בְּ ר ל  טָּ ה. ַשֲעֵרי ַטל ּומָּ ֳהרָּ ים. ַשֲעֵרי טָּ ים טוב  ַשֲעֵרי ַחי 

בוד.  ה. ַשֲעֵרי כָּ לָּ כָּ ה. ַשֲעֵרי ַכלְּ רָּ ּה. ַשֲעֵרי ַשֲעֵרי ַכפָּ מָּ שְּ ה ל  מּוד תורָּ ַשֲעֵרי ל 

ימּות. ַשֲעֵרי  ע  ה. ַשֲעֵרי נְּ מָּ ה. ַשֲעֵרי נֶּחָּ ילָּ ח  זון. ַשֲעֵרי מְּ ֵלב טוב.  ַשֲעֵרי מָּ

יָּה  רְּ דּות. ַשֲעֵרי פ  ה. ַשֲעֵרי פְּ רָּ זְּ ה. ַשֲעֵרי עֶּ יחָּ ל  תו. ַשֲעֵרי סְּ סודות תורָּ

ה טובָּ  נָּסָּ יָּה. ַשֲעֵרי ַפרְּ בְּ ר  יּות. וְּ מ  ה. ַשֲעֵרי קומְּ ֳהלָּ ה. ַשֲעֵרי צָּ קָּ דָּ ה. ַשֲעֵרי צְּ

ה. ַשֲעֵרי  ֵלמָּ ה שְּ פּואָּ לֻּיות.  ַשֲעֵרי רְּ בּוץ גָּ לות. ַשֲעֵרי ק  פ  בּול תְּ ַשֲעֵרי ק 

ה. ַשֲעֵרי  וָּה. ַשֲעֵרי תורָּ לום. ַשֲעֵרי ַשלְּ צון.  ַשֲעֵרי שָּ ים. ַשֲעֵרי רָּ ַרֲחמ 

ה. שַ  לָּ פ  ה. תְּ שּובָּ ה. ַשֲעֵרי תְּ שּועָּ  ֲעֵרי תְּ

כָּתּוב ה' ֱאלֵהי  א שֶּ רָּ קְּ ם מ  כֶּ יַקֵים בָּ רּות. ו  ַתחְּ ה וְּ אָּ נְּ ש  ה וְּ אָּ נְּ כֶּם ק  תוכְּ יר מ  יָּס  וְּ

ם.   כֶּ ר לָּ בֶּ ר ד  כֶּם ַכֲאשֶּ תְּ ֵרְך אֶּ יבָּ ים ו  מ  עָּ ף פְּ לֶּ כֶּם אֶּ ֲאבוֵתיכֶּם יֵסף ֲעֵליכֶּם כָּ

ר ֵספֶּ ֵאל בְּ ם הָּ כֶּ בְּ תָּ כְּ י  ֵמן. וְּ נאַמר אָּ צון וְּ י רָּ ה  ֵכן יְּ ים. וְּ ים טוב   ַחי 
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ַמיָּא  שְּ ב  ם ֲאבּונָּא דְּ ֵאל ֳקדָּ רָּ שְּ ל ֵבית י  כָּ הון דְּ עּותְּ הון ּובָּ לותְּ ַקַבל צְּ תְּ ת 

ַמיָּא.  ן שְּ א מ  א ַרבָּ מָּ לָּ ֵהא שְּ ֵמן. יְּ רּו אָּ מְּ א  ה וְּ פּואָּ א ּורְּ בָּ ֵשיזָּ ה וְּ מָּ נֶּחָּ ה וְּ ישּועָּ ע ו  בָּ שָּ ים וְּ ַחי 

ה ּו לָּ ַהצָּ ַוח וְּ רֶּ ה וְּ רָּ ַכפָּ ה וְּ יחָּ ל  ה ּוסְּ לָּ אֻּ ֵמן. עושה גְּ רּו אָּ מְּ א  ֵאל. וְּ שרָּ ל י  ַעל כָּ ֵלינּו וְּ ים עָּ ַחי  וְּ

ֵאל ועל כל יושבי  שרָּ ל י  ַעל כָּ ֵלינּו וְּ לום עָּ יו הּוא ַיֲעשה שָּ רומָּ מְּ לום ב  ַהשָּ

ֵמן.  רּו אָּ מְּ א   תבל וְּ

ִמי ִאיָרא. ה' ָמעוז ַחַּיי ִמִמי ֶאְפָחד. ִבְקרב ָעַלי ִמ  ְלָדִוד ה' אוִרי ְוִיְשִעי תהלים כז
ְמֵרִעים ֶלֱאכל ֶאת ְבשִרי ָצַרי ְואְיַבי ִלי ֵהָמה ָכְשלּו ְוָנָפלּו. ִאם ַתֲחֶנה ָעַלי 
ַמֲחֶנה לא ִייָרא ִלִבי. ִאם ָתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְבזאת ֲאִני בוֵטַח. ַאַחת ָשַאְלִתי 

אוָתּה ֲאַבֵקש. ִשְבִתי ְבֵבית ה' ָכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזות ְבנַעם ה' ּוְלַבֵקר ֵמֵאת ה' 
ִכי ִיְצְפֵנִני ְבֻסכו ְביום ָרָעה ַיְסִתיֵרִני ְבֵסֶתר ָאֳהלו ְבצּור   ְבֵהיָכלו.
לו ִזְבֵחי ְתרּוָעה. ְוַעָתה ָירּום ראִשי ַעל אְיַבי ְסִביבוַתי ְוֶאְזְבָחה ְבָאהֳ   ְירוְמֵמִני.

ָאִשיָרה ַוֲאַזְמָרה לה' ְשַמע ה' קוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵנִני ַוֲעֵנִני. ְלָך ָאַמר ִלִבי ַבְקשּו 
ָפָני ֶאת ָפֶניָך ה' ֲאַבֵקש. ַאל ַתְסֵתר ָפֶניָך ִמֶמִני ַאל ַתט ְבַאף ַעְבֶּדָך. ֶעְזָרִתי 

ל ַתַעְזֵבִני ֱאלֵהי ִיְשִעי. ִכי ָאִבי ְוִאִמי ֲעָזבּוִני וה' ַיַאְסֵפִני. ָהִייָת. ַאל ִתְטֵשִני ְואַ 
הוֵרִני ה' ַּדְרֶכָך ּוְנֵחִני ְבאַרח ִמישור ְלַמַען שוְרָרי. ַאל ִתְתֵנִני ְבֶנֶפש ָצָרי ִכי 

ב ה' ְבֶאֶרץ ַחִּיים. ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶשֶקר ִויֵפַח ָחָמס.  לּוֵלא ֶהֱאַמְנִתי ִלְראות ְבטּו
 ַקֵּוה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָך ְוַקֵּוה ֶאל ה'.

 
 

ְך בורָּ ת ה' ַהמְּ כּו אֶּ רְּ  בָּ

 ָברּוְך ה' ַהְמבוָרְך ְלעוָלם ָוֶעדקהל 

 

ַשֵבַח ַלֲאדון ַהכל  ֵלינּו לְּ ית. שנתן לנו תורת עָּ ֵראש  יוֵצר בְּ ה לְּ לָּ דֻּ ֵתת גְּ לָּ

הנו אמת וחיי עולם נטע בתוכ מָּ ֲאדָּ חות הָּ פְּ שְּ מ  נּו כְּ מָּ צות וְּלו שָּ ֲארָּ גויֵי הָּ נּו כְּ שָּ לו עָּ י שֶּ . כ 

ל ֵשם-כָּ נּו ֵנֵלְך בְּ יו ַוֲאַנחְּ ֵשם ֱאֹלהָּ יש בְּ כּו א  ים ֵילְּ ַעמ  ם--ה' ֱאֹלֵהינּו-הָּ עֹולָּ  לְּ
ד  כָּל ֲהמונָּםוָּעֶּ ֵלנּו כְּ גורָּ ם וְּ ֵקנּו כָּהֶּ לְּ ם חֶּ לו שָּ נּו כור שֶּ ים ומודים ַוֲאַנחְּ ַתֲחו  שְּ עים ומ 

יוֵסד  ם וְּ ַמי  ה שָּ הּוא נוטֶּ רּוְך הּוא. שֶּ דוש בָּ ים ַהקָּ כ  לָּ ֵכי ַהמְּ ְך ַמלְּ לֶּ ֵני מֶּ פְּ ל 

ים. הּוא  רומ  ֵהי מְּ בְּ גָּ זו בְּ יַנת עֻּ כ  ַמַעל. ּושְּ ם מ  ַמי  רו ַבשָּ קָּ ץ. ּומוַשב יְּ רֶּ אָּ

אֶּ  ֵכנּו וְּ ת ַמלְּ ֵאין עוד ַאֵחר. ֱאמֶּ תָּ ֱאלֵהינּו וְּ יַָּדעְּ תו וְּ תו. ַככָּתּוב ַבתורָּ ס זּולָּ פֶּ
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ץ  רֶּ אָּ ַעל הָּ ַמַעל וְּ ם מ  ַמי  ים ַבשָּ ֱאלה  י ה' הּוא הָּ ָך כ  בֶּ בָּ ל לְּ ַהיום ַוֲהֵשבתָּ אֶּ

ַחת. ֵאין עוד. תָּ  מ 

 

ים  לּול  יר ג  ַהֲעב  ְך לְּ זָּ ת עֻּ רֶּ אֶּ פְּ ת  ה בְּ ֵהרָּ אות מְּ רְּ ְך ה' ֱאלֵהינּו ל  ַקּוֶּה לָּ ַעל ֵכן נְּ

ֵני מ   ל בְּ כָּ כּות ַשַדי. וְּ ַמלְּ ם בְּ ַתֵקן עולָּ כֵָּרתּון. לְּ ים כָּרות י  יל  ֱאל  הָּ ץ וְּ רֶּ אָּ ן הָּ

ֵבי  ל יושְּ עּו כָּ ֵידְּ ירּו וְּ ץ. ַיכ  רֶּ ֵעי אָּ שְּ ל ר  יָך כָּ נות ֵאלֶּ ַהפְּ ָך לְּ מֶּ שְּ אּו ב  רְּ קְּ ר י  שָּ בָּ

שון.  ל לָּ ַבע כָּ שָּ ְך ת  רֶּ ל בֶּ ַרע כָּ כְּ ָך ת  י לְּ פלּו ֵתֵבל. כ  י  עּו וְּ רְּ כְּ נֶּיָך ה' ֱאלֵהינּו י  פָּ לְּ

ם  לוְך ֲעֵליהֶּ מְּ ת  ָך. וְּ כּותֶּ ת עול ַמלְּ ם אֶּ לּו כֻּלָּ יַקבְּ ֵתנּו. ו  ר י  קָּ ָך יְּ מְּ בוד ש  כְּ ל  וְּ

בוד.  כָּ לוְך בְּ מְּ ֵמי ַעד ת  עולְּ יא. ּולְּ ָך ה  לְּ כּות שֶּ י ַהַמלְּ ד. כ  ם וָּעֶּ עולָּ ה לְּ ֵהרָּ מְּ

ְך ה' י   תָּ תורָּ תּוב בְּ ד.ַככָּ ם וָּעֶּ עלָּ לְך לְּ  מְּ

 
 קדיש לאבלים

ְוַיְצַמח ְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָבא. ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה יִ 

ן ְבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵבית ִישָרֵאל ַבֲעָגָלא ּוִבְזמַ  ֻפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִשיֵחיּה.

ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ִיְתָבַרְך 

ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְשֵמּה ְּדֻקְדָשא. 

ְרָכָתא ְוִשיָרָתא ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְלֵעָּלא וְלֵעָּלא ִמָכל בִ  ְבִריְך הּוא.

ְבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִישָרֵאל 

 ְוִאְמרּו ָאֵמן. עושה ַהָשלום ִבְמרוָמיו הּוא ַיֲעשה ָשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִישָרֵאל

 ועל כל יושבי תבל ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

  



28 

 

 ר' דניאל דיין 
 13איטליה מאה 

 ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו   ִיְגַּדל ֱאֹלִהים ַחי ְוִיְשַתַבח

 ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחּדּותֹו    ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ְכִיחּודֹו

ֹ    מּות ַהגּוף ְוֵאינֹו גּוףֵאין לֹו ְד   א ַנֲעֹרְך ֵאָליו ְקֻדָשתֹול

 ִראשֹון ְוֵאין ֵראִשית ְלֵראִשיתֹו   ַקְדמֹון ְלָכל ָּדָבר ֲאֶשר ִנְבָרא

 יֹוֶרה ְגֻדָּלתֹו ּוַמְלכּותֹו   ִהנֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלָכל נֹוָצר

 ֶאל ַאְנֵשי ְסֻגָּלתֹו ְוִתְפַאְרתֹו    ֶשַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו

 ָנִביא ּוַמִביט ֶאת ְתמּוָנתֹו   ְשָרֵאל ְכֹמֶשה עֹודלֹא ָקם ְביִ 

 ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ֵביתֹו   תֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעמֹו ֵאל

 ָּדתֹו ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו   לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ְולֹא ָיִמיר

 ַמִביט ְלסֹוף ָּדָבר ְבַקְדָמתֹו    צֹוֶפה ְויֹוֵדַע ְסָתֵרינּו

 נֹוֵתן ְלָרָשע ָרע ְכִרְשָעתֹו   גֹוֵמל ְלִאיש ָחִסיד ְכִמְפָעלֹו

 ִלְפּדֹות ְמַחֵכי ֵקץ ְישּוָעתֹו   ִיְשַלח ְלֵקץ ָיִמים ְמִשיֵחנּו

 ָברּוְך ֲעֵדי ַעד ֵשם ְתִהָּלתֹו   ֵמִתים ְיַחֶּיה ֵאל ְבֹרב ַחְסּדֹו
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 בוקר ראש השנה

 אל הקדומיםבהשראת נוסחי ארץ ישר

 התעוררות

 מודה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָּים

 ֶשֶהֱחַזְרָת ִבי ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך.

 הריני מקבל/ת עלי מצות הבורא

 ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך. 
 

 ַשַחר ֲאַבֶקְשָך צּוִרי ּוִמְשַגִבי

 ַגם ַעְרִביֶאְעֹרְך ְלָפֶניָך ַשְחִרי וְ 

 ִלְפֵני ְגֻדָּלְתָך ֶאְעֹמד ְוֶאָבֵהל

 ִכי ֵעיְנָך ִתְרֶאה ָכל ַמְחְשבֹות ִלִבי

 ַמה ֶזה ֲאֶשר יּוַכל ַהֵּלב ְוַהָּלשֹון

 ַלְעשֹות ּוַמה ֹכַח רּוִחי ְבתֹוְך ִקְרִבי

 ִהֵנה ְלָך ִתיַטב ִזְמַרת ֱאנֹוש ַעל ֵכן

 ִנְשַמת ֱאֹלַּה ִבי אֹוְדָך ְבעֹוד ִתְהֶיה

 11גבירול ספרד, מאה -ר' שלמה אבן
 

 ְלשֹוִני כֹוַנְנָת        ֱאֹלַהי ַוִתְבַחר  

 ְבִשיִרים ֶשַשְמָת   ְבִפי טֹוב ִמִמְסַחר  

 ְוֶנְגָּדְך כֹוַנְנָת        ְצָעַדי ִמִמְשַחר  

   ְוִלי ָגרֹון ַתָתה      ְבָקְרִאי לֹא ִנַחר

 ְוִיְצִרי ִהְלַבְנָת       ְכמֹו ֶצֶמר ַצַחר  

 ְוָלֵכן לֹא ַשָתה     ְלָבִבי ִבי ְסַחְרַחר  

 ֱהֵיה ִסְתִרי ַעָתה   ְכֶאְתמֹול ּוְכָמָחר  

 ּוָמִגִני ַאָתה         ֱאֹלַהי ַאל ְתַאַחר  

 מחבר לא ידוע
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 ְיַצו ַחְסּדֹו ְלַבת ָנִדיב ֲחָכָמה  ֲאדֹון ַהֹכל ְמַחֶּיה ָכל ְנָשָמה        

 ְלבּוָשה ֵמֲעַנן ֹתַאר ְיָקרֹו             ּוַמְשַפַעת ֲעֵלי ָכל ָהֲאָדָמה  

 ְשאֹון ַגֵּלי ְגבּול ַיִמים ְתעֹוֵרר      ְוִעם ּדֹוָדּה ְבִצּלֹו ֶנֱעָלָמה  

 ָלָתּה ְמֻהֶּדֶרת ְוָרָמה  ְבֵחן ַבְעָלּה ְשָבֵטינּו ְתַנֵהל          ּוַמעֲ 

 ְזִמירֹות ִמְכַנף ֶאֶרץ ְשַמְענּום      ְצִבי ַצִּדיק ְבִמְזָרָחה ְוָיָמה  

 ְיָשִרים הֹוְלִכים ָתִמיד ְבֹיֶשר       ְנִקִּיים ֵהם ְבִלי ָעֹון ְוַאְשָמה  

 ִשי ְבֵתיָמה  ְשמּוָעָתם ְלטֹוב ֻכָּלם ְברּוִרים     ְוָלֶהם ִנְכְסָפה ַנפְ 

 ֳצִרי ִגְלָעד ְשַלח ָלנּו ְיִדיִדי          ְבִצּיֹון ִנְשְמָחה ֶגֶבר ְוַעְלָמה  

  17ר' שלום שבזי תימן מאה 

 

 ברכות השחר 

ֱאֹלַהי ְנָשָמה ֶשָנַתָת ִבי ְטהֹוָרה היא. ַאָתה ְבָראָתּה, ַאָתה ְיַצְרָתּה, ַאָתה 

ָתה ְמַשְמָרּה ְבִקְרִבי, ְוַאָתה ָעִתיד ִלְטָלּה ִמֶמִני ּוְלַהֲחִזיָרּה ִבי ְנַפְחָתּה ִבי ְואַ 

ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ָכל ְזַמן ֶשַהְנָשָמה ְבִקְרִבי מֹודה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי 

רּוְך ַאָתה ה' ֲאבֹוַתי ואמותי, ִרבֹון ָכל ַהַמֲעִשים, ֲאדֹון ָכל ַהְנָשמֹות. בָ 

 ַהַמֲחִזיר ְנָשמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים:

 

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. 

 ַהנֹוֵתן ַלֶשְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה:

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֶשָעָשני בצלמו. 

 ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֶשָעָשני בת / בן חורין. ָברּוְך ַאָתה 

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֶשָעָשני ִיְשָרֵאל. 

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. פֹוֵקַח ִעְוִרים:

 ים:ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַמִתיר ֲאסּוִר 



31 

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמִים:

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. זֹוֵקף ְכפּוִפים:

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַמְלִביש ֲעֻרִמים:

 ֹוָלם. ֶשָעָשה ִלי ָכל ָצְרִכי:ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהע

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. אֹוֵזר ִיְשָרֵאל ִבְגבּוָרה:

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. עֹוֵטר ִיְשָרֵאל ְבִתְפָאָרה:

 ף ֹכַח:ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהנֹוֵתן ַלָּיעֵ 

ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהַמֲעִביר ֵשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה 

 ֵמַעְפַעָפי:

 

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ואמותינו ֶשַתְרִגיֵלנּו ְבתֹוָרֶתָך. 

יֵאנּו לֹא ִליֵדי ֵחְטא. ְולֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעֹון. ְולֹא ְוַתְדִביֵקנּו ְבִמְצוֶתיָך. ְוַאל ְתבִ 

ִליֵדי ִנָסיֹון. ְולֹא ִליֵדי ִבָזיֹון. ְוַאל ִיְשלֹוט ָבנּו ֵיֶצר ָהָרע. ְוַהְרִחיֵקנּו ֵמָאָדם ָרע 

ַתְעֶבד ּוֵמָחֵבר ָרע. ְוַדְבֵקנּו ְבֵיֶצר טֹוב ּוְבַמֲעִשים טֹוִבים. ְוֹכף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְש 

ָלְך. ּוְתֵננּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו. 

 ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים: ָברּוְך ַאָתה ה' ַהגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל:

 

ֹוָלם ֲאֶשר ִקְּדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו לעסוק ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהע

ַעְמָך -ִּדְבֵרי תֹוָרְתָך ְבִפינּו ּוְבִפי ָכל-ָנא ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאת-בִּדְבֵרי תֹוָרה: ְוַהֲעֵרב

ּו ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ֻכָּלנ-ֵבית ִיְשָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ָכל

יֹוְדֵעי ְשֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך ִלְשָמּה. ָברּוְך ַאָתה ה' ַהְמַלֵמד תֹוָרה ְלַעמֹו 

 ִיְשָרֵאל:

 

ָבנּו ִמָכל ָהַעִמים ְוָנַתן ָלנּו -ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ָבַחר

ָרה: ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵּלאֹמר: ַּדֵבר ֶאל ֶאת תֹוָרתֹו. ָברּוְך ַאָתה ה' נֹוֵתן ַהתֹו

ַאֲהֹרן ְוֶאל ָבָניו ֵלאֹמר, ֹכה ְתָבְרכּו ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל, ָאמֹור ָלֶהם: ְיָבֶרְכָך ה' 
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מּו ְוִיְשְמֶרָך: ָיֵאר ה' ָפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנָך: ִיָשא ה' ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָשלֹום: ְושָ 

 ֶאת ְשִמי ַעל ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם:

 

ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשֵאין ָלֶהם ִשעּור, ַהֵפָאה ְוַהִבכּוִרים ְוָהְרָאיֹון ּוְגִמילּות ֲחָסִדים 

 ְוַתְלמּוד תֹוָרה: ֵאּלּו ְדָבִרים ֶשָאָדם אֹוֵכל ֵפרֹוֵתיֶהם ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוַהֶקֶרן ַקֶּיֶמת

ָלעֹוָלם ַהָבא: ְוֵאּלּו ֵהן, ִכבּוד ָאב ָוֵאם ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַהְשָכַמת ֵבית 

ַהִמְדָרש ַשֲחִרית ְוַעְרִבית ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּוִבקּור חֹוִלים ְוַהְכָנַסת ַכָּלה 

ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיש ְלִאְשתֹו  ְוַהְלָוַית ַהֵמת ְוִעּיּון ְתִפָּלה ַוֲהָבַאת ָשלֹום ֶשֵבין ָאָדם

  ְוַתְלמּוד תֹוָרה ְכֶנֶגד ֻכָּלם:
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 ָהַאֶּדֶרת ְוָהֱאמּוָנה ְלַחי עוָלִמים.        ַהִביָנה ְוַהְבָרָכה ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהַגֲאָוה ְוַהְגֻדָּלה ְלַחי עוָלִמים.          ַהֵּדָעה ְוַהִּדבּור ְלַחי עוָלִמים: 

 ד ְוֶהָהָדר ְלַחי עוָלִמים.              ַהַּוַעד ְוַהָּוִתיקּות ְלַחי עוָלִמים: ַההו

 ַהִזיו ְוַהזַהר ְלַחי עוָלִמים.                ַהַחִיל ְוַהחֶסן ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהֶטֶכס ְוַהטַהר ְלַחי עוָלִמים.            ַהִּיחּוד ְוַהִּיְרָאה ְלַחי עוָלִמים: 

 ֶתר ְוַהָכבוד ְלַחי עוָלִמים.            ַהֶּלַקח ְוַהִּלבּוב ְלַחי עוָלִמים: ַהכֶ 

 ַהְמלּוָכה ְוַהֶמְמָשָלה ְלַחי עוָלִמים.   ַהנוי ְוַהֶנַצח ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהִשגּוי ְוַהֶשֶגב ְלַחי עוָלִמים.            ָהעז ְוָהֲעָנָוה ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהְפֵאר ְלַחי עוָלִמים.           ַהְצִבי ְוַהֶצֶדק ְלַחי עוָלִמים: ַהְפדּות וְ 

 ַהְקִריָאה ְוַהְקֻדָשה ְלַחי עוָלִמים.      ָהרן ְוָהרוְממּות ְלַחי עוָלִמים: 

 ַהִשיר ְוַהֶשַבח ְלַחי עוָלִמים.            ַהְתִהָּלה ְוַהִתְפֶאֶרת ְלַחי עוָלִמים:

 

 מרהפסוקי דז

ֲהֵריִני ְמַזֵמן/ת ֶאת ִפי ְלהודות ּוְלַהֵּלל ּוְלַשֵבַח ֶאת בוְרִאי ְלֵשם ִיחּוד 

 קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל:

 

 ָהעוָלם. ָברּוְך הּוא.  בה'ָברּוְך ֶשָאַמר 

 עוֶשה. ָברּוְך ְשמו:ָברּוְך אוֵמר וְ 

 ָברּוְך גוֵזר ּוְמַקֵּים. ָברּוְך הּוא.

 ָברּוְך עוֶשה ְבֵראִשית. ָברּוְך ְשמו:

 ָברּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ. ָברּוְך הּוא.

 ָברּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְבִרּיות. ָברּוְך ְשמו:

 הּוא.ָברּוְך ְמַשֵּלם ָשָכר טוב ִליֵרָאיו. ָברּוְך 

 ָברּוְך ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח. ָברּוְך ְשמו:

 ָברּוְך פוֶדה ּוַמִציל. ָברּוְך הּוא.  וברּוְך ְשמו:
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ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם. ָהֵאל ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמֻהָּלל ְבֶפה ַעמו. 

ו. ּוְבִשיֵרי ָדִוד ַעְבֶּדָך. ְנַהֶּלְלָך ה' ְמֻשָבח ּוְמפָאר ִבְלשון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדי

ֱאלֵהינּו ִבְשָבחות ּוִבְזִמירות. ּוְנַגֶּדְלָך ּוְנַשֵבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ְוַנְמִליְכָך ְוַנְזִכיר 

ִשְמָך ַמְלֵכנּו ֱאלֵהינּו. ָיִחיד ֵחי ָהעוָלִמים. ֶמֶלְך ְמֻשָבח ּוְמפָאר ֲעֵדי ַעד ְשמו 

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַבִתְשָבחות.ַהָגדול. 

 

הָוה ִמן־הַ  קמח תהלים ּו ֶאת־ְיַ֭ ְללִ֣ ּה׀ ַהַֽ ְללּו ָיָ֨ ים׃ ַהֵ֥ ּוהּו ַבְמרֹוִמַֽ ְללִ֗ ִים ַהַָֽ֝  בָשַמֵּ֑

יו׃  ּוהּו ָכל־ְצָבָאַֽ ְללִ֗ יו ַהַָֽ֝ ּוהּו ָכל־ַמְלָאָכֵּ֑ ְללֵ֥ ּוהּו ָכל־ גַהַֽ ְללִ֗ ַח ַהָ֝ ֶמש ְוָיֵרֵּ֑ ְללּוהּו ֶשִ֣ ַהַַֽ֭

ֹור׃  ֹוְכֵבי אַֽ ִים׃  דכֵ֥ ל ַהָשָמַֽ ר׀ ֵמַעֵּ֬ ִים ֲאֶשִּ֤ ַהַמִ֗ ִים ְוָ֝ י ַהָשָמֵּ֑ ְללּוהּו ְשֵמִ֣ ְללּו  הַהַַֽ֭ ַהַֽ ְיַַֽ֭

אּו׃  ּוא ִצָּוִ֣ה ְוִנְבָרַֽ י הַ֭ ם ְיהָוֵּ֑ה ִכִּ֤ א  וֶאת־ֵשִ֣ ִֹ֣ ן ְול ַתִ֗ ד ְלעֹוָלֵּ֑ם ָחק־ָנָ֝ ם ָלַעִ֣ ַוַּיֲעִמיֵדִ֣

ֹור׃  ֹות׃  זַיֲעבַֽ ים ְוָכל־ְתֹהמַֽ ִניִנִ֗ ֶרץ ַתָ֝ הָוה ִמן־ָהָאֵּ֑ ּו ֶאת־ְיַ֭ ְללִ֣ ֶלג  חַהַֽ ָבָרד ֶשִ֣ ש ּוַ֭ ֵאִ֣

ֹו ֹו׃ ְוִקיטֵּ֑ ה ְדָברַֽ ה ֹעָשֵ֥ ָעָרִ֗ ּוַח ְסָ֝ ים׃  טר רֵ֥ י ְוָכל־ֲאָרִזַֽ ִרִ֗ ץ ְפָ֝ ֹות ֵעֵ֥ ים ְוָכל־ְגָבעֵּ֑  יֶהָהִרֵ֥

ָ֖ף׃  ֹור ָכָנַֽ ֶמש ְוִצפֵ֥ ִ֗ ה ֶרָ֝ ַחָּיֵ֥ה ְוָכל־ְבֵהָמֵּ֑ ים ְוָכל־ יאַהַֽ ִרִ֗ ים ָשָ֝ ֶרץ ְוָכל־ְלֻאִמֵּ֑ ַמְלֵכי־ֶאַ֭

ֶרץ׃  ְפֵטי ָאַֽ ים׃  יבֹשֵ֥ ים ִעם־ְנָעִרַֽ ֵקִנִ֗ ֹות ְזָ֝ ים ְוַגם־ְבתּולֵּ֑ ם  יגַבחּוִרֵ֥ ּו׀ ֶאת־ֵשֵּ֬ ְיַהְללִּ֤

ִים׃  ֶרץ ְוָשָמַֽ ֹו ַעל־ֶאֵ֥ ֹודִ֗ ֹו הָ֝ ֹו ְלַבּדֵּ֑ י־ִנְשָגִ֣ב ְשמִ֣ ה ִכַֽ ֹו ְתִהָּלִּ֤ה  ידְיהָוִ֗ ֶרן׀ ְלַעמּ֡ ֶָ֖רם ֶקָ֨ ַוָּיִּ֤

ּה׃ ְללּו־ָיַֽ ֹו ַהַֽ ם־ְקֹרבִ֗ ְשָרֵאל ַעַֽ יו ִלְבֵנִ֣י ִיַ֭ ָכל־ֲחִסיָדִ֗  ְלַֽ

ּו  קלו מזמור ֹו׃  לה'הֹודִ֣ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ֹוב ִכּ֖ ֹודּו ֵלַֽ  בִכי־טֵּ֑ י הַ֭ ים ִכּ֖ י ָהֱאֹלִהֵּ֑ אֹלֵהִ֣

ֹו׃  ֹו׃  גְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ י ְלֹעָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ים ִכּ֖ ֹודּו ַלֲאֹדֵנִ֣י ָהֲאֹדִנֵּ֑ ֹות  דהַ֭ ה ִנְפָלאִ֣ ֵשִּ֤ ְלֹע֘

ֹו׃  י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ֹו ִכּ֖ ֹות ְלַבּדֵּ֑ ֹו׃  הְגֹדלִ֣ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ָשַמִים ִבְתבּוָנֵּ֑ה ִכּ֖ ה ַהַ֭  וְלֹעֵשִ֣

ֹו׃  י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ִים ִכּ֖ ָאֶרץ ַעל־ַהָמֵּ֑ ע ָהַ֭ י ְלעֹוָלִ֣ם  זְלֹרַקִ֣ ים ִכּ֖ ים ְגֹדִלֵּ֑ ֹעֵשה אֹוִרִ֣ ְלַ֭

ֹו׃  ֶשֶמש חַחְסּדַֽ ֹו׃  ֶאת־ַהַ֭ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ֹום ִכּ֖ ֶלת ַבּיֵּ֑ ַח  טְלֶמְמֶשִ֣ ֶאת־ַהָּיֵרִ֣

יְ  ֹות ַבָּלֵּ֑ כֹוָכִבים ְלֶמְמְשלִ֣ ֹו׃ ְוַ֭ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ י  יָלה ִכּ֖ ם ִכּ֖ ְצַרִים ִבְבכֹוֵריֶהֵּ֑ ְלַמֵכִ֣ה ִמַ֭

ֹו׃  ֹו׃  יאְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ם ִכּ֖ ְשָרֵאל ִמתֹוָכֵּ֑ א ִיַ֭ ָזָקה  יבַוּיֹוֵצִ֣ ְבָיִ֣ד ֲחַ֭

ֹו׃  י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ים ִכּ֖ ּוף ִלְגָזִרֵּ֑ ֹו׃ ְלֹגֵזִ֣ר ַים־סַ֭ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ֹוַע ְנטּוָיֵּ֑ה ִכּ֖  ידּוִבְזרִ֣

ֹו׃  י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ֹו ִכּ֖ ל ְבתֹוכֵּ֑ יר ִיְשָרֵאִ֣ י  טוְוֶהֱעִבִ֣ ּוף ִכּ֖ ֹו ְבַים־סֵּ֑ ה ְוֵחילִ֣ ר ַפְרֹעִ֣ ֵעִּ֤ ְוִנ֘

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%97_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%97_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%97_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%97_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%97_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%97_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%97_%D7%96
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ֹו׃  ֹו׃  טזְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ר ִכּ֖ מֹו ַבִמְדָבֵּ֑ יְך ַעַ֭ ים  יזְלמֹוִלִ֣ ַמֵכה ְמָלִכִ֣ ְלַ֭

ֹו׃  י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ים ִכּ֖ ֹו׃  יחְגֹדִלֵּ֑ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ים ִכּ֖ ים ַאִּדיִרֵּ֑ ַּיֲהֹרג ְמָלִכִ֣ ִסיחֹון  יטַוַַֽ֭ ְלַ֭

י  ֶלְך ָהֱאֹמִרֵּ֑ ֹו׃ ֶמִ֣ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ֹו׃  כִכּ֖ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ן ִכּ֖ ֶלְך ַהָבָשֵּ֑ ְלעֹוג ֶמִ֣ ן  כאּוַ֭ ְוָנַתִ֣

ֹו׃  י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ם ְלַנֲחָלֵּ֑ה ִכּ֖ ֹו׃  כבַאְרָצִ֣ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ֹו ִכּ֖ ל ַעְבּדֵּ֑ ֲחָלה ְלִיְשָרֵאִ֣ ַנַ֭

ֹו׃  כג י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ נּו ִכּ֖ ְבִשְפֵלנּו ָזִַ֣כר ָלֵּ֑ ֹו׃  כדֶשַ֭ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ינּו ִכּ֖ נּו ִמָצֵרֵּ֑ ַוִּיְפְרֵקֵ֥

ֶחם ְלָכל כה ן ֶלַ֭ ֹו׃ ֹנֵתִ֣ י ְלעֹוָלִ֣ם ַחְסּדַֽ ר ִכּ֖ י ְלעֹוָלִ֣ם  כו־ָבָשֵּ֑ ִים ִכּ֖ ל ַהָשָמֵּ֑ ֹודּו ְלֵאִ֣ הַ֭

ֹו׃  ַחְסּדַֽ

  (ה, פד תהלים)ֵרי יֹוְשֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ֶסָלה. ַאְש 

 (טו, קמד תהלים) .ַאְשֵרי ָהָעם ֶשָכָכה ּלֹו ַאְשֵרי ָהָעם ֶשיֲהָוה ֱאֹלָהיו

ד׃  קמה תהלים  ְמָךִ֗ ְלעֹוָלֵ֥ם ָוֶעַֽ ה ִשָ֝ ֶלְך ַוֲאָבֲרָכֵ֥ י ַהֶמֵּ֑ ד ֲארֹוִמְמָךִ֣ ֱאלֹוַהִ֣ ִוֵ֥ ה ְלָדַ֫ ְתִהָּלִ֗

ד׃  ב ְמָךִ֗ ְלעֹוָלֵ֥ם ָוֶעַֽ ָך ַוֲאַהְלָלֵ֥ה ִשָ֝ ֹום ֲאָבֲרֶכֵּ֑ ד  גְבָכל־יֵ֥ ֹול ְיהָוִ֣ה ּוְמֻהָּלִ֣ל ְמֹאֵּ֑ דִּ֤ ָג֘

ֶקר׃  ין ֵחַֽ ֹו ֵאִ֣ ִלְגֻדָּלתִ֗ ידּו׃  דְוָ֝ יָך ַיִגַֽ ּוֹרֶתִ֣ יָך ּוְגבּ֖ ח ַמֲעֶשֵּ֑ דֹור ְיַשַבִ֣ ֹור ְלַ֭ ֹוד  הּדִ֣ ַדר ְכבִ֣ ֲהַ֭

ָך יָחה׃  הֹוֶדֵּ֑ יָך ָאִשַֽ י ִנְפְלאֹוֶתִ֣ [  וְוִדְבֵרּ֖ רּו וגדולתיך ]ּוְגדּוָּלְתָךֵ֥ יָך יֹאֵמֵּ֑ ּוז נֹוְרֹאֶתִ֣ ֶוֱעזִ֣

ָנה׃ ֲאסַ  נּו׃  זְפֶרַֽ יעּו ְוִצְדָקְתָךֵ֥ ְיַרֵנַֽ ֶרְך  חֵזִֶ֣כר ַרב־טּוְבָךִ֣ ַיִבֵּ֑ ּום ְיהָוֵּ֑ה ֶאֵ֥ ּון ְוַרחִ֣ ַחנִ֣

ֶסד׃  ִים ּוְגָדל־ָחַֽ ַפִ֗ יו׃  טַאָ֝ יו ַעל־ָכל־ַמֲעָשַֽ ַרֲחָמִ֗ ל ְוָ֝ הָוה ָכל־ יטֹוב־ְיהָוֵ֥ה ַלֹכֵּ֑ ּוָך ְיַ֭ יֹודִ֣

ּוָכה׃  יָך ְיָבֲרכַֽ ֲחִסיֶדִ֗ יָך ַוָ֝ רּו׃ ְכבִ֣  יאַמֲעֶשֵּ֑ רּו ּוְגבּוָרְתָךֵ֥ ְיַדֵבַֽ  יבֹוד ַמְלכּוְתָךִ֣ יֹאֵמֵּ֑

ָאָדם ְגבּוֹרָתֵּ֑  יַע׀ ִלְבֵנִ֣י ָהַ֭ ֹו׃ ְלהֹוִדִּ֤ ר ַמְלכּותַֽ ֹוד ֲהַדִ֣ ְכבִ֗ ּות ָכל־ יגיו ּוָ֝ ְלכּוְתָךִ֗ ַמְלכֵ֥ ַמַֽ

ְמֶשְלְתָךִ֗ בְ  ֶמַֽ ים ּוָ֝ ָלִמֵּ֑ ֹור׃ ֹעַֽ ֹור ָודַֽ ף ְלָכל־ ידָכל־ּדֵ֥ זֹוֵקִ֗ ים ְוָ֝ הָוה ְלָכל־ַהֹנְפִלֵּ֑ ְך ְיַ֭ סֹוֵמִ֣

ים׃  ֹו׃  טוַהְכפּוִפַֽ ם ֶאת־ָאְכָלִ֣ם ְבִעתַֽ ֹוֵתן־ָלֶהּ֖ ה נַֽ רּו ְוַאָתִּ֤ ל ֵאֶלִ֣יָך ְיַשֵבֵּ֑ יֵני־ֹכַ֭  טזֵעַֽ

ֹון׃  י ָרצַֽ יַע ְלָכל־ַחִ֣ ָך ּוַמְשִבּ֖ ַח ֶאת־ָיֶדֵּ֑ יד ְבָכל־ יזפֹוֵתֵ֥ ָחִסִ֗ יו ְוָ֝ הָוה ְבָכל־ְּדָרָכֵּ֑ יק ְיַ֭ ַצִּדִ֣

יו׃  ת׃  יחַמֲעָשַֽ הּו ֶבֱאֶמַֽ ר ִיְקָרֻאִ֣ ל ֲאֶשּ֖ יו ְלֹכִּ֤ הָוה ְלָכל־ֹקְרָאֵּ֑ ֹוב ְיַ֭ יו  יטָקרִ֣ ְרצֹון־ְיֵרָאֵ֥

ם׃  ע ְויֹוִשיֵעַֽ ְשַמִ֗ ם ִיָ֝ ֶאת־ַשְוָעָתֵ֥ ה ְוַֽ ת ָכל־ כַיֲעֶשֵּ֑ יו ְוֵאּ֖ הָוה ֶאת־ָכל־ֹאֲהָבֵּ֑ ר ְיַ֭ שֹוֵמִ֣

יד׃  ים ַיְשִמַֽ ֹו ְתִהַּלֵ֥ת ְיהָוִ֗  כאָהְרָשִעִ֣ ם ָקְדשִ֗ ָשר ֵשֵ֥ ְך ָכל־ָבַ֭ י ִויָבֵרִ֣ ר־ִפֵ֥ ַדֶבַ֫ ה ְיַֽ

ד׃   )יח, קטו הליםת)ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּו ָיּה.  ְלעֹוָלֵ֥ם ָוֶעַֽ
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ֹו׃  קנ תהלים יַע ֻעזַֽ ּוהּו ִבְרִקֵ֥ ְללִ֗ ֹו ַהַָֽ֝ ל ְבָקְדשֵּ֑ ְללּו־ֵאֵ֥ ּה׀ ַהַֽ ְללּו ָיָ֨ ּוהּו  בַהֵ֥ ְללֵ֥ ַהַֽ

ֹו׃  ב ֻגְדלַֽ ּוהּו ְכֹרִ֣ ְללִ֗ יו ַהַָֽ֝ ֹור׃  גִבְגבּוֹרָתֵּ֑ ּוהּו ְבֵנִֶ֣בל ְוִכנַֽ ְללִ֗ ר ַהַָֽ֝ ַקע שֹוָפֵּ֑ ְללּוהּו ְבֵתִ֣ ַהַַֽ֭

ְללּוהּו  ד ב׃ ַהַַֽ֭ ים ְועּוָגַֽ ּוהּו ְבִמִנֵ֥ ְללִ֗ ֹול ַהַָֽ֝ ף ּוָמחֵּ֑ ַמע  הְבֹתִ֣ ּוהּו ְבִצְלְצֵלי־ָשֵּ֑ ְללֵ֥ ַהַֽ

ִצְלצְ  ּוהּו ְבַֽ ְללִ֗ ה׃ ַהַָֽ֝ י ְתרּוָעַֽ ְללּו־ָיַּֽה׃ וֵלֵ֥ ּה ַהַֽ ְנָשָמה ְתַהֵּלֵ֥ל ָיִ֗ ל ַהַ֭  ֹכִ֣

 ָברּוְך ה' ְלעוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: 

 ְך ה' ִמִצּיון שֵכן ְירּוָשָלִים ַהְללּוָיּה: ָברּו

 ָברּוְך ה' ֱאלִהים ֱאלֵהי ִישָרֵאל עשה ִנְפָלאות ְלַבּדו: 

 ּוָברּוְך ֵשם ְכבודו ְלעוָלם ְוִיָמֵלא ְכבודו ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן:

ָכל ָבָשר ְתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם  ְתָבֵרְך ֶאת ִשְמָך, יהוה ֱאֹלֵהינּו, ְורּוחַ  ִנְשַמת ָכל ַחי

ִזְכְרָך, ַמְלֵכנּו, ָתִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתה ֵאל, ּוִמַבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך 

גֹוֵאל ּומֹוִשיַע, פֹוֶדה ּוַמִציל, ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם ְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה: ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך 

ָתה. ֱאֹלֵהי ָהִראשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַּה ָכל ְבִרּיֹות, ֲאדֹון ָכל תֹוָלדֹות, ֶאָּלא אָ 

ַוה' לֹא ָינּום  -ַהְמֻהָּלל ְבֹרב ַהִתְשָבחֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְבַרֲחִמים 

ָּדִמים, ְוַהֵמִשיַח ִאְּלִמים, ְוַהַמִתיר ֲאסּוִרים, ְולֹא ִייָשן: ַהְמעֹוֵרר ְיֵשִנים, ְוַהֵמִקיץ ִנְר 

 ְוַהסֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְוַהזֹוֵקף ְכפּוִפים: ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. 

 ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשיָרה ַכָּים, ּוְלשֹוֵננּו ִרָנה ַכֲהמֹון ַגָּליו, ְוִשְפתֹוֵתינּו ֶשַבח ְכֶמְרֲחֵבי

ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ַכֶשֶמש ְוַכָּיֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּושֹות ְכִנְשֵרי ָשַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות 

ָכַאָּילֹות ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך, ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, 

ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבי ְרָבבֹות ְפָעִמים ַהטֹובֹות  ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשְמָך ַעל

 ֶשָעִשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעם ִאמֹוֵתינּו ְוִעָמנּו. 

ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון,  -ִמי ִיְדֶמה ָּלְך ּוִמי ִיְשֶוה ָּלְך ּוִמי ַיֲעֹרְך ָלְך 

ַמִים ָוָאֶרץ. ְנַהֶּלְלָך ּוְנַשֵבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך, ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשם ָקְדֶשָך ָכָאמּור: קֹוֵנה שָ 

 ְלָדִוד: ָבְרִכי ַנְפִשי ֶאת יהוה, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵשם ָקְדשֹו. 

 

 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%A0_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%A0_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%A0_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%A0_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%A0_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%A0_%D7%95
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 ְבַתֲעֻצמֹות ֻעֶזָך, ָהֵאל

 ַהָגדֹול ִבְכבֹוד ְשֶמָך,

 ָרא ְבנֹוְראֹוֶתיָך.ַהִגבֹור ָלֶנַצח ְוַהנֹו

 

 ַהֶמֶלְך 
 יֹוֵשב ַעל ִכֵסא, 

 ָרם ְוִנָשא.

 

 

, ַלְיָשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה. ְבִפי בה'שֹוֵכן ַעד, ָמרֹום ְוָקדֹוש ְשמֹו. ְוָכתּוב: ַרְננּו ַצִּדיִקים 

ִסיִדים   ִתְתַקַּדש. ּוְבֶקֶרב  ְיָשִרים  ִתְתרֹוַמם. ּוְבִדְבֵרי ַצִּדיִקים  ִתְתָבַרְך. ּוִבְלשֹון חֲ 

ְקדֹוִשים ִתְתַהָּלל. ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְבִרָנה ִיְתָפֵאר ִשְמָך ַמְלֵכנּו 

ְבָכל ּדֹור ָודֹור. ֶשֵכן חֹוַבת ָכל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך, יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 

ֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל, ְלַשֵבַח ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס, ַעל ְוִאמ

 ַעְבְּדָך ְמִשיֶחָך. -ָכל ִּדְבֵרי ִשירֹות ְוִתְשְבחֹות ָּדִוד ֶבן ִיַשי 

 

ַהָקדֹוש ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ִכי ִיְשַתַבח ִשְמָך ָלַעד ַמְלֵכנּו, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול וְ  קמים

ְלָך ָנֶאה, יהוה ֱאֹלֵהינּו וֵאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, ִשיר ּוְשָבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה, ֹעז 

ּוֶמְמָשָלה, ֶנַצח, ְגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָשה ּוַמְלכּות, ְבָרכֹות 

ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֵאל ֶמֶלְך ָגדֹול ַבִתְשָבחֹות, ֵאל ְוהֹוָדאֹות 

 ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות, ַהבֹוֵחר ְבִשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל, ֵחי ָהעֹוָלִמים. 

 

יָך ה'׃ פותחים את הארון  ים ְקָראִתִ֣ ֹות ִמַמֲעַמִקּ֖ ַמֲעלֵּ֑ יר ַהַֽ י  בִשֵ֥ ֹוִלֵ֥ ה ְבקַ֫ ֲאֹדָנ֮י ִשְמָעֵ֪

י׃  ֹול ַתֲחנּוָנַֽ קִ֗ ֹות ְלָ֝ ְזֶניָך ַקֻשבֵּ֑ ד׃ ִאם־ֲעֹו גִתְהֶיִ֣יָנה ָאַ֭ י יֲַעֹמַֽ י ִמִ֣ ֹדָנִ֗ ֹות ִתְשָמר־ָיֵּּ֑ה ֲאָ֝ נֵ֥

א׃  ד ַען ִתָּוֵרַֽ ַמִ֗ ה ְלָ֝ י־ִעְמָךֵ֥ ַהְסִליָחֵּ֑ ְלִתי׃  הִכַֽ ֹו הֹוָחַֽ ִלְדָברֵ֥ י ְוַֽ ה ַנְפִשֵּ֑ יִתי ה' ִקְּוָתִ֣ ִקִּוִ֣

ֹבִ֗  ו ים ַלָ֝ אֹדָנֵּ֑י ִמֹשְמִרֵ֥ י ַלַֽ ֶקר׃ ַנְפִשֵ֥ ים ַלֹבַֽ י־ִעם־ זֶקר ֹשְמִרֵ֥ ל ֶאל־ה' ִכַֽ ל ִיְשָרֵאִ֗ ַיֵחֵ֥

ּות׃  ֹו ְפדַֽ ה ִעמִ֣ ֶסד ְוַהְרֵבּ֖ ל ֲעֹו חה' ַהֶחֵּ֑ ֹכִ֗ ל ִמָ֝ ה ֶאת־ִיְשָרֵאֵּ֑ הּוא ִיְפֶּדִ֣ יו׃ ְוַ֭ סוגרים ֹנָתַֽ

 ארון

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9C_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9C_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9C_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9C_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9C_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9C_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9C_%D7%97
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 חצי קדיש

 

א. ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרבָ 

ְבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵבית ִיְשָרֵאל ַבֲעָגָלא ְוַיְצַמח ֻפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִשיֵחּה. 

ְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּו

ִיְתָבַרְך. ְוִיְשַתַבח. ְוִיְתָפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה. ְוִיְתַהָּלל 

ְשֵמיּה ְּדֻקְדָשא ְבִריְך הּוא. ְלֵעיָּלא וְלֵעיָּלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא. ִשיָרָתא. 

 יָרן ְבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִתְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמ 
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 סדר קריאת שמע

 

 ָבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבוָרְך
 ָברּוְך ה' ַהְמבוָרְך ְלעוָלם ָוֶעד

 

ָברּוְך ַאָתה ְייָ, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶשְך, ֹעֶשה ָשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת 

רות מאופל אמר ויהי. ַהֵמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה, ַהֹכל. אור עולם אוצר חיים: או

ִשְמָך ה' ֱאלֵהינּו ִיְתַקָּדש. ְוִזְכְרָך  הְמַחֵּדש ְבָכל יֹום ָתִמיד ַמֲעֵשה ְבֵראִשית. 

. ְוַעל ִיְתָפַאר ַמְלֵכנּו ַבָשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת. ַעל ָכל ֶשַבח ַמֲעֵשה ָיֶדיָך

ְמאוֵרי אור ֶשָּיַצְרָת ֵהָמה ְיָפֲארּוָך ֶסָלה: ִתְתָבַרְך ָלֶנַצח צּוֵרנּו ַמְלֵכנּו ְוגוֲאֵלנּו בוֵרא 

ְקדוִשים ִיְשַתַבח ִשְמָך ָלַעד ַמְלֵכנּו יוֵצר ְמָשְרִתים ַוֲאֶשר ְמָשְרָתיו ֻכָּלם עוְמִדים 

 ִיְרָאה ַיַחד ְבקול ִּדְבֵרי ֱאלִהים ַחִּיים ּוֶמֶלְך עוָלם. ְברּום עוָלם ּוַמְשִמיִעים בְ 

 

ֻכָּלם ֲאהּוִבים. ֻכָּלם ְברּוִרים. ֻכָּלם ִגבוִרים. ֻכָּלם ְקדוִשים. ֻכָּלם עוִשים ְבֵאיָמה 

ִשיָרה ּוְבִיְרָאה ְרצון קוֵניֶהם ְוֻכָּלם פוְתִחים ֶאת ִפיֶהם ִבְקדּוָשה ּוְבָטֳהָרה בְ 

ּוְבִזְמָרה ּוְמָבְרִכין. ּוְמַשְבִחין. ּוְמָפֲאִרין. ּוַמְקִּדיִשין. ּוַמֲעִריִצין. ּוַמְמִליִכין. ֶאת ֵשם 

 ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָגדול ַהִגבור ְוַהנוָרא ָקדוש הּוא. 

 

ְרשּות ֶזה ָלֶזה.  ְוֻכָּלם ְמַקְבִלים ֲעֵליֶהם עול ַמְלכּות ָשַמִים ֶזה ִמֶזה. ְונוְתִנים 

ְלַהְקִּדיש ְליוְצָרם ְבַנַחת רּוַח. ְבָשָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה ְקֻדָשה ֻכָּלם ְכֶאָחד עוִנים 

 ָקדֹוש, ָקדֹוש, ָקדֹוש ה' ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל־ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו.ְבֵאיָמה ְואוְמִרים ְבִיְרָאה: 

 

ֶדש ְבַרַעש ָגדֹול ִמְתַנְשִאים ְלֻעַמת ַהְשָרִפים,  ְלֻעָמָתם ְוָהאֹוַפִנים ְוַחּיֹות ַהקֹ 

ָכָאמּור: ְוִהֵנה ְכבֹוד ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל  ְמַשְבִחים ְואֹוְמִרים: ָברּוְך ְכבֹוד יהוה ִמְמקֹומֹו

ִמְכֹבדֹו. ְוֶנֱאַמר: ְלֹעֵשה  ָבא ִמֶּדֶרְך ַהָקִדים, ְוקֹולֹו ְכקֹול ַמִים ַרִבים, ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה

 .אֹוִרים ְגֹדִלים ִכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ָברּוְך ַאָתה ה', יֹוֵצר ַהְמאֹורֹות
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ַאֲהָבה רבה ֲאַהְבָתנּו, ֶחְמָלה ְגדֹוָלה ָחַמְלָת ָעֵלינּו. ַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו 

ים, ֵכן ְתָחֵננּו ולמדנו. אבינו אב הרחמן ַרֵחם ָעֵלינּו ְוֵתן ֶשָבְטחּו, ַוְתַלְמֵדם ֻחֵקי ַחּיִ 

בלבנו ִלְשֹמר ַלֲעשֹות ִלְלֹמד ּוְלַלֵמד, ֶאת ָכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך ְבַאֲהָבה. ְוָהֵאר 

ֵעיֵנינּו ְבתֹוָרֶתָך, ְוַדֵבק ִלֵבנּו לעבדך באמת, וניחדך בִיְרָאה, משוך עלינו חסדך, 

להודיע אהבתך בנו לעיני כל היצורים, ככתוב: ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִתיְך ַעל ֵכן 

 .ָברּוְך ַאָתה ה', אוהב את עמו ישראל .ְמַשְכִתיְך ָחֶסד

 

 ְשַמע ִיְשָרֵאל, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְיָי ֶאָחד

 .ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד בלחש
 

ָך:ְוָאַהְבָת  ְבָך ּוְבָכל־ַנְפְשָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדַֽ ְוָהיּו ַהְּדָבִרים  ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְבָכל־ְלָבַֽ

ָך: ֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל־ְלָבֶבַֽ ְוִשַנְנָתם ְלָבֶניָך ְוִדַבְרָת ָבם  ָהֵאֶּלה ֲאֶשר ָאַֽ

ְבָשְכְבָך ָך: ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶּדֶרְך ּוַֽ ּוְקַשְרָתם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך  ּוְבקּוֶמַֽ

יָך: ָטֹפת ֵבין ֵעיֶנַֽ יָך: ְוָהיּו ְלֹטַֽ  ּוְכַתְבָתם ַעל־ְמזֻזֹות ֵביֶתָך ּוִבְשָעֶרַֽ

 

ֲהָבה  בה' ֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאַֽ ִאם־ָשֹמַע ִתְשְמעּו ֶאל־ִמְצֹוַתי ֲאֶשר ָאַֽ

ֵהיֶכם ּוְלָעבְ  ם:ֶאת־ה' ֱאֹלַֽ ר־ַאְרְצֶכם  דֹו ְבָכל־ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְשֶכַֽ ַתִתי ְמַטַֽ ְוָנַֽ

ָך: ְשָך ְוִיְצָהֶרַֽ ַסְפָת ְדָגֶנָך ְוִתיֹרַֽ ְדָך  ְבִעתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש ְוָאַֽ ַתִתי ֵעֶשב ְבָשַֽ ְוָנַֽ

ְעָת: ַכְלָת ְוָשָבַֽ ְמרּו ָלֶכם ֶפן־ִיְפתֶ  ִלְבֶהְמֶתָך ְוָאַֽ ֲעַבְדֶתם ִהָשַֽ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתם ַוַֽ

ם: ֲחִויֶתם ָלֶהַֽ ְוָחָרה ַאף־ה' ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת־ַהָשַמִים  ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְשַתַֽ

ֲאַבְדֶתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ  ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵתן ֶאת־ְיבּוָלּה ַוַֽ ְולֹא־ִיַֽ

ם: ל־ַנְפְשֶכם  ַהֹטָבה ֲאֶשר ה' ֹנֵתן ָלֶכַֽ ְוַשְמֶתם ֶאת־ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעַֽ

ם: יֵניֶכַֽ ֹוָטֹפת ֵבין ֵעַֽ ְוִלַמְדֶתם ֹאָתם  ּוְקַשְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטַֽ

ְבָשְכְבָך   ֶאת־ְבֵניֶכם ְלַדֵבר ָבם ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶּדֶרְך ּוַֽ

ָך: יָך: ּוְבקּוֶמַֽ ְלַמַען ִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי  ּוְכַתְבָתם ַעל־ְמזּוזֹות ֵביֶתָך ּוִבְשָעֶרַֽ

ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִכיֵמי ַהָשַמִים ַעל־ ֲאֹבַֽ ֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשַבע ה' ַלַֽ ְבֵניֶכם ַעל ָהַֽ

ֶרץ:  ָהָאַֽ
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ר: ַמְרָת ֲאֵלֶהם ְוָעשּו ָלֶהם ַּדֵבר ֶאל־ְבנֵ  ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶשה ֵּלאֹמַֽ י ִיְשָרֵאל ְוָאַֽ

ֶלת: ְתנּו ַעל־ִציִצת ַהָכָנף ְפִתיל ְתֵכַֽ ֹרָתם ְוָנַֽ  בה' ִציִצת ַעל־ַכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדַֽ

ֲעִשיֶתם ֹאָתם ְולֹא  ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת־ָכל־ִמְצֹות ה' ַוַֽ

ֲחֵרי לְ  ם:ָתתּורּו ַאַֽ ֲחֵריֶהַֽ יֵניֶכם ֲאֶשר־ַאֶתם ֹזִנים ַאַֽ ֲחֵרי ֵעַֽ ְלַמַען ִתְזְכרּו  ַבְבֶכם ְוַאַֽ

ם: ֵהיֶכַֽ ְהִייֶתם ְקֹדִשים ֵלאֹלַֽ ֲעִשיֶתם ֶאת־ָכל־ִמְצֹוָתי ִוַֽ ֵהיֶכם ֲאֶשר  ַוַֽ ֲאִני ה' ֱאֹלַֽ

אֹלִהים ֲאִני ה' ֱאֹלַֽ  ם:הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלַֽ לפסוק  ֵהיֶכַֽ

 ֱאֶמת זה יש לצרף את המלה

 

]ֱאֶמת[ ְוַיִציב ְוָנכֹון ְוַקָּים ְוָיָשר ְוֶנֱאָמן ְוטֹוב ַהָּדָבר ַהֶזה ָעֵלינּו ועל אבותינו ואמותינו, 

על בנינו ועל דורותינו, ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך, ַעל ָהִראשֹוִנים ְוַעל 

ד, ֹחק ְולֹא ַיֲעֹבר. ֱאֶמת ָשַאָתה הּוא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ָהַאֲחרֹוִנים ְלעֹוָלם ָועֶ 

ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, למען שמך גאלנו כגאלת את אבותינו ואמותינו ֵאין ֱאֹלִהים 

ים סוף בקעת מלפני אבותינו ואמותינו, ותעבירם בתוכו בחרבה, והמים  זּוָלֶתָך.

ודפי עמך בים סוף טבעת. שם שבחו להם חומה מימינם ומשמאלם, ואת ר

משה, אהרון ומרים: ברכוך, גדלוך, רוממוך, יחדוך, ְוָאְמרּו כּוָלם ַיַחד ְבִשְמָחה 

ִמי ָכֹמָכה ָבֵאִלם, ְיָי, ִמי ָכֹמָכה ֶנְאָּדר ַבֹקֶדש, נֹוָרא ְתִהֹּלת, ֹעֵשה ֶפֶלא. ַרָבה: 

אמרו: זה צור ישענו. ָפצּו ֶפה ומלכותך קבלו עליהם ועל זרעם לדורותם, לכן 

ְוָאְמרּו: יהוה ַמְלֵכנּו, ּובֹו ִיְשַמח ִלֵבנּו, ְוָתרּום ַקְרֵננּו ִבישּוָעתֹו. ֹגֲאֵלנּו יהוה ְצָבאֹות 

ְשמֹו, ְקדֹוש ִיְשָרֵאל. הּוא יֹוִשיֵענּו, הּוא ִיְגָאֵלנּו ְגאּוָלה ְשֵלָמה. ָברּוְך ַאָתה ה', צּור 

 ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו.ִיְש 

  



42 

 

 ֲאֹדָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָּלֶתָך.

 א. אבות

  

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

ִיְצָחק,  ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהָגדֹול 
 ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא,ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה

 שמים וארץ, 
 
 

ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִּיים, 
 ְוָכְתֵבנּו ְבֵסֶפר ַהַחִּיים, 
 ְלַמַעְנָך ֱאלִהים ַחִּיים.
 
 
 מגננו ומגן ֲאבֹוֵתינּו, 

 מבטחנו בכל דור ודור.
 ָברּוְך ַאָתה ה' ָמֵגן ַאְבָרָהם

ֵהי ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹל
ָהם,  ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרְ

ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ֱאֹלֵהי 
, ֱאֹלֵהי ָרֵחל  ָשָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה

ֵואֹלֵהי ֵלָאה, ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור 
ְוַהנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה שמים 

 וארץ,
 
 
 

 
 

 ֹוֵתינּו, מגננו ומגן ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמ
 מבטחנו בכל דור ודור.

 ָברּוְך ַאָתה ה' ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָרה.
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 ב. גבורות
 ַאָתה ִגבֹור ואין כמוך, חזק ואין זולתך, ְמַכְלֵכל ַחִּיים וְמַחֵּיה ֵמִתים

וָך ָאב ִמי ָכמ ְכֶהֶרף ַעִּין ישּוָעה ָלנּו ַתצִמיחַ  ַהָטל  ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד
ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ָברּוְך  ָהַרֲחָמן. זוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְבַרֲחִמים

 ַאָתה ה', ְמַחֵּיה ַהֵמִתים.
 

 ג. קדושת השם
 ִיְמֹלְך ה' ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּו ָיּה.

 ל. אל נא. ְוַאָתה ָקדֹוש יֹוֵשב ְתִהּלֹות ִיְשָראֵ 
 ּוְבֵכן ְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָשה. ִכי ַאָתה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך: 

ה.  ים ְלָך ְקֻדשָׁ ְך ְכנַעם שיַח סוד שְרֵפי קֶדש. ַהְמַשְלשִּ יצָׁ ְך ְוַנֲערִּ ישָׁ ַנְקדִּ

ַמר:  א ֶזה ֶאל ֶזה ְואָׁ רָׁ יֶאָך. ְוקָׁ תּוב ַעל ַיד ְנבִּ  ַככָׁ

 

דוש ה' ְצבָׁ  דוש קָׁ דוש קָׁ ֶרץ ְכבודו: קָׁ אָׁ ל הָׁ  אות. ְמלא כָׁ

ים ְלֻעַמת  ְתַנּשאִּ ים קול. מִּ יעִּ זָׁק. ַמְשמִּ יר ְוחָׁ דול ַאדִּ ז ְבקול ַרַעש גָׁ אָׁ
ְמקומו:  רּוְך ְכבוד ה' מִּ ים: בָׁ ים ְואוְמרִּ ם ְמַשְבחִּ תָׁ ים. ְלֻעמָׁ פִּ  שרָׁ

 
י ְמַחכִּ  ֵלינּו כִּ ְמלוְך עָׁ יַע. ְותִּ ְמקוְמָך ַמְלֵכנּו תופִּ ְמלְך מִּ ַתי תִּ ְך. מָׁ ים ֲאַנְחנּו לָׁ

ְתַקֵדש ְבתוְך  ְתַגֵדל ְותִּ ְשכון. תִּ ם וֶָׁעד תִּ רוב ְביֵָׁמינּו ְלעולָׁ ּיון. ְבקָׁ ְבצִּ
ר  בָׁ ְרֶאינָׁה ַמְלכּוֶתָך ַכדָׁ ים. ְוֵעיֵנינּו תִּ חִּ יְרָך ְלדור וָׁדור ּוְלֵנַצח ְנצָׁ ם עִּ ַליִּ ְירּושָׁ

יֵרי ֻעֶזָך. עַ  מּור ְבשִּ אָׁ ְדֶקָך:  הָׁ יַח צִּ ד ְמשִּ וִּ  ל ְיֵדי דָׁ
 

 ִיְמלְך ה' ְלעוָלם. ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר. ַהְללּוָיּה: 
 

 ְלדֹור ָודֹור ַנִגיד ָגְדָלְך, ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָשָתְך ַנְקִּדיש.
 ֹוש ָאָתה.ְשָבָחְך ֳה' ֱאֹלֵד'ינּו ִמִפינּו לֹא ָימּוש, ִכי ֵאל ֶמֶלְך ָגדֹול ְוָקד
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 ובכן ֵתן ַפחדָך יהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ָכל ַמֲעֶשיָך וֵאיָמתָך ַעל ָכל ַמה ֶשָבָראָת,
וִּייָראּוָך ָכל ַהַמֲעִשים, וִּיְשַתֲחוּו לָפֶניָך ָכל ַהברּוִאים, וֵיָעשּו ֻכָלם ֲאֻגָּדה 

ינּו, ֶשִשלטון ֶאָחת, ַלֲעשות רצונָך בֵלָבב ָשֵלם. כמו ֶשָיַדענּו יהָוה ֱאֹלהֵ 
 בָיֶדיָך ּוגבּוָרה ִביִמיֶנָך, וִשמָך נוָרא ַעל ָכל ַמה ֶשָבָראָת. 

 
ֵתן ָכבוד יהָוה לַעֶמָך, תִּהָלה ִּליֵרֶאיָך, ִתקָוה טוָבה לדורֶשיָך,  ּובֵכן

יֶרָך, צִמיַחת ֶקֶרן לָדִּוד  ִ ִפתחון ֶפה ַלמַיֲחִּלים ָלְך, ִשמָחה לַארֶצָך, ָששון לע 
  .בֶּדָך, ַוֲעִריַכת ֵנר לֶבן ִּיַשי מִשיֶחָךעַ 

 
ּובֵכן ַצִּדיִקים ִּיראּו וִּיְשָמחּו, ִּויָשִרים ַיֲעֹלזּו, ַוֲחִסיִּדים בִרָנה ָיִגילּו, 
ועוָלָתה ִתקָפץ ִפיָה, וָכל ָהִרְשָעה ֻכָלה ֶכָעָשן ִתכֶלה, ִכי ַתֲעביר ֶממֶשֶלת 

ִתמלוְך ַאָתה הּוא יהָוה אֹלֵהינּו מֵהָרה ַעל ָכל ַמֲעֶשיָך בַהר ָזדון ִמן ָהָאֶרץ. ו
יר ָקדֶשָך, ַכָכתּוב בִּדבֵרי ָקדֶשָך: ִּימלוְך יהָוה כַ ִציון ִמְש  ִ ן כבוֶדָך ּוִבירּוָשַלִּים ע 

 לעוָלם ֱאֹלַהִּיְך ִציון לֹדר ָוֹדר ַהללּוָיה.
 

ַבלָעֶדיָך, וָכתּוב: ַוִּיגַבה יהָוה צָבאות ָקדוש ַאָתה ונוָרא שֶמָך, וֵאין אלוַה ִמ 
 ַבִמְשָפט וָהֵאל ַהָקדוש ִנקַּדש ִבצָדָקה. ָברּוְך ַאָתה יהָוה, ָהמלך ַהָקדוש.

 
 ד. קדושת היום

ַאָתה ָבַחרָת בִּיְשָרֵאל ַעמָך ִמָכל ָעם, ֶזַרע יֻשרּון ָרִציָת ִמָכל ָלשון, ַוַתִגיֵשם 
רֵבם בַאֲהָבה סביבות ַהר ִסיָני, ַוִתֵתן ָלֶהם ִמשָפִטים יָשרים ִּלפֵני חוֵרב, ַותקָ 

ותורות ֱאֶמת, ֻחִקים ּוִמצוות טוִבים, ֲאֶשר ַיֲעֶשה אוָתם ָהָאָדם ָוַחי ָבֶהם. 
מוֲעִּדים לִשמָחה  -[בשבת: ַשָבתות ִּלמנּוָחה ּו ] ַוִתֵתן ָלנּו יהָוה ֱאֹלֵהינּו בַאֲהָבה 

)ֶאת יום ִמקָרא ֹקֶדש ַהֶזה, ֶאת יום רֹאש ַהָשָנה  ַהָמנוַח ַהֶזה (בשבת: ֶאת יום
: ֶאת יום ַהתרּוָעה ַהֶזה לִשמָחה ּוליום טוב בחולַהֶזה, ֶאת יום ַהִזָכרון ַהֶזה, 

(בשבת: ֵביני ּוֵבין בֵני ִּיְשָרֵאל אות ִּהוא לֹעָלם ִכי ֵשֶשת ּולִמקָרא ֹקֶדש. ַכָכתּוב בתוָרֶתָך 

י ָשַבת ַוִּיָנַפש( ָיִמ  ִ וֶנֱאַמר ַויַדֵבר יהָוה ים ָעָשה יהָוה ֶאת ַהָשַמִּים וֶאת ָהָאֶרץ ּוַביום ַהְשביע 
י בֶאָחד ַלֹחֶדש  ִ ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר. ַּדֵבר ֶאל בֵני ִּיְשָרֵאל ֵלאֹמר, ַבֹחֶדש ַהְשִביע 

מֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא  ִּיהֶיה ָלֶכם ַשָבתון, ִזכרון תרּוָעה, ִמקָרא ֹקֶדש. ָכל
וֶנֱאַמר: ּוביום ִשמַחתֶכם ּובמוֲעֵדיֶכם ּובָראֵשי  לה'ַתֲעשּו, וִּהקַרבֶתם ִאֶשה 
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חדֵשיֶכם ּותַקעֶתם ַבֲחֹצצֹרת ַעל ֹעֹלֵתיֶכם וַעל ִזבֵחי ַשלֵמיֶכם וָהיּו ָלֶכם 
 לִזָכרון ִּלפֵני ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני יהָוה ֱאֹלֵהיֶכם.

 

ַגֵלה כבוד ַמלכּותָך, מלוְך ַעל ִּיְשָרֵאל ַעמָך  ְוִאמֹוֵתינּו ֵהי ֲאבוֵתינּוֱאֹלֵהינּו וֵאֹל
ִבמֵהָרה, והוַפע וִּהָנֵשא ָעֵלינּו לֵעיֵני ָכל ָחי, וָקֵרב פזּוֵרינּו ִמן ַהגוִּים, 

ירָך ב ִ ִרָנה ּונפּוצוֵתינּו ַכֵנס ִמַירכֵתי ָאֶרץ, ַוֲהִביֵאנּו יהָוה ֱאֹלֵהינּו לִציון ע 
וִּלירּוָשַלִּים ֵבית ִמקָדְשָך בִשמַחת עולם, ויֹאמרּו ַמֲעֶשיָך יהָוה ֱאֹלֵהי ִּיְשָרֵאל 
ֶמֶלְך ּוַמלכּותּו ַבֹכל ָמָשָלה. ָאָנא ֱאֹלֵהינו, ַיֲעֶלה וָיבוא ַיִגיַע ֵיָרֶאה, ֵיָרֶצה 

ירָך ַארצָך ִּיָשַמע ִּיָזֵכר ִּיָפֵקד ִזכרוֵננּו, ִפקדוֵננּו, ִזכרון עַ  ִ מָך ֵבית ִּיְשָרֵאל, ע 
ה ֵהיָכלָך ִמקָדְשָך מעונָך, זבּולָך ֲעָדתך, ָנוָך פֵלָטתָך,  נֶּיָך לטובָּ לפָּ

ים  ה)ּולַרֲחמ  נוַח ַהזֶּ ש בשבת: ביום ַהמָּ ש ַהזֶּה, ביום ראֹּ דֶּ א קֹּ קרָּ ( ביום מ 
ה,  רון ַהזֶּ כָּ נָּה ַהזֶּה, ביום ַהז  ה ַהזֶּהבחולַהשָּ כֵרנּו בו : ביום ַהתרּועָּ , זָּ

ה  ה ַאתָּ ים ַמלֵכנּו, חּוסָּ כָּה ּולַרֲחמ  ברָּ קֵדנּו בו ל  ה יהוָּה ֱאֹלֵהינּו, פָּ לטובָּ
ֵננּו  יֵענּו, וחָּ ֵלינּו והוש  ֵגן וַהרַוח, ַהֵצל ַוֲחמול, וַרֵחם עָּ יהוָּה ֱאֹלֵהינּו, הָּ

י ֵאל חַ  יָך ֵעיֵנינּו, כ  י ֵאלֶּ צרוֵתינּו, כ  ה ַוֲעֵננּו וַהרַוח לנּו מ  נּון וַרחּום ַאתָּ
י  יּה  . ּו  קֵראתָּ ה( )לַבדָך נ  נוַח ַהזֶּ ה, יום בשבת: יום ַהמָּ ש ַהזֶּ דֶּ א קֹּ קרָּ יום מ 

ה,  רון ַהזֶּ כָּ ה, יום ַהז  נָּה ַהזֶּ ש ַהשָּ ה ַהזֶּה, סוף וֵָּקץ בחולראֹּ : יום ַהתרּועָּ
ֵתנּו. ישּועָּ ש ל  ה וָּראֹּ לָּ רוֵתינּו, תח   ל צָּ יֵאנּו יהוָּה ֱאֹלהֵ  לכָּ ת וַהש  ינּו אֶּ

רַכת  יָך ּו)ב  רֵכנּו ַשבתותֶּ ית ֵכן תבָּ צ  ַמרתָּ ורָּ ר אָּ לום ַכֲאשֶּ יָך לשָּ ( מוֲעדֶּ
תָּ ו  ַדשְּ ַחרת ואותנּו ק  ֵאל ַעמָך בָּ רָּ שְּ י בי  ה, כ  לָּ ה( )סֶּ נוַח ַהזֶּ בשבת: יום ַהמָּ

ה,  רון ַהזֶּ כָּ ה, יום ַהז  נָּה ַהזֶּ ש ַהשָּ ה, יום ראֹּ ש ַהזֶּ דֶּ א קֹּ קרָּ  יום בחול:יום מ 
נּו  נַחלתָּ ה ּה  מחָּ ה ּובש  ה ַהזֶּה, בַאֲהבָּ מרּו בֵני ַהתרּועָּ תּוב ושָּ )בשבת: וכָּ

ת ַלֲעשות אֶּ  ת ַהַשבָּ ֵאל אֶּ רָּ שְּ םי  ית עולָּ ם בר  תָּ רֹּ ת לדֹּ ה יהוָּה,  (.ת ַהַשבָּ רּוך ַאתָּ בָּ
ֵאל רָּ שְּ ת(  מַקֵדש י  ה, ּומוֲעֵדי )בשבת: וַהַשבָּ נים וזכרון תרּועָּ אֵשי שָּ ורָּ

ה וַהז מחָּ ש.ש  דֶּ ֵאי קֹּ קרָּ ים ומ   ַמנ 
 

 ה .  ע ב ו ד ה
ֵשב  ים, הָּ ַרב  יָך הָּ נָּא ַרחּום בַרֲחמֶּ ָך, אָּ ירֶּ יון ע   ן בצ  כֹּ רֵצנּו יהוָּה ֱאֹלֵהינו ּושְּ
ַתֲחוֶּה  שְּ נֶּיָך ונ  ד לפָּ ם ַנֲעבֹּ ם, ושָּ י  לָּ ירּושָּ ה ל  ֲעבודָּ ר הָּ יון וֵסדֶּ ינָּתָך לצ  כ  שְּ

ץ  ים, ַתחפֹּ ה בַרחמ  ְך. וַאתָּ אותָך לָּ ה יהוָּה, שֶּ רּוְך ַאתָּ רֵצנּו. בָּ נּו ות  בָּ
ד. ה ַנֲעבֹּ ראָּ  בי 

 



46 

 ו . ה ו ד י ה
ְך, יהוָּה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵתינּו  ים ֲאַנחנּו לָּ ל ְוִאמֹוֵתינּומוד  , ַעל כָּ

נּו ועם ֲאבוֵתינּו  מָּ יתָּ ע   ש  עָּ נּו ושֶּ גַמלתָּ ים שֶּ ַרֲחמ  ד והָּ סֶּ ַהטובות, ַהחֶּ

ב  ְוִאמֹוֵתינּו ש ַכַעסָך, ּוכתֹּ יָך יהוָּה ֱאֹלֵהינּו, ּוכבֹּ ר ַרֲחמֶּ ֵנינּו. זכֹּ לפָּ מ 

ֵדנּו.  סעָּ נּו, ַחסדָך יהוָּה י  ה ַרגלֶּ טָּ ַמרנּו מָּ ם אָּ ְך. א  ל בֵני בריתָּ ים כָּ לַחי 
ה יהוָּה, ַהטוב לָך להודות. רּוְך ַאתָּ  בָּ

 
 ז . של ו ם

חלתך, וכן תברכנו כלנו ִשים שלומך, ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶמָך, ועל עירך ועל נ
ֵכר בשלום כי כן דרכיך, ושלום ציויתנו.  זָּ לום נ  כָּה ושָּ ים ברָּ ר ַחי  ּובֵספֶּ

י ַאתה הּוא  לום. כ  ים ּולשָּ ֵאל לַחי  רָּ שְּ ל ַעמָך ֵבית י  נּו וכֹּ נֶּיָך, אָּ ֵתב לפָּ כָּ ונ 

לום.  כות ַוֲאדון ַהשָּ ְך, מעון ַהברָּ לֶּ ום. ּוַפְרָנָסה ְבֵסֶפר ַחִּיים. ְבָרָכה ְוָשלמֶּ
טוָבה. ּוְגֵזרות טובות. ְישּועות ְוֶנָחמות. ִנָזֵכר ְוִנָכֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמָך 
ֵבית ִיְשָרֵאל ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָשלום:. ָברּוְך ַאָתה ה', ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעמו ִיְשָרֵאל 

 ַבָשלום. 
 

ָך את ַבדֶּ ה הּוא ה' לְּ ל  ַאתָּ כָּ ם וְּ ַמי  ֵמי ַהשָּ ם שְּ ַמי  ת ַהשָּ יתָּ אֶּ ש  ה עָּ ַאתָּ
ת  ַחיֶּה אֶּ ה מְּ ַאתָּ ם וְּ הֶּ ר בָּ ל ֲאשֶּ כָּ ים וְּ יהָּ ַהַימ  לֶּ ר עָּ ל ֲאשֶּ כָּ ץ וְּ רֶּ אָּ ם הָּ אָּ בָּ צְּ
תָּ  ַחרְּ ר בָּ ים ֲאשֶּ ֱאֹלה  ה הּוא ה' הָּ ים: ַאתָּ ַתֲחו  שְּ ָך מ  ם לְּ ַמי  א ַהשָּ בָּ ם ּוצְּ כֻּלָּ

הֹו ם וְּ רָּ ַאבְּ בֹו בְּ בָּ ת לְּ אתָּ אֶּ צָּ ם: ּומָּ הָּ רָּ מֹו ַאבְּ תָּ שְּ ַשמְּ ים וְּ ד  ֵצאתֹו ֵמאּור ַכשְּ
נֶּיָך: כן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו,  פָּ ן לְּ נֱֶּאמָּ
שתקרבנו ושתחננו, אנחנו וכל ישראל עמך לרצונך לאהבתך 

ב   יֹון ל  גְּ הֶּ י וְּ ֵרי פ  מְּ צֹון א  רָּ יּו לְּ הְּ י.ולישועתך, י  גֹוֲאל  י וְּ יָּ צּור  נֶּיָך, יְּ פָּ  י לְּ
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 בשבת ממשיכים לקדיש שלם ומשם לסדר קריאת התורה

 )הארוןבשאר הימים אומרים אבינו מלכנו )פותחים 

 

ה:  תָּ א אָּ לָּ ְך אֶּ לֶּ נּו מֶּ ֵכנּו. ֵאין לָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ה:  נָּה טובָּ ֵלינּו שָּ ֵכנּו. ַחֵדש עָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

כֵ  ינּו ַמלְּ ב  שות: אָּ ֵזרות קָּ ל גְּ ֵלינּו כָּ  נּו. ַבֵטל ֵמעָּ

ֵבינּו:  ֵפר ֲעַצת אויְּ ֵכנּו. הָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ָך: תֶּ ַנֲחלָּ ה מ  ַנע ַמֵגפָּ ֵכנּו. מְּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ֵאינּו: בות שונְּ שְּ ֵכנּו. ַבֵטל ַמחְּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

פָּ  ה לְּ ֵלמָּ ה שְּ שּובָּ תְּ יֵרנּו ב  ֵכנּו. ַהֲחז  ינּו ַמלְּ ב   נֶּיָך: אָּ

ָך:  חוֵלי ַעמֶּ ה לְּ ֵלמָּ ה שְּ פּואָּ ַלח רְּ ֵכנּו. שְּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

יֵננּו:  ַזר ד  ַרע. רוַע גְּ ֵכנּו. קְּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

נֶּיָך:  פָּ רון טוב לְּ כָּ ז  ֵרנּו בְּ כְּ ֵכנּו. זָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ים:  ים טוב  ר ַחי  ֵספֶּ ֵבנּו בְּ תְּ ֵכנּו. כָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

כֵ  ינּו ַמלְּ ב  ה: אָּ ישּועָּ ה ו  אּולָּ ר גְּ ֵספֶּ ֵבנּו בְּ תְּ  נּו. כָּ

ה:  לָּ כָּ ַכלְּ ה וְּ נָּסָּ ר ַפרְּ ֵספֶּ ֵבנּו בְּ תְּ ֵכנּו. כָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

כֻּיות:  ר זְּ ֵספֶּ ֵבנּו בְּ תְּ ֵכנּו. כָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ה: ילָּ ח  ה ּומְּ יחָּ ל  ר סְּ ֵספֶּ ֵבנּו בְּ תְּ ֵכנּו. כָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ֵכנּו. ַהצְּ  ינּו ַמלְּ ב  רוב: אָּ קָּ ה בְּ שּועָּ נּו יְּ  ַמח לָּ

ָך:  ֵאל ַעמֶּ שרָּ ן י  רֶּ ֵרם קֶּ ֵכנּו. הָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ָך:  יחֶּ ש  ן מְּ רֶּ ֵרם קֶּ ֵכנּו. הָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

יָך:  כותֶּ רְּ ב  ֵכנּו. ַמֵלא יֵָּדינּו מ  ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ע:  ֵמינּו שבָּ ֵכנּו. ַמֵלא ֲאסָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ַמע ֵכנּו. שְּ ינּו ַמלְּ ב  ֵלינּו:  אָּ ַרֵחם עָּ  קוֵלנּו חּוס וְּ

ֵתנּו:  לָּ פ  ת תְּ צון אֶּ רָּ ים ּובְּ ַרֲחמ  ֵכנּו. ַקֵבל בְּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ֵתנּו:  לָּ פ  תְּ ם ל  ַמי  ַתח ַשֲעֵרי שָּ ֵכנּו. פְּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

נּו:  ר ֲאנָּחְּ פָּ י עָּ כור כ  ֵכנּו. זָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ
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יֵבנּואָּ  ש  ֵכנּו. נָּא ַאל תְּ ינּו ַמלְּ נֶּיָך:  ב  פָּ לְּ ם מ   ֵריקָּ

נֶּיָך:  פָּ לְּ צון מ  ֵעת רָּ ים וְּ ַעת ַרֲחמ  ה ַהזאת שְּ עָּ ֵהא ַהשָּ ֵכנּו. תְּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ַטֵפנּו:  ֵלינּו וְּ ַעל עולָּ ֵלינּו וְּ ֵכנּו. ֲחמול עָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ַמֲעֵננּו:  ם לא לְּ ָך א  ַמַענְּ ֵכנּו. ֲעשה לְּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ֵכנּו. ינּו ַמלְּ ב  יֵענּו:  אָּ הוש  ָך וְּ ַמַענְּ  ֲעשה לְּ

ים:  ַרב  יָך הָּ ַמַען ַרֲחמֶּ ֵכנּו. ֲעשה לְּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

ֵלינּו:  א עָּ רָּ קְּ נ  א שֶּ ַהנורָּ בור וְּ דול ַהג  ָך ַהגָּ מְּ ַמַען ש  ֵכנּו. ֲעשה לְּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

נּו ַמֲעשים  י ֵאין בָּ ֵננּו ַוֲעֵננּו כ  ֵכנּו. חָּ ינּו ַמלְּ ב   אָּ

יֵענּו: ֲעשה ע   הוש  ד וְּ סֶּ ה וָּחֶּ קָּ דָּ נּו צְּ  סוגרים הארוןמָּ
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כּוֵתיּה.  יְך ַמלְּ ל  יַמְּ עּוֵתיּה. וְּ רְּ א כ  רָּ י בְּ א ד  מָּ לְּ עָּ א. בְּ ֵמּה ַרבָּ ַקַדש שְּ תְּ י  ַגַדל וְּ תְּ י 

יֵחיּה. ש  ֵרב מְּ יקָּ ֵניּה. ו  קָּ רְּ ַמח פֻּ ַיצְּ כל ֵבית י   וְּ ַחֵיי דְּ יוֵמיכון ּובְּ ַחֵייכון ּובְּ א בְּ לָּ ֵאל ַבֲעגָּ רָּ שְּ

ֵמן רּו אָּ מְּ א  יב וְּ ר  ַמן קָּ זְּ ַמיָּא ּוב  לְּ ֵמי עָּ לְּ עָּ ַלם ּולְּ עָּ ַרְך לְּ בָּ א מְּ ֵמּה ַרבָּ ֵהא שְּ . יְּ

ל  ַהלָּ תְּ י  ה וְּ ַעלֶּ תְּ י  ר. וְּ ַהדָּ תְּ י  ַנֵשא. וְּ תְּ י  רוַמם. וְּ תְּ י  ַאר. וְּ פָּ תְּ י  ַתַבח. וְּ שְּ י  ַרְך. וְּ בָּ תְּ י 

יְך ה ר  א בְּ שָּ דְּ קֻּ ֵמיּה דְּ א. שְּ תָּ ירָּ א. ש  כָּתָּ רְּ ל ב  ן כָּ א מ  ֵעילָּ א ולְּ ֵעילָּ ּוא. לְּ

ֵמן.  רּו אָּ מְּ א  א וְּ מָּ לְּ עָּ ן בְּ ירָּ א. ַדֲאמ  תָּ מָּ נֶּחָּ א וְּ תָּ חָּ בְּ שְּ  ת 

כֶּם  ַלתְּ פ  ַמע תְּ שָּ כֶּם. ת  ַבל ַצֲעַקתְּ קֻּ ם. תְּ ַמי  ן ַהשָּ ים מ  ַרֲחמ  רּו בְּ תְּ ֵתעָּ נּו וְּ ֵתעָּ

ירַ  נֶּה קול ֲעת  ֵיעָּ צון. וְּ רָּ ֵאל ַאֵחינּו בְּ רָּ שְּ ל י  כָּ נּו ּולְּ ַתח ה' ֱאלֵהינּו לָּ פְּ י  כֶּם. וְּ תְּ

ה. ַשֲעֵרי  כָּ רָּ וָּה. ַשֲעֵרי בְּ ַאחְּ ה וְּ ה. ַשֲעֵרי ַאֲהבָּ ֵהם  ַשֲעֵרי אורָּ קום שֶּ ל מָּ כָּ בְּ

ֵכל.   ַהשְּ ה וְּ ה. ַשֲעֵרי ֵדעָּ יצָּ ה. ַשֲעֵרי ד  ילָּ ה. ַשֲעֵרי ג  לָּ אֻּ שו. ַשֲעֵרי גְּ דָּ קְּ ֵבית מ 

יקּות.  ה. ַשֲעֵרי ַוַעד טוב. ַשֲעֵרי וָּת  וָּחָּ ַהרְּ ה וְּ חָּ לָּ ר. ַשֲעֵרי ַהצְּ דָּ הָּ ַשֲעֵרי הוד וְּ

ד.  סֶּ ה. ַשֲעֵרי ֵחן וָּחֶּ מָּ כְּ וָּה. ַשֲעֵרי חָּ דְּ יזּות. ַשֲעֵרי חֶּ ר  יות. ַשֲעֵרי זְּ כ  ַשֲעֵרי זָּ

ר ל   טָּ ה. ַשֲעֵרי ַטל ּומָּ ֳהרָּ ים. ַשֲעֵרי טָּ ים טוב  ה. ַשֲעֵרי ַחי  שּועָּ ה. ַשֲעֵרי יְּ כָּ רָּ בְּ

ּה. ַשֲעֵרי  מָּ שְּ ה ל  מּוד תורָּ בוד. ַשֲעֵרי ל  ה. ַשֲעֵרי כָּ לָּ כָּ ה. ַשֲעֵרי ַכלְּ רָּ ַשֲעֵרי ַכפָּ

ימּות. ַשֲעֵרי  ע  ה. ַשֲעֵרי נְּ מָּ ה. ַשֲעֵרי נֶּחָּ ילָּ ח  זון. ַשֲעֵרי מְּ ֵלב טוב.  ַשֲעֵרי מָּ

ה.  יחָּ ל  תו. ַשֲעֵרי סְּ יָּה סודות תורָּ רְּ דּות. ַשֲעֵרי פ  ה. ַשֲעֵרי פְּ רָּ זְּ ַשֲעֵרי עֶּ

יּות.  מ  ה. ַשֲעֵרי קומְּ ֳהלָּ ה. ַשֲעֵרי צָּ קָּ דָּ ה. ַשֲעֵרי צְּ ה טובָּ נָּסָּ יָּה. ַשֲעֵרי ַפרְּ בְּ ר  וְּ

ה. ַשֲעֵרי  ֵלמָּ ה שְּ פּואָּ לֻּיות.  ַשֲעֵרי רְּ בּוץ גָּ לות. ַשֲעֵרי ק  פ  בּול תְּ ַשֲעֵרי ק 

ים. ַשעֲ  ה. ַשֲעֵרי ַרֲחמ  וָּה. ַשֲעֵרי תורָּ לום. ַשֲעֵרי ַשלְּ צון.  ַשֲעֵרי שָּ ֵרי רָּ

ה.  שּובָּ ה. ַשֲעֵרי תְּ שּועָּ ה. ַשֲעֵרי תְּ לָּ פ   תְּ

כָּתּוב ה' ֱאלֵהי  א שֶּ רָּ קְּ ם מ  כֶּ יַקֵים בָּ רּות. ו  ַתחְּ ה וְּ אָּ נְּ ש  ה וְּ אָּ נְּ כֶּם ק  תוכְּ יר מ  יָּס  וְּ

לֶּ  כֶּם אֶּ ם כָּ ם.  ֲאבוֵתכֶּם יֵסף ֲעֵליכֶּ כֶּ ר לָּ בֶּ ר ד  כֶּם ַכֲאשֶּ תְּ ֵרְך אֶּ יבָּ ים, ו  מ  עָּ ף פְּ

ַקַבל  תְּ ֵמן: ת  נאַמר אָּ צון וְּ י רָּ ה  ֵכן יְּ ים. וְּ ים טוב  ר ַחי  ֵספֶּ ֵאל בְּ ם הָּ כֶּ בְּ תָּ כְּ י  וְּ

ֵמן.   רּו אָּ מְּ א  ַמיָּא וְּ שְּ ב  ם ֲאבּונָּא דְּ ֵאל ֳקדָּ רָּ שְּ ל ֵבית י  כָּ הון דְּ עּותְּ הון ּובָּ לותְּ צְּ

א מָּ לָּ ֵהא שְּ ַמיָּא.  יְּ ן שְּ א מ  ה ַרבָּ יחָּ ל  ה ּוסְּ לָּ אֻּ ה ּוגְּ פּואָּ א ּורְּ בָּ ֵשיזָּ ה וְּ מָּ נֶּחָּ ה וְּ ישּועָּ ע ו  בָּ שָּ ים וְּ ַחי 

ה  לָּ ַהצָּ ַוח וְּ רֶּ ה וְּ רָּ ַכפָּ ֵמן. וְּ רּו אָּ מְּ א  ֵאל. וְּ ל י שרָּ ַעל כָּ ֵלינּו וְּ ים עָּ ַחי   וְּ

ַעל כָּ  ֵלינּו וְּ לום עָּ יו הּוא ַיֲעשה שָּ רומָּ מְּ לום ב  ֵאל ועל כל עושה ַהשָּ ל י שרָּ

ֵמן.   ישבי תבל אָּ
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ל־ַהִגִתֵּ֬  פא מזמור ַח׀ ַעַֽ י ַלְמַנֵצֵּ֬ יעּו ֵלאֹלֵהֵ֥ ִרִ֗ נּו ָהָ֝ ים עּוֵזֵּ֑ ְרִנינּו ֵלאֹלִהִ֣ ף׃ ַהַ֭ ית ְלָאָסַֽ

ֶסה  ֵכִ֗ ר ַבָ֝ ֶדש שֹוָפֵּ֑ ּו ַבֹחִ֣ ֶבל׃ ִתְקעִ֣ ים ִעם־ָנַֽ ֹור ָנִעִ֣ ף ִכנּ֖ ְמָרה ּוְתנּו־ֹתֵּ֑ אּו־ִזַ֭ ב׃ ְשַֽ ַיֲעֹקַֽ

י ַיֲעֹקַֽ  ט ֵלאֹלֵהֵ֥ ְשָפִ֗ ּוא ִמָ֝ ל הֵּ֑ ק ְלִיְשָרֵאִ֣ י ֹחִ֣ נּו׃ ִכִּ֤ ֹום ַחֵגַֽ ֹו  וב׃ ְליִ֣ ף ָשמִ֗ י֘הֹוֵסִּ֤ דּות׀ ִבַֽ ֵעִּ֤

ע׃ ֲהִסירִ֣  ְעִתי ֶאְשָמַֽ ת לֹא־ָיַדִ֣ ִים ְשַפּ֖ ֶרץ ִמְצָרֵּ֑ ֵצאתֹו ַעל־ֶאִ֣ ֹו ְבַ֭ ֶבל ִשְכמֵּ֑ ֹוִתי ִמֵסִ֣

ְנָךָ֨ ַעל־ ַעם ֶאְבָחַֽ ֶתר ַרֵּ֑ ֶעְנָך ְבֵסִ֣ ָך ֶאַ֭ ְּלֶצֵ֥ אָת וֲָאַחַ֫ ה ָקָרִ֗ ְרָנה׃ ַבָצָרֵ֥ ּוד ַתֲעֹבַֽ יו ִמּדֵ֥ ָפִ֗ ַכָ֝

ָך  א־ִיְהֶיִ֣ה ְבַ֭ ַֹֽ י׃ ל ע־ִלַֽ ְשַמַֽ ל ִאם־ִתַֽ ְשָרֵאִ֗ ְך ִיָ֝ יָדה ָבֵּ֑ ִמי ְוָאִעִ֣ ע ַעַ֭ ָלה׃ ְשַמִ֣ ה ֶסַֽ י ְמִריָבִ֣ ֵמּ֖

ִים  ֶרץ ִמְצָרֵּ֑ ַמַעְלָך ֵמֶאִ֣ יָך ַהַַֽ֭ י׀ ְי֘הָוִּ֤ה ֱאֹלֶהִ֗ ר׃ ָאֹנִכָ֨ ל ֵנָכַֽ ה ְלֵאִ֣ ְשַתֲחֶוִ֗ א ִתָ֝ ֵֹ֥ ל ָזֵּ֑ר ְול ֵאִ֣

ֲאַשְּלֵחהּו  י׃ ָוַַֽ֭ ָבה ִלַֽ ל לֹא־ָאֵ֥ ִיְשָרֵאִ֗ י ְוָ֝ י ְלקֹוִלֵּ֑ ע ַעִמִ֣ הּו׃ ְולֹא־ָשַמִ֣ יָך ַוֲאַמְלֵאַֽ ִ֗ ַהְרֶחב־ִפָ֝

ְלכִ֗  ם ֵיָ֝ ּות ִלָבֵּ֑ כּו׃ ִבְשִרירִ֣ י ְיַהֵּלַֽ ל ִבְדָרַכֵ֥ ְשָרֵאִ֗ י ִיָ֝ ַעַֽ ִלֵּ֑ ִמי ֹשֵמִ֣ ּו ַעַ֭ ם׃ לִ֗ מֹוֲעצֹוֵתיֶהַֽ ּו ְבַֽ

י  ֹו ִויִהּ֖ ֲחשּו־לֵּ֑ הָוה ְיַכַֽ י ְיַ֭ י׃ ְמַשְנֵאִ֣ יב ָיִדַֽ ם ָאִשֵ֥ ֵריֶהִ֗ ל ָצָ֝ יַע ְוַעֵ֥ ם ַאְכִנֵּ֑ ְמַעט אֹוְיֵביֶהִ֣ ִכַ֭

ֶלב ִחָטֵּ֑  ַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחִ֣ ם׃ ַוַַֽ֭ ם ְלעֹוָלַֽ ָך׃ִעָתִ֣ ש ַאְשִביֶעַֽ ּור ְּדַבִ֣ ִמצִ֗  ה ּוָ֝

 

  :כשחל ראש השנה בשבת

ֹו צב מזמור ת׃ טִ֗ ֹום ַהַשָבַֽ יר ְליִ֣ ֹור ִשִ֗ ֹות ִמְזמֵ֥ יד  לה'ב ְלֹהדֵ֥ ֹון׃ ְלַהִגִ֣ ר ְלִשְמָךִ֣ ֶעְליַֽ ּוְלַזֵמּ֖

ֹות׃ ע   ּוָנְתָךִ֗ ַבֵּלילַֽ ֱאמַֽ ָך ֶוָ֝ ֶּדֵּ֑ ֶקר ַחְסַֽ י ַבֹבִ֣ ֹור׃ ִכִּ֤ ֹון ְבִכנַֽ י ִהָגיִ֣ שֹור ַוֲעֵלי־ָנֵֶּ֑בל ֲעֵלּ֖ ֵלי־ָעַ֭

ָ֖ן׃  יָך ֲאַרֵנַֽ י ָיֶדִ֣ ַמֲעֵשּ֖ ִני ְיהָוִ֣ה ְבָפֳעֶלֵָּ֑ך ְבַֽ ד ִשַמְחַתִ֣ ֹאִ֗ יָך ְיהָוֵּ֑ה ְמָ֝ ּו ַמֲעֶשִ֣ ַמה־ָגְדלִ֣

ַח  את׃ ִבְפֹרִּ֤ ַֹֽ ין ֶאת־ז יל לֹא־ָיִבֵ֥ ְכִסִ֗ ע ּוָ֝ א ֵיָדֵּ֑ ִֹ֣ ַער ל יש־ַבַ֭ יָך׃ ִאַֽ ּו ַמְחְשֹבֶתַֽ ָעְמקֵ֥

ֹום  ה ָמרִ֗ ד׃ ְוַאָתֵ֥ ם ֲעֵדי־ַעַֽ ְמָדֵ֥ ֶון ְלִהָשַֽ ֲעֵלי ָאֵּ֑ ָּיִציצּו ָכל־ֹפִ֣ ֶשב ַוַ֭ ֹו ֵעִ֗ ים׀ ְכמֵ֥ ְרָשִעָ֨

ֲעֵלי ְלֹעָלֵ֥  ּו ָכל־ֹפֵ֥ ְתָפְרדִ֗ דּו ִיָ֝ יָך יֹאֵבֵּ֑ י־ִהֵנִ֣ה ֹאְיֶבִ֣ ה ִכַֽ הָוִ֗ יָך׀ ְיַֽ י ִהֵנֵ֪ה ֹאְיֶבּ֡ ם ְיהָוַֽה׃ ִכִּ֤

י  ים ָעַלֵ֥ י ַבָקִמּ֖ ּוָרֵ֥ י ְבשַ֫ ט ֵעיִנִ֗ ָ֖ן׃ ַוַתֵבֵ֥ ֶמן ַרֲעָנַֽ י ְבֶשִ֣ ֹּלִתִ֗ י ַבָ֝ ים ַקְרִנֵּ֑ ֶרם ִכְרֵאִ֣ ֶון׃ ַוָתִ֣ ָאַֽ

ְענָ  ים ִתְשַמֵ֥ תּוִלים ְמֵרִעִ֗ ה׃ ְשַ֭ ֹון ִיְשֶגַֽ ֶרז ַבְּלָבנִ֣ ח ְכֶאּ֖ ר ִיְפָרֵּ֑ ִּדיק ַכָתָמִ֣ י׃ ַצַ֭ ה ָאְזָנַֽ

ים  ֲעַנִנִ֣ ים ְוַרַֽ ה ְּדֵשִנּ֖ ּון ְבֵשיָבֵּ֑ ֹוד ְינּובִ֣ יחּו׃ עּ֖ ינּו ַיְפִרַֽ ֹות ֱאֹלֵהִ֣ ית ְיהָוֵּ֑ה ְבַחְצרּ֖ ְבֵבִ֣

י ְוַֽ  ּוִרִ֗ ר ְיהָוֵּ֑ה צָ֝ י־ָיָשִ֣ ַהִגיד ִכַֽ ּו׃ ְלַ֭ ֹו׃ִיְהיַֽ  לֹא־ַעְוָלֵָ֥תה בַֽ

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%90_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%91_%D7%90
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 ָיּה ִשְמָך, ֲארוִמְמָך, ְוִצְדָקְתָך לא ֲאַכֶסה. 
 ֶהֱאַזְנִתי, ְוֶהֱאַמְנִתי, לא ֶאְשַאל ְולא ֲאַנֶסה. 

 ְוֵאיְך יאֶמר, ְיִציר חֶמר, ֱאֵלי יוְצרו ַמה ַתֲעֶשה. 
 ִתיהּו, ְלִמְגַּדל עז ְוצּור ַמְחֶסה. ְּדַרְשִתיהו, ְקָרא

 ַהָבִהיר, ְואור ַמְזִהיר, ְבֵאין ָמָסְך ְוֵאין ִמְכֶסה:
  ִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנֵשא:

 
 ֲהַדר ְכבוְדָך, ְועז ָיְדָך, ְמַסְפִרים ַהָשַמִים. 

 ַפִים. ְבֵעת ֲעלוָתם, ְוֵעת ְפנוָתם, ְוֵעת ְשחוָתם אַ 
 ּוַמְלָאִכים, ֶנֱהָלִכים, ְבתוְך ַאְבֵני ֵאש ּוַמִים. 

 ְיִעידּוָך, ְויודּוָך, בוֵרא ִניב ְשָפַתִים. 
 ִכי ִתְסבל, ְולא ִתבל, ְבִלי ְזרוַע ְוָיַדִים. 
 ַתְחִתּיות, ְוִעִּלּיות, ְוַהַחּיות ְוַהִכֵסא:

 ִיְתַנֵשא:ִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרוַמם וְ 
 

 ּוִמי ְיַמֵּלל, ְכבוד ְמחוֵלל, ְשָחִקים ֶבֱאמּוָנתו. 
 ַחי עוָלם, ֲאֶשר ֶנְעָלם, ְבָגְבֵהי רּום ְמעוָנתו. 
 ּוִבְרצותו, ְבֶבן ֵביתו, ְבָאֳהלו ָשם ְשִכיָנתו. 

 ְוָשם ַמְראות, ִלְנבּואות, ְלַהִביט ֶאל ְתמּוָנתו. 
 ֵאין ָתְכִנית, ְוֵאין ֵקץ ִלְתבּוָנתו. ְבֵאין ַתְבִנית, וְ 

 ַרק ַמְרָאיו, ְבֵעין ְנִביָאיו, ְכֶמֶלְך ָרם ּוִמְתַנֵשא:
 ִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנֵשא:

 

 ְּדַבר ְגבּורות, ְבִלי ְספּורות, ּוִמי ְיַסֵפר ְתִהּלוָתיו. 
 ְזִכיר עז ְגבּורוָתיו. ַאְשֵרי ִאיש, ֲאֶשר ָיִחיש, ְלהַ 

 ְוִיָסֵמְך, ְבֵאל תוֵמְך, עוָלם ַעל ְגבּולוָתיו. 
 ְוַיֲעִריצו, שוב ְוָרצוא, ְוַיְצִּדיק ִּדין ְפֻעּלוָתיו. 
 ְויוֶדה ַעל, ֲאֶשר ָפַעל, ִכי ְלַמֲענו ֲעִלילוָתיו. 
 ְוִכי ֵיש יום, ְלֵאל ָאים, ְוִדין ַעל ָכל ַהַמֲעֶשה:

 ַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנֵשא:ִיְש 
 

 ִהְשתוֵנן, ְוִהכוֵנן, ְוִהְתבוֵנן ְבסוֶדָך. 
 ְוִהַבְטָת, ָמה ַאָתה, ּוֵמַאִין ְיסוֶדָך. 

 ּוִמי ֱהִכיְנָך, ּוִמי ֱהִביְנָך, ְוכַח ִמי ְיִניֶדָך. 
 ְוַהֵבט ֶאל, ְגבּורות ֵאל, ְוָהִעיָרה ְכבוֶדָך. 

 קור ָפֳעלו, ַאְך ָגְדלו, ָתִשיָמה ֶנְגֶּדָך. חֲ 
 ַאל ִתְדרש, ְבסוף ּוְבראש, ַבֻמְפֶלא ּוַבְמֻכֶסה:

 ִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנֵשא:
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ֹעָלִמים, ֵאין ָכמֹוָך ָבֱאֹלִהים, ְיָי, ְוֵאין ְכַמֲעֶשיָך. ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל 

ּוֶמְמַשְלְתָך ְבָכל ֹּדר ָודֹור.  ְיָי ֶמֶלְך, ְיָי ָמָלְך, ְיָי ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד.  ְיָי ֹעז ְלַעמֹו 

ִיֵתן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום. ַאב ָהַרֲחִמים, ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון,  

ְבָך ְלַבד ָבָטְחנּו, ֶמֶלְך ֵאל ָרם ְוִנָשא, ֲאדֹון  ִתְבֶנה חֹומֹות ְירּוָשָלִים.  ִכי

 עֹוָלִמים.

 
ַוְיִהי ִבְנֹסַע ָהָאֹרן ַוּיֹאֶמר ֹמֶשה:  קּוָמה ְיָי ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך, ְוָינֻסּו  פותחים את הארון

.  ָברּוְך ֶשָנַתן ְמַשְנֶאיָך ִמָפֶניָך.  ִכי ִמִצּיֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ְיָי ִמירּוָשָלִים
 תֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל ִבְקֻדָשתֹו.

 
ה' ה'. ֵאל ַרחּום ְוַחנּון. ֶאֶרְך  ]אין אומרים בר"ה שחל להיות בשבת[ אומרים ג' פעמים

 ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. נשא ָעון ָוֶפַשע ְוַחָטָאה ְוַנֵקה: 
 

ל עוָלם ַמֵּלא ִמְשֲאלות ִלבנו ְלטוָבה ְוָהֵפק ְרצוננו ְוֵתן ְשֵאָלתנו. ִרבונו שֶ 
ְוַזֵכה לנו ַלֲעשות ְרצוְנָך ְבֵלָבב ָשֵלם ְכֵדי ֶשִתְשֶרה ְשִכיָנְתָך ָעֵלינּו. ְוִיְתַקֵּים 

ֵעָצה ּוְגבּוָרה  ָבנּו ִמְקָרא ֶשָכתּוב ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה' רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוחַ 
רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה'. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו 

ְוִאמֹוֵתינּו ֶשְתַזֵכנּו ָלֶלֶכת ְבַדְרֵכי ְיָשִרים ְלָפֶניָך ְוַקְּדֵשנּו ְבִמְצוֶתיָך ְוַהבוֵטַח 
 בה' ֶחֶסד ְיסוְבֶבְנהּו ָאֵמן:

 
ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ה' ֵעת ָרצון ֱאלִהים ְבָרב ַחְסֶּדָך ֲעֵנִני ֶבֱאֶמת  ים ג' פעמיםאומר

 ִיְשֶעָך: 
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 ברכה לחולים ולמתרפאים 

 ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה
 

ּו ִמי ֶשֵבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב מֶשה ְוַאֲהרן ָּדִוד ּוְשלמה ְוִאמֹוֵתינ
ָשָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל וֵלָאה, הּוא ירפא ֶאת החולים והמתרפאים                                              

ַבֲעבּור שאנו מתפללים ַבֲעבּורם, ִבְשַכר ֶזה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְיַמֵּלא 
ֲחיֹותם, ְוִיְשַלח ְמֵהָרה ַרֲחִמים ָעָליהם ְלַהֲחִלימם ּוְלַרְפֹאתם ּוְלַהֲחִזיקם ּוְלהַ 

ְרפּוָאה ְשֵלָמה ִמן ַהָשַמִים, ְרפּוַאת ַהֶנֶפש ּוְרפּוַאת ַהגּוף,  יום תרועה הוא 
 ִמִלְזעֹוק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא, ַהְשָתא ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְונאַמר ָאֵמן:

 
  תפילה לשלום עפ"י ר' נחמן מברסלב

, ֶשְתַבֵטל ִמְלָחמֹות ֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּון ִמְּלָפֶניָך, ְיָי אֱ ְיִהי ָרצֹו
ּוְשִפיכּות ָּדִמים ִמן ָהעֹוָלם, ְוַתְמִשיְך ָשלֹום ָגדֹול ְוִנְפָלא ָבעֹוָלם, ְולֹא ִיָשא 

ירּו ְוֵיְדעּו ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ֶאת גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב, ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.  ַרק ַיכִ 
ָהֱאֶמת ַלֲאִמָתּה: ֶשּלֹא ָבאנּו ְלֶזה ָהעֹוָלם ִבְשִביל ִריב ּוַמֲחֹלֶקת, ְולֹא ִבְשִביל 
ִשְנָאה ְוִקְנָאה ְוִקְנטּור ּוְשִפיכּות ָּדִמים; ַרק ָבאנּו ָלעֹוָלם ְכֵדי ְלַהִכיר אֹוְתָך, 

. ּוְבֵכן, ַרֵחם ָעֵלינּו ְוַקֵּים ָבנּו ִמְקָרא ֶשָכתּוב: ְוָנַתִתי ָשלֹום ִתְתָבֵרְך ָלֶנַצח
ָבָאֶרץ, ּוְשַכְבֶתם ְוֵאין ַמֲחִריד, ְוִהְשַבִתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ, ְוֶחֶרב לֹא ַתֲעֹבר 

ִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ְבַאְרְצֶכם. ְוִיַגל ַכַמִים ִמְשָפט,  ּוְצָדָקה ְכַנַחל ֵאיָתן.  
 ֶאת ְיָי ַכַמִים ַלָּים ְמַכִסים.  ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן.

 

 

ד. ֵאל, ְייָׁ ֱאֹלֵהינּו, ְייָׁ ֶאחָׁ ְשרָׁ  ְשַמע יִּ

 ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו, ָגדֹול ֲאדֹוֵננּו, ָקדֹוש ונֹורא ְשמֹו.

 ַיְחָּדו.ַגְּדלּו ַליָי ִאִתי, ּוְנרֹוְמָמה ְשמֹו 
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ְלָך, ְיָי, ַהְגֻדָּלה ְוַהְגבּוָרה ְוַהִתְפֶאֶרת ְוַהֵנַצח ְוַההֹוד, ִכי ֹכל ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ, 
ְלָך, ְיָי,  ַהַמְמָלָכה ְוַהִמְתַנֵשא ְלֹכל ְלרֹאש. רֹוְממּו ְייָ ֱאֹלֵהינּו ְוִהְשַתֲחוּו ַלֲהֹדם 

, ִכי ָקדֹוש ְיָי ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְוִהְשַתֲחוּו ְלַהר ָקְדשֹו ַרְגָליו, ָקדֹוש הּוא. רֹוְממּו
 ֱאֹלֵהינּו.

 

ְוַיֲעֹזר ְוָיֵגן ְויֹוִשיַע ְלָכל ַהחֹוִסים בֹו, ְונֹאַמר ָאֵמן. ַהָכל, ָהבּו ֹגֶדל ֵלאֹלֵהינּו ּוְתנּו 
ִיְשָרֵאל ִבְקֻדָשתֹו.  ְוַאֶתם  ָכבֹוד ַלתֹוָרה. ת/ַיֲעֹמד ... ָברּוְך ֶשָנַתן תֹוָרה ְלַעמֹו

 ַהְּדֵבִקים ַביָי ֱאֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻכְּלֶכם ַהּיֹום.

 

 ָבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבָרְך: -העולה 

 ָברּוְך ה' ַהְמבוָרְך ְלעוָלם ָוֶעד: -הקהל 

 
ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם,  ָברּוְך ה' ַהְמבוָרְך ְלעוָלם ָוֶעד:  -העולה 

ֲאֶשר ָבַחר ָבנּו ִמָכל ָהַעִמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת תוָרתו. ָברּוְך ַאָתה ה', נוֵתן 
 ַהתוָרה:

 
 ואחר קריאת התורה העולה:

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

 :ְוַחֵּיי עוָלם ָנַטע ְבתוֵכנּו. ָברּוְך ַאָתה ה', נוֵתן ַהתוָרה

 

 כד(-ריאה ליום ב' ראש השנה )בראשית כב אק

יו ראשון  אֶמר ֵאָלָּ֔ ִֹ֣ ם ַוּי ה ֶאת־ַאְבָרָהֵּ֑ ים ִנָסּ֖ ֱאֹלִהָּ֔ ֶּלה ְוָהִ֣ ים ָהֵאָּ֔ י ַאַחרֶ֙ ַהְּדָבִרִ֣ ַוְיִהִ֗

א ֵֹ֥ ם ַוּי ִני׃ ַאְבָרָהּ֖ ְבָתֶ֙ ֶאת־ בֶמר ִהֵנַֽ יְדָךִּ֤ ֲאֶשר־ָאַהֶ֙ א ֶאת־ִבְנָךָ֨ ֶאת־ְיִחַֽ אֶמר ַקח־ָנָ֠ ֹּ֡ ַוּי

ק ְוֶלְך־לְ  ר ִיְצָחָּ֔ ים ֲאֶשּ֖ ָהִרָּ֔ ד ֶהַֽ ל ַאַחִ֣ ה ַעַ֚ הּו ָשםֶ֙ ְלֹעָלָּ֔ ֶרץ ַהֹמִרָּיֵּ֑ה ְוַהֲעֵלִּ֤ ָךָּ֔ ֶאל־ֶאּ֖

יָך׃  ר ֵאֶלַֽ ח ֶאת־ְשֵנִּ֤י ְנָעָריוֶ֙  גֹאַמֵ֥ ֹו ַוִּיַק֞ ַָּ֖יֲחֹבשֶ֙ ֶאת־ֲחֹמרָּ֔ ֶקר ַוַֽ ם ַבֹבִ֗ ם ַאְבָרָהָ֜ ַוַּיְשֵכָ֨

ֹו  ַמר־לֵ֥ ֹום ֲאֶשר־ָאַֽ ֶלְך ֶאל־ַהָמקּ֖ ה ַוָּיִָָ֣֖קם ַוֵּיָּ֔ י ֹעָלָּ֔ ֹו ַוְיַבַקעֶ֙ ֲעֵצִ֣ ק ְבנֵּ֑ ת ִיְצָחִ֣ ֹו ְוֵאּ֖ ִאתָּ֔

ים׃   ָהֱאֹלִהַֽ

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%92
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י ַוּיִ  שני ֹום ַהְשִליִשִ֗ ק׃ ַבּיִ֣ ֹום ֵמָרֹחַֽ ְָ֖רא ֶאת־ַהָמקּ֖ ם ֶאת־ֵעיָנָ֛יו ַוַּיֵ֥ א ַאְבָרָהִ֧  הָשָ֨

יו  ם ֶאל־ְנָעָרִ֗ אֶמר ַאְבָרָהָ֜ ָֹ֨ ה ַעד־ַוּי ַער ֵנְלָכּ֖ י ְוַהַנָּ֔ ֹור ַוֲאִנִ֣ ם־ַהֲחמָּ֔ ם ֹפהֶ֙ ִעַֽ ְשבּו־ָלֶכֵ֥

ם׃  ּוָבה ֲאֵליֶכַֽ ְשַתֲחֶוּ֖ה ְוָנשֵ֥ ה ְוִנַֽ ֶשםֶ֙ ַעל־ וֹכֵּ֑ ה ַוָּיֶ֙ י ָהֹעָלִ֗ ם ֶאת־ֲעֵצִ֣ ח ַאְבָרָהָ֜ ַוִּיַקָ֨

ו׃  ם ַיְחָּדַֽ ּו ְשֵניֶהּ֖ ֶלת ַוֵּיְלכֵ֥ ַמֲאֶכֵּ֑ ש ְוֶאת־ַהַֽ ֹו ֶאת־ָהֵאּ֖ ח ְבָידָּ֔ ֹו ַוִּיַקִ֣ ק ְבנָּ֔ אֶמר  זִיְצָחִ֣ ָֹ֨ ַוּי

אֶמר ִהֵנִּ֤ה ָהֵאשֶ֙  ִֹ֗ י ַוּי י ְבִנֵּ֑ אֶמר ִהֶנִִ֣נַֽ ֹּ֖ י ַוּי אֶמר ָאִבָּ֔ ִֹ֣ ם ָאִביוֶ֙ ַוּי ק ֶאל־ַאְבָרָהִּ֤ ִיְצָחָ֜

ה׃  ה ְלֹעָלַֽ ים ְוַאֵּיֵ֥ה ַהֶשּ֖ ֵעִצָּ֔ ה ְלֹעָלּ֖ה  חְוָהִ֣ ֹו ַהֶשָ֛ ים ִיְרֶאה־ּלֵ֥ ם ֱאֹלִה֞ אֶמרֶ֙ ַאְבָרָהָּ֔ ֶֹ֙ ַוּי

ו׃  ם ַיְחָּדַֽ ּו ְשֵניֶהּ֖ י ַוֵּיְלכֵ֥  ְבִנֵּ֑

אּו ֶאַֽ שלישי  ם ַאְבָרָהםֶ֙ ֶאת־ַוָּיֹבִ֗ ֶבן ָשִּ֤ ֹו ָהֱאֹלִהי֒ם ַוִּיָ֨ ַמר־לִ֣ ר ָאַֽ ל־ַהָמקֹו֮ם ֲאֶשִ֣

ַח  ֶשם ֹאתֹוֶ֙ ַעל־ַהִמְזֵבָּ֔ ֹו ַוָּיִּ֤ ק ְבנָּ֔ ַָּ֖יֲעֹקדֶ֙ ֶאת־ִיְצָחִ֣ ים ַוַֽ ְך ֶאת־ָהֵעִצֵּ֑ ַָּ֖יֲעֹרּ֖ ַח ַוַֽ ַהִמְזֵבָּ֔

ים׃  ַעל ָלֵעִצַֽ ט ֶאת־ יִמַמּ֖ ֶלת ִלְשֹחּ֖ ַמֲאֶכֵּ֑ ח ֶאת־ַהַֽ ֹו ַוִּיַקּ֖ ח ַאְבָרָהםֶ֙ ֶאת־ָידָּ֔ ַוִּיְשַלִּ֤

ֹו׃  אֶמר  יאְבנַֽ ֹּ֖ ם ַוּי ם׀ ַאְבָרָהֵּ֑ אֶמר ַאְבָרָהִ֣ ֹּ֖ ִים ַוּי ְך ְיהָוהֶ֙ ִמן־ַהָשַמָּ֔ יו ַמְלַאִּ֤ א ֵאָלָ֜ ַוִּיְקָרָ֨

ִני׃  ה  יבִהֵנַֽ י׀ ַעָתִ֣ ּוָמה ִכִ֣ ֹו ְמאֵּ֑ ַעש לּ֖ ַער ְוַאל־ַתֵ֥ ְָ֖דָךֶ֙ ֶאל־ַהַנָּ֔ ח ָיַֽ אֶמר ַאל־ִתְשַלִּ֤ ִֹ֗ ַוּי

א  ֵֹ֥ ָתה ְול א ֱאֹלִהיםֶ֙ ַאָּ֔ י־ְיֵרִּ֤ ְעִתי ִכַֽ ִני׃ ָיַדִ֗ ְכָת ֶאת־ִבְנָךֵ֥ ֶאת־ְיִחיְדָךּ֖ ִמֶמַֽ א  יגָחַשָ֛ ַוִּיָשָ֨

יו ַוַּיְראֶ֙  ם ֶאת־ֵעיָנִ֗ ֶלְך ַאְבָרָהםֶ֙  ַאְבָרָהָ֜ ְך ְבַקְרָנֵּ֑יו ַוֵּיִּ֤ ז ַבְסַבּ֖ ר ֶנֱאַחֵ֥ ִיל ַאַחַ֕ ְוִהֵנה־ַאָּ֔

ֹו׃  ַחת ְבנַֽ ִיל ַוַּיֲעֵלֵ֥הּו ְלֹעָלּ֖ה ַתֵ֥ ח ֶאת־ָהַאָּ֔ ֹום  ידַוִּיַקִ֣ ם־ַהָמקֵ֥ ם ֵשַֽ א ַאְבָרָהָ֛ ַוִּיְקָרִ֧

ה׃ ר ְיהָוּ֖ה ֵיָרֶאַֽ ֹום ְבַהֵ֥ ר ַהּיָּ֔ ה ֲאֶשרֶ֙ ֵיָאֵמִ֣ ּוא ְיהָוִ֣ה׀ ִיְרֶאֵּ֑   ַההּ֖

ִים׃ רביעי  ית ִמן־ַהָשָמַֽ ם ֵשִנּ֖ ְך ְיהָוּ֖ה ֶאל־ַאְבָרָהֵּ֑ א ַמְלַאֵ֥ י  טזַוִּיְקָרָ֛ אֶמר ִבֵ֥ ַֹ֕ ַוּי

א חָ  ֵֹ֥ ה ְול ר ַהֶזָּ֔ יָתֶ֙ ֶאת־ַהָּדָבִ֣ ר ָעִשָ֨ ַען ֲאֶשִּ֤ י ַיַ֚ ְעִתי ְנֻאם־ְיהָוֵּ֑ה ִכִ֗ ְכָת ֶאת־ִבְנָךֵ֥ ִנְשַבּ֖ ַשּ֖

ָך׃  ת־ַזְר  יזֶאת־ְיִחיֶדַֽ ה ֶאַֽ ה ַאְרֶבִּ֤ ְך ֲאָבֶרְכָךִ֗ ְוַהְרָבָ֨ י־ָבֵרִ֣ ִים ִכַֽ י ַהָשַמָּ֔ ֲעָךֶ֙ ְככֹוְכֵבִ֣

יו׃  ַער ֹאְיָבַֽ ת ַשֵ֥ ש ַזְרֲעָךָּ֔ ֵאּ֖ ת ַהָּיֵּ֑ם ְוִיַרִ֣ ר ַעל־ְשַפִ֣ ֹול ֲאֶשּ֖ ּו ְבַזְרֲעָךָּ֔  יחְוַכחַ֕ ְוִהְתָבֲרכִ֣

י׃  ְעָת ְבֹקִלַֽ ר ָשַמּ֖ ֶקב ֲאֶשֵ֥ ֶרץ ֵעַ֕ ל גֹוֵיִ֣י ָהָאֵּ֑ מּו  יטֹכּ֖ יו ַוָּיֻקָ֛ ָשב ַאְבָרָהםֶ֙ ֶאל־ְנָעָרָּ֔ ַוָּיִּ֤

ַבע׃ ר ָשַֽ ם ִבְבֵאֵ֥ ַבע ַוֵּיֵֶ֥שב ַאְבָרָהּ֖ ר ָשֵּ֑ ו ֶאל־ְבֵאִ֣ ּו ַיְחָּדּ֖  ַוֵּיְלכֵ֥

ה ַגם־ חמישי ה ִמְלָכֵ֥ ֵנה ָיְלָדָ֨ ר ִהָ֠ ם ֵלאֹמֵּ֑ ֶּלה ַוּיַֻגֵ֥ד ְלַאְבָרָהּ֖ ים ָהֵאָּ֔ י ַאֲחֵריֶ֙ ַהְּדָבִרִ֣ ַוְיִהִ֗

וא יָך׃  ִהָ֛ ֹור ָאִחַֽ ים ְלָנחֵ֥ י  כאָבִנּ֖ ל ֲאִבֵ֥ יו ְוֶאת־ְקמּוֵאּ֖ ּוז ָאִחֵּ֑ ֹו ְוֶאת־בִ֣ ּוץ ְבֹכרּ֖ ֶאת־עֵ֥

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%99%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%99%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%99%D7%98
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ל׃  כבם׃ ֲאָרַֽ  ת ְבתּוֵאַֽ ש ְוֶאת־ִיְדָלֵּ֑ף ְוֵאּ֖ ֹו ְוֶאת־ִפְלָּדּ֖ ֶשד ְוֶאת־ֲחזָּ֔  כגְוֶאת־ֶכִ֣

ם׃  י ַאְבָרָהַֽ ֹור ֲאִחֵ֥ ה ְלָנחּ֖ ה ִמְלָכָּ֔ ֶּלהֶ֙ ָיְלָדִ֣ ה ְשֹמָנֵ֥ה ֵאֶ֙ ל ָיַלִ֣ד ֶאת־ִרְבָקֵּ֑  כדּוְבתּוֵאּ֖

ת־ ַחש ְוֶאַֽ ַחם ְוֶאת־ַתּ֖ ַבח ְוֶאת־ַגָּ֔ ֶלד ַגם־ִהואֶ֙ ֶאת־ֶטִ֣ ה ַוֵתִּ֤ ּה ְראּוָמֵּ֑ ֹו ּוְשָמִ֣ יַלְגשּ֖ ּוִפַֽ

ה׃מַ   ֲעָכַֽ

 חצי קדיש

ְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָבא, ]הקהל עונה: ָאֵמן[ ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, יִ 

ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל,  ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

עונה: ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.   ]הקהל 

ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.[  ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשא  ְוִיְתַהָּדר 

ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְשֵמּה ְּדֻקְדָשא ְבִריְך הּוא,  ]הקהל עונה: ְבִריְך הּוא[ ְלֵעָּלא 

ְלֵעָּלא ִמן ָכל  ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ַּדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, 

 ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 ו(-מפטיר ראש השנה )במדבר כט א

ה  ם ָכל־ְמֶלֵ֥אֶכת ֲעֹבָדּ֖ ֶדשֶ֙ ִיְהֶיִ֣ה ָלֶכָּ֔ ְקָרא־ֹקָ֨ ֶדש ִמַֽ ד ַלֹחִ֗ י ְבֶאָחִ֣ ֶדש ַהְשִביִעָ֜ ּוַבֹחָ֨

א ַתֲעשֵּ֑  ִֹ֣ ם׃ ל ה ִיְהֶיֵ֥ה ָלֶכַֽ ֹום ְתרּוָעּ֖ ַחֶ֙  בּו יֵ֥ יַח ִניֹחָ֨ ה ְלֵרִּ֤ ם ֹעָלָ֜ ר ֶבן־ לה'ַוֲעִשיֶתָ֨ ַפִ֧

ד ַאִ֣  ר ֶאָחּ֖ ם׃ ָבָקָ֛ ה ְתִמיִמַֽ ים ְבֵני־ָשָנָ֛ה ִשְבָעּ֖ ד ְכָבִשִ֧ ֶלת  גִיל ֶאָחֵּ֑ ם ֹסּ֖ ּוִמְנָחָתָּ֔

ֶמן ְשֹלָשִּ֤  ִיל׃ ְבלּוָלִ֣ה ַבָשֵּ֑ ים ָלָאַֽ ר ְשֵנֵ֥י ֶעְשֹרִנּ֖ ד  דה ֶעְשֹרִניםֶ֙ ַלָפָּ֔ ֹון ֶאָחָּ֔ ְוִעָשרִ֣

ת הַ  ד ְלִשְבַעּ֖ ֶבש ָהֶאָחֵּ֑ ים׃ ַלֶכּ֖ ר  הְכָבִשַֽ את ְלַכֵפּ֖ ד ַחָטֵּ֑ ים ֶאָחּ֖ ּוְשִעיר־ִעִזֵ֥

ם׃  ם  וֲעֵליֶכַֽ ּה ְוִנְסֵכיֶהּ֖ ת ַהָתִמידֶ֙ ּוִמְנָחָתָּ֔ ּה ְוֹעַלִּ֤ ֶדש ּוִמְנָחָתִ֗ ת ַהֹחָ֜ ִמְּלַב֩ד ֹעַלָ֨

ה  ַח ִאֶשּ֖ יַח ִניֹחָּ֔ ם ְלֵרִ֣  ׃לה'ְכִמְשָפָטֵּ֑

  הגבהה וגלילה
 ְוזאת ַהתוָרה ֲאֶשר שם מֶשה ִלְפֵני ְבֵני ִישָרֵאל: ַעל ִפי ה' ְבַיד מֶשה:

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%9B%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%9B%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%91_%D7%9B%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%98_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%98_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%98_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%98_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%98_%D7%95
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ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם. ֲאֶשר ָבַחר ִבְנִביִאים טוִבים. ְוָרָצה 

ה ַעְבּדו. ְבִדְבֵריֶהם ַהֶנֱאָמִרים ֶבֱאֶמת. ָברּוְך ַאָתה ה'. ַהבוֵחר ַבתוָרה ּוְבמשֶ 
 ּוְבִישָרֵאל ַעמו. ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְוַהֶצֶדק:

 
 ט(י-ה יום ב ראש השנה )ירמיהו לא אהפטר

ל׃  ֹו ִיְשָרֵאַֽ ֹוְך ְלַהְרִגיעּ֖ ֶרב ָהלֵ֥ יֵדי ָחֵּ֑ ם ְשִרִ֣ ר ַעּ֖ א ֵחןֶ֙ ַבִמְדָבָּ֔ ה ָמָצֵ֥ ר ְיהָוָּ֔ ה ָאַמִ֣  בֹכַ֚

ֶסד׃  יְך ָחַֽ ן ְמַשְכִתֵ֥ יְך ַעל־ֵכּ֖ ת עֹוָלםֶ֙ ֲאַהְבִתָּ֔ י ְוַאֲהַבִּ֤ ה ִלֵּ֑ ֹוק ְיהָוּ֖ה ִנְרָאִ֣ ֹוד  גֵמָרחַ֕ עִּ֤

ים׃  ֹול ְמַשֲחִקַֽ את ִבְמחֵ֥ ִיְך ְוָיָצּ֖ י ֻתַפָּ֔ ֹוד ַתְעִּדִ֣ ל עַ֚ ית ְבתּוַלּ֖ת ִיְשָרֵאֵּ֑ ִנְבֵנָּ֔  דֶאְבֵנְךֶ֙ ְוַֽ

לּו׃  ים ְוִחֵּלַֽ ּו ֹנְטִעּ֖ ֹון ָנְטעֵ֥ ְמרֵּ֑ י ֹשַֽ ים ְבָהֵרּ֖ י ְכָרִמָּ֔ ֹוד ִתְטִעִ֣ ּו  העַ֚ ֹום ָקְראֵ֥ י ֶיש־יָּ֔ ִכִ֣

ינּו׃ ֹון ֶאל־ְיהָוּ֖ה ֱאֹלֵהַֽ ּומּו ְוַנֲעֶלִ֣ה ִצּיָּ֔ ִים קַ֚ ר ֶאְפָרֵּ֑ ים ְבַהִ֣ ה  וֹנְצִרּ֖ ר ְיהָוִ֗ ה׀ ָאַמִ֣ ִכי־ֹכִ֣

ע ְיהָוהֶ֙  ּו הֹוַשִּ֤ ְללּוֶ֙ ְוִאְמרָּ֔ יעּו ַהַֽ אש ַהגֹוִיֵּ֑ם ַהְשִמִּ֤ ִֹ֣ ּו ְבר ה ְוַצֲהלּ֖ ֲעֹקבֶ֙ ִשְמָחָּ֔ ּו ְלַיַֽ ָרנִּ֤

ת ְשֵאִרֵ֥  ת־ַעְמָךָּ֔ ֵאּ֖ ל׃ ֶאַֽ ֹון ְוִקַבְצִתי֮ם  זית ִיְשָרֵאַֽ ֶרץ ָצפִ֗ ם ֵמֶאִ֣ יא אֹוָתָ֜ ִהְנִנ֩י ֵמִבָ֨

ם עִ  ָנה׃ ִמַּיְרְכֵתי־ָאֶר֒ץ ָבַ֚ ּובּו ֵהַֽ ֹול ָישֵ֥ ל ָגדּ֖ ו ָקָהֵ֥ ֶדת ַיְחָּדֵּ֑ ה ְוֹיֶלּ֖ ַח ָהָרֵ֥ י  חֵּוִ֣ר ּוִפֵסָּ֔ ִבְבִכִ֣

בְ  אּו ּוַֽ ּה ָיֹבִ֗ ּו ָבֵּ֑ א ִיָכְשלּ֖ ֵֹ֥ ר ל ֶרְך ָיָשָּ֔ ִים ְבֶדִ֣ ֹוִליֵכםֶ֙ ֶאל־ַנֲִ֣חֵלי ַמָּ֔ ֹוִביֵל֒ם אַֽ ַתֲחנּוִני֮ם אַֽ

ּוא׃  ִרי הַֽ ִים ְבֹכֵ֥ ב ְוֶאְפַרּ֖ יִתי ְלִיְשָרֵאלֶ֙ ְלָאָּ֔ י־ָהִיִּ֤ ידּו  טִכַֽ ם ְוַהִגֵ֥ ּו ְדַבר־ְיהָוהֶ֙ גֹוִיָּ֔ ִשְמעִּ֤

ֹו׃  ה ֶעְדרַֽ ֹו ְכֹרֶעֵ֥ נּו ּוְשָמרּ֖ ה ִיְשָרֵאלֶ֙ ְיַקְבֶצָּ֔ ּו ְמָזֵרִּ֤ ק ְוִאְמרִ֗ ים ִמֶמְרָחֵּ֑ ה  יָבִאִּיּ֖ י־ָפָדֵ֥ ִכַֽ

נּו׃  ֹו ִמַּיּ֖ד ָחָזֵ֥ק ִמֶמַֽ ב ּוְגָאלַ֕ ת־ַיֲעֹקֵּ֑ ּו ִבְמרֹום־ִצּיֹו֒ן ְוָנֲה֞רּו ֶאל־ יאְיהָוּ֖ה ֶאַֽ ּוָבאּ֮ו ְוִרְננִ֣

ה ַנְפָשםֶ֙  ר ְוָהְיָתִּ֤ אן ּוָבָקֵּ֑ ֹּ֖ ר ְוַעל־ְבֵני־צ ש ְוַעל־ִיְצָהָּ֔ ה ַעל־ָּדָגןֶ֙ ְוַעל־ִתיֹרִ֣ ּוב ְיהָוִ֗ טִ֣

ָ֖ן ָרֶוָּ֔  ֹוד׃ ְכַגִ֣ ה עַֽ יפּו ְלַדֲאָבּ֖ ים  יבה ְולֹא־יֹוִסֵ֥ ֹול ּוַבֻחִרֵ֥ ח ְבתּוָלהֶ֙ ְבָמחָּ֔ ז ִתְשַמִּ֤ ָאִ֣

ם׃ ּוְזֵקִנּ֖  ים ִמיגֹוָנַֽ ים ְוִשַמְחִתּ֖ ַחְמִתָּ֔ ם ְלָששֹוןֶ֙ ְוִנִ֣ י ֶאְבָלִּ֤ ו ְוָהַפְכִתָ֨ י ְוִר  יגים ַיְחָּדֵּ֑ ֵּויִתָ֛

עּו ְנֻאם־ְיהָוַֽה׃  י ִיְשָבּ֖ י ֶאת־טּוִבֵ֥ ֶשן ְוַעִמָ֛ ים ָּדֵּ֑ ה׀  ידֶנֵֶ֥פש ַהֹכֲהִנּ֖ ֹול ֹכִ֣ ה קִ֣ ר ְיהָוִ֗ ָאַמִ֣

ם ַעל־ ל ְמַבָכִ֣ה ַעל־ָבֶנֵּ֑יָה ֵמֲאָנָ֛ה ְלִהָנֵחֵ֥ ים ָרֵחּ֖ י ַתְמרּוִרָּ֔ ה ִנְשָמעֶ֙ ְנִהיֶ֙ ְבִכִ֣ ְבָרָמִּ֤

נּו׃  י ֵאיֶנַֽ ש  טוָבֶנּ֖יָה ִכֵ֥ ה ִכ֩י ֵיָ֨ ִכי ְוֵעיַנִָּ֖֖יְך ִמִּדְמָעֵּ֑ י קֹוֵלְךֶ֙ ִמֶבָּ֔ ה ִמְנִעִּ֤ ר ְיהָוִ֗ ה׀ ָאַמִ֣ ֹכִ֣

ב׃  ֶרץ אֹוֵיַֽ בּו ֵמֶאֵ֥ ה ְוָשּ֖ ר ִלְפֻעָּלֵתְךֶ֙ ְנֻאם־ְיהָוָּ֔ ְך ְנֻאם־ טזָשָכִּ֤ ְוֵיש־ִתְקָוֵ֥ה ְלַאֲחִריֵתּ֖

ם׃  ים ִלְגבּוָלַֽ בּו ָבִנּ֖ ר  יזְיהָוֵּ֑ה ְוָשֵ֥ ִאָּוֵסָּ֔ ִניֶ֙ ָוַֽ ד ִיַסְרַתֶ֙ ִיםֶ֙ ִמְתנֹוֵדָּ֔ ְעִתי ֶאְפַרֶ֙ ֹוַע ָשַמִ֗ ָשמִ֣

י׃  ה ְיהָוֵ֥ה ֱאֹלָהַֽ י ַאָתּ֖ ּוָבה ִכֵ֥ ִני ְוָאשָּ֔ ד ֲהִשיֵבִ֣ א ֻלָמֵּ֑ ִֹ֣ ֶגל ל י שּוִביֶ֙  יחְכֵעּ֖ י־ַאֲחֵרִּ֤ ִכַֽ

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%99%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%98%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9C%D7%90_%D7%99%D7%96
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ְשִתי ְוַגם־נִ  ְך ֹבַ֚ ְקִתי ַעל־ָיֵרֵּ֑ י ָסַפּ֖ ְָ֖דִעָּ֔ ֲחֵריֶ֙ ִהָּוִ֣ ְמִתי ְוַאַֽ ת ִנַחָּ֔ אִתי ֶחְרַפֵ֥ י ָנָשּ֖ ְמִתי ִכֵ֥ ְכַלָּ֔

י׃  ם ֶיִֶ֣לד שַ  יטְנעּוָרַֽ ִים ִאַ֚ י ֶאְפַרִ֗ יר ִלָ֜ נּו ֲהֵב֩ן ַיִקָ֨ ר ֶאְזְכֶרּ֖ ֹו ָזֹכֵ֥ י ַדְבִריֶ֙ בָּ֔ י־ִמֵּדִּ֤ ים ִכַֽ ֲעֻשִעָּ֔

ם א   ֹו ַרֵחֵ֥ ּו ֵמַעיֶ֙ לָּ֔ ן ָהמִּ֤ ֹוד ַעל־ֵכִ֗ נּו ְנֻאם־ְיהָוַֽה׃ עֵּ֑  ַרֲחֶמּ֖

 

ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם. צּור ָכל ָהעוָלִמים. ַצִּדיק ְבָכל ַהּדורות. 
עושה. ַהְמַדֵבר ּוְמַקֵּים ֶשָכל ְּדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק: ֶנֱאָמן ָהֵאל ַהֶנֱאָמן ָהאוֵמר וְ 

ַאָתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ְוֶנֱאָמִנים ְּדָבֶריָך. ְוָדָבר ִמְּדָבֶריָך ָאחור לא יָשּוב ֵריָקם. 
 ָריו:ִכי ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָתה: ָברּוְך ַאָתה ה'. ָהֵאל ַהֶנֱאָמן ְבָכל ְּדבָ 

 

 ַרֵחם ַעל ִצּיון ִכי ִהיא ֵבית ַחֵּיינּו. ְותשמחה ותשכון בה לעולם ועד. 
 ָברּוְך ַאָתה ה'. ְמשֵמַח ִצּיון ְבָבֶניָה:  

 
שְמֵחנּו ה' ֱאלֵהינּו ְבֵאִלָּיהּו ַהָנִביא ַעְבֶּדָך ּוְבַמְלכּות ֵבית ָּדִוד ְמִשיֶחָך. 

נּו. ַעל ִכְסאו לא ֵיֵשב ָזר ְולא ִיְנֲחלּו עוד ֲאֵחִרים ֶאת ִבְמֵהָרה ָיבוא ְוָיֵגל ִלבֵ 
ְכבודו. ִכי ְבֵשם ָקְדְשָך ִנְשַבְעָת לו ֶשּלא ִיְכֶבה ֵנרו ְלעוָלם ָוֶעד: ָברּוְך ַאָתה 

 ה'. ָמֵגן ָּדִוד:
 

ֶזה ֶשָנַתָת ַעל ַהתוָרה ְוַעל ָהֲעבוָדה ְוַעל ַהְנִביִאים ְוַעל יום ַחג ַהָשבּועות הַ 
ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ְלששון ּוְלשְמָחה, ְלָכבוד ּוְלִתְפָאֶרת, ַעל ַהכל ה' ֱאלֵהינּו 
ֲאַנְחנּו מוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אוָתְך. ִיְתָבַרְך ִשְמָך ְבִפי ָכל ַחי ָתִמיד ְלעוָלם 

 ָכרון. ָוֶעד: ָברּוְך ַאָתה ה'. ְמַקֵּדש )השבת( ישראל ויום ַהזִ 
 

ִמי ֶשֵבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ְוִאמֹוֵתינּו ָשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה 
הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָכל ַהָקָהל ַהָקדֹוש ַהֶזה, ְגדֹוִלים ּוְקַטִנים, ְגָבִרים ְוָנִשים, ָבֵנינּו 

ָרצֹון ֶשֶמֶלְך ָהעֹוָלִמים ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ְוִיְשַמע ֶאת  ּוְבנֹוֵתינּו, ְוָכל ֲאֶשר ָלנּו. ְיִהי
קֹול ְתִפּלֹוֵתינּו, ְויֹוִשיֵענּו ִמָכל ָצָרה ְוצּוָקה. ְיֵהא ה' ְבַסֲעֵדנּו, ְוָיֵגן ַבֲעֵדנּו, 

עּות, ִויַסֵּלק ְוִיְפֹרש ֻסַכת ְשלֹומֹו ָעֵלינּו, ְוִיַטע ֵביֵנינּו ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה, ָשלֹום ְוֵר 
ִשְנַאת ִחָנם ִמֵביֵנינּו, ִויַקֵּים ָבנּו ִמְקָרא ֶשָכתּוב: יהוה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם יֹוֵסף 
ֲעֵליֶכם ָכֶכם ֶאֶלף ְפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַכֲאֶשר ִּדֵבר ָלֶכם.  ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון, 

 ְונֹאַמר ָאֵמן.
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ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ְוִאמֹוֵתינּו ָשָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ִמי ֶשֵבַרְך ֲאבֹוֵתינּו 

הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל, ִויַגֶּלה ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשַבע 
ִּיְזכּו ַלֲאבֹוֵתינּו ָלֵתת ָלנּו.  ָאָנא יהוה, ְיִהי ַחְסְּדָך ִעם ָראֵשי ַהְמִדיָנה, שֶ 

ִלְבנֹוָתּה ּוְלַבְסָסּה ְבִמְשָפט ּוְבֶצֶדק ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם. ֵתן ְבִלָבם ּוְבִלֵבנּו 
ַאֲהַבת ַאֵחינּו ֵבית ִיְשָרֵאל ְבָכל ָמקֹום ֶשֵהם, ֶשֵנָעֶשה ֻכָּלנּו ֲאֻגָּדה ַאַחת 

, ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ְשָמר־ָנא ַעל ַלֲעשֹות ְרצֹוְנָך ְבֵלָבב ָשֵלם. יהוה ְצָבאֹות
ַחָּיֵלי ְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיְשָרֵאל ְוַהִציֵלם ִמָכל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמָכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה, 
ּוְשַלח ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבָכל ַמֲעֵשי ְיֵדיֶהם: ֵצאָתם ְלָשלֹום ּובֹוָאם ְלָבֵתיֶהם 

ים ּוְלָשלֹום. ָאִבינּו ֶשַבָשַמִים, ִשים ָשלֹום ָבָאֶרץ ְוִשְמַחת ּוְלַיִקיֵריֶהם ְלַחּיִ 
עֹוָלם ְלָכל יֹוְשֶביָה, ְוָשב ַיֲעֹקב ְוָשַקט ְוַשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד. ִויֻקַּים ָבנּו ִבְמֵהָרה 

ֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד, ְבָיֵמינּו ִמְקָרא ֶשָכתּוב: ְוָיְשבּו ִאיש ַתַחת ַגְפנֹו ְוַתַחת ְת 
ִכי ִפי יהוה ְצָבאֹות ִּדֵבר. ּוְפֹרש ֻסַכת ְשלֹוֶמָך ַעל ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵכן 

 ְיִהי ָרצֹון, ְונֹאַמר ָאֵמן.
 

  



 סדר תקיעת שופר
 

 עת שערי רצון / ר' יהודה בן שמואל עבאס
 
 ַשֲעֵרי ָרצֹון ְלִהָפֵתחַ  ֵעת

 ה ַכַפי ְלֵאל שֹוֵטחַ יֹום ֶאְהיֶ 
 ָאָנא ְזֹכר ָנא ִלי ְביֹום הֹוֵכחַ 

 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 
 

 נָֻסה ְבסֹוף ַהְעָשָרה ָבַאֲחִרית
 ַהֵבן ֲאֶשר נֹוַלד ְלָך ִמָשָרה

 ִאם ַנְפְשָך בֹו ַעד ְמֹאד ִנְקָשָרה
 קּום ַהֲעֵלהּו ִלי ְלעֹוָלה ָבָרה

 ר ָכבֹוד ְלָך זֹוֵרחַ ַעל ַהר ֲאשֶ 
 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 

 
 ְלָשָרה ִכי ֲחמּוֵדְך ִיְצָחק ָאַמר

 ָגַדל ְולֹא ָלַמד ֲעבֹוַדת ַשַחק
 ֵאֵלְך ְואֹוֵרהּו ֲאֶשר לֹו ֵאל ָחַק

 ָאְמָרה ְלָכה ָאדֹון ֲאָבל ַאל ִתְרַחק
 ָעָנּה ְיִהי ִלֵבְך ְבֵאל בֹוֵטח

 ַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ עֹוֵקד וְ 
 

 ְוִהְשִכים ַלֲהֹלְך ַבֹבֶקר ָשַַחר
 ּוְשֵני ְנָעָריו ִמְמֵתי ַהֶשֶקר

 יֹום ַהְשִליִשי ָנְגעּו ֶאל ֵחֶקר
 ַוַּיְרא ְּדמּות ָכבֹוד ְוהֹוד ָוֶיֶקר

 ָעַמד ְוִהְתבֹוָנֵן ְלִהָמֵשחַ 
 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 

 
 ְנָעָריו ִכי ְקָרָאם ֵלאֹמר עּוָיְד 

 אֹור ַהְרִאיֶתם ָצץ ְברֹאש ַהר ַהֹמר
 ַוּיֹאְמרּו לֹא ֶנֱחֶזה ַרק ַמְהמֹור

מֹור  ָעָנה ְשבּו ֹפה ַעם ְמשּוִלים ַלְחֲ
 ַוֲאִני ְוַהַנַער ְלִהְשַתֵטחַ 
 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 

 

 ָלאָכהְשֵניֶהם ַלֲעשֹות ִבְמ  ָהְלכּו
 ִיְצָחק ְלָאִביו ָכָכה ְוַיֲעֶנה

 ָאִבי ְרֵאה ֵאש ַוֲעֵצי ַמֲעְָרָכה
 ַאֵּיה ֲאֹדִני ֶשה ֲאֶשר ַכֲהְָלָכה
 ַהַאְת ְביֹום ֶזה ָּדְתָך שֹוֵכחַ 

 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 
 

 ְוַיֲעֶנה ָאִביו ְבֵאל ַחי ַמְחֶסה
 ה ַהֶשהִכי הּוא ֲאֶשר ִיְרֶאה ְלעֹולָ 

 ַּדע ָכל ֲאֶשר יְַחֹפץ ֱאֹלִהים ַיֲעְֶשה
 ִנְבֶנה ְבִני ַהּיֹום ְלָפָניו ִכֵסא

 ָאז ַיֲאִמיר ֶזַבח ְוַהזֹוֵבחַ 
 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 

 
 ְבַשְעֵרי ַרֲחִמים ִלְפֹתחַ  ָּדְפקּו

 ַהֵבן ְלִהָזַבח ְוָאב ִלְזֹבחַ 
ֵאל ּוְברַ   ֲחָמיו ִלְבֹטחַ ֹקִוים ְלָ

 ְוֹקֵוי ה' ַיֲחִליפּו ֹכחַ 
 ָּדְרשּו ְבַנְחַלת ֵאל ְלִהְסַתֵפחַ 

 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 
 

 ֲעֵצי עֹוָלה ְבאֹון ָוַחִיל ֵהִכין
ָעְַקדֹו ַאִיל  ַוַּיֲעֹקד ִיְצָחק ַכ ְ

 ַוְיִהי ְמאֹור יֹוָמם ְבֵעיָנם ַלִיל
 ְזִלים ְבַחִילַוֲהְמֹון ְּדָמָעיו נֹו

 ַעִין ְבַמר בֹוָכה ְוֵלב ָשֵמחַ 
 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 

 
 ְלִאִמי ִכי ְששֹוָנּה ָפָנה ִשיחּו

 ַהֵבן ֲאֶשר ָיְלָדה ְלִתְשִעים ָשָנה
 ָהָיה ְלֵאש ּוְלַמֲאֶכֶלת ָמָנה

 ָאָנה ֲאַבֵקש ָלּה ְמַנֵחם ָאָנה
 ֶכה ְוִתְתַיֵפחַ ַצר ִלי ְלֵאם ִתבְ 

 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 
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 ֶיֱהֶמה ִמְדָבִרי ִמַמֲאֶכֶלת
 ָנא ַחְּדָדּה ָאִבי ְוֶאת ַמְאָסִרי
 ַחֵזק ְוֵעת ְיֵַקד ְיקֹוד ִבְבָשִרי
ְפִרי  ַקח ִעְמָך ַהִנְשָאר ֵמֲאֶ

 ְוְאֹמר ְלָשָרה ֶזה ְלִיְצָחק ֵריחַ 
 ַהִמְזֵבחַ עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד וְ 

 
 ָכל ַמְלֲאֵכי ֶמְרָכָבה ְוֶיֱהמּו

 אֹוַפן ְוָשָרַף שֹוֲאִלים ִבְנָדָבה
 ִמְתַחְנִנים ָלֵאל ְבַעד ַשר ָצָבא
 ָאָנא ְתָנה ִפְדיֹום ְוֹכֶפר ָהָבה

 ַאל ָנא ְיִהי עֹוָלם ְבִלי ָיֵרחַ 
 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 

 

 ֹון ָשַמִיםָאַמר ְלַאְבָרָהם ֲאד
 ַאל ִתְשְלָחה ָיד ֶאל ְשִליש אֹּוַרִים

 שּובּו ְלָשלֹום ַמְלֲאֵכי ַמְחַנִים
 יֹום ֶזה ְזכּות ִלְבֵני ְירּוָשַלִים
 בֹו ַשֲעֵרי ַרֲחִמים ֲאִני פֹוֵתחַ 

 עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 
 

 שֹוֵכן ְזבּול ּוְשֻבָעה ִלְבִריְתָך
 ָדה סֹוֲעָרה ּוְנגּוָעהָזְכָרה ְלעֵ 

 ּוְשַמע ְתִקיָעה תֹוְקָעה ּוְתרּוָעה
 ֶוֱאְֹמר ְלִצּיֹון ָבא ְזַמן ַהְישּוָעה

 ִינֹון ְוֵאִלָּיה ֲאִני שֹוֵלחַ 
  עֹוֵקד ְוַהֶנְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ 

 

ֹור׃   מזמור מז אומרים ז' פעמים ַרח ִמְזמַֽ ַח׀ ִלְבֵני־ֹקֵּ֬ ף  בַלְמַנֵצֵּ֬ ַעִמים ִתְקעּו־ָכֵּ֑ ל־ָהַ֭ ָכַֽ
ה׃  ֹול ִרָנַֽ ים ְבקִ֣ אֹלִהִ֗ יעּו ֵלָ֝ ֶרץ׃  גָהִרֵ֥ דֹול ַעל־ָכל־ָהָאַֽ ֶלְך ָגָ֝ א ֶמֵ֥ ֹון נֹוָרֵּ֑ י־ְיהָוִ֣ה ֶעְליִ֣ ִכַֽ

ינּו׃  ד ַחת ַרְגֵלַֽ ים ַתִ֣ ְלֻאִמִ֗ ינּו ּוָ֝ ים ַתְחֵתֵּ֑ ר ַעִמִ֣ ת  הַיְדֵבִ֣ נּו ֶאֵ֥ ִיְבַחר־ָלֵ֥נּו ֶאת־ַנֲחָלֵתֵּ֑
ָלה׃  ב ֶסַֽ ב ֲאֶשר־ָאֵהִ֣ ֹון ַיֲעֹקּ֖ ֹלִהים ִבְתר וְגאָ֨ ר׃ ָעָלִ֣ה ֱאַ֭ ֹול שֹוָפַֽ ה ְבקִ֣ ֹהָוִ֗ ה ְיָ֝  זּוָעֵּ֑

רּו׃  נּו ַזֵמַֽ ּו ְלַמְלֵכִ֣ רּו ַזְמרּ֖ ים ַזֵמֵּ֑ ּו ֱאֹלִהִ֣ ּו  חַזְמרִ֣ ים ַזְמרֵ֥ ֶרץ ֱאֹלִהִ֗ ֶלְך ָכל־ָהָאֵ֥ י ֶמּ֖ ִכִּ֤
יל׃  ֹו׃  טַמְשִכַֽ א ָקְדשַֽ ב׀ ַעל־ִכֵסֵּ֬ ים ָיַשִּ֤ ֹלִהִ֗ ֹלִהים ַעל־גֹוִיֵּ֑ם ֱאָ֝ י  יָמַלְִ֣ך ֱאַ֭ יֵבִּ֤ ְנִד֘

ה׃ ד ַנֲעָלַֽ ֶרץ ְמֹאִ֣ ִגֵני־ֶאִ֗ אֹלִהים ָמַֽ י ֵלַַֽ֭ ם ִכִ֣ ָהֵ֥ י ַאְבָרַ֫ פּו ַע֮ם ֱאֹלֵהֵ֪ ים׀ ֶנֱאָסִ֗  ַעִמָ֨

 

 ַיְשִמיַע ְישּוָעה     ה' ְבקֹול שֹוָפר
 ָעה  ְבבֹוא ֶחְזיֹון ְתשּו  ְלַקֵבץ ֶשה ְפזּוָרה

 ה' ְבקֹול שֹוָפר    ָעָלה ֱאֹלִהים ִבְתרּוָעה
 

 קֹול ִמָשַמִים     ה' ְבקֹול שֹוָפר
 ְוַעל ְירּוָשַלִים     ַעל ַהר ַהֹקֶדש
 ְתִהי ְכֵמרֹאש ְנטּוָעה     ְוָאז ַכַנת ְיִמיְנָך

 ה' ְבקֹול שֹוָפר    ָעָלה ֱאֹלִהים ִבְתרּוָעה
  

 ְיַגֶּלה ֵקץ ּוְזַמן     ָפרה' ְבקֹול שֹו
 ְבַסֲערֹות ֵתיָמן    ֵעת ִיְתַקע ְוָהַלְך

 ֲאַזי ִתְהֶיה ְפרּוָעה    ּוַמְלכּות ָהִרְשָעה
 ה' ְבקֹול שֹוָפר    ָעָלה ֱאֹלִהים ִבְתרּוָעה

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96_%D7%99
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 ְבַהר ַהֹקֶדש ִתְתַקע     ה' ְבקֹול שֹוָפר
 ר ִיָבַקע  ְוַהר ֵשִעי  ְנֵוה ִצּיֹון ִתְרַקע
 ַהָּיֵתד ַהְתקּוָעה    ְוִתָנֵתק ְוָתמּוש

 ה' ְבקֹול שֹוָפר    ָעָלה ֱאֹלִהים ִבְתרּוָעה

 
 קודם תקיעת שופר יאמר התוקע אלו הפסוקים בקול רם

 ִמן ַהֵמַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבֶמְרַחב ָיּה: 

 ִתי ְלַשְוָעִתי: קוִלי ָשָמְעָת ַאל ַתְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוחָ 

 ראש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעוָלם ָכל ִמְשַפט ִצְדֶקָך: 

 ֲערוב ַעְבְּדָך ְלטוב ַאל ַיַעְשקּוִני ֵזִדים: 

 ָשש ָאנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ְכמוֵצא ָשָלל ָרב: 

 טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְמֵדִני ִכי ְבִמְצוׂ ֶתיָך ֶהֱאָמְנִתי: 

 ה ָנא ה' ּוִמְשָפֶטיָך ַלְמֵדִני:ִנְדבות ִפי ְרצֵ 

 ָעָלה ֱאלִהים ִבְתרּוָעה ה' ְבקול שוָפר:

ם  עולָׁ ה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָׁ רּוְך ַאתָׁ  בָׁ

יו וְ  ְצותָׁ נּו ְבמִּ ְדשָׁ ר: ֲאֶשר קִּ ְשמוַע קול שופָׁ נּו לִּ ּוָׁ  צִּ

ם  עולָׁ ה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָׁ רּוְך ַאתָׁ  בָׁ

נּו ַלְזַמן ַהֶזה:ֶשֶהֱחיָׁנּו ְוקִּ  יעָׁ גִּ נּו ְוהִּ  ְּימָׁ

 תרועה תקיעה: -תקיעה שברים

 תרועה תקיעה: -תקיעה שברים

 תרועה תקיעה: -תקיעה שברים

 

 תקיעה שברים תקיעה: 

 תקיעה שברים תקיעה: 

 תקיעה שברים תקיעה: 

 

 תקיעה תרועה תקיעה: 

 תקיעה תרועה תקיעה: 

 תקיעה תרועה תקיעה גדולה:
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ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֶשַיֲעלּו ֵאּלּו ַהַמְלָאִכים ַהּיוְצִאים 

ִמן ַהשוָפר ּוִמן ַהְתִקיָעה ּוִמן ַהְשָבִרים ּוִמן ַהְתרּוָעה ִלְפֵני ִכֵסא ְכבוֶדָך 

ה:  ּוְתַמֵּלא ָעֵלינּו ְבַרֲחִמים ְוַיְמִליצּו טוב ַבֲעֵדנּו ְוֵתָעֶשה ִעָמנּו אות ְלטובָ 

 ָברּוְך ַאָתה ַבַעל ָהַרֲחִמים: 

  םרימר הש"ץ זה בקול רם והקהל חוזואח"כ יא

 ַאְשֵרי ָהָעם יוְדֵעי ְתרּוָעה ה' ְבאור ָפֶניָך ְיַהֵּלכּון:

 ְבִשְמָך ְיִגילּון ָכל ַהּיום ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו: 

 ַקְרֵננּו: מו ָאָתה ּוִבְרצוְנָך ָתרּוםזָ ִכי ִתְפֶאֶרת עֻ 

ַאְשֵרי יוְשֵבי ֵביֶתָך, עוד ְיַהְללּוָך ֶסָלה:  ַאְשֵרי ָהָעם ֶשָכָכה ּלו, ַאְשֵרי ָהָעם 

ֶשה' ֱאלָהיו: ְתִהָּלה ְלָדִוד, ֲארוִמְמָך ֱאלוַהי ַהֶמֶלְך, ַוֲאָבְרָכה ִשְמָך ְלעוָלם וֶָעד:  

ָבְרֶכָך, ַוֲאַהְלָלה ִשְמָך ְלעוָלם ָוֶעד:  ָגדול ה' ּוְמֻהָּלל ְמאד, ְוִלְגֻדָּלתו ְבָכל יום אֲ 

ֵאין ֵחֶקר:  ּדור ְלדור ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך, ּוְגבּורֶתיָך ַיִגידּו:  ֲהַדר ְכבוד הוֶדָך, ְוִדְבֵרי 

ָך ֲאַסְפֶרָנה:  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ִנְפְלאֶתיָך ָאִשיָחה:  ֶוֱעזּוז נוְראֶתיָך יאֵמרּו, ּוְגֻדָּלְת 

ַיִביעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵננּו:  ַחנּון ְוַרחּום ה', ֶאֶרְך ַאַפִים ּוְגָדל ָחֶסד:  טוב ה' ַלכל, 

ְוַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו:  יודּוָך ה' ָכל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה:  ְכבוד 

ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵברּו:  ְלהוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְגבּורָתיו, ּוְכבוד ֲהַדר ַמְלכּוְתָך יאֵמרּו 

ַמְלכּותו:  ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל עוָלִמים, ּוֶמְמַשְלְתָך ְבָכל ּדור ָודר:  סוֵמְך ה' 

ָתה נוֵתן ָלֶהם ְלָכל ַהנְפִלים, ְוזוֵקף ְלָכל ַהְכפּוִפים:  ֵעיֵני כל ֵאֶליָך ְיַשֵברּו, ְואַ 

ֶאת ָאְכָלם ְבִעתו:  פוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצון:  ַצִּדיק ה' ְבָכל 

ְּדָרָכיו, ְוָחִסיד ְבָכל ַמֲעָשיו:  ָקרוב ה' ְלָכל קְרָאיו, ְלכל ֲאֶשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  

ע ְויוִשיֵעם:  שוֵמר ה' ֶאת ָכל אֲהָביו, ְרצון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשה, ְוֶאת ַשְוָעָתם ִיְשמַ 

ְוֵאת ָכל ָהְרָשִעים ַיְשִמיד:  ְתִהַּלת ה' ְיַדֶבר ִפי, ִויָבֵרְך ָכל ָבָשר ֵשם ָקְדשו 

 ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעָתה ְוַעד עוָלם, ַהְללּוָיּה: ְלעוָלם ָוֶעד: 
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ְמֹלְך ה' ְלעֹולָׁם ּיֹון ְלֹדר וָֹׁדר ַהְללּו יָּׁה: יִּ ְך צִּ  ֱאֹלַהיִּ

 

ָמִים. ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְיַהְללּו ֶאת ֵשם ְיָי, ִכי ִנְשָגב ְשמֹו ְלַבּדֹו. הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְושָ 

 ְתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו, ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ַעם ְקֹרבֹו, ַהְללּוָיּה. ְלַעמֹו,

לה' ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה. ֵתֵבל ְויְשֵבי ָבּה: ִכי הּוא ַעל ַיִמים  ְלָדִוד ִמְזמור.כשחל בחול 

ְיָסָדּה. ְוַעל ְנָהרות ְיכוְנֶנָה: ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה'. ּוִמי ָיקּום ִבְמקום ָקְדשו: ְנִקי 

ָכה ַכַפִים ּוַבר ֵלָבב. ֲאֶשר לא ָנשא ַלָשְוא ַנְפִשי ְולא ִנְשַבע ְלִמְרָמה: ִישא ְבָר 

ֵמֵאת ה'. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְשעו: ֶזה ּדור ּדְרָשיו. ְמַבְקֵשי ָפֶניָך ַיֲעקב ֶסָלה: 

שאּו ְשָעִרים ָראֵשיֶכם ְוִהָנשאּו ִפְתֵחי עוָלם. ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָכבוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך 

ם ָראֵשיֶכם ּושאּו ִפְתֵחי ַהָכבוד. ה' ִעזּוז ְוִגבור. ה' ִגבור ִמְלָחָמה: שאּו ְשָעִרי

עוָלם. ְוָיבא ֶמֶלְך ַהָכבוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָכבוד. ה' ְצָבאות הּוא ֶמֶלְך 

 ַהָכבוד ֶסָלה: 

ּו כשחל בשבת  ד ָהבִ֣ ִוֵ֥ ֹור ְלָדַ֫ ּו  לה'ִמְזמִ֗ ים ָהבֵ֥ ז׃  לה'ְבֵנִ֣י ֵאִלֵּ֑ ֹוד ָוֹעַֽ ּו  בָכבֵ֥  לה'ָהבִ֣

ּו  ֹו ִהְשַתֲחוֵ֥ ֹוד ְשמֵּ֑ ֶדש׃  לה'ְכבִ֣ ֹוד  גְבַהְדַרת־ֹקַֽ ל־ַהָכבֵ֥ ִים ֵאַֽ ָמֵ֥ ה ַעל־ַהַ֫ ֹול ְיהָוִ֗ קֵ֥

ים׃  ִים ַרִבַֽ ה ַעל־ַמֵ֥ הָוִ֗ ים ְיָ֝ ר׃  דִהְרִעֵּ֑ ה ֶבָהָדַֽ הָוִ֗ ֹול ְיָ֝ ַח קֵ֥ הָוה  הקֹול־ְיהָוֵ֥ה ַבֹכֵּ֑ ֹול ְיַ֭ קִ֣

ר אֲ  ֹון׃ ֹשֵבִ֣ ה ֶאת־ַאְרֵזֵ֥י ַהְּלָבנַֽ הָוִ֗ ר ְיָ֝ ים ַוְיַשֵבֵ֥ ן  וָרִזֵּ֑ ִשְריִֹ֗ ֹון ְוָ֝ ֶגל ְלָבנֵ֥ ם ְכמֹו־ֵעֵּ֑ ַוַּיְרִקיֵדֵ֥

ים׃ כְ  ֹו ֶבן־ְרֵאִמַֽ ש׃  זמִ֣ ֹות ֵאַֽ ב ַלֲהבֵ֥ יל  חקֹול־ְיהָוֵ֥ה ֹחֵצִ֗ ר ָיִחֵ֥ יל ִמְדָבֵּ֑ הָוה ָיִחִ֣ ֹול ְיַ֭ קִ֣

ש׃  ר ָקֵדַֽ ה ִמְדַבֵ֥ הָוִ֗ ֹו  טְיָ֝ ּלִ֗ ֹו ֻכָ֝ ֹות ּוְבֵהיָכלֵּ֑ רֵ֥ ף ְיָעַ֫ ֶָּ֖יֱחשֵֹ֪ ה׀ ְיחֹוֵלִ֣ל ַאָּילֹו֮ת ַוַֽ ֹול ְיהָוָ֨ קִּ֤

ֹוד׃  ר ָכבַֽ ם׃  יֹאֵמֵ֥ ֶלְך ְלעֹוָלַֽ ה ֶמִ֣ הָוִ֗ ב ַוֵּיֵֶ֥שב ְיָ֝ ּול ָיָשֵּ֑ הָוה ַלַמבִ֣ ֹו  יאְיַ֭ ז ְלַעמִ֣ ה ֹעַ֭ הָוִ֗ ְיַֽ

ֹום׃ ֹו ַבָשלַֽ ְך ֶאת־ַעמִ֣ ה׀ ְיָבֵרּ֖ ן ְיהָוָ֓  ִיֵתֵּ֑

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%98_%D7%99%D7%90
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 יש הנוהגים מעדות המזרח לומר כאן ונתנה תוקף

ּוְנַתֶנה תֶקף ְקֻדַשת ַהּיום. ִכי הּוא נוָרא ְוָאים. ּובו ִתָנֵשא ַמְלכּוֶתָך. ְוִיכון 
יו ֶבֱאֶמת: ֱאֶמת ִכי ַאָתה הּוא ַדָּין ּומוִכיַח ְויוֵדַע ָוֵעד. ְבֶחֶסד ִכְסֶאָך. ְוֵתֵשב ָעלָ 

ְוכוֵתב ְוחוֵתם )ְוסוֵפר ּומוֶנה(. ְוִתְזכר ָכל ַהִנְשָכחות. ְוִתְפַתח ֶאת ֵסֶפר 
ַהִזְכרונות. ּוֵמֵאָליו ִיָקֵרא. ְוחוָתם ַיד ָכל ָאָדם בו. ּוְבשוָפר ָגדול ִיָתַקע. ְוקול 

ָמָמה ַדָקה ִיָשַמע. ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון. ְוִחיל ּוְרָעָדה יאֵחזּון. ְויאְמרּו ִהֵנה יום ְּד 
ַהִּדין. ִלְפקוד ַעל ְצָבא ָמרום ַבִּדין. ִכי לא ִיְזכּו ְבֵעיֶניָך ַבִּדין. ְוָכל ָבֵאי עוָלם 

ְדרו. ַמֲעִביר צאנו ַתַחת ִשְבטו. ַיַעְברּון ְלָפֶניָך ִכְבֵני ָמרון:  ְכַבָקַרת רוֶעה עֶ 
ֵכן ַתֲעִביר ְוִתְספר ְוִתְמֶנה ְוִתְפקד ֶנֶפש ָכל ָחי. ְוַתְחתְך ִקְצָבה ְלָכל ְבִרּיוֶתיָך. 

 ְוִתְכתב ֶאת ְגַזר ִּדיָנם: 

 
ָמה ִיָבֵראּון. ְבראש ַהָשָנה ִיָכֵתבּון. ּוְביום צום ִכפּור ֵיָחֵתמּון. ַכָמה ַיַעְברּון. ְוכַ 

ִמי ִיְחֶיה. ּוִמי ָימּות. ִמי ְבִקצו. ּוִמי לא ְבִקצו. ִמי ַבַמִים. ּוִמי ָבֵאש. ִמי ַבֶחֶרב. 
ּוִמי ַבַחָּיה. ִמי ָבָרָעב. ּוִמי ַבָצָמא. ִמי ָבַרַעש. ּוִמי ַבַמֵגָפה. ִמי ַבֲחִניָקה. ּוִמי 

. ִמי ִיָשֵקט. ּוִמי ִיָטֵרף. ִמי ִיָשֵלו. ּוִמי ִיְתַיָסר. ִמי ַבְסִקיָלה. ִמי ָינּוַח. ּוִמי ָינּועַ 
 ֵיָעִני. ּוִמי יֵָעֵשר. ִמי ִיָשֵפל. ּוִמי ָירּום:

 
ה: מַ  קָׁ ה ּוְצדָׁ לָׁ ה ּוְתפִּ ה:ּוְתשּובָׁ ין ֶאת רַע ַהְגֵזרָׁ ירִּ  ֲעבִּ

 

. ִכי לא ַתְחפץ ְבמות ַהֵמת. ִכי ְכִשְמָך ֵכן ְתִהָּלֶתָך. ָקֶשה ִלְכעס ְונוַח ִלְרצות
 ִכי ִאם ְבשּובו ִמַּדְרכו ְוָחָיה. ְוַעד יום מותו ְתַחֶכה ּלו. ִאם ָישּוב ִמָּיד ְתַקְבלו:

  
ֱאֶמת ִכי ַאָתה הּוא יוְצָרם. ְוַאָתה יוֵדַע ִיְצָרם. ִכי ֵהם ָבָשר ָוָדם: ָאָדם ְיסודו 

ַנְפשו יִָביא ַלְחמו. ָמשּול ְכֶחֶרס ַהִנְשָבר. ְכָחִציר ָיֵבש. ֵמָעָפר. ְוסופו ֶלָעָפר. בְ 
ּוְכִציץ נוֵבל. ְכֵצל עוֵבר. ּוְכָעָנן ָכָלה. ּוְכרּוַח נוָשֶבת. ּוְכָאָבק פוֵרַח. ְוַכֲחלום 

ְלאֶרְך  ָיעּוף:  ְוַאָתה הּוא ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים:  ֵאין ִקְצָבה ִלְשנוֶתיָך. ְוֵאין ֵקץ
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ָיֶמיָך:  ְוֵאין ְלַשֵער ַמְרְכבות ְכבוֶדָך. ְוֵאין ְלָפֵרש ֵעלּום ְשֶמָך. ִשְמָך ָנֶאה ְלָך. 
 ְוַאָתה ָנֶאה ִלְשֶמָך. ּוְשֵמנּו ָקָראָת ִבְשֶמָך: 

 

שובה למעונך ושכון בבית מאויך. כי כל פה וכל לשון יתנו הוד והדר 
שּוָבה ְיָי ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְשָרֵאל. ֵעץ ַחִּיים ִהיא  למלכותך. ּוְבנֹֻחה יֹאַמר:

ַלַמֲחִזיִקים ָבּה, ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָשר.  ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם, ְוָכל ְנִתיֹבֶתיָה ָשלֹום. 
ֶדם. ְוָנשּוָבה, ַחֵּדש ָיֵמינּו כ ֲהִשיֵבנּו, ְיָי, ֵאֶליָך  ֶקַֽ

 

 ּוְבַפַחד ְלָפֶניָך, ִנָצִבים   ָשִבים ֹחן ָתֹחן ַעל ָבֶניָך, ָלְך
 ִכי ַעל ֵכן ָבאּו, ִנְכָאִבים:   ְיֵרִאים ֵעת ִיָקְראּו, ַלִּדין.

 ָהֵפר ַכַעס ּוְזָעִמים, ֵעת ָתִדין   ָזֹכר ִתְזֹכר ַרֲחִמים, יֹום ַהִּדין
 ַעל ִמִּדין:ְשֶמָך ֵהָמה יֹוְשֵבי,               ִליֵרֶאיָך ּוְלחֹוְשֵבי

 ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ָהֵאל, ַתְנֵחִני             ָקֵרב ִלי ְשַנת ֹגֵאל, ּוְפֵדִני
 ַעל ִלְבָך ַכחֹוָתם, ִשיֵמִני:   ּוְזָכר ִלי ְזכּות ִאיש ָתם

 
ארון הקודשאת סוגרים 
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 חצי קדיש
ְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָבא. ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְויַ 

ְבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל,  ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו 
ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח 

א  ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְשֵמּה ְּדֻקְדָשא ְבִריְך ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵ 
הּוא. ְלֵעָּלא וְלֵעָּלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן 

 ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 

 

רשות לקהל ולחזן  לפני חזרת הש"ץ
 

 ֶניָך  ָאָתאנּו ְלַחּלֹות פָ 

 ִכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך  

 ָנא ַאל ְתִביֵשנּו  ָנא ַאל ְתִשיֵבנּו  ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך  

 ְסַלח ָלנּו  ּוְשַלח ָלנּו  ְישּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְמעֹוֶנָך  

  

 ָאָתאנּו ְלַבֵקש ִמְמָך ַכָפָרה  

 ַבָצָרה  ָאֹים ְונֹוָרא  ִמְשָגב ְלִעתֹות 

 ְתַחֵּיינּו ְתָחֵננּו  ּוְבִשְמָך ִנְקָרא  

 ְסַלח ָלנּו  ּוְשַלח ָלנּו  ְישּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְמעֹוֶנָך  

 

 ֶּלה ָפָניו. אוִחיָלה ָלֵאל ֲאחַ 

 ֶאְשֲאָלה ִמֶמנּו ַמֲעֵנה ָלשון. 

 ֲאֶשר ִבְקַהל ָעם ָאִשיר ֻעזו. 

 ַאִביָעה ְרָננות ְבַעד ִמְפָעָליו. 

 ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב, ּוֵמה' ַמֲעֵנה ָלשון:

 תפילת עמידה למוסף ראש השנה
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 ֲאֹדָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָּלֶתָך.
 

 א. אבות

  

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

ִיְצָחק,  ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהָגדֹול 
ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא,ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה 

 שמים וארץ, 
 
 

ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִּיים, 
 ר ַהַחִּיים, ְוָכְתֵבנּו ְבֵספֶ 

 ְלַמַעְנָך ֱאלִהים ַחִּיים.
 
 
 מגננו ומגן ֲאבֹוֵתינּו, 

 מבטחנו בכל דור ודור.
 ָברּוְך ַאָתה ה' ָמֵגן ַאְבָרָהם

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

י ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ֱאֹלהֵ 
, ֱאֹלֵהי ָרֵחל  ָשָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה

ֵואֹלֵהי ֵלָאה, ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור 
ְוַהנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה שמים 

 וארץ,
 
 
 

 
 

 מגננו ומגן ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, 
 מבטחנו בכל דור ודור.

 ָברּוְך ַאָתה ה' ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָרה.
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 ב. גבורות
 ָתה ִגבֹור ואין כמוך, חזק ואין זולתך, אַ 

 ְמַכְלֵכל ַחִּיים וְמַחֵּיה ֵמִתים
 ַהָטל  ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד

 ְכֶהֶרף ַעִּין ישּוָעה ָלנּו ַתצִמיחַ 
 ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרֲחָמן. זוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְבַרֲחִמים

 רּוְך ַאָתה ה', ְמַחֵּיה ַהֵמִתים.ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: בָ 
 

 בחזרת הש"צ

 
ֵאל ְקבּוֵצי  ְשרָׁ ם ַעְמָך יִּ ה עִּ ים ֲהמוֵני ַמְעלָׁ כִּ ְתנּו ְלָך ה' ֱאלֵהינּו ַמְלאָׁ ֶכֶתר יִּ

א ֶזה  רָׁ ְך:  ְוקָׁ יאָׁ מּור ַעל ַיד ְנבִּ אָׁ ר הָׁ בָׁ ה ְלָך ְיַשֵלשּו ַכדָׁ ם ְקֻדשָׁ ה. ַיַחד ֻכלָׁ ַמטָׁ
 ַמר: ֶאל ֶזה ְואָׁ 

 
ֶרץ ְכבודו:  אָׁ ל הָׁ אות. ְמלא כָׁ דוש ה' ְצבָׁ דוש. קָׁ דוש. קָׁ  קָׁ

 
יצו:  ים ַאֵּיה ְמקום ְכבודו ְלַהֲערִּ יו שוֲאלִּ ְרתָׁ ֵלא עולָׁם ּוְמשָׁ  ְכבודו מָׁ

ְמקומו:  רּוְך ְכבוד ה' מִּ ים:  בָׁ ים ְואוְמרִּ ם ְמַשְבחִּ תָׁ  ְלֻעמָׁ
 

יו ְלעַ  ֶפן ְבַרֲחמָׁ ְמקומו הּוא יִּ יד מִּ מִּ ל יום תָׁ ים ְשמו ֶעֶרב וָׁבֶקר ְבכָׁ מו ַהְמַיֲחדִּ
ד:  ֵאל. ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאחָׁ ְשרָׁ ה: ְשַמע יִּ ם ְבַאֲהבָׁ ים ַפֲעַמיִּ  אוְמרִּ

 
יֵענּו  יֵענּו. הּוא יושִּ ינּו. הּוא ַמְלֵכנּו. הּוא מושִּ בִּ הּוא ֱאלֵהינּו. הּוא אָׁ

יֵענּו בְ  ית. ְוַיְשמִּ ֵלנּו ֵשנִּ ְגאָׁ י ֶאְתֶכם ְויִּ ַאְלתִּ ל ַחי ֵלאמר. ֵהן גָׁ יו ְלֵעיֵני כָׁ ַרֲחמָׁ
י ה' ֱאלֵהיֶכם:  ים. ֲאנִּ ֶכם ֵלאלהִּ ְהיות לָׁ ית לִּ ית ְכֵראשִּ  ַאֲחרִּ

 
תּוב ֵלאמר:  ְך כָׁ ְדשָׁ ְבֵרי קָׁ  ּוְבדִּ

ּיון ְלדר וָׁדר ַהְללּויָּׁה: ְך צִּ ם ֱאלַהיִּ ְמלְך ה' ְלעולָׁ  יִּ
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 ַעל ָכל ַמה ֶשָבָראָת, ֵתן ַפחדָך יהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ָכל ַמֲעֶשיָך וֵאיָמתָך ובכן
וִּייָראּוָך ָכל ַהַמֲעִשים, וִּיְשַתֲחוּו לָפֶניָך ָכל ַהברּוִאים, וֵיָעשּו ֻכָלם ֲאֻגָּדה 
ֶאָחת ַלֲעשות רצונָך בֵלָבב ָשֵלם. כמו ֶשָיַדענּו יהָוה ֱאֹלֵהינּו, ֶשִשלטון בָיֶדיָך 

 ֶשָבָראָת. ּוגבּוָרה ִביִמיֶנָך, וִשמָך נוָרא ַעל ָכל ַמה 
 

ֵתן ָכבוד יהָוה לַעֶמך תִּהָלה ִּליֵרֶאיָך, ִתקָוה טוָבה לדורֶשיָך, ִפתחון ֶפה  ּובֵכן
יֶרָך, צִמיַחת ֶקֶרן לָדִּוד ַעבֶּדָך,  ִ ַלמַיֲחִּלים ָלְך, ִשמָחה לַארֶצָך, ָששון לע 

 ַוֲעִריַכת ֵנר לֶבן ִּיַשי מִשיֶחָך.
 

ְשָמחו ִּויָשִרים ַיֲעֹלזּו ַוֲחִסיִּדים בִרָנה ָיִגילּו, ועוָלָתה ַצִּדיִקים ִּיראּו וּיִ  ּובֵכן
ִתקָפץ ִפיָה וָכל ָהִרְשָעה ֻכָלה ֶכָעָשן ִתכֶלה, ִכי ַתֲעִביר ֶממֶשֶלת ָזדון ִמן 
ָהָאֶרץ. וִתמלוְך ַאָתה הּוא יהָוה אֹלֵהינּו מֵהָרה ַעל ָכל ַמֲעֶשיָך בַהר ִציון 

יר ָקדֶשָך, ַכָכתּוב בִּדבֵרי ָקדֶשָך: ִּימלוְך יהָוה ִמְשַכן  ִ כבוֶדָך ּוִבירּוָשַלִּים ע 
 לעוָלם ֱאֹלַהִּיְך ִציון לֹדר ָוֹדר ַהללּוָיה. 

 
ָקדוש ַאָתה ונוָרא ְשֶמָך וֵאין אלוַה ִמַבלָעֶדיָך, וָכתּוב: ַוִּיגַבה יהָוה צָבאות 

 ָקה. ָברּוְך ַאָתה יהָוה, ָהמלך ַהָקדוש.ַבִמְשָפט וָהֵאל ַהָקדוש ִנקַּדש ִבצדָ 
 

 ד. ב ר כ ת  ק ד ושת  ה י ו ם  ו מ ל כ י ו ת

ַאָתה  [ית ֵבינָך ּוֵביֵנינּו לעוָלם.ת ָלָעם ֶשָקִניָת, לַמַען ִתהֶיה אות בִר בשבת: יום ֲענָֻגה תַ ]
ָכל ָעם, ֶזַרע יֻשרּון ָרִציָת ִמָכל ָלשון, ַוַתִגיֵשם ִּלפֵני ָבַחרָת בִּיְשָרֵאל ַעמָך ִמ 

חוֵרב, ַותָקרֵבם בַאֲהָבה סביבות ַהר ִסיָני, ַוִתֵתן ָלֶהם ִמְשָפִטים יָשִרים 
ֻחִקים ּוִמצוות טוִבים, ֲאֶשר ַיֲעֶשה אוָתם הָאָדם ָוַחי ָבֶהם.  ותורות ֱאֶמת,

מוֲעִּדים לִשמָחה - (בשבת: ַשָבתות ִּלמנּוָחה ּו )ֵהינּו בַאֲהָבה ַוִתֵתן ָלנּו יהָוה ֱאֹל
בשבת: ֶאת יום ַהָמנוַח ַהֶזה( ֶאת יום ִמקָרא ֹקֶדש ַהֶזה, ֶאת יום רֹאש ַהָשָנה ַהֶזה, ֶאת יום )

)בשבת: : ֶאת יום ַהתרּוָעה ַהֶזה, לַהקִריב בו ָקרַבן מּוָסף ַהִזָכרון ַהֶזה, בחול

בשבת: ֵביני ּוֵבין בֵני ִּיְשָרֵאל אות ִּהוא )ַכָכתּוב בתוָרֶתָך: בו ָקרבנות ְשֵני מּוָספים( לַהקִריב 

י ָשַבת ַוִּיָנַפש וֶנֱאַמר:  ִ לֹעָלם, ִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעָשה יהָוה ֶאת ַהָשַמִּים וֶאת ָהָאֶרץ ּוַביום ַהשביע 
ם, ּוְשֵני ֶעְשֹרִנים ֹסֶלת ִמנָחה בלּוָלה ַבֶשֶמן וִנסכו. ּוביום ַהַשָבת ְשֵני כָבִשים בֵני ָשָנה תִמיִמ 

ִּהזַכרנּו לָפֶניָך מּוַסף ַשָבת, ועוד ַנזִכיר ֹעַלת ַשַבת בַשַבתו, ַעל ֹעַלת ַה תִמיד וִנסָכה( 
י בֶאָחד ַלֹחֶדש ִמקָרא  ִ לָפֶניָך מּוַסף מוֵעד. ַכָכתּוב בתוָרֶתָך: ּוַבֹחֶדש ַהשביע 
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ִּיהֶיה ָלֶכם, ָכל מֶלאֶכת ֲעֹבָדה לא ַתֲעשּו, יום תרּוָעה ִּיהֶיה ָלֶכם.  ֹקֶדש
, ַפר ֶבן ָבָקר ֶאָחד, ַאִּיל ֶאָחד, כָבִשים בֵני לה'ַוֲעִשיֶתם ֹעָלה לֵריַח ִניֹחַח 

ָשָנה ִשבָעה תִמיִמם. ּוִמנָחָתם ֹסֶלת בלּוָלה ַבָשֶמן, ְשֹלָשה ֶעְשֹרִנים ַלָפר, 
יר ְשנֵ  ִ ָשרון ֶאָחד ַלֶכֶבש ָהֶאָחד, לִשבַעת ַהכָבִשים. ּוְשע  ִ י ֶעְשֹרִנים ָלָאִּיל. וע 

ִזים ֶאָחד ַחָטאת לַכֵפר ֲעֵליֶכם. ִמלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדש ּוִמנָחָתה וֹעַלת ַהָתִמיד  ִ ע 
 . לה'ּוִמנָחָתה וִנסֵכיֶהם כִמְשָפָטם, לֵריַח ִניֹחַח ִאֶשה 

 
 ו ת מ ל כ י

ָעֵלינּו ְלַשֵבַח ַלֲאדון ַהכל. ָלֵתת ְגֻדָּלה ְליוֵצר ְבֵראִשית. שנתן לנו תורת אמת 
-ִכי ָכלֶשלו ָעָשנּו ְכגוֵיי ָהֲאָרצות ְולו ָשָמנּו ְכִמְשְפחות ָהֲאָדָמה. וחיי עולם נטע בתוכנו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד --ה' ֱאֹלֵהינּו-ְך ְבֵשםָהַעִמים ֵיְלכּו ִאיש ְבֵשם ֱאֹלָהיו ַוֲאַנְחנּו ֵנלֵ 
ֶשלו ָשם ֶחְלֵקנּו ָכֶהם ְוגוָרֵלנּו ְכָכל ֲהמוָנם ַוֲאַנְחנּו כורעים וִמְשַתֲחִוים 
ומודים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא שהּוא נוֶטה ָשַמִּים 

ם ִמַמַעל ושִכיַנת ֻעזו בָגבֵהי מרוִמים, הּוא ויוֵסד ָאֶרץ, ּומוַשב יָקרו ַבָשַמּיִ 
ֱאֹלֵהינּו וֵאין עוד, ֱאֶמת ַמלֵכנּו וֶאֶפס זּוָלתו, ַכָכתּוב בתוָרתו: וָיַדעָת ַהיום 
ַוֲהֵשבוָת ֶאל לָבֶבך ִכי יהָוה הּוא ָהֱאֹלִּהים ַבָשַמִּים ִמַמַעל וַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת 

 ֵאין עוד. 
 

הָוה ֱאֹלֵהינּו, ִּלראות מֵהָרה בִתפֶאֶרת ֻעֶזָך, לַהֲעִביר ִגלּוִּלים ַעל ֵכן נַקֶּוה לָך י
ִמן ָהָאֶרץ וָהֱאִּליִּלים ָכרות ִּיָכֵרתּון, לַתֵכן עוָלם בַמלכּות ַשַּדי וָכל בֵני ָבָשר 

ֵבל ִכי ִּיקראּו ִבְשֶמָך, לַהפנות ֵאֶליָך ָכל ִרְשֵעי ָאֶרץ, ַיִכירּו וֵידעּו ָכל יוְשֵבי תֵ 
לָך ִתכַרע ָכל ֶבֶרְך, ִתָשַבע ָכל ָלשון, לָפֶניָך יהָוה ֱאֹלֵהינּו ִּיכרעּו וִּיפולּו, 
וִּלכבוד ִשמָך יָקר ִּיֵתנּו, ִּויַקבלּו ֻכָלם ֶאת עול ַמלכּוֶתָך וִתמלוְך ֲעֵליֶהם 

 בָכבוד.  מֵהָרה לעוָלם ָוֶעד, ִכי ַהַמלכּות ֶשלָך ִּהיא ּולעולֵמי ַעד ִתמֹלְך
 

ַמלכּותָך יהָוה ֱאֹלֵהינּו ַמלכּות ָכל עוָלִמים, ּוֶממַשלתָך ַמלֵכנּו בָכל דור ָודור, 
 ַאִּדיר ַהקֻדָשה ּולָך יֲָאָתה ָשַאָתה הּוא

  לּוָכה.מ
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 ה משך ב ר כ ת  ק ד ושת  ה י ו ם
ְך ַעל ִּיְשָרֵאל ַגֵלה כבוד ַמלכּותָך, מלו ְוִאמֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵתינּו 

ַעמָך ִבמֵהָרה, והוַפע וִּהָנֵשא ָעֵלינּו לֵעיֵני ָכל ָחי, וָקֵרב פזּוֵרינּו ִמן ַהגוִּים, 
ירָך בִרָנה  ִ ּונפּוצוֵתינּו ַכֵנס ִמַירכֵתי ָאֶרץ, ַוֲהִביֵאנּו יהָוה ֱאֹלֵהינּו לִציון ע 

אָנא ֱאֹלֵהינּו, ַיֲעֶלה וָיבוא, ַיִגיַע,  וִּלירּוָשַלִּים ֵבית ִמקָדְשָך בִשמַחת עוָלם.
ֵיָרֶאה ֵיָרֶצה ִּיָשַמע ִּיָזֵכר ִּיָפֵקד ִזכרוֵננּו, ִפקדוֵננּו, ִזכרון ַעמָך ֵבית ִּיְשָרֵאל, 
ירָך ַארצָך ֵהיָכלָך ִמקָדְשָך מעונָך, זבּולָך ֲעָדתָך ָנוָך פֵלָטתָך, לפֶניָך לטוָבה  ִ ע 

ביום ִמקָרא ֹקֶדש ַהֶזה, ביום רֹאש ַהָשָנה : ביום ַהָמנוַח ַהֶזה( בשבת )ּולַרֲחִמים 
ַהֶזה, ביום ַהִזָכרון ַהֶזה, בחול: ביום ַהתרּוָעה ַהֶזה, ָזכֵרנּו בו לטוָבה יהָוה 
ֱאֹלֵהינּו, ָפקֵדנּו בו ִּלברָכה ּולַרֲחִמים ַמלֵכנּו, חּוָסה ַאָתה יהָוה ֱאֹלֵהינּו, ָהֵגן 

ל ַוֲחמול, וַרֵחם ָעֵלינּו והוִשיֵענּו, וָחֵננּו ַוֲעֵננּו וַהרַוח ָלנּו וַהרַוח, ַהצֵ 
ִמָצרוֵתינּו, ִכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכי ֵאל ַחנּון וַרחּום ַאָתה לַבדָך ִנקֵראָת . ִּויִּהי 

ִזָכרון יום ִמקָרא ֹקֶדש ַהֶזה, יום רֹאש ַהָשָנה ַהֶזה, יום הַ  (ַהָמנוַח ַהֶזהבשבת: יום )
ָלה ָורֹאש  ִ ַהֶזה, בחול: יום ַהתרּוָעה ַהֶזה, סוף ָוֵקץ לָכל ָצרוֵתינּו, תח 

מוֲעֶדיָך  (ּו)בשבת: ַשבתוֶתיָך  ִּלישּוָעֵתנּו. וַהִשיֵאנּו יהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ִברַכת
ַחרת לָשלום, ַכֲאֶשר ָאַמרָת וָרִצית ֵכן תָברֵכנּו ֶסָלה, ִכי בִּיְשָרֵאל ַעמָך בָ 
)בשבת:  ואוָתנּו ִקַּדשָת, וַנֲעֶשה לָפֶניָך ֶאת חוָבֵתנּו תִמיֵדי יום וָקרַבן מּוָסף

תִמיֵדי יום וָקרבנות ְשֵני מּוָספים. וָכתּוב: וָשמרּו בֵני ִּיְשָרֵאל ֶאת ַהַשָבת, ַלֲעשות ֶאת ַהַשָבת 

ָכה, ֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָארץ, ָברּוך ַאָתה יהָוה, ַאִּדיר ַהמלּו לֹדֹרָתם בִרית עוָלם(.
וָראֵשי ָשִנים וִזכרון תרּוָעה, ּומוֲעֵדי ִשמָחה בשבת: וַהַשבת( )מַקֵּדש ִּיְשָרֵאל 

 וַהזַמִנים ּוִמקָרֵאי ֹקֶדש.
 

 תרועה תקיעה:-תקיעה שברים
 תקיעה שברים תקיעה:
 תקיעה תרועה תקיעה:

 

, ִאם ְכָבִנים ִאם מיםָפט, ָכל ְיצּוֵרי עולָ ַהּיום ֲהַרת עוָלם, ַהּיום ַיֲעִמיד ְבִמְש 
ַכֲעָבִדים. ִאם ְכָבִנים ַרֲחֵמנּו ְכַרֵחם ָאב ַעל ָבִנים. ִאם ַכֲעָבִדים ֵעיֵנינּו ְלָך 

 ְתלּויות, ַעד ֶשְתָחֵננּו ְותוִציא ָלאור ִמְשָפֵטנּו, ָקדוש:
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 ֲאֶרֶשת ְשָפֵתינּו יֱֶעַרב ְלָפֶניָך ֵאל ָרם ְוִנָשא
 ּוֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִביט ּוַמְקִשיב ְלקֹול ְתִקיָעֵתנ
 ּוְתַקֵבל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֶדר ַמְלֻכּיֹוֵתינּו

 
 ה. ז כ ר ו נ ו ת

ד ָכל יצּוֵרי ֶקֶדם, לָפֶניָך ִנגלּו ָכל ַתֲעלּומות ַאָתה זוֵכר ַמֲעֵשה עוָלם ּופוקֵ 
ַוֲהמון ִנסָתרות ֶשִמבֵראִשית, ִכי ֵאין ִשכָחה ִּלפֵני ִכֵסא כבוֶדָך וֵאין ִנסָתר 
ִמֶנֶגד ֵעיֶניָך. ַאָתה זוֵכר ֶאת ָכל ַהִמפָעל וַגם ָכל ַהיצּור לֹא ִנכַחד ִמֶמָך. ַהֹכל 

ֶניָך יהָוה ֱאֹלֵהינּו, צוֶפה ּוַמִביט ַעד סוף ָכל ַהּדורות ִכי ָתביא ָגלּוי וָידּוַע לפָ 
חוק ִזָכרון לִּהָפֵקד ָכל רּוַח ָוָנֶפש, ּולִּהָזֵכר ַמֲעִשים ַרִבים ַוֲהמון בִריות לֵאין 
ַלת  ִ ַתכִּלית. ֵמֵראִשית ָכזֹאת הוָדעָת ּוִמלָפִנים אוָתה ִגִּליָת. ֶזה ַהיום תח 

יָך ִזָכרון ליום ִראשון, ִכי חוק לִּיְשָרֵאל הּוא ִמְשָפט ֵלאֹלֵהי יֲַעֹקב. וַעל ַמֲעשֶ 
ַהמִּדינות בו ֵיָאֵמר: ֵאיזו ַלֶחֶרב וֵאיזו ַלָשלום, ֵאיזו ָלָרָעב וֵאיזו ָלֹשַבע, ֵאיזו 

. ִמי לֹא ִנפַקד ַלָמֶות וֵאיזו ַלַחִּיים, ּובִריות בו ִּיפֵקדּו לַהזִכיָרם ַלַחִּיים וַלָמֶות
כַהיום ַהֶזה, ִכי ֵזֶכר ָכל ַהיצּור לָפֶניָך ָבא, ַמֲעֵשה ִאיש ּופֻקָּדתו ַוֲעִּלילות 
ִמצֲעֵדי ָגֶבר, ַמחְשבות ָאָדם וַתחבּולוָתיו וִּיצֵרי ַמַעלֵלי ִאיש. ַאשֵרי ִאיש 

לֹא ִּיָכֵשלּו ולֹא ִּיָכלמּו  ֶשלא ִּישָכֶחָך ּוֶבן ָאָדם ִּיתַאֶמץ ָבְך, ִכי דורֶשיָך לעוָלם
ָלֶנַצח ָכל ַהחוִסים ָבְך. ִכי ֵזֶכר ָכל ַהַמֲעִשים לָפֶניָך ָבא וַאָתה דוֵרש ַמֲעֵשה 
ֻכָלם. וַגם ֶאת ֹנַח בַאֲהָבה ָזכרָת ַוִתפקֵדהּו ִבדַבר ישּוָעה וַרֲחִמים, ַבֲהביֲאָך 

ַמַעלֵליֶהם. ַעל ֵכן ִזכרונו ָבא לָפֶניָך ֶאת ֵמי ַהַמבּול לַשֵחת ָכל ָבָשר ִמפֵני רוַע 
 יהָוה ֱאֹלֵהינּו, לַהרבות ַזרעו כַעפרות ֵתֵבל וֶצֱאָצָאיו כחול ַהָים.

 

ָזכֵרנּו בִזָכרון טוב לָפֶניָך ּוָפקֵדנּו ִבפֻקַּדת  ְוִאמֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵתינו 
זָכר ָלנּו יהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהבִרית וֶאת ישּוָעה וַרֲחִמים ִמְשֵמי שֵמי ֶקֶדם, ּו

ַהשבּוָעה ֶשִנשַבעָת לַאבָרָהם ָאבינּו בַהר ַהֹמִרָיה, וֵתָרֶאה לָפֶניָך ָהֲעֵקָדה 
ֶשָעַקד ֶאת ִּיצָחק בנו ַעל ַגֵבי ַהִמזֵבַח, ּוכמו ֶשָכַבש ֶאת ַרֲחָמיו ַלעשות רצונָך 

ֶאת ַכַעסָך וָיֹגלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדוֶתיָך, וִתתַנֵהג בֵלָבב ָשֵלם, ֵכן ִּיכבשּו ַרֲחֶמיָך 
ירָך  ִ ָמנּו בִמַּדת ָהַרֲחִמים, ּובטּובָך ַהָגדול יָשּוב ֲחרון ַאפָך ֵמַעמָך ּוֵמע  ִ ע 
ּוֵמַארצָך ּוִמַנֲחָלֶתָך. וקֶים ָלנּו יהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶשִּהבַטחָתנּו בתוָרֶתָך 

ַעבֶּדָך, ָכָאמּור: וָזַכרִתי ָלֶהם בִרית ִראשִנים, ֲאֶשר הוֵצאִתי  ַעל יֵדי מֶשה
ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמצַרִּים לֵעיֵני ַהגוִּים ִּלהיות ָלֶהם ֵלאֹלִּהים, ֲאִני יהָוה. ִכי זוֵכר 
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ָכל ַהִנשָכחות ַאָתה הּוא ֵמעוָלם וֵאין ִשכָחה ִּלפֵני ִכֵסא כבוֶדָך, ַוֲעֵקַדת 
 לַזרעו ַהיום בַרֲחִמים ִתזֹכר. ָברּוְך ַאָתה יהָוה, זוֵכר ַהִנשָכחות. ִּיצָחק

 
 

 תרועה תקיעה:-תקיעה שברים
 תקיעה שברים תקיעה:
 תקיעה תרועה תקיעה:

 

, ִאם ְכָבִנים ִאם מיםִמְשָפט, ָכל ְיצּוֵרי עולָ ַהּיום ֲהַרת עוָלם, ַהּיום ַיֲעִמיד בְ 
ַרֲחֵמנּו ְכַרֵחם ָאב ַעל ָבִנים. ִאם ַכֲעָבִדים ֵעיֵנינּו ְלָך  ִאם ְכָבִניםַכֲעָבִדים.  

 ְתלּויות, ַעד ֶשְתָחֵננּו ְותוִציא ָלאור ִמְשָפֵטנּו, ָקדוש:
 

 ֲאֶרֶשת ְשָפֵתינּו יֱֶעַרב ְלָפֶניָך ֵאל ָרם ְוִנָשא
 ֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִביט ּוַמְקִשיב ְלקֹול ְתִקיָעֵתנּו

 ּוְתַקֵבל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֶדר ִזְכרֹונֹוֵתינּו
 

 ו . שו פ ר ו ת
ָמם, ִמן ַהָשַמִּים ִּהשַמעָתם  ִ ַאָתה ִנגליָת ַבֲעַנן כבוֶדָך ַעל ַעם ָקדשָך לַדֵבר ע 

ֲעֵליֶהם בַערפֵלי ֹטַהר. ַגם ָכל ָהעוָלם ֻכלו ָחל ִמָפֶניָך ּובִריות  קוֶלָך וִנגֵליתָ 
בֵראִשית ָחרדּו ִמֶמָך. בִּהָגלותָך ַמלֵכנּו על ַהר ִסיַני לַלֵמד לַעמָך ִּיְשָרֵאל 
תוָרה ּוִמצוות, ַוַתְשִמיֵעם ֶאת הוד קוֶלָך וִּדברות ָקדְשָך ִמַלֲהבות ֵאש, 

 ֲעֵליֶהם ִנגֵליָת ּובקול שוָפר ֲעֵליֶהם הוָפעָת. בקולות ּובָרִקים
 

, תַקע בשוָפר ָגדול לֵחרּוֵתנּו וָשא ֵנס ְוִאמֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵתינו 
לַקֵבץ ִנָּדֵחינּו, וָקֵרב פזּוֵרינּו ִמן ַהגוִּים ּונפּוצוֵתינּו ַכֵנס ִמַירכֵתי ָאֶרץ, 

יר ִ ָך בִרָנה וִּלירּוָשַלִּים ֵבית ִמקָדְשָך בשמַחת עוָלם, וִנתַקע ַוֲהִביֵאנּו לִציון ע 
לָפֶניָך ַעל ָקרבנות חובוֵתינּו ִכמֻצֶּוה ָעֵלינּו בתוָרֶתָך ַעל יֵדי מֶשה ַעבֶּדָך ִמִפי 
כבוֶדָך, ָכָאמּור: ּוביום ִשמַחתֶכם ּובמוֲעֵדיֶכם ּובָראֵשי ָחדֵשיֶכם ּותַקעֶתם 

עולוֵתיֶכם וַעל ִזבֵחי ַשלֵמיֶכם, וָהיּו ָלֶכם לִזָכרון ִּלפֵני  ַבֲחצוצרות ַעל
ֱאֹלֵהיֶכם, ֲאִני יהָוה ֱאֹלֵהיֶכם. ִכי ַאָתה שוֵמַע קול שוָפר ּוַמֲאִזין תרּוָעה, וֵאין 

 ּדוֶמה ָלְך. ָברּוְך ַאָתה יהָוה, שוֵמַע תרּוָעה.
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 תרועה תקיעה:-תקיעה שברים

 תקיעה שברים תקיעה:
 יעה תרועה תקיעה:תק

 
, ִאם ְכָבִנים ִאם מיםִמְשָפט, ָכל ְיצּוֵרי עולָ ַהּיום ֲהַרת עוָלם, ַהּיום ַיֲעִמיד בְ 

ַכֲעָבִדים.  ִאם ְכָבִנים ַרֲחֵמנּו ְכַרֵחם ָאב ַעל ָבִנים. ִאם ַכֲעָבִדים ֵעיֵנינּו ְלָך 
 נּו, ָקדוש:ְתלּויות, ַעד ֶשְתָחֵננּו ְותוִציא ָלאור ִמְשָפטֵ 

 
 ֲאֶרֶשת ְשָפֵתינּו יֱֶעַרב ְלָפֶניָך ֵאל ָרם ְוִנָשא
 ֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִביט ּוַמְקִשיב ְלקֹול ְתִקיָעֵתנּו
 ּוְתַקֵבל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֶדר שֹוְפרֹוֵתינּו

 

 ז .  ע ב ו ד ה
יֶרָך, ָאָנא ַרחּום בַרֲחֶמיָך ָהַרִבים, ָהֵשב  ִ רֵצנּו יהָוה ֱאֹלֵהינּו, ּוְשֹכן בִציון ע 
שכיָנתָך לִציון וֵסֶדר ָהֲעבוָדה ִּלירּוָשָלִּים, וָשם ַנֲעֹבד לָפֶניָך וִנְשַתֲחֶוה ָלְך. 

 . ָברּוְך ַאָתה יהָוה, ֶשאותָך בִּירָאה ַנֲעֹבד.וַאָתה בַרחִמים ַתחֹפץ ָבנּו וִתרֵצנּו
 

 ח . ה ו ד י ה
ַעל ָכל ַהטובות,  ְוִאמֹוֵתינּו,מוִּדים ֲאַנחנּו ָלְך, יהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵתינו 

ָמנו ועם ֲאבוֵתינּו ִ ְוִאמֹוֵתינּו  ַהֶחֶסד וָהַרֲחִמים ֶשגַמלָתנּו וֶשָעִשיָת ע 
ר ַרֲחֶמיָך יהָוה ֱאֹלֵהינּו, ּוכֹבש ַכַעסָך, ּוכֹתב לַחִּיים, ָכל בֵני ִמלָפֵנינּו. זכֹ 

בִריָתְך. ִאם ָאַמרנּו ָמָטה ַרגֶלנו, ַחסדָך יהָוה ִּיסָעֵדנּו. ָברּוְך ַאָתה יהָוה, 
 ַהטוב לָך להודות.

 
 מודים דרבנן

ָבחֹות, צּור עֹוָלִמים, ֵחי מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ֲאדֹון ָכל ַהְבִרּיֹות, ֱאלֹוַה ַהתּוְש 
ָהעֹוָלם, יֹוֵצר ְבֵראִשית, ְמַחֵּיה ֵמִתים, ֶשֶהֱחִייָתנּו ְוִקַּיְמָתנּו ּוְזִכיָתנּו ְוִסַּיְעָתנּו 

 ְוֵקַרְבָתנּו ְלהֹודֹות ִלְשֶמָך. ָברּוְך ַאָתה יהוה ֵאל ַההֹוָדאֹות.
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ָבְרֵכנּו ַבְבָרָכה ַהְמֻשֶּלֶשת ַבתוָרה  ְוִאמֹוֵתינּו,ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו 
ַהְכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶשה ַעְבֶּדָך. ָהֲאמּוָרה ִמִפי ַאֲהרן ּוָבָניו כֲהִנים ַעם ְקדוֶשָך. 

 ָכָאמּור: 
 

 ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְשְמֶרָך: ָיֵאר ה' ָפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנָך: 
 ם ְלָך ָשלום: ִישא ה' ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיש

 
 ַאִּדיר ַבָמרום שוֵכן ִבְגבּוָרה ַאָתה ָשלום ְוִשְמָך ָשלום.  הקהל

 
 ט . של ו ם

ִשים שלומך, ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶמָך, ועל עירך ועל נחלתך, וכן תברכנו כלנו 
ָכֵתב ּובֵסֶפר ַחִּיים בָרָכה וָשלום, ִנָזֵכר ונִ בשלום כי כן דרכיך ושלום ציויתנו. 

 לָפֶניָך, ָאנּו וֹכל ַעמָך ֵבית ִּיְשָרֵאל לַחִּיים ּולָשלום. 
 

ְבֵסֶפר ַחִּיים. ְבָרָכה ְוָשלום. ּוַפְרָנָסה טוָבה. ּוְגֵזרות טובות. ְישּועות 
ְוֶנָחמות. ִנָזֵכר ְוִנָכֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל. ְלַחִּיים טוִבים 

 ְלָשלום.ּו
 

 ַהּיֹום ְתַאְמֵצנּו

 ַהּיֹום ְתָבְרֵכנּו
 ַהּיֹום ְתַגְּדֵלנּו

 ַהּיֹום ִתְדְרֵשנּו ְלטֹוָבה
 ַהּיֹום ִתְשַמע ַשְוָעֵתנּו

 ַהּיֹום ְתַקֵבל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתִפָּלֵתנּו
 ַהּיֹום ִתְתְמֵכנּו ִביִמין ִצְדֶקָך

 
ְתִביֵאנּו ָשִשים ּוְשֵמִחים ְבִבְנַין ָשֵלם. ַכָכתּוב ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ְכַהּיֹום ַהֶזה 

ַהר ָקְדִשי ְוִשַמְחִתים ְבֵבית ְתִפָּלִתי עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְבִחי ִכי 
ר ַוְיַצֵּונּו ה' ַלֲעשֹות ֶאת ְוֶנֱאמַ  )ישעיהו נו, ז( ֵביִתי ֵבית ְתִפָּלה ִיָקֵרא ְלָכל ָהַעִמים

ָכל ַהֻחִקים ָהֵאֶּלה ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלֵהינּו ְלטֹוב ָלנּו ָכל ַהָּיִמים ְלַחֹּיֵתנּו 
ְכַהּיֹום ַהֶזה. ְוֶנֱאַמר ּוְצָדָקה ִתְהֶיה ָּלנּו ִכי ִנְשֹמר ַלֲעֹשֹות ֶאת ָכל ַהִמְצָוה 
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ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים  כה(-)דברים ו, כדֲאֶשר ִצָּונּו ַהזֹאת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהינּו כַ 
ְוַחִּיים ְוָשלֹום ִיְהֶיה ָּלנּו ּוְלָכל ִיְשָרֵאל ַעד ָהעֹוָלם. ִכי ַא תה הּוא ֶמֶלְך, מעון 

 ָברּוְך ַאָתה ה'. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעמו ִיְשָרֵאל ַבָשלום.ַהבָרכות ַוֲאדון ַהָשלום. 
ה הּוא ה' ְלַבֶּדָך את ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְשֵמי ַהָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ַאתָ 

ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה ַהַּיִמים ְוָכל ֲאֶשר ָבֶהם ְוַאָתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻכָּלם ּוְצָבא 

ַחְרָת ְבַאְבָרם ַאָתה הּוא ה' ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר בָ  ַהָשַמִים ְלָך ִמְשַתֲחִוים:

 ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך:  ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַכְשִּדים ְוַשְמָת ְשמֹו ַאְבָרָהם:

כן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו, שתקרבנו 

ושתחננו, אנחנו וכל ישראל עמך לרצונך לאהבתך ולישועתך, לעשות 

 ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.רצונך כרצוננו. 

 

ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָבא. ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. 

כון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵבית ִיְשָרֵאל ַבֲעָגָלא ְבַחֵּייכון ּוְביוֵמי ְוַיְצַמח ֻפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִשיֵחיּה.

ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא 

ִיְתָבַרְך. ְוִיְשַתַבח. ְוִיְתָפַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵשא. ְוִיְתַהָּדר. ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 

ֵמיּה ְּדֻקְדָשא ְבִריְך הּוא. ְלֵעיָּלא ולעילא ִמן ָכל ִבְרָכָתא. ִשיָרָתא ְש 

 ִתְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

ֵתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְבַרֲחִמים ִמן ַהָשַמִים. ְתֻקַבל ַצֲעַקְתֶכם. ִתָשַמע ְתִפַּלְתֶכם 

. ְוֵיָעֶנה קול ֲעִתיַרְתֶכם. ְוִיְפַתח ה' ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְשָרֵאל ַאֵחינּו ְבָכל ְבָרצון

ָמקום ֶשֵהם  ַשֲעֵרי אוָרה. ַשֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַשֲעֵרי ְבָרָכה. ַשֲעֵרי ֵבית 

י ֵדָעה ְוַהְשֵכל.  ַשֲעֵרי ִמְקָּדשו. ַשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַשֲעֵרי ִגיָלה. ַשֲעֵרי ִדיָצה. ַשֲערֵ 

הוד ְוָהָדר. ַשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַשֲעֵרי ַוַעד טוב. ַשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַשֲעֵרי 

ָזִכּיות. ַשֲעֵרי ְזִריזּות. ַשֲעֵרי ֶחְדָוה. ַשֲעֵרי ָחְכָמה. ַשֲעֵרי ֵחן וֶָחֶסד. ַשֲעֵרי ַחִּיים 

ַשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. ַשֲעֵרי ְישּוָעה. ַשֲעֵרי ַכָפָרה.  טוִבים. ַשֲעֵרי ָטֳהָרה.

ַשֲעֵרי ַכְלָכָלה. ַשֲעֵרי ָכבוד. ַשֲעֵרי ִלמּוד תוָרה ִלְשָמּה. ַשֲעֵרי ֵלב טוב.  ַשֲעֵרי 

תו. ַשֲעֵרי ָמזון. ַשֲעֵרי ְמִחיָלה. ַשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַשֲעֵרי ְנִעימּות. ַשֲעֵרי סודות תוָר 

ְסִליָחה. ַשֲעֵרי ֶעְזָרה. ַשֲעֵרי ְפדּות. ַשֲעֵרי ִפְרָיה ְוִרְביָה. ַשֲעֵרי ַפְרָנָסה טוָבה. 
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ַשֲעֵרי ְצָדָקה. ַשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַשֲעֵרי קוְמִמּיּות. ַשֲעֵרי ִקבּול ְתִפּלות. ַשֲעֵרי ִקבּוץ 

ֲעֵרי ַרֲחִמים. ַשֲעֵרי ָרצון.  ַשֲעֵרי ָשלום. ַשֲעֵרי ָגֻלּיות.  ַשֲעֵרי ְרפּוָאה ְשֵלָמה. שַ 

 ַשְלָוה. ַשֲעֵרי תוָרה. ַשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַשֲעֵרי ְתשּוָעה. ַשֲעֵרי ְתשּוָבה. 

 

ְוָיִסיר ִמתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִשְנָאה ְוַתְחרּות. ִויַקֵּים ָבֶכם ִמְקָרא ֶשָכתּוב ה' ֱאלֵהי 

ֵסף ֲעֵליֶכם ָכֶכם ֶאֶלף ְפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַכֲאֶשר ִּדֶבר ָלֶכם.  ֲאבוֵתֶכם י

 ְוִיְכָתְבֶכם ָהֵאל ְבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן: 

 תרועה תקיעה: -תקיעה שברים

 תקיעה שברים תקיעה: 

 תקיעה תרועה תקיעה גדולה:

ָבעּוְתהון ְּדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבְשַמָּיא ְוִאְמרּו ִתְתַקַבל ְצלוְתהון ּו

ַחִּיים ְוָשָבע ִוישּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ָאֵמן.  ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָּיא. 

ָכל ִישָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: עושה ַהָשלום  ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעלְוַכָפָרה ְוֶרַוח ְוַהָצָלה 

  ִבְמרוָמיו הּוא ַיֲעשה ָשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִישָרֵאל ועל כל ישבי תבל ָאֵמן:

ִמִמי ִאיָרא. ה' ָמעוז ַחַּיי ִמִמי ֶאְפָחד. ִבְקרב ָעַלי  ְלָדִוד ה' אוִרי ְוִיְשִעי תהלים כז
י. ָצַרי ְואְיַבי ִלי. ֵהָמה ָכְשלּו ְוָנָפלּו. ִאם ַתֲחֶנה ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכל ֶאת ְבשִר 

ַמֲחֶנה לא ִייָרא ִלִבי. ִאם ָתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְבזאת ֲאִני בוֵטַח. ַאַחת ָשַאְלִתי 
ֵקר ֵמֵאת ה'. אוָתּה ֲאַבֵקש. ִשְבִתי ְבֵבית ה' ָכל ְיֵמי ַחַּיי. ַלֲחזות ְבנַעם ה' ּוְלבַ 

ְבֵהיָכלו. ִכי ִיְצְפֵנִני ְבֻסכו ְביום ָרָעה ַיְסִתיֵרִני ְבֵסֶתר ָאֳהלו. ְבצּור 
ְוַעָתה ָירּום ראִשי ַעל אְיַבי ְסִביבוַתי. ְוֶאְזְבָחה ְבָאֳהלו ִזְבֵחי   ְירוְמֵמִני.

ְלָך ָאַמר   ִני ַוֲעֵנִני.ְתרּוָעה. ָאִשיָרה ַוֲאַזְמָרה לה'. ְשַמע ה' קוִלי ֶאְקָרא. ְוָחנֵ 
ַאל ַתְסֵתר ָפֶניָך ִמֶמִני. ַאל ַתט ְבַאף   ִלִבי ַבְקשּו ָפָני. ֶאת ָפֶניָך ה' ֲאַבֵקש.

ִכי ָאִבי ְוִאִמי   ַעְבֶּדָך. ֶעְזָרִתי ָהִייָת. ַאל ִתְטֵשִני ְוַאל ַתַעְזֵבִני ֱאלֵהי ִיְשִעי.
ַאל   הוֵרִני ה' ַּדְרֶכָך ּוְנֵחִני ְבאַרח ִמישור ְלַמַען שוְרָרי.  ֵפִני.ֲעָזבּוִני. וה' ַיַאְס 

לּוֵלא ֶהֱאַמְנִתי ִלְראות   ִתְתֵנִני ְבֶנֶפש ָצָרי. ִכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶשֶקר ִויֵפַח ָחָמס.
 ה ֶאל ה'.ַקֵּוה ֶאל ה'. ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָך. ְוַקּוֵ   ְבטּוב ה' ְבֶאֶרץ ַחִּיים.
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 ָבְרכּו ֶאת ה' ַהְמבוָרְך
 ָברּוְך ה' ַהְמבוָרְך ְלעוָלם ָוֶעדקהל 

 

ָלֵתת ְגֻדָּלה ְליוֵצר ְבֵראִשית. שנתן לנו תורת אמת  ָעֵלינּו ְלַשֵבַח ַלֲאדון ַהכל.

ָהַעִמים -ִכי ָכל ָהֲאָדָמהֶשלו ָעָשנּו ְכגוֵיי ָהֲאָרצות ְולו ָשָמנּו ְכִמְשְפחות וחיי עולם נטע בתוכנו 

ֶשּלו ָשם ֶחְלֵקנּו ָוֶעד  ְלעֹוָלם--ה' ֱאֹלֵהינּו-ֵיְלכּו ִאיש ְבֵשם ֱאֹלָהיו ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְבֵשם

ַוֲאַנְחנּו כורעים וִמְשַתֲחִוים ומודים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי  ָכֶהם ְוגוָרֵלנּו ְכָכל ֲהמוָנם

דוש ָברּוְך הּוא. ֶשהּוא נוֶטה ָשַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ. ּומוַשב ְיָקרו ַהְמָלִכים ַהקָ 

ַבָשַמִים ִמַמַעל. ּוְשִכיַנת ֻעזו ְבָגְבֵהי ְמרוִמים. הּוא ֱאלֵהינּו ְוֵאין עוד ַאֵחר. ֱאֶמת 

ל ְלָבֶבָך, ִכי ה' הּוא ַמְלֵכנּו ְוֶאֶפס זּוָלתו. ַכָכתּוב ַבתוָרתו ְויַָדְעָת ַהּיום וֲַהֵשבָת אֶ 

ָהֱאלִהים ַבָשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת. ֵאין עוד. ַעל ֵכן ְנַקֶּוה ָלְך ה' ֱאלֵהינּו 

ִלְראות ְמֵהָרה ְבִתְפֶאֶרת ֻעָזְך ְלַהֲעִביר ִגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָכרות 

כּות ַשַּדי. ְוָכל ְבֵני ָבָשר ִיְקְראּו ִבְשֶמָך, ְלַהְפנות ֵאֶליָך ִיָכֵרתּון. ְלַתֵקן עוָלם ְבַמלְ 

ָכל ִרְשֵעי ָאֶרץ. ַיִכירּו ְויְֵדעּו ָכל יוְשֵבי ֵתֵבל. ִכי ְלָך ִתְכַרע ָכל ֶבֶרְך ִתָשַבע ָכל 

ר ִיֵתנּו. ִויַקְבלּו ֻכָּלם ֶאת ָלשון. ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיפלּו, ְוִלְכבוד ִשְמָך ְיקָ 

עול ַמְלכּוֶתָך. ְוִתְמלוְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעוָלם ָוֶעד. ִכי ַהַמְלכּות ֶשְּלָך ִהיא. 

 ה' ִיְמלְך ְלעָלם ָוֶעד.  ּוְלעוְלֵמי ַעד ִתְמלוְך ְבָכבוד. ַכָכתּוב ְבתוָרָתְך:
 

ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך  ּה ַרָבא.ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשמֵ קדיש לאבלים 

ְבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵבית ִישָרֵאל  ְוַיְצַמח ֻפְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִשיֵחיּה.ַמְלכּוֵתּה 

ם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעלַ 

ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתַהָּלל ְשֵמּה 

ְלֵעָּלא וְלֵעָּלא ִמָכל ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא  ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ְּדֻקְדָשא. ְבִריְך הּוא.

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ַּדֲאִמיָרן בְ 

ִישָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן. עושה ַהָשלום ִבְמרוָמיו הּוא ַיֲעשה ָשלום ָעֵלינּו  ְוַעל ָכל 

  ִישָרֵאל ועל כל יושבי תבל ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
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 מחבר לא ידוע

 ְבֶטֶרם ָכל ְיִציר ִנְבָרא  ָלם ֲאֶשר ָמַלְךֲאדֹון עֹו

 ֲאַזי ֶמֶלְך ְשמֹו ִנְקָרא  ְלֵעת ַנְעָשה ְבֶחְפצֹו ֹכל

 ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא  ְוַאְחֵרי ִכְכלֹות ַהֹכל

 ְוהּוא ִיְהֶיה ְבִתְפָאָרה  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה

 ּוְלַהְחִביָרה ְלַהְמִשילֹו  ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵשִני

 ְולֹו ָהֹעז ְוַהִמְשָרה  ְבִלי ֵראִשית ְבִלי ַתְכִלית

 ְבִלי ִשנּוי ּוְתמּוָרה  ְבִלי ֵעֶרְך ְבִלי ִדְמיֹון

 ְגָדל ֹכַח ּוְגבּוָרה.  ְבִלי ִחבּור ְבִלי ֵפרּוד

 ְוצּור ֶחְבִלי ְביֹום ָצָרה  ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי

 ְמָנת כֹוִסי ְביֹום ֶאְקָרא  נּוִסיִנִסי ּומָ ְוהּוא 

 ְוהּוא צֹוֶפה ְוהּוא ֶעְזָרה  ְוהּוא רֹוֵפא ְוהּוא ַמְרֵפא

 יָרהְבֵעת ִאיַשן ְוָאעִ   ְבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי

 ֲאֹדָני ִלי ְולֹא ִאיָרא  ְוִעם רּוִחי ְגִוָּיִתי

 ְשַלח ְמֵהָרהְמִשיֵחנּו יִ   ְבִמְקָדשֹו ָתֵגל ַנְפִשי

 ָאֵמן ָאֵמן ֵשם ַהנֹוָרא  ְוָאז ָנִשיר ְבֵבית ָקְדִשי

 

 קטעי הגות ושירה לשנה החדשה

פעם אחת אמר רבנו, ר' חיים מצאנז: משל אדם תועה כמה ימים ביער ולא היה 

יודע איזוהי דרך נכונה. פתאום ראה אדם אחר הולך לקראתו. באה שמחה 

ידע הדרך הנכונה. כיוון שפגשו זה בזה שאל אותו:  גדולה בלבו, עתה בוודאי

אחי, אמור לי היכן הדרך הנכונה, זה ,כמה ימים אני תועה. אמר לו: אחי, אף 

אני איני יודע שאף אני תועה כאן כבר כמה ימים, אלא אומר לך בדרך שהלכתי 

ר אני, יכול לומר לך, שבדרך זו תועים. ועכשיו, נחפש דרך חדשה. כן אנחנו, דב

זה אני יכול לומר לכם. שבדרך שהלכנו עד עכשיו אין לנו ללכת, שבדרך זו 

 ש"י עגנוןתועים. אלא עכשיו נחפש דרך חדשה. 

 



  משתנים השמיים

  .החקלאים לעיני

  מתכוננים השכנים

  .הנוראים לימים

 

  עליך חושב מישהו

  .מעשיך את ורושם

  במהרה הביתה בוא

  .הקרירה הרוח עם

 

  מבשילות מנדרינות

  .במועדן בפרדס

  משתעלות המורות

  .מוקדם לישון והולכות

 

  נחליאלי ראיתי כבר

  לי נדמה רק זה ואולי

  אתמול נשבר חמסין עוד

 .הגדול החופש גם

 

  ?יחלוף ומה יקרה מה

  ,הכתבים שואלים

  החוף כביש כשלאורך

  .החצבים מתייצבים

 

  הערב תוניבעי מה

  ?הכותרת מבשרת

  במהרה הביתה בוא

 הקרירה הרוח עם

 

 שפירא רחל

 

 תן לנו חגים שקטים

 כחיוכו של תינוק

 

 תן לנו בכיות קטנות

 בחיק האישה הנאהבת

 

 לב-תן לנו שירי

 לחש-ומיתהנאמרים בד

 

 תן לנו זרועות כשורשים 

 שה והפוצעלחבוק את הק

 

 תן לנו לילות סהורי תקווה

 אל מול אדמה גדולה ושותקת

 

 עשה את ביתנו

 משכן לניגונים

אלי נצר

 
 כל שנה ושנה מוריק הדשא
 מלבין החצב ומזהיר ההדר

 כל שנה ושנה אדמה מתחדשת
 עולה החמה ויורד המטר

 כל שנה נולדים אנשים לרוב
 לשמחה ולעצב, לדמעות ולצחוק

 ה רק טובויש מישהו הרוצ
 גם השנה 

 לאה גולדברג 



 

 

ְבִתְשֵרי ָנַתן ַהֶּדֶקל ְפִרי ָשחּום 
 ֶנְחָמד

 ְבֶחְשוָן ָיַרד יֹוֶרה ְוַעל ַגִגי ָרַקד
 ְבִכְסֵלו ַנְרִקיס הֹוִפיַע ְבֵטֵבת ָבָרד

 ּוִבְשָבט ַחָמה ִהְפִציָעה ְליֹום ֶאָחד.
 ִסיםַבֲאָדר ָעָלה ִניחֹוַח ִמן ַהַפְרּדֵ 

 ְבִניָסן הּוְנפּו ְבֹכַח ָכל ַהֶחְרֵמִשים
 ְבִאָּיר ַהֹכל ָצַמח ּוְבִסיָון ִהְבִכיר
 ְבַתמּוז ְוָאב ָשַמְחנּו ַאַחר ָקִציר.

 ִתְשֵרי, ֶחְשָון, ִכְסֵלו, ֵטֵבת, 
 ָחְלפּו, ָעְברּו ִביָעף

 ַגם ְשָבט, ֲאָדר, ִניָסן, ִאָּיר, 
 ָאבִסיוָן, ַתמּוז וְ 

 ּוְבבֹוא ֱאלּול ֵאֵלינּו ֵריַח ְסָתו ָעָלה
 ְוִהְתַחְלנּו ֶאת ִשיֵרנּו ֵמַהְתָחָלה.

 
 נעמי שמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 ְברֹאש ַהָשָנה, ְברֹאש ַהָשָנה

 ָפְרָחה שֹוַשָנה ֶאְצִלי ַבִגָנה

 ְברֹאש ַהָשָנה ִסיָרה ְלָבָנה

 ָעְגָנה ָלה ַבחֹוף ִפְתאֹום.

 ָנה, ְברֹאש ַהָשָנהְברֹאש ַהשָ 

 ִלֵבנּו ָעָנה ִבְתְפיָּלה נֹוָשָנה

 ְשָּיָפה ְושֹוָנה ְתֵהא ַהָשָנה 

 ֲאֶשר ַמְתִחיָלה ָלּה ַהּיֹום

 ְברֹאש ַהָשָנה, ְברֹאש ַהָשָנה

 ָפְרָחה ֲעָנָנה ִבְרִקיַע ַהְסָתו

 ְברֹאש ַהָשָנה ְכֵנר ְנָשָמה

 ָעָלה ַבָשֶדה ָחָצב.

 ְברֹאש ַהָשָנה, ְברֹאש ַהָשָנה

 ִלֵבנּו ָעָנה ִבְתְפיָּלה נֹוָשָנה

 ְשָּיָפה ְושֹוָנה ְתֵהא ַהָשָנה 

 ֲאֶשר ַמְתִחיָלה ָלּה ַעְכָשיו

 ְברֹאש ַהָשָנה, ְברֹאש ַהָשָנה

 ָפְרָחה ַמְנִגיָנה ֶשִאיש לֹא ִהִכיר

 ְותֹוְך ְיָמָמה ַהֶזֶמר ָהָמה

 ל ַחּלֹונֹות ָהִעיר.ִמכָ 

 ְברֹאש ַהָשָנה, ְברֹאש ַהָשָנה

 ִלֵבנּו ָעָנה ִבְתְפיָּלה נֹוָשָנה

 ְשָּיָפה ְושֹוָנה ְתֵהא ַהָשָנה 

 ֲאֶשר ַמְתִחיָלה ָלּה ְבִשיר.

 נעמי שמר                           
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 משהו מתחיל מתגלגל ברחובות 
 משהו אחר יורד במדרגות 

 קורה, תופס לו בזנב משהו 
 משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו 

 מישהו מוכר עומד ומסתכל 
 אמצע הרחוב ומישהו אוכל 

 כמה רעשים הופכים כבר למקצב 
 משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו 

 
 דברים קורים תמיד בזמן נכון 

 באים הולכים בין ההמון 
 את עיניי תראי, ומגע מקרי בי 
 רי ניסים קורים, הכול עוד אפש
 האם פתאום את תעברי? 

 

 ערב שוב יורד לעיר העסוקה 
 חושך מתגנב, מונית שם מחכה 

 חתול רחוב קטן גווע ברעב 
 משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו 

 ריח מתוקים מציץ מהחלון 
 שם במרחקים עולה כבר אור ראשון 

 קטע של רחוב כורע מתחתיו 
 משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו 

 
 עוד פה לבד  רגע של שלווה, אני

 זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד 
 מעבר לפינה פנים, חיוך רחב 

  משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.

 

 אילאיל תמיר                         

 

 ַהַקִיץ ָעַבר, ַהֹחם ַהָגדֹול
 ָשָנה ֲחָדָשה ָבָאה ַלֹכל

 רּוחֹות ְמַנְשבֹות, נֹוְדדֹות ִצֳפִרים
 ָבִאים ַהָּיִמים ַהָקִריםהֹוְלִכים ּו

 הֹוְלִכים ּוָבִאים ַהָּיִמים ַהָקִרים.
 ַהִביטּו ּוְראּו ָקֹטְנִתי ֶאְתמֹול,
 ַהַקִיץ ָעַבר ַוֲאִני ְכָבר ָגדֹול,

 ָשָנה ֲחָדָשה ִהְתִחיָלה ַהּיֹום.
 ֲהיי ָנא טֹוָבה ּובֹוֵאְך ְלָשלֹום
 ֲהיי ָנא טֹוָבה ּובֹוֵאְך ְלָשלֹום.

 
 מואל בסש
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 ָבֵרְך ָעֵלינּו ֶאת ַהָשָנה ַהזֹאת

 ֶאת ַהָשָנה ַהזֹאת

 ָבֵרְך ֶאת ָכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה

 ְפֵני ָהֲאָדָמה-ְוֵתן ְבָרָכה ַעל

 ְוָשְבֵענו ִמטּוָבּה ּוָבֵרְך ְשָנֵתנּו

 ַכָשִנים ַהטֹובֹות 

 ְפֵני ָהֲאָדָמה-ְוֵתן ְבָרָכה ַעל

 

                        נוהגים לברך איש את רעהו אשה את רעותה

  ִתָכֵתִבי ְוֵתָחֵתִמי / ִתָכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו:ְלָשָנה טוָבה 

 ְוֵתָחֵתם / ִתָכַתְבָנה ְוֵתָחַתְמָנה: ִתָכֵתבְלָשָנה טוָבה       

 ָתֵחל ָשָנה ּוִבְרכֹוֶתיהָ 

 שנה טובה ומתוקה
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ילות ראש השנה מבוססת על נוסחי ישראל המגוונים לאורך הדורות, ביניהם יצוינו סידור חוברת תפ

"מכנף הארץ זמרת שמענו" בעריכת הרב שמחה רוט זצ"ל, סידור מאיר לארץ בעריכת הרב מיכאל 

ומחזור פותח שער לראש השנה  חיים-בר , תפילות ראש השנה בנוסח ארץ ישראל, של הרב דודגרץ

ל השונים: פייטני ציון התנועה המסורתית. פיוטים מאתר הזמנה לפיוט. עריכה בהשראת מנהגי ישרא

מהדורה נסיונית המבקשת להתהוות אפלבום.  -יהלה לחמיש ונריה רפאל כנפו והרבה תמר אלעד

  תמיד.

 

 


