שתבוא שנתנו שלום
וימינו חיים
שישאו עצינו פריָם
ושדותינו ירוו מים
יהמה ביתנו אדם
וצעדנו איתן
תקוה שריג
קיבוץ בית השיטה

תפילות ראש השנה
ציון .קהילה ארצישראלית בירושלים

לו יהי
עוד יש מפרש לבן באופק
מול ענן שחור כבד
כל שנבקש לו יהי.
ואם בחלונות הערב
אור נרות החג רועד
כל שנבקש לו יהי.

ואם פתאום יזרח מאופל
על ראשנו אור כוכב
כל שנבקש לו יהי.
אז תן שלווה ותן גם כוח
לכל אלה שנאהב
כל שנבקש לו יהי.
דע לך

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
כל שנבקש לו יהי
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.

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
ומשירת העשבים
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.

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,
מיגון ,מפחד פתע וממלחמה.
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.
נעמי שמר

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
וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד
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.
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יוצא לאור
השביל הזה מתחיל כאן
בין סניף בנק למעין
לא סלול ,לא תמיד מסומן
השביל הזה מתחיל כאן.
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.
השיר הזה מתחיל כאן
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.

נקווה שמרית גריילסאמר

חוויה מטלטלת
האופק לא נראה ברור
הבטן כבר מתפתלת
הראש מריץ את הסיפור
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
מרוב שהתרוצצנו
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
ומקווה ,שיהיה פה טוב ,בקרוב
שנצא מזה
מקווה ,שנראה שוב את האור
את האור שם בקצה
נקווה ,שיהיה פה טוב ,בקרוב
שנצא מזה
נקווה ,שנראה שוב את האור
את האור שם בקצה

5

ערב ראשון של ראש השנה
אחות קטנה ר' אברהם חזן גירונדי
ספרד  /מאה 13

ְת ִפּלֹותֶ יהָ
אָ חֹות ְקטַ נָה
ְת ִהּלֹותֶ יהָ
עֹורכָה וְעֹונָה
ְ
אֵ ל נָא ְרפָ א נָא לְ מַ חֲ לֹותֶ יהָ
ִתכְ לֶה ָשנָה ו ְִקלְ לֹותֶ יהָ
לְ ָך ִת ְק ָראֶ ה
בְ נֹעַ ם ִמּלִ ים
ו ְִשיר ו ְִהּלּולִ ים כִ י לְ ָך נָאֶ ה
עַ ד מָ ה תַ עְ לִ ים עֵ ינְ ָך ו ְִת ְראֶ ה
נַחֲ לֹותֶ יהָ
ז ִָרים אֹוכְ לִ ים
ִתכְ לֶה ָשנָה ו ְִקלְ לֹותֶ יהָ

וְחֶ ְש ָקּה ַתגְ ִביר
זְ ִמ ָירּה ָשבַ ת
ּדֹודּה ו ְַתע ֲִביר
ָ
ל ְַחפֹ ץ ִק ְרבַ ת
נ ְַפ ָשּה ו ְָת ִסיר
ִמּלֵב ַּד ֲאבַ ת
לּולֹותיהָ
ֶ
לְ בַ ֵקש אַ הֲ בַ ת כְ
לֹותיהָ
ִתכְ לֶה ָשנָה ו ְִקלְ ֶ

בִ ְתָך ִמבֹור
מָ תַ י תַ ֲעלֶה
ֻעּלָּה ִת ְשבֹר
ּומבֵ ית ֶכלֶא
ִ
אתָך כְ גִ בֹור
בְ צֵ ְ
וְתַ ְפלִ יא פֶ לֶא
ְמ ַכלֹותֶ יהָ
לְ הָ תֵ ם ְו ַכּלֵה
ִתכְ לֶה ָשנָה ו ְִקלְ לֹותֶ יהָ

לִ נְ וֵה ִר ְבצָ ּה
נְ חֵ הָ ְבנַחַ ת
ִמּדֹוד חֶ ְפצָ ּה
ַרב נִ זְ נַחַ ת
פֹורחַ ת עָ לְ ָתה נִ צָ ּה
ו ְִהיא כְ ַ
לֹותיהָ
אַ ְשכְ ֶ
ל ֹא ִה ְב ִשילּו
לֹותיהָ
ִתכְ לֶה ָשנָה ו ְִקלְ ֶ
כִ י שֹד גָמַ ר
ִחזְ קּו וְגִ ילּו
ְב ִריתֹו ָשמַ ר
הֹוחילּו
לְ צּור ִ
לְ צִ ּיֹון וְאָ מַ ר
ָלכֶם ו ְַתעֲלּו
ּלֹותיהָ
סֹּלּו סֹּלּו ְמ ִס ֶ
ָתחֵ ל ָשנָה
כֹותיהָ
ּוב ְר ֶ
ִ
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ערב שני של ראש השנה
בת אהובת (חון תחון) מחבר לא ידוע

בַ ת אֲהּובַ ת אֵ ל קָ מָ ה בַ ַשחַ ר
ִת ְתלַבֵ ן ֹאדֶ ם כִ ְתמָ ּה כַצַ חַ ר
ִשיר לְ ָך ְמהַ ֶּללֶת
ל ְַמנַצֵ חַ עַ ל אַ ֶּילֶת הַ ַשחַ ר
נ ְָדדָ ה ְשנַת עֵ ינָּה גֹובֶ ֶרת
ּולְ בַ קֵ ש עַ ל עֲֹונָּה שֹוחֶ ֶרת
צֹועֶ קֶ ת עַ ל חַ טָ אתָ ּה
שֹופֶ כֶת בְ ִד ְמעָ תָ ּה עֲתֶ ֶרת
יֹושבֶ ת בְ רֹב פַ ְחדָ ּה כִ י חָ ְטאָ ה
ֶ
קֹוראָ ה
לֹובֶ ֶשת סּות חֲ ָרדָ ה לְָך ְ
עֹורכֶת ְתשּובָ תָ ּה
ֶ
אּולַי ִמ ְמשּובָ תָ ּה נִ ְרפָ אָ ה
ִמּדֵ י עֲלֹותָ ּה בֵ ית אֵ ל לִ ְת ִפּלָה
ֲאבִ יר גֹואֵ ל י ְִש ָראֵ ל ְמחֹול לָּה
ִת ָשא אֶ ת חַ ט ֹאתֶ יהָ
ּובְ ִרית מֵ ֲאבֹותֶ יהָ ִתזְ כֹר לָּה

נֹורא אַ ָתה ַשוְעָ ָתּה הַ ְק ִשיבָ ה
ָ
אֶ ת ִריבָ ּה ִמצָ ָר ָתּה אֵ ל ִריבָ ה
נַחֵ ם נָא אֶ ת עַ ם אֶ ְביֹון
יטיבָ ה
גַם ִב ְרצֹונְ ָך אֶ ת צִ ּיֹון הֵ ִ

חֹ ן תָ חֹ ן עַ ל בָ נֶיָך לְָך ָשבִ ים
ּובפַ חַ ד לְ פָ נֶיָך נִ צָ בִ ים
ְ
י ְֵר ִאים עֵ ת י ִָק ְראּו ל ִַּדין
כִ י עַ ל כֵן בָ אּו נִ כְ אָ בִ ים
ָזכֹר ִתזְ כֹר ַר ֲח ִמים יֹום הַ ִּדין
הָ פֵ ר כַעַ ס ּוזְ עָ ִמים עֵ ת ָת ִדין
חֹושבֵ י ְשמֶ ָך
לִ ֵיראֶ יָך ּולְ ְ
יֹושבֵ י עַ ל ִמ ִּדין
הֵ מָ ה ְ
ָק ֵרב לִ י ְשנַת גֹאֵ ל ּו ְפ ֵדנִ י
עַ ל מֵ י ְמנּוחֹות הָ אֵ ל ַתנְ חֵ נִ י
ּוזְ כֹור לִ י זְ כּות ִאיש ָתם
ַחֹותם ִשימֵ נִ י
עַ ל לִ ְבָך כ ָ
ִאם עֲֹונֹות ִת ְשמֹר לִ י לְ מַ ָשא
צּורי ֹגאֲלִ י אֵ יְך אֶ ָשא
ְראֵ ה ִ
ל ֹא אּוכַל ְשאֵ ת עָ לַי
ֲאבָ ל רֹעַ ִמ ְפעָ לַי ,אֵ ל ִת ָשא
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[בשבת מוסיפים כאן קבלת שבת]ִ :מזְ מֹור לְ ָדוִד הָ בּו ַלה' ְבנֵי אֵ לִ ים הָ בּו ַלה' כָבֹוד ָועֹז:
הָ בּו ַלה' כְ בֹוד ְשמֹו ִה ְשתַ חֲ וּו ַלה' ְבהַ ְד ַרת קֹ ֶדש :קֹול ה' עַ ל הַ מָ יִם אֵ ל הַ כָ בֹוד ִה ְרעִ ים ה'
ְשבֵ ר ה' אֶ ת אַ ְרזֵי הַ ּלְ בָ נֹון:
שבֵ ר ֲא ָרזִ ים ַוי ַ
עַ ל מַ יִם ַרבִ ים :קֹול ה' בַ כֹחַ קֹול ה' בֶ הָ ָדר :קֹול ה' ֹ
ַוּי ְַר ִקידֵ ם כְ מֹו עֵ גֶל לְ בָ נֹון ו ְִש ְריֹון כְ מֹו בֶ ן ְראֵ ִמים :קֹול ה' חֹ צֵ ב לַהֲ בֹות אֵ ש :קֹול ה' י ִָחיל
ּובהֵ יכָ לֹו כֻּלֹו אֹ מֵ ר כָ בֹוד:
ִמ ְדבָ ר י ִָחיל ה' ִמ ְדבַ ר קָ דֵ ש :קֹול ה' יְחֹולֵל אַ ּיָלֹות ַוּיֶחֱ ש ֹף יְעָ רֹות ְ
ֵשב ה' מֶ לְֶך לְ עֹולָם :ה' עֹז לְ עַ מֹו י ִֵתן ה' יְבָ ֵרְך אֶ ת עַ מֹו בַ ָשלֹום:
ה' לַמַ בּול יָשָ ב ַוּי ֶ

דֹודי לִ ְק ַראת כַ ּלָהְ ,פנֵי ַשבָ ת נְ קַ ְבלָה:
לְ כָ ה ִ
ּושמֹו אֶ חָ ד ,לְ ֵשם
ָשמֹור ְוזָכֹור ְב ִדבּור אֶ חָ דִ ,ה ְש ִמיעָ נּו אֵ ל הַ ְמי ֻחָ ד ,ה' אֶ חָ ד ְ
ּולְ ִת ְפאֶ ֶרת וְלִ ְת ִהּלָה :לכה
לִ ְק ַראת ַשבָ ת לְ כּו ְונֵלְ כָ ה ,כִ י ִהיא ְמקֹור הַ ְב ָרכָה ,מֵ ר ֹאש ִמקֶ דֶ ם נְ סּוכָ ה ,סֹוף
ֲשה ְבמַ חֲ ָשבָ ה ְת ִחּלָה :לכה
מַ ע ֶ
ְנִש ְמחָ ה ְונָגִ ילָה:
ּושמ ֹאל ִת ְפרֹוצִ י ,וְאֶ ת ה' תַ ע ֲִריצִ י ,עַ ל יַד ִאיש בֶ ן פַ ְרצִ י ,ו ְ
י ִָמין ְ
לכה
ּובצָ הֳ לָה ,תֹוְך אֱ מּונֵי עַ ם ְס ֻגּלָה:
ב ִֹאי ְב ָשלֹום עֲטֶ ֶרת בַ ְעלָּה ,גַם ְב ִש ְמחָ ה ְב ִרנָה ְ
לכה
ב ִֹאי כַ ּלָה ,ב ִֹאי כַ ּלָה ,תֹוְך אֱ מּונֵי עַ ם ְס ֻגּלָה--ב ִֹאי כַ ּלָהַ ,שבָ ת מַ לְ כְ תָ א

ִמזְ מֹור ִשיר לְ יֹום הַ שַ בָ ת :טֹוב לְ הֹ דֹות ַלה' ּולְ זַמֵ ר לְ ִש ְמָך עֶ לְ יֹון :לְ הַ גִ יד בַ ב ֶֹקר חַ ְסּדֶ ָך
ֲשי
ֶו ֱאמּונ ְָתָך בַ ּלֵילֹותֲ :עלֵי עָ שֹור ַו ֲעלֵי נָבֶ ל ֲעלֵי ִהגָיֹון בְ כִ נֹור :כִ י ִשמַ ְח ַתנִ י ה' ְבפָ ֳעלֶָך בְ מַ ע ֵ
ֲשיָך ה' ְמ ֹאד עָ ְמקּו מַ ְח ְשב ֶֹתיָךִ :איש בַ עַ ר ל ֹא י ֵָדע ּוכְ ִסיל ל ֹא יָבִ ין
יָדֶ יָך ֲא ַרנֵן :מַ ה ג ְָדלּו מַ ע ֶ
אֶ ת ז ֹאת :בִ ְפרֹחַ ְר ָשעִ ים כְ מֹו עֵ ֶשב ַוּיָצִ יצּו כָל פֹ ֲעלֵי אָ וֶן לְ ִה ָש ְמ ָדם ע ֲֵדי עַ ד :וְאַ ָתה מָ רֹום
לְ ֹעלָם ה' :כִ י ִהנֵה ֹאיְבֶ יָך ה' כִ י ִהנֵה ֹאיְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו י ְִתפָ ְרדּו כָל פֹ ֲעלֵי אָ וֶן :וַתָ ֶרם כִ ְראֵ ים
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שּורי בַ ָק ִמים עָ לַי ְמ ֵר ִעים ִת ְשמַ ְענָה אָ זְ נָי :צַ ִּדיק
ֹּלתי בְ ֶשמֶ ן ַר ֲענָן :וַתַ בֵ ט עֵ ינִ י ְב ָ
קַ ְרנִ י בַ ִ
ַכתָ מָ ר י ְִפ ָרח כְ אֶ ֶרז בַ ּלְ בָ נֹון י ְִשגֶהְ :שתּולִ ים ְבבֵ ית ה' ְבחַ צְ רֹות ֱאֹלהֵ ינּו י ְַפ ִריחּו :עֹוד יְנּובּון
צּורי ְול ֹא עַ ְול ָָתה בֹו:
בְ ֵשיבָ ה ְּד ֵשנִ ים ו ְַר ֲענַנִ ים י ְִהיּו :לְ הַ גִ יד כִ י י ָָשר ה' ִ
ה' מָ לְָך גֵאּות לָבֵ ש ,לָבֵ ש ה' עֹז ִה ְתאַ ָזר ,אַ ף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט :נָכֹון כִ ְסאֲָך מֵ אָ ז
מֵ עֹולָם אָ תָ ה :נ ְָשאּו נְ הָ רֹות ה' נ ְָשאּו נְ הָ רֹות קֹולָם ,י ְִשאּו נְ הָ רֹות ָּדכְ יָםִ :מקֹ לֹות מַ יִם
יתָך נָאֲ וָה קֹ דֶ ש ,ה'
דֹותיָך נֶאֶ ְמנּו ְמ ֹאד ,לְ בֵ ְ
ַרבִ ים אַ ִּד ִירים ִמ ְשבְ ֵרי יָם אַ ִּדיר בַ מָ רֹום ה' :עֵ ֶ
לְ ֹא ֶרְך י ִָמים:

קדיש אבלים
י ְִתג ַַּדל ְוי ְִת ַק ַּדש ְשמֵ ּה ַרבָ אְ .בעָ לְ מָ א ִּדי ְב ָרא כִ ְרעּותֵ ּה ְוי ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ ּה ְויַצְ מַ ח

ּובזְ מַ ן ָק ִריב
ּובחַ ּיֵי ְדכָ ל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל בַ ֲע ָגלָא ִ
ּוביֹומֵ יכֹון ְ
פּורקָ נֵּה וִיקָ ֵרב ְמ ִשיחֵ ּהְ .בחַ ּיֵיכֹון ְ
ְ
ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן:
יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא.
ַשאְ ,וי ְִתהַ ּדָ ר ְוי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל ְשמֵ ּה
י ְִתבָ ַרְך ְוי ְִש ַתבַ ח ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרֹומַ ם ְוי ְִתנ ֵ
ְּד ֻק ְד ָשא ְב ִריְך הּוא לְ עֵ ּלָא ּולְ עֵ ּלָא ִמכָ ל ִב ְרכָ ָתא ו ְִש ָירתָ א ,תֻ ְש ְבחָ תָ א ְונֶחֱ מָ ָתא,
ַּדאֲ ִמ ָירן ְבעָ לְ מָ א ,ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן:
טֹובים עָ לֵינּו וְעַ ל כָ ל י ְִש ָראֵ ל ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.
יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ ּיָא וְחַ ּיִ ים ִ
ֲשה ָשלֹום עָ ֵלינּו וְעַ ל כָ ל עַ מו י ְִש ָראֵ ל ועל כל יושבי
ֹשה הַ ָשלֹום ִב ְמרֹומָ יו ,הּוא ַיע ֶ
ע ֶ
תבל ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.

ֵאֹלהים עּוזֵ ֵּ֑נּו הָָ֝ ִ ִ֗ריעּו
תהלים פא א ל ְַמנַצֵֵּ֬ חַ ׀ ַ ַֽעל־הַ גִ ִֵּ֬תית לְ אָ ָ ַֽסף׃ ב ַ֭הַ ְרנִ ינּו ל ִ ִ֣
ם־נַֽבֶ ל׃ ד ִת ְק ִ֣עּו בַ חִֹ֣ דֶ ש
תף כִ נּ֖ ֹור נ ִ ִָ֣עים ִע ָ
ּותנּו־ ֵּ֑ ֹ
ֵאֹלהי ַיעֲקַֹֽ ב׃ ג ְ ַֽשאּו־זִַ֭ ְמ ָרה ְ
ל ֵ ֵ֥
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ֵאֹלהי ַי ֲע ַֹֽקב׃
שֹופר בַָ֝ ִ֗ ֵכסֶ ה לְ יִ֣ ֹום חַ ֵ ַֽגנּו׃ ה ִ ִּ֤כי חִֹ֣ ק לְ י ְִש ָר ֵ ִ֣אל ֵּ֑הּוא ִָ֝מ ְש ִ֗ ָפט ל ֵ ֵ֥
ָ ֵּ֑
ש ָ ַֽמע׃ ז
ל־א ֶרץ ִמצְ ָ ֵּ֑ריִם ְש ַ ּ֖פת ל ֹא־י ַ ִָ֣דעְ ִתי אֶ ְ
ֹוסף ָש ִ֗מֹו ְַ֭בצֵ אתֹו עַ ֶ ִ֣
יה ֵ ִּ֤
ֵ ִּ֤עדּות׀ ִ ַֽב ֘
ֹותי ִמ ֵ ִ֣סבֶ ל ִשכְ ֵּ֑מֹו ַָ֝כ ִ֗ ָפיו ִמ ֵּ֥דּוד תַ ֲע ַֹֽב ְרנָה׃ ח בַ צָ ָ ֵ֥רה ָק ָ ִ֗ראתָ וָאֲחַַ֫ ּלְ ֶ ֵ֥צ ָך ַ֭אֶ עֶ נְ ָך
הֲ ִס ִ֣יר ִ
יבה ֶ ַֽסלָה׃ ט ְש ַ ִ֣מע ַ֭עַ ִמי וְאָ ִ ִ֣עידָ ה ָ ֵּ֑בְך ִי ְָ֝ש ָר ִ֗ ֵאל
ל־מי ְמ ִר ָ ִ֣
ְב ֵ ִ֣ס ֶתר ַ ֵּ֑רעַ ם אֶ ְב ָ ַֽחנְ ָךָ֨ עַ ֵ ּ֖
ע־לי׃ י ַֽל ֹא־י ְִהיֶ ִ֣ה ְַ֭בָך ֵ ִ֣אל זָ ֵּ֑ר ְו ֵ֥ל ֹא ִָ֝ת ְש ַתחֲ ִֶ֗וה לְ ֵ ִ֣אל נ ָ ֵַֽכר׃ יא אָ נ ִָֹ֨כי׀ י ְ֘הוָ ִּ֤ה
ם־ת ְש ַ ַֽמ ִ ַֽ
ִא ִ ַֽ
קֹולי
ֹא־ש ַ ִ֣מע עַ ִ ִ֣מי לְ ִ ֵּ֑
ב־פיָך וַאֲ מַ לְ ֵ ַֽאהּו׃ יב ְול ָ
ֱֹלהיָך ַ֭ ַ ַֽהמַ עַ לְ ָך מֵ ֶ ִ֣א ֶרץ ִמצְ ָ ֵּ֑ריִם הַ ְרחֶ ָ֝ ִ֗ ִ
א ִ֗ ֶ
יהם׃ יד ִ֗לּו
ֲשּלְ חֵ הּו ִב ְש ִר ִ֣ירּות לִ ָ ֵּ֑בם ֵיָ֝לְ ִ֗כּו ְ ַֽבמֹועֲצֹותֵ ֶ ַֽ
ֹא־אבָ ה ִ ַֽלי׃ יג ַ֭ ָ ַֽוא ַ
ְָ֝וי ְִש ָר ִ֗ ֵאל ל ָ ֵ֥
יהם
יהם אַ כְ ִ ֵּ֑ניעַ ו ַ ְֵ֥על צָָ֝ ֵר ִ֗ ֶ
ַ֭עַ ִמי ש ֵ ִֹ֣מ ַ ַֽע ִ ֵּ֑לי ִי ְָ֝ש ָר ִ֗ ֵאל ִב ְד ָר ַכֵ֥י יְהַ ֵ ַּֽלכּו׃ טו כִַ֭ ְמעַ ט אֹויְבֵ ֶ ִ֣
עֹולם׃ יז ַ֭ ַ ַֽוּיַאֲכִ ילֵהּו מֵ ֵ ִ֣חלֶב
ִיהי ִע ָ ִ֣תם לְ ָ ַֽ
אָ ִ ֵ֥שיב י ִ ַָֽדי׃ טז ְמ ַש ְנ ֵ ִ֣אי ְַ֭יהוָה י ַ ְַֽכחֲ שּו־לֵּ֑ ֹו ו ִ ּ֖
יעָך׃
ִח ָ ֵּ֑טה ּוָ֝ ִמ ִ֗צּור ְּד ַ ִ֣בש אַ ְש ִב ֶ ַֽ
ו

י ְִמלוְך ה' לְ עולָם אֱלהַ יְִך צִ ּיון לְ דור וָדור הַ לְ לּויָּה:
יומָ ם יְצַ ּוֶה ה' חַ ְסּדו ּובַ ַּל ְילָה ִשירה ִע ִמי .תפילה לְ אֵ ל חַ ּיָי:
כל הַ נְ ָשמָ ה ְתהַ ּלֵל יָּה הַ לְ לּויָּה:
ּות ִהּלָה:
ּומרומַ ם עַ ל כָל ְב ָרכָ ה ְ
בדָך ְ
וִיבָ ְרכּו ֵשם כְ ֶ

עּותיּהְ .וי ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ יּה.
י ְִתג ַַּדל ְוי ְִת ַק ַּדש ְשמֵ ּה ַרבָ אְ .בעָ לְ מָ א ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּובחַ ּיֵי ְדכל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל בַ ֲע ָגלָא
ּוביומֵ יכון ְ
ְויַצְ מַ ח פ ְֻרקָ נֵיּה .וִיקָ ֵרב ְמ ִשיחֵ ּהְ .בחַ ּיֵיכון ְ
ּובזְ מַ ן ָק ִריב ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ ַלם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא
ִ
ַשאְ .וי ְִתהַ ָּדרְ .וי ְִתעַ ּלֶהְ .וי ְִתהַ ּלָל
י ְִתבָ ַרְךְ .וי ְִש ַתבַ חְ .וי ְִתפָ אַ רְ .וי ְִתרומַ םְ .וי ְִתנ ֵ
ְשמֵ יּה ְּד ֻק ְד ָשא ְב ִריְך הּוא .לְ עֵ יּלָא ולְ עֵ יּלָא ִמן כָל ִב ְרכָתָ אִ .ש ָירתָ א.
ִת ְש ְבחָ ָתא ְונֶחָ מָ ָתאַּ .ד ֲא ִמ ָירן ְבעָ לְ מָ א ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.
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בורְך
בָ ְרכּו אֶ ת ה' הַ ְמ ָ
בורְך לְ עולָם וָעֶ ד
קהל בָ רּוְך ה' הַ ְמ ָ

בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,אֲ ֶשר ִב ְדבָ רו מַ ע ֲִריב ע ֲָר ִבים ְבחָ כְ מָ ה.
ּומסַ ּדֵ ר אֶ ת
פותֵ חַ ְשעָ ִרים ִב ְתבּונָהְ .מ ַשנֶה ִע ִתים ּומַ חֲ לִ יף אֶ ת הַ זְ מַ נִ ים ְ
בורא יומָ ם ָו ָל ְילָה .גולֵל אור ִמ ְפנֵי
הַ כוכָבִ יםְ .ב ִמ ְש ְמרותֵ יהֶ ם בָ ָר ִקיעַ כִ ְרצונוֵ .
ְחשְך ִמ ְפנֵי אור .הַ מַ ע ֲִביר יום ּומֵ בִ יא ָל ְילָהּ .ומַ ְב ִּדיל בֵ ין יום ּובֵ ין ָל ְילָה.
חשְך ו ֶ
ֶ
ה' צְ בָ אות ְשמו .אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד .בָ רּוְך אַ תָ ה ה',
הַ מַ ע ֲִריב ע ֲָר ִבים:
ּומ ְשפָ ִטים אותָ נּו
ּומצְ ות חֻ ִקים ִ
תורה ִ
אַ הֲ בַ ת עולָם בֵ ית י ְִש ָראֵ ל עַ ְמָך אָ הָ בְ תָ ָ .
ּובקּומֵ נּו נ ִָשיחַ ְבחֻ קֶ יָך וְנִ ְשמַ ח ְו ַנעֲלוז ְב ִד ְב ֵרי
לִ מַ ְדתָ  .עַ ל כֵ ן ה' אֱלהֵ ינּו ְב ָשכְ בֵ נּו ְ
ְאורְך יָמֵ ינּוּ .ובָ הֶ ם
ּומצְ ותֶ יָך וְחֻ קותֶ יָך לְ עולָם וָעֶ ד .כִ י הֵ ם חַ ּיֵינּו ו ֶ
תורתֶ ָך ִ
תַ לְ מּוד ָ
נ ְֶהגֶה יומָ ם ָו ָל ְילָה .וְאַ הֲ בָ ְתָך לא תָ סּור ִממֶ נּו לְ עול ִָמים .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אוהֵ ב
אֶ ת עַ מו י ְִש ָראֵ ל:

ְשמַ ע י ְִש ָראֵ ל ,ה' ֱאלהֵ ינּו ,ה' אֶ חָ ד:
בָ רּוְך ֵשם כְ בוד מַ לְ כּותו לְ עולָם וָעֶ ד:

כָל־מא ֶ ַֹֽדָך׃ ו וְהָ י֞ ּו
ְ
ּוב
ּובכָל־נ ְַפ ְשָךּ֖ ְ
ֱֹלהיָך ְבכָל־לְ בָ ְבָךֵ֥ ְ
דברים ו ו ָ ְִ֣אהַ ְב ָּ֔ ָת ֵ ּ֖את יְהוָ ִ֣ה א ֶ ֵּ֑
הַ ְּדבָ ִ ִ֣רים הָ ִ֗ ֵאּלֶה א ֲֶָ֨שר אָ נ ִ ִֹ֧כי ְמצַ ּוְ ָךָ֛ הַ ּיּ֖ ֹום (יפסיק מעט) עַ ל־לְ בָ ֶ ַֽבָך׃ ז ו ְִשנַנְ ָ ִ֣תם
קּומָך׃ ח
ּובלֶכְ ְתָךִ֣ בַ ֶָּּ֔ד ֶרְך ּוַֽ ְב ָשכְ ְבָךּ֖ ּובְ ֶ ַֽ
יתָךֶ֙ ְ
לְ בָ ָּ֔ ֶניָך ו ְִדבַ ְר ָ ּ֖ת ָ ֵּ֑בם ְב ִש ְב ְתָךִּ֤ ְבבֵ ֶֶ֙
ל־מזּו ֵ֥ ֹזת
ּוק ַש ְר ָ ֵ֥תם לְ ּ֖אֹות עַ ל־י ֶ ֵָּ֑דָך וְהָ יֵ֥ ּו לְ טֹ טָ פֹּ֖ ת ֵ ֵ֥בין עֵ ֶינַֽיָך׃ ט ּוכְ תַ ְב ָ ָ֛תם עַ ְ
ְ
ּוב ְשעָ ֶ ַֽריָך׃
יתָך ִ
בֵ ֶ ּ֖
ל־מצְ ֹו ָּ֔ ַתי אֲ ֶ ִ֧שר אָ נ ִ ָֹ֛כי ְמצַ ּוֶ ֵ֥ה אֶ ְת ֶכּ֖ם הַ ּיֵּ֑ ֹום
עּו אֶ ִ
ם־ש ִּ֤ ֹמעַ ִת ְש ְמ ֶ֙
דברים יא בה' ִא ָ
אֱֹלהֵ יכֶ ֶ֙ם (יבטא היטב את העי"ן) ּולְ עָ ְב ָּ֔דֹו ְבכָל־
(יפסיק מעט) לְ אַ ֲה ֞ ָבה אֶ ת־יְהוָ ִּ֤ה ַֽ
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יֹורה ּומַ לְ ֵּ֑קֹוש וְאָ סַ ְפ ָ ִ֣ת
ּובכָל־נ ְַפ ְש ֶ ַֽכם׃ יד ְונ ַָת ִ ִ֧תי ְמ ַ ַֽטר־אַ ְרצְ ֶכָ֛ם ְב ִע ּ֖תֹו ֶ ִ֣
לְ בַ ְב ֶכּ֖ם ְ
ְש ָ ַֽבעְ תָ ׃ טז
ְד ָג ָּ֔ ֶנָך ו ִ ְַֽתיר ְֹשָךּ֖ ְויִצְ הָ ֶ ַֽרָך׃ טו ְונ ַָת ִ ָ֛תי ֵ ֵ֥ע ֶשב ְב ָש ְדָךּ֖ לִ ְבהֶ ְמ ֶ ֵּ֑תָך וְאָ כַלְ ָ ּ֖ת ו ָ
אֱֹלהים אֲחֵ ִ ָּ֔רים
ִ ִ֣
ִה ָ ַֽש ְמ ִ֣רּו ָל ָּ֔ ֶכם ֶ ֵ֥פן י ְִפ ֶ ּ֖תה לְ בַ ְב ֶכֵּ֑ם וְסַ ְר ִ֗ ֶתם ַועֲבַ ְד ֶת ֶ֙ם
ִיתם ל ֶ ַָֽהם׃ יז וְחָ ָ ָ֨רה אַ ף־יְה ָָ֜וה בָ כִֶ֗ ם וְעָ ַ ִּ֤צר אֶ ת־הַ ָש ֶ֙ ַמי ִֶ֙ם ְו ַֽל ֹא־י ְִהיֶ ִ֣ה
ו ְִה ְש ַתחֲ ו ֶ ּ֖
שר
מָ ָּ֔ ָטר ו ָ ְִ֣האֲדָ ָּ֔ ָמה ֵ֥ל ֹא ִת ֵ ּ֖תן אֶ ת־יְבּולָ ֵּּ֑ה ַואֲבַ ְד ֶ ִ֣תם ְמהֵ ָ ִ֗רה מֵ עַ ֶ֙ל הָ ָ ִ֣א ֶרץ הַ ט ָּ֔ ָֹבה ֲא ֶ ֵ֥
ת־ּדבָ ַרִ֣י אֵָּ֔ ּלֶה עַ ל־לְ בַ ְב ֶכּ֖ם ו ַ ְַֽעל־נ ְַפ ְש ֶכֵּ֑ם
ְש ְמ ֶת ֶ֙ם אֶ ְ
ֹתן ל ֶ ַָֽכם׃ יח ו ַ
יְהוָ ּ֖ה נ ֵ ֵ֥
ֹתם
ֵיכם׃ יט וְלִ מַ ְד ֶ ֵ֥תם א ָ ָ֛
אֹות עַ ל־י ְֶדכֶָּ֔ ם וְהָ יֵ֥ ּו לְ טֹוטָ פֹּ֖ ת ֵ ֵ֥בין עֵ ינ ֶ ַֽ
ּוק ַש ְר ָ֨ ֶתם א ָ ִֹּ֤תם לְ ֶ֙
ְ
קּומָך׃ כ
ּוב ֶ ַֽ
ּובלֶכְ ְתָךִ֣ בַ ֶָּּ֔ד ֶרְך ּוַֽ ְב ָשכְ ְבָךּ֖ ְ
יתָךֶ֙ ְ
ֵיכּ֖ם לְ ַד ֵ ִ֣בר ָ ֵּ֑בם ְב ִש ְב ְתָךִּ֤ ְבבֵ ֶֶ֙
ת־בנ ֶ
אֶ ְ
ִימי בְ נֵי ָּ֔ ֶכם ַ֚עַ ל
ּוב ְשעָ ֶ ַֽריָך׃ כא לְ מַָ֨ עַ ן י ְִר ִּ֤בּו יְמֵ יכֶ ֶ֙ם ו ֵ ִ֣
יתָך ִ
ל־מזּוזֵ֥ ֹות בֵ ֶ ּ֖
ּוכְ ַת ְב ָ ָ֛תם עַ ְ
ימי
ָ ַֽהא ֲָד ָּ֔ ָמה ֲא ֶָ֨שר (יבטא היטב את העין) נִ ְש ַ ִ֧בע יְהוָ ָ֛ה לַאֲ ב ֵֹת ֶיכּ֖ם ל ֵ ִָ֣תת ל ֶ ֵָּ֑הם כִ ֵ ֵ֥
הַ ָש ַ ּ֖מיִם עַ ל־הָ ָ ַֽא ֶרץ׃
ל־בנֵ ִּ֤י י ְִש ָראֵ ֶ֙ל וְאָ מַ ְר ָ ִ֣ת
ֹשה ּלֵא ַֽ ֹמר׃ לח ַּד ֞ ֵבר אֶ ְ
במדבר טו ַו ֵּ֥י ֹאמֶ ר יְהוָ ּ֖ה אֶ ל־מ ֶ ֵ֥
יצת הַ ָכנָ ָּ֖֖ף
יהם לְ ֹדר ָ ֵֹּ֑תם וְנָ ְֵ֥תנָ֛ ּו עַ ל־צִ ִ ֵ֥
יצת עַ ל־כַ נְ ֵ ֵ֥פי ִבגְ ֵד ֶ ּ֖
ֲא ל ָּ֔ ֵֶהם וְעָ ָ֨שּו ל ֶ ֵָ֥הם צִ ִ ָ֛
ת־כָל־מצְ ֹוִ֣ ת יְה ָּ֔ ָוה
ִ
כַר ֶת ֶ֙ם אֶ
יתם א ִֹ֗תֹו ּוזְ ְ
ת ְּור ִא ֶ ִ֣
ְפ ִ ֵ֥תיל ְת ֵ ַֽכלֶת׃ לט בה' ָלכֶם֮ לְ צִ יצִ ֒
א־תתָֻ֜ רּו אַ חֲ ֵ ִּ֤רי לְ בַ ְבכֶ ֶ֙ם וְ אַ חֲ ֵרִ֣י ֵ ַֽעינֵיכֶָּ֔ ם אֲ ֶשר־אַ ֶ ֵ֥תם ז ִֹנּ֖ים
ֹתם ְו ַֽל ֹ ָ
יתם א ָ ֵּ֑
ַוע ֲִש ֶ ּ֖
ִיתם ְקד ִ ֹּ֖שים
ל־מצְ ֹו ָ ֵּ֑תי ו ְִהי ֶ ֵ֥
יתם אֶ ת־כָ ִ
יהם׃ מ לְ ַ ִ֣מעַ ן ִתזְ כְ רָּ֔ ּו ַוע ֲִש ֶ ּ֖
אַ חֲ ֵר ֶ ַֽ
אתי אֶ ְתכֶ ֶ֙ם מֵ ֶ ִ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ָּ֔ר ִים לִ ְהיֵ֥ ֹות
הֹוצ ִ
יכם׃ מא ֲא ִ֞ני יְהוָ ִ֣ה א ֱַֹֽלהֵ יכִֶ֗ ם אֲ ֶָ֨שר ֵ ִּ֤
ֵ ַֽלאֹלהֵ ֶ ַֽ
יכם .אֱמֶ ת׃
ֵאֹלהים ֲא ִנּ֖י יְהוָ ֵ֥ה אֱֹלהֵ ֶ ַֽ
ל ֶָכּ֖ם ל ִ ֵּ֑
וֶאֱמּונָה כָל זאת וְקַ ּיָם עָ לֵינּו .כִ י הּוא ה' אֱלהֵ ינּו וְאֵ ין זּולָתו .וַאֲ נ ְַחנּו י ְִש ָראֵ ל
עַ מו .הַ פודֵ נּו ִמּיַד ְמלָכִ ים .הַ גאֲ לֵנּו מַ לְ כֵ נּו ִמכַף כָל עָ ִריצִ ים .הָ אֵ ל הַ נִ ְפ ָרע לָנּו
ִמצָ ֵרינּו .הַ ְמ ַשּלֵם גְ מּול לְ כָל אויְבֵ י נ ְַפ ֵשנּו :הַ ָשם נ ְַפ ֵשנּו בַ חַ ּיִ ים וְלא נָתַ ן לַמוט
עושה לָנּו נִ ִסים נְקָ מָ ה
ַרגְ לֵנּו .הַ מַ ְד ִריכֵ נּו עַ ל בָ מות אויְבֵ ינּו .וַּי ֶָרם קַ ְרנֵנּו עַ ל כָל שונְ אֵ ינּו .הָ אֵ ל הָ ֶ
כורי ִמצְ ָריִם .וַּיוצִ יא אֶ ת עַ מו
מופ ִתים בְ אַ ְדמַ ת בְ נֵי חָ ם .הַ מַ כֶ ה ְבעֶ בְ ָרתו כָ ל בְ ֵ
בְ פַ ְרעה .בְ אותות ּובְ ְ
י ְִש ָראֵ ל ִמתוכָ ם לְ חֵ רּות עולָם.
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רודפֵ יהֶ ם וְאֶ ת שונְ אֵ יהֶ ם בִ ְתהומות ִטבַ ע.
הַ מַ עֲבִ יר בָ נָיו בֵ ין גִ זְ ֵרי יַם סּוף .וְאֶ ת ְ
משה
בּורתו ִש ְבחּו וְהודּו לִ ְשמוּ .ומַ לְ כּותו ְב ָרצון ִק ְבלּו ֲעלֵיהֶ םֶ .
ָראּו בָ נִ ים אֶ ת גְ ָ
ּובנֵי י ְִש ָראֵ ל לְ ָך עָ נּו ִש ָירה ְב ִש ְמחָ ה ַרבָ ה וְאָ ְמרּו ֻכּלָם:
ְ
עשה פֶ לֶא:
נורא ְת ִהּלת ֵ
ִמי כָמכָ ה בָ אֵ לִ ים ה' ִמי כָמכָ ה נ ְֶאּדָ ר בַ קדֶ ש ָ
כּותָך ה' אֱלהֵ ינּו ָראּו בָ נֶיָך עַ ל הַ ּיָם יַחַ ד ֻכּלָם הודּו ו ְִה ְמלִ יכּו וְאָ ְמרּו :ה' י ְִמלְך
מַ לְ ְ
לְ עולָם וָעֶ דְ :ונֶאֱמַ ר כִ י פָ דָ ה ה' אֶ ת ַיעֲקבּ .וגְ אָ לו ִמּיַד חָ זָק ִממֶ נּו :בָ רּוְך אַ תָ ה
ה' ,גָאַ ל י ְִש ָראֵ ל:

נוסח עדות המזרח הַ ְשכִ יבֵ נּו אָ בִ ינּו לְ ָשלום ,וְהַ ע ֲִמידֵ נּו מַ לְ כֵ נּו לְ חַ ּיִ ים טובִ ים
ּופרוש עָ לֵינּו סֻ כַ ת ְשלומֶ ָך וְתַ ְקנֵנּו מַ לְ כֵ נּו ְבעֵ צָ ה טובָ ה ִמּלְ פָ נֶיָך,
ּולְ ָשלוםְ ,
ּופרוש
ְהושיעֵ נּו ְמהֵ ָרה לְ מַ עַ ן ְשמֶ ָך וְהָ גֵן בַ עֲדֵ נּו (.יכוין לקבל תוספת הנשמה) ְ
ו ִ
פורש סֻ כַת
ְשלום .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' הַ ֵ
ְרּוש ַליִם עִ ָירְך סֻ כַ ת ַרחֲ ִמים ו ָ
עָ לֵינּו וְעַ ל י ָ
ְרּוש ַליִם אָ מֵ ן:
ָשלום עָ לֵינּו וְעַ ל כָל עַ מו י ְִש ָראֵ ל וְעַ ל י ָ
ּופרוש עָ לֵינּו
נוסח אשכנז הַ שכִ יבֵ נּו ה' אֱלהֵ ינּו לְ שלום .וְהַ ע ֲִמידֵ נּו מַ לְ כֵ נּו לְ חַ ּיִ ים ְ

סֻ כַ ת שלומֶ ָך .וְתַ ְקנֵנּו בְ עֵ צָ ה טובָ ה ִמּלְ פָ נֶיָך .וְהושיעֵ נּו ְמהֵ ָרה לְ מַ עַ ן שמֶ ָך .

וְהָ ֵגן

ּובצֵ ל כְ נָפֶ יָך
בַ עֲדֵ נּו :וְהָ סֵ ר מֵ עָ לֵינּו אויֵב דֶ בֶ ר וְחֶ ֶרב ו ְָרעָ ב ְויָגון .וְהָ סֵ ר שטָ ן ִמלְ פָ נֵינּו ּומֵ אַ חֲ ֵרינּוְ .

שומ ֵרנּו ּומַ צִ ילֵנּו אָ תָ ה .כִ י אֵ ל מֶ לְֶך חַ נּון ו ְַרחּום אָ ָתהּ :ושמור צֵ אתֵ נּו
ְ
תַ ְס ִת ֵירנּו .כִ י אֵ ל
ּופרוש עָ לֵינּו סֻ כַת שלומֶ ָך .בָ רּוְך
ּובואֵ נּו לְ חַ יִים ּולְ שלום מֵ עַ תָ ה וְעַ ד עולָםְ :
ִשראֵ ל וְעַ ל יְרּוש ָליִם:
פורש סֻ כַ ת שלום עָ לֵינּו וְעַ ל כָל עַ מו י ָ
אַ תָ ה ה' הַ ֵ
ְש ְמרּו בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל אֶ ת הַ ַשבָ תַ ,לעֲשֹות אֶ ת הַ ַשבָ ת לְ ֹדר ָֹתם בְ ִרית
]בשבת מוסיפים :ו ָ
עֹולָם :בֵ ינִ י ּובֵ ין בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל אֹות ִהיא לְ עֹולָם ,כִ י ֵש ֶשת י ִָמים עָ ָשה ה' אֶ ת הַ ָשמַ יִם וְאֶ ת
הָ אָ ֶרץּ ,ובַ ּיֹום הַ ְשבִ יעִ י שָ בַ ת וַּיִ נָפַ ש[
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ּותקַ עְ תֶ ם בַ חֲ צֹצְ רֹת עַ ל
אשי חָ ְד ֵשיכֶ ם ְ
ּוב ָר ֵ
ּובמֹוע ֲֵדיכֶ םְ ,
וביֹום ִש ְמחַ ְתכֶם ְ
ְ
ֹֹלתיכֶם וְעַ ל זִ ְבחֵ י ַשלְ מֵ יכֶם; וְהָ יּו לָכֶ ם לְ זִ כָרֹון לִ ְפנֵי אֱֹלהֵ יכֶ ם ,אֲ נִ י יְהוָה
ע ֵ
ִשראֵ ל הּוא
חדש שופָ ר בַ כֶ סֶ ה לְ יום חַ גֵנּו :כִ י חק לְ י ָ
אֱֹלהֵ יכֶםִ .ת ְקעּו בַ ֶ
ִמ ְשפָ ט לֵאלהֵ י ַיעֲקב:
עּותיּהְ .וי ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ יּה.
י ְִתג ַַּדל ְוי ְִת ַק ַּדש ְשמֵ ּה ַרבָ אְ .בעָ לְ מָ א ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּובחַ ּיֵי ְדכל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל בַ ֲע ָגלָא
ּוביומֵ יכון ְ
ְויַצְ מַ ח פ ְֻרקָ נֵיּה .וִיקָ ֵרב ְמ ִשיחֵ ּהְ .בחַ ּיֵיכון ְ
ּובזְ מַ ן ָק ִריב ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא
ִ
ַשאְ .וי ְִתהַ ָּדרְ .וי ְִתעַ ּלֶהְ .וי ְִתהַ ּלָל
י ְִתבָ ַרְךְ .וי ְִש ַתבַ חְ .וי ְִתפָ אַ רְ .וי ְִתרומַ םְ .וי ְִתנ ֵ
ְשמֵ יּה ְּד ֻק ְד ָשא ְב ִריְך הּוא .לְ עֵ יּלָא ולְ עֵ יּלָא ִמן כָל ִב ְרכָתָ אִ .ש ָירתָ א.
ִת ְש ְבחָ ָתא ְונֶחָ מָ ָתאַּ .ד ֲא ִמ ָירן ְבעָ לְ מָ א ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.
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ּופי יַגִ יד ְת ִהּל ֶָתָך.
ֲא ֹדנָיְ ,שפָ ַתי ִת ְפ ָתח ִ

בָ רּוְך אַ ָתה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
בֹותינּו ,אֱֹלהֵ י אַ ְב ָרְהָ ם ,אֱֹלהֵ י
ֲא ֵ
יִצְ חָ ק ,וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,הָ אֵ ל הַ גָדֹול
נֹורא,אֵ ל עֶ לְ יֹון ,קֹונֵה
הַ גִ בֹור וְהַ ָ
שמים וארץ,

בָ רּוְך אַ ָתה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
מֹותינּו ,אֱֹלהֵ י אַ ְב ָ ְרהָ ם,
בֹותינּו ו ְִא ֵ
אֲ ֵ
אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,אֱֹלהֵ י
ָש ָרה ,אֱֹלהֵ י ִר ְבקָ ה  ,אֱֹלהֵ י ָרחֵ ל
וֵאֹלהֵ י לֵאָ ה ,הָ אֵ ל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור
נֹורא ,אֵ ל עֶ לְ יֹון ,קֹונֵה שמים
וְהַ ָ
וארץ,

זָכְ ֵרנּו לְ חַ ּיִ ים מֶ לְֶך חָ פֵ ץ בַ חַ ּיִ ים,
ְוכ ְָתבֵ נּו ְבסֵ פֶ ר הַ חַ ּיִ ים,
ֱלהים חַ ּיִ ים.
לְ מַ עַ נְ ָך א ִ

ֲבֹותינּו,
מגננו ומגן א ֵ
מבטחנו בכל דור ודור.
בָ רּוְך אַ ָתה ה' מָ גֵן אַ ְב ָרהָ ם

מגננו ומגן אֲבֹותֵ ינּו ו ְִאמֹותֵ ינּו,
מבטחנו בכל דור ודור.
ְש ָרה.
בָ רּוְך אַ ָתה ה' מָ גֵן אַ ְב ָרהָ ם ו ָ
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אַ ָתה גִ בֹור ואין כמוך ,חזק ואין זולתך,
ומחַ ּיֵה מֵ ִתים
ְמכַלְ כֵל חַ ּיִ ים ְ
ּומֹוריד הַ טָ ל
ִ
מַ ִשיב הָ רּוחַ
צמיחַ
כְ הֶ ֶרף עַ ּיִ ן ישּועָ ה לָנּו ַת ִ
ְצּוריו לְ חַ ּיִ ים ְב ַרחֲ ִמים
ִמי ָכמוָך אָ ב הָ ַרחֲ מָ ן .זוכֵר י ָ
ְו ֶנ ֱאמָ ן אַ ָתה לְ הַ חֲ יות מֵ ִתים :בָ רּוְך אַ ָתה ה'ְ ,מחַ ּיֵה הַ מֵ ִתים.
דושים ְבכָל יום יְהַ לְ לּוָך סֶ לָה כִ י אֵ ל מֶ לְֶך גָדול
ּוק ִ
אַ ָתה ָקדוש ו ְִש ְמָך ָקדושְ .
ו ְָקדוש אָ ָתה :לְ דור וָדור הַ ְמלִ יכּו לָאֵ ל כִ י הּוא לְ בַ ּדו מָ רום וְקָ דוש.
ְרּוש ַליִם עִ ֶירָך וְעַ ל צִ ּיון
ּובכֵן י ְִת ַק ֵּדש ִש ְמָך ה' אֱלהֵ ינּו עַ ל י ְִש ָראֵ ל עַ מֶ ָך וְעַ ל י ָ
ְ
בודָך וְעַ ל מַ לְ כּות בֵ ית ָדוִד ְמ ִשיחֶ ָך וְעַ ל ְמכונְָך וְהֵ יכָ לְָך.
ִמ ְשכַן כְ ֶ
ֲשיָך .וְאֵ ימָ ְתָך עַ ל כָל מַ ה שֶ בָ ָראתָ .
ּובכֵן ֵתן פַ ְח ְּדָך ה' אֱלהֵ ינּו עַ ל כָל מַ ע ֶ
ְ
רּואיםְ .ויֵעָ שּו ֻכלָם אֲ גֻּדָ ה אֶ חָ ת
ִיראּוָך כָל הַ מַ ע ֲִשיםְ .וי ְִש ַתחֲ וּו לְ פָ נֶיָך כָל ַה ְב ִ
ְוי ָ
ַלעֲשות ְר צונְ ָך ְבלֵבָ ב ָשלֵם .כְ מו ֶשּי ַָד ְענּו ה' אֱלהֵ ינּו ֶשהַ ָשלְ טָ ן לְ פָ נֶיָך עז
את.
נורא עַ ל כָל מַ ה ֶשבָ ָר ָ
ימינֶָך .ו ְִש ְמָך ָ
בּורה ִב ִ
ְבי ְָדָך ּוגְ ָ
ּופ ְתחון פֶ ה
דור ֶשיָךִ .
ּובכֵן ֵתן ָכבוד ה' לְ עַ מֶ ָךְ .ת ִהּלָה לִ ֵיראֶ יָך .ו ְִת ְקוָה טובָ ה לְ ְ
ְ
ְששון לְ ִע ֶירָךּ .וצְ ִמיחַ ת קֶ ֶרן לְ דָ וִד עַ ְבּדֶ ָך.
ל ְַמיַחֲ לִ ים לְָךִ .ש ְמחָ ה לְ אַ ְרצֶ ָך ו ָ
ִשי ְמ ִשיחֶ ָךִ .ב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינּו.
ַוע ֲִריכַת נֵר לְ בֶ ן י ַ
ִיש ִרים ַיעֲלזּו .וַחֲ ִס ִידים ְב ִרנָה יָגִ ילּו וְעולָתָ ּה
יקים י ְִראּו ְוי ְִשמָ חּו ו ָ
ּובכֵן צַ ִּד ִ
ְ
ִת ְקפָ ץ ִפיהָ וְכָ ל הָ ִר ְשעָ ה ֻכּלָּה כְ עָ ָשן ִתכְ לֶה כִ י ַתע ֲִביר מֶ ְמ ֶשלֶת זָדון ִמן
הָ אָ ֶרץ.
ֲשיָךְ .בהַ ר צִ ּיון ִמ ְשכַן
ו ְִת ְמלְך אַ ָתה הּוא ה' אֱלהֵ ינּו ְמהֵ ָרה לְ בַ ֶּדָך עַ ל כָל מַ ע ֶ
ירּוש ַליִם ִעיר ָק ְד ֶשָך .כַכָתּוב ְב ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶשָך .י ְִמלְך ה' לְ עולָם
ּוב ָ
בודָךִ .
כְ ֶ
אֱלהַ יְִך צִ ּיון לְ דר וָדר הַ לְ לּויָּה.
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ְנורא ְשמֶ ָך וְאֵ ין אֱלוּהַ ִמבַ לְ עָ ֶדיָך .כַכָתּוב ַויִגְ בַ ּה ה' צְ בָ אות
ָקדוש אַ תָ ה ו ָ
בַ ִמ ְשפָ ט וְהָ אֵ ל הַ ָקדוש ִנ ְק ַּדש ִבצְ ָד ָקה :בָ רּוְך אַ ָתה ה' הַ מֶ לְֶך הַ קָ דוש.
ית בָ נּו .וְרומַ ְמ ָתנּו ו ְִקּדַ ְשתָ נּו בְ ִמצְ ותֶ יָך.
אותנּו ו ְָרצִ ָ
ָ
אַ ָתה ְבחַ ְר ָתנּו אָ הַ ְב ָת
ֲבוד ֶתָך ו ְִש ְמָך הַ גָדול וְהַ ָקדוש עָ לֵינּו קָ ָראתָ  :ו ִַתתֶ ן לָנּו
ו ְֵק ַר ְב ָתנּו מַ לְ ֵכנּו ַלע ָ
ה' אֱלהֵ ינּו ְב אַ הֲ בָ ה אֶ ת יום הַ זִ כָרון הַ זֶ ה יום ְתרּועָ ה ִמ ְק ָרא קדֶ ש ֵזכֶר
לִ יצִ יאַ ת ִמצְ ָריִם.
ַתֹודיעֵ נּו ִמ ְש ְפטֵ י צִ ְד ֶקָך ,ו ְַתל ְַמ ֵדנּו ַלעֲשֹות בָ הֶ ם חֻ ֵקי ְרצֹונֶָך,
]במוצאי שבת מוסיפים :ו ִ
ּומצְ ֹות טֹובִ ים,
ְש ִרים וְתֹורֹות ֱאמֶ ת ,חֻ ִקים ִ
ו ִַתתֶ ן־לָנּו ה' ֱאֹלהֵ ינּו בְ אַ הֲ בָ ה ִמ ְשפָ ִטים י ָ
ֻשת ַשבָ ת ּוכְ בֹוד מֹועֵ ד
ישנּו ְקד ַ
ַתֹור ֵ
וַתַ נְ ִחילֵנּו זְ מַ נֵי ָששֹון ּומֹועֲדֵ י קֹ ֶדש וְחַ גֵי נְ ָדבָ ה ,ו ִ
יעי ִמ ֵש ֶשת יְמֵ י
ֻשת יֹום טֹוב ִה ְב ַּדלְ ָת ,וְאֶ ת־יֹום הַ ְש ִב ִ
ֻשת ַשבָ ת לִ ְקד ַ
וַחֲ גִ יגַת הָ ֶרגֶל .בֵ ין ְקד ַ
ֻש ָתְך]
ֲשה ִה ְקּדַ ְשתָ ו ְִהבְ ּדַ לְ תָ  ,ו ְִה ְקּדַ ְשתָ אֶ ת־עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל ִב ְקד ָ
הַ מַ ע ֶ

ו ִַת ֶתן לָנּו ה' אֱֹלהֵ ינּו ְבאַ הֲ בָ ה אֶ ת יֹום [הַ ַשבָ ת הַ זֶה וְאֶ ת יֹום] הַ זִ כָרֹון הַ זֶ ה ,יֹום
קֹודש זֵכֶר לִ יצִ יאַ ת ִמצְ ָריִם:
[זִ כְ רֹון] ְתרּועָ ה [בְ אַ הֲ בָ ה] ִמ ְק ָרא ֶ
מֹותינּו ַי ֲעלֶה ְויָבוא ְויַגִ יעַ ְוי ֵָראֶ ה ְוי ֵָרצֶ ה ְויִשָ מַ ע
ֲבותינּו ו ְִא ֵ
אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י א ֵ
מֹותינּו וְזִ כְ רון מָ ִשיחַ בֶ ן ָּדוִד
בותינּו ו ְִא ֵ
ּופ ְקדונֵנּו וְזִ כְ רון אֲ ֵ
ְויִפָ ֵקד ְו ִי ָזכֵר זִ כְ רונֵנּו ִ
ְרּוש ַליִם ִעיר ָק ְד ֶשָך וְזִ כְ רון כָל עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל לְ פָ נֶיָך לִ ְפלֵיטָ ה
עַ ְב ֶּדָך וְזִ כְ רון י ָ
טובים ּולְ ָשלום ְביום הַ זִ כָרון הַ זֶה.
לְ טובָ ה לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ ַרחֲ ִמים לְ חַ ּיִ ים ִ
טובים.
ְהושיעֵ נּו בו לְ חַ ּיִ ים ִ
זָכְ ֵרנּו ה' אֱלהֵ ינּו בו לְ ט ובָ הּ .ופָ ְק ֵדנּו בו לִ ְב ָרכָ ה .ו ִ
ְהושיעֵ נּו כִ י אֵ לֶיָך עֵ ינֵינּו כִ י
ּוב ְדבַ ר יְשּועָ ה ו ְַרחֲ ִמים חּוס וְחָ נֵנּו ו ְַרחֵ ם עָ לֵינּו ו ִ
ִ
אֵ ל מֶ לְֶך חַ נּון ו ְַרחּום אָ ָתה.
ָשא
מֹותינּו ְמלוְך עַ ל כָל הָ עולָם כֻּלו ִבכְ בודֶ ָך ו ְִהנ ֵ
ֲבותינּו ו ְִא ֵ
אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י א ֵ
יושבֵ י תֵ בֵ ל אַ ְרצֶ ָךְ ,ויֵדַ ע
יק ֶרָך ,וְהופַ ע בַ הֲ ַדר גְ און עֻזֶָך עַ ל כָל ְ
עַ ל כָל הָ אָ ֶרץ ִב ָ
ֲשר
כָל פָ עּול ,כִ י אַ ָתה ְפעַ לְ תוְ ,וי ִָבין כָל יְצּור כִ י אַ ָתה יְצַ ְרתו וְיאמַ ר כל א ֶ
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שלָה[ .אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
נְ ָשמָ ה ְבאַ פו .ה' אֱלהֵ י י ְִש ָראֵ ל מֶ לְֶך ּומַ לְ כּותו בַ כל מָ ָ

תורתֶ ָך,
ותיָך וְתֵ ן חֶ לְ קֵ נּו ְב ָ
ֲאבֹותֵ ינּו ו ְִאמֹותֵ ינּו ְרצֵה נָא בִ ְמנּוחָ ֵתנּו] ַק ְּד ֵשנּו ְב ִמצְ ֶ
ְשמַ ח נ ְַפ ֵשנּו ִבישּו עָ ֶתָך ,וְטַ הֵ ר לִ בֵ נּו לְ עָ ְב ְּדָך בֶ אֱמֶ ת ,כִ י
ַש ְבעֵ נּו ִמטּובֶ ָך ו ַ
ֱלהים ֱאמֶ ת ְּודבָ ְרָך אֱ מֶ ת ו ְַקּיָם לָעַ ד .בָ רּוְך אַ ָתה יהוה ,מֶ לְֶך עַ ל כָ ל
אַ ָתה א ִ
הָ אָ ֶרץְ ,מ ַק ֵּדש [הַ ַשבָ ת ְו] י ְִש ָראֵ ל וְיום הַ זִ כָרון.
ְרצֵ ה ה' אֱלהֵ ינּו ְבעַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל וְלִ ְת ִפּל ָָתם ְשעֵ ה .וְהָ ֵשב עֲבודָ ה לִ ְד ִביר בֵ יתֶ ָך.
ּות ִהי לְ ָרצון תָ ִמיד
ּות ִפּל ָָתםְ .מהֵ ָרה ְבאַ הֲ בָ ה ְת ַקבֵ ל ְב ָרצוןְ .
ו ְִא ֵשי י ְִש ָראֵ לְ .
ֲבודת י ְִש ָראֵ ל עַ מֶ ָך :ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו.
ע ַ
שּובָך לְ צִ ּיון ְב ַרחֲ ִמים.
ו ְֶתחֱ זֶינָה עֵ ינֵינּו ְב ְ
בָ רּוְך אַ ָתה ה' .הַ מַ חֲ זִ יר ְשכִ ינָתו לְ צִ ּיון.
בותינּו ו ְִאמֹותֵ ינּו לְ עולָם
מודים ֲאנ ְַחנּו לְָךָ .שאַ ָתה הּוא ה' אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ ֵ
ִ
צּורנּו צּור חַ ּיֵינּו .מָ גֵן י ְִשעֵ נּו אַ ָתה הּוא לְ דור וָדור .נודֶ ה ּלְ ָך ּונְ סַ פֵ ר
וָעֶ דֵ .
מותינּו הַ ְפקּודות לְָך .וְעַ ל נִ סֶ יָך
נִש ֵ
סּורים ְבי ֶָדָך .וְעַ ל ְ
ְת ִהּל ֶָתָך עַ ל חַ ּיֵינּו הַ ְמ ִ
ְטובותיָך ֶש ְבכָל עֵ ת .עֶ ֶרב וָבקֶ ר וְצָ הֳ ָריִם.
ֶ
אותיָך ו
ֶש ְבכָל יום ִעמָ נּו .וְעַ ל נִ ְפלְ ֶ
הַ טוב כִ י לא כָלּו ַרחֲ מֶ יָך וְהַ ְמ ַרחֵ ם כִ י לא ַתמּו חֲ סָ ֶדיָך .כִ י מֵ עולָם ִקּוִ ינּו לְָך.
ַשא ִש ְמָך מַ לְ כֵ נּו ָת ִמיד לְ עולָם וָעֶ דּ .וכְ תוב
וְעַ ל ֻכּלָם י ְִתבָ ֵרְך ְוי ְִתרומֵ ם ְוי ְִתנ ֵ
יתָך .וְכל ַהחַ ּיִ ים יודּוָך סֶ לָה וִיהַ לְ לּו וִיבָ ְרכּו אֶ ת ִש ְמָך
טובים כָל ְבנֵי ְב ִר ֶ
לְ חַ ּיִ ים ִ
הַ גָדול בֶ אֱמֶ ת לְ עולָם כִ י טוב .הָ אֵ ל יְשּועָ תֵ נּו וְעֶ זְ ָר ֵתנּו סֶ לָה .הָ אֵ ל הַ טוב.
בָ רּוְך אַ ָתה ה' הַ טוב ִש ְמָך ּולְ ָך נָאֶ ה לְ הודות.
ּוב ָרכָה .חַ ּיִ ים חֵ ן וָחֶ סֶ ד ו ְַרחֲ ִמים עָ לֵינּו וְעַ ל כָל י ְִש ָראֵ ל
ִשים ָשלום טובָ ה ְ
עַ מֶ ָך .בָ ְרכֵנּו אָ ִבינּו ֻכּלָנּו כְ אֶ חָ ד ְבאור פָ נֶיָך כִ י ְבאור פָ נֶיָך נָתַ תָ ּלָנּו ה' אֱלהֵ ינּו
ְשלום .וְטוב י ְִהיֶה
ּוב ָרכָ ה ו ְַרחֲ ִמים וְחַ ּיִ ים ו ָ
תורת חַ ּיִ ים וְאַ הֲ בַ ת חֶ סֶ ד ּוצְ ָד ָקה ְ
ַ
ּובכָל ָשעָ ה בִ ְשלומֶ ָך
ְבעֵ ינֶיָך לְ בָ ְר ֵכנּו ּולְ בָ ֵרְך אֶ ת כָל עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל ְבכָל עֵ ת ְ
ְשלום:
ְברב עז ו ָ
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ְשלוםּ .ופַ ְרנָסָ ה טובָ הּ .וגְ זֵרות טובות .יְשּועות
ְבסֵ פֶ ר חַ ּיִ יםְ .ב ָרכָה ו ָ
טובים
ְונֶחָ מות .נִ ָזכֵר וְנִ כ ֵָתב לְ פָ נֶיָךֲ .אנ ְַחנּו וְכָל עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל .לְ חַ ּיִ ים ִ
ּולְ ָשלום .בָ ר ּוְך אַ תָ ה ה' .הַ ְמבָ ֵרְך אֶ ת עַ מו י ְִש ָראֵ ל בַ ָשלום.
ְשפתי ִמ ַּדבֵ ר ִמ ְרמָ ה .וְלִ ְמ ַקלְ לַי נ ְַפ ִשי ִתּדוםְ .ונ ְַפ ִשי
ַ
אֱלהַ י נְ צור לְ שונִ י מֵ ָרע .ו
ותיָך ִת ְרּדוף נ ְַפ ִשיְ .ו ָכל
תור ֶתָך וְאַ חֲ ֵרי ִמצְ ֶ
ֶכעָ פָ ר לַכל ִת ְהיֶהְ .פ ַתח לִ ִבי ְב ָ
ֲשה לְ מַ עַ ן
הַ ָק ִמים עָ לַי לְ ָרעָ הְ .מהֵ ָרה הָ פֵ ר עֲצָ ָתם ו ְַקלְ ֵקל מַ ְח ְשבותָ ם .ע ֵ
ֻשתָ ְך .לְ מַ עַ ן
ֲשה לְ מַ עַ ן ְקד ָ
תור ָתְך ע ֵ
ֲשה לְ מַ עַ ן ָ
ֲשה לְ מַ עַ ן י ְִמינְָך .ע ֵ
ְשמָ ְך .ע ֵ
הושיעָ ה י ְִמינְ ָך ַו ֲענֵנִ י.
יֵחָ לְ צּון י ְִד ֶידיָךִ .
צּורי וְגֹואֲלִ י .ע ֶשֹה הַ ָשלֹום
י ְִהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְהֶ גְ יֹון לִ ִבי לְ פָ נֶיָך ,יהוהִ ,
יֹושבֵ י תֵ בֵ ל ו ְִא ְמרּו
ֲשה ָשלֹום עָ לֵינּו וְעַ ל כל י ְִש ָראֵ ל וְעַ ל כל ְ
ִב ְמרֹומָ יו הּוא ַיע ֶ
אָ מֵ ן.

אֱֹלהים בַ ּיֹום
ִ
]בשבת מוסיפים ַ :ו ְיכֻּלּו הַ ָש ַ ַֽמיִם וְהָ ָ ַֽא ֶרץ וְכָל־צְ בָ אָ םַ :ויְכַל
כָל־מלַאכְ תֹו ֲא ֶשר
ְ
יעי ִמ
ֲשר עָ ָשה .וַּיִ ְשבֹת בַ ּיֹום הַ ְש ִב ִ
יעי ְמלַאכְ תֹו א ֶ
הַ ְש ִב ִ
יעי וַיְ ַק ֵּדש אֹתֹו .כִ י בֹו ָשבַ ת ִמכָל־
ֱֹלהים אֶ ת־יֹום הַ ְש ִב ִ
עָ ָשהַ :וי ָ ְַֽב ֶרְך א ִ
ֱֹלהים ַלעֲשֹות:
ְמלַאכְ תֹו ֲא ֶשר־בָ ָרא א ִ
ֲבֹותינּו אֱֹלהֵ י אַ ְב ָרהָ ם אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק וֵאֹלהֵ י
ֱֹלהינּו וֵאֹלהֵ י א ֵ ַֽ
בָ רּוְך אַ ָתה ה' א ֵ ַֽ
נֹורא .אֵ ל עֶ לְ יֹון קֹונֵה ָש ַ ַֽמיִם ו ָ ַָֽא ֶרץ:מָ גֵן אָ בֹות
ַיעֲקֹ ב הָ אֵ ל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור וְהַ ָ
ִב ְדבָ רֹוְ .מחַ ּיֵה מֵ ִתים ְבמַ ֲאמָ רֹו .הַ מֶ לְֶך הַ ָקדֹוש ֶשאֵ ין כָ ַֽמֹוהּו .הַ מֵ ִ ַֽניחַ לְ עַ מֹו
ְביֹום ַשבַ ת ָק ְדשֹו .כִ י בָ ם ָרצָ ה לְ הָ ִ ַֽניחַ לָהֶ ם .לְ פָ נָיו ַנעֲבֹוד ְבי ְִראָ ה ו ַ ַָֽפחַ ד.
ְנֹודה לִ ְשמֹו ְבכָל יֹום ָת ִמיד מֵ עֵ ין הַ ְב ָרכֹות :אֵ ל הַ הֹודָ אֹות .אֲדֹון הַ ָשלֹום.
ו ֶ
ֻשה לְ עַ ם ְמד ְֻשנֵי ַֹֽענֶג ֵ ַֽזכֶר
יעיּ .ומֵ ִ ַֽניחַ ִב ְקד ָ
ּומבָ ֵרְך ְש ִב ִ
ְמ ַק ֵּד ש הַ ַשבָ ת ְ
אשית:
ֲשה ְב ֵר ִ
לְ מַ ע ֵ
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בֹותינּו ואמותינו ְרצֵ ה נָא ִב ְמנּוחָ ֵ ַֽתנּו .קַ ְּד ֵ ַֽשנּו בְ ִמצְ ֹו ֶ ַֽתיָך
ֱֹלהינּו וֵאֹלהֵ י ֲא ֵ ַֽ
א ֵ ַֽ
טּובָךַ .שמֵ חַ נ ְַפ ֵשנּו ִבישּועָ תָ ְך :וְטַ הֵ ר לִ ֵ ַֽבנּו
תֹור ֶ ַֽתָך ַש ְב ֵ ַֽע נּו ִמ ֶ ַֽ
שים חֶ לְ ֵ ַֽקנּו ְב ָ
ּוב ָרצֹון שַ בַ ת קָ ְד ֶ ַֽשָךְ .ויָנַֽ ּוחּו
אֱֹלהינּו ְבאַ הֲ בָ ה ְ
ֵ ַֽ
ילנּו ה'
לְ עָ ְב ְּדָך בֶ אֱמֶ ת .וְהַ נְ ִח ֵ ַֽ
בָ ּה כל-י ְִש ָראֵ ל ְמ ַק ְּד ֵשי ְש ֶ ַֽמָך .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ְמ ַק ֵּדש הַ שַ בָ ת]:
עּותיּהְ .וי ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ יּה.
י ְִתג ַַּדל ְוי ְִת ַק ַּדש ְשמֵ ּה ַרבָ אְ .בעָ לְ מָ א ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּובחַ ּיֵי ְדכל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל בַ ֲע ָגלָא
ּוביומֵ יכון ְ
ְויַצְ מַ ח פ ְֻרקָ נֵיּה .וִיקָ ֵרב ְמ ִשיחֵ יּהְ .בחַ ּיֵיכון ְ
ּובזְ מַ ן ָק ִריב ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא
ִ
ַשאְ .וי ְִתהַ ּדָ רְ .וי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל
י ְִתבָ ַרְךְ .וי ְִש ַתבַ חְ .וי ְִתפָ אַ רְ .וי ְִתרומַ םְ .וי ְִתנ ֵ
ְשמֵ יּה ְּד ֻק ְד ָשא ְב ִריְך הּוא .לְ עֵ יּלָא ולְ עֵ יּלָא ִמן כָל ִב ְרכָתָ אִ .ש ָירתָ א
ִת ְש ְבחָ ָתא ְונֶחָ מָ תָ אַּ .דא ֲִמ ָירן ְבעָ לְ מָ א ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ןִ .ת ְתקַ בַ ל צְ לותָ נָא
עּותהון ְּדכָ ל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ֳקדָ ם אֲ בּונָא ְד ִב ְשמַ ּיָא
לותהון ּובָ ְ
עּותנָא ִעם צְ ְ
ּובָ ָ
ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ ּיָא .חַ ּיִ ים ְו ָשבָ ע וִישּועָ ה ְונֶחָ מָ ה
ּוסלִ יחָ ה וְכַפָ ָרה ו ְֶרוַח וְהַ צָ לָה .לָנּו ּולְ כָל עַ מו י ְִש ָראֵ ל
ְשיזָבָ א ְּורפּואָ ה ּוגְ ֻאּלָה ְ
ו ֵ
ֲשה ָשלום עָ לֵינּו .וְעַ ל
השלום ִב ְמרומָ יו .הּוא ְב ַרחֲ מָ יו ַיע ֶ
עושה ָ
ֶ
ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.
כָל עַ מו י ְִש ָראֵ ל ועל כל יושבי תבל ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.
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ליל א של ראש השנה
פותחים את ארון הקדש

מודה ֲאנִ י לְ פָ נֶיָך מֶ לְֶך חַ י ו ְַקּיָם
ֶשהֶ חֱ ז ְַר ָת ִבי נִ ְשמָ ִתי ְבחֶ ְמלָה ַרבָ ה אֱ מּונ ֶָתָך.
הריני מקבל/ת עלי מצות הבורא
וְאָ הַ ְב ָת לְ ֵרעֲָך ָכמֹוָך.
בלחש למי שרוצה

ּובכָּל ָּתאֵ י ַהבֶּ כי.
מֹוראֹות ְּ
גְּ דֹול ים מַ ֲע ֵשי אֱ להַ י ,הּוא בָּ א עמי ְּבכָּל ַה ָּ
רֹואֶּ ה עמי בַ תּוגֹות ּובֹוטֵ חַ ְּבש ְּמחָּ תי יֹום אֶּ חָּ ד כי ָּתבֹוא ל ְּהיֹות ַקי ֶֶּּמת
להי
אֹודָך אֱ ַ
להי ְּלמן יֹום בֹו הכ ְַּרתיהּוְּ .
אֶּ ל ָּתמיד .גְּ דֹולים מַ ֲע ֵשי אֱ ַ
ְּיֹור ָּדה עָּ לַ י.
הנֵה בָּ אָּ ה ש ְּמחָּ תי .הנֵה בָּ אָּ ה ו ְּ
אמיר גלבע

עם ְּתחלַ ת הַ ָּשנָּה הַ חֲ ָּד ָּשה ,חַ זֵק נָּא אֶּ ת כֹּחי ל ְּשמֹּעַ ֵ .תן בי ל ְּשמֹּעַ אֶּ ת
בֹודד ְּוקֹול
ַמנְּ גינֹות הַ ֵתבֵ לְּ ,בכי הַ יֶּלֶּ ד וְּאַ נְּחַ ת הָּ אֹוהֵ ב .אֶּ ת ְּקריאַ ת הַ ֵ
ְּשב ַירת לְּ בָּ בֹו ֶּשל הַ מֻּ כֶּה ביגֹונֹוֵ .תן בי ל ְּשמֹּעַ אֶּ ת ד ְּב ֵרי ֵרעָּ י,
ואשמַ ע גַם אֹותך אֱ להַ י,
לֹומֹותיהֶּ ם ֶּשל ֹּא נֶּאֶּ ְּמרּו ְּבקֹולְּ .
ֵ
ַמ ְּח ְּשבֹותיהֶּ ם וַחֲ
ות ְּש ַמע גַם אַ ָּתה את קולי.
הרב יעקב רימר ,תירגם הרב יהורם מזור

ובשעה שאיילת השחר תשלח אורה אל השנה החדשה ,תן שהחיים
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.
פאני נוידא 1855
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ְישבֵ י בָ ּה .כִ י הּוא עַ ל י ִַמים
ּומלואָ ּה תֵ בֵ ל ו ְ
תהלים כד לְ ָדוִד ִמזְ מור לה' הָ אָ ֶרץ ְ
ּומי יָקּום בִ ְמקום קָ ְדשו .נְ ִקי
יְסָ ָדּה וְעַ ל נְ הָ רות יְכונְ נֶהָ ִ .מי ַי ֲעלֶה ְבהַ ר ה' ִ
ִשא ְב ָרכָה
ַשוְא נ ְַפ ִשי וְלא נִ ְשבַ ע לְ ִמ ְרמָ ה .י ָ
ָשא ל ָ
כַפַ יִם ּובַ ר לֵבָ ב ֲא ֶשר לא נ ָ
ּדר ָשיו ְמבַ ְק ֵשי פָ נֶיָך ַיעֲקב סֶ לָהְ .שאּו
מֵ אֵ ת ה' ּוצְ ָד ָקה מֵ אֱלהֵ י י ְִשעו .זֶה ּדור ְ
אש יכֶם ו ְִהנ ְָשאּו ִפ ְתחֵ י עולָם ְויָבוא מֶ לְֶך הַ כָ בודִ .מי זֶה מֶ לְֶך הַ ָכבוד
ְשעָ ִרים ָר ֵ
ּושאּו ִפ ְתחֵ י עולָם
אשיכֶ ם ְ
ה' ִעזּוז וְגִ בור ה' גִ בור ִמלְ חָ מָ הְ .שאּו ְשעָ ִרים ָר ֵ
ְויָבוא מֶ לְֶך הַ ָכבודִ .מי הּוא זֶה מֶ לְֶך הַ כָ בוד ה' צְ בָ אות הּוא מֶ לְֶך הַ כָ בוד סֶ לָה.

מוציאים את ספר התורה

מֹותינּו ֶּש ְּתחַ ֵדש עָּ לֵ ינּו אֶּ ת
בותינּו ו ְִא ֵ
יְּהי ָּרצון מ ְּלפָּ נֶּיָך ה' אֱ להֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ ֵ
הַ שנה הַ זאת ְּלטובָּ ה וְּל ְּב ָּרכָּה .וְּת ֶּתן לָּ נּו חַ יים אֲ רּוכים .חַ יים ֶּשל ָּשלום.
חַ יים ֶּשל טובָּ ה .חַ יים ֶּשל ְּב ָּרכָּה .חַ יים ֶּשל פַ ְּרנָּסָּ ה .חַ יים ֶּשל חלּוץ
עֲצָּ מות .חַ יים ֶּשיֵש בָּ הֶּ ם י ְּראַ ת ָּשמַ ים וְּי ְּראַ ת חֵ ְּטא .חַ יים ֶּשאֵ ין בָּ הֶּ ם
תורה
ָּ
עשר ְּוכָּבוד .חַ יים ֶּש ְּתהֵ א בָּ נּו אַ הֲ בַ ת
בּושה ּוכְּ ל ָּמה .חַ יים ֶּשל ֶּ
ָּ
וְּי ְּראַ ת ָּש ַמי ם .חַ יים ֶּשי ָּמ ְּלאּו מ ְּשאֲ לות לבֵ נּו ְּלטובָּ ה אָּ מֵ ן סֶּ לָּ ה .יְּחַ ְּדשה
שראֵ ל ְּבכָּל ָּמקום ֶּשהֵ ם.
הַ ָּקדוש בָּ רּוְך הּוא עָּ לֵ ינּו וְּעַ ל כָּל עַ מו בֵ ית י ָּ
ּולנֶּחָּ ָּמהְּ .לפַ ְּרנָּסָּ ה טובָּ ה
שמחָּ ה .לישּועָּ ה ְּ
ּול ְּ
ְּלטובָּ ה וְּל ְּב ָּרכָּהְּ .לששון ְּ
ּול ָּשלום .ל ְּשמּועות טובות .וְּל ְּבשורות טובות .וְּל ְּרפּואָּ ה
ּולכ ְַּל ָּכ לָּ הְּ .לחַ יים ְּ
ְּ
ְּשלֵ ָּמה .וְּלגְּ אּולָּ ה ְּקרובָּ ה וְּנאמַ ר אָּ ֵמן.
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תפילה לשלום עפ"י ר' נחמן מברסלב

מֹותינּוֶּ ,ש ְּתבַ טֵ ל
בֹותינּו וְּא ֵ
ֵאֹלהי אֲ ֵ
ֹלהינּו ו ֵ
יהי ָּרצֹון מ ְּלפָּ נֶּיָךְּ ,י ָּי אֱ ֵ
ְּת ְּמשיְך ָּשלֹום גָּדֹול וְּנ ְּפלָּ א
ּושפיכּות ָּדמים מן ָּהעֹולָּ ם ,ו ַ
מ ְּלחָּ מֹות ְּ
בָּ עֹולָּ ם ,וְּל ֹּא י ָּשא גֹוי אֶּ ל גֹוי חֶּ ֶּרב ,וְּל ֹּא י ְּל ְּמדּו עֹוד מ ְּלחָּ מָּ הַ .רק יַכירּו
יֹושבֵ י ֵתבֵ ל אֶּ ת ָּהאֱ ֶּמת לַ אֲ מ ָּתּהֶּ :של ֹּא בָּ אנּו ְּלזֶּה הָּ עֹולָּ ם
ְּוי ְֵּדעּו כָּל ְּ
ּושפיכּות
ֹלקתְּ ,ול ֹּא ב ְּשביל שנְּ אָּ ה וְּקנְּ אָּ ה וְּקנְּ טּור ְּ
ּומחֲ ֶּ
ב ְּשביל ריב ַ
ּובכֵןַ ,רחֵ ם
ָּדמים; ַרק בָּ אנּו לָּ עֹולָּ ם כְּ ֵדי ְּל ַהכיר אֹותך ,ת ְּתבָּ ֵרְך לָּ נֶּצַ חְּ .
ּושכ ְַּב ֶּתם וְּאֵ ין
עָּ לֵ ינּו ו ְַּקיֵם בָּ נּו מ ְּק ָּרא ֶּשכָּתּובְּ :ונ ַָּתתי ָּשלֹום בָּ אָּ ֶּרץ ְּ
ַמחֲ ריד וְּה ְּשבַ תי חַ יָּה ָּרעָּ ה מן ָּהאָּ ֶּרץ ְּו ֶּח ֶּרב ל ֹּא ַתעֲ בֹּר ְּבאַ ְּרצְּ כֶּם .וְּיגַל
יתן כי ָּמ ְּלאָּ ה ָּהאָּ ֶּרץ ֵדעָּ ה אֶּ ת ְּי ָּי כַמַ ים לַ יָּם
כ ַַמים מ ְּשפָּ ט ּוצְּ ָּד ָּקה כְּ נַחַ ל אֵ ָּ
ֹּאמר אָּ ֵמן.
ְּמכַסיםְּ .וכֵן יְּהי ָּרצֹון וְּנ ַ
מחבר לא ידוע

ֲאדֹון עֹולָם ֲא ֶשר מָ לְַך
לְ עֵ ת נַעְ ָשה בְ חֶ ְפצֹו כֹל
וְאַ ְח ֵרי כִ כְ לֹות הַ כֹל
וְהּוא הָ יָה וְהּוא הֹ וֶה
וְהּוא אֶ חָ ד וְאֵ ין ֵשנִ י
אשית בְ לִ י תַ כְ לִ ית
בְ לִ י ֵר ִ
בְ לִ י עֵ ֶרְך בְ לִ י ִד ְמיֹון
בְ לִ י ִחבּור בְ לִ י פֵ רּוד
וְהּוא אֵ לִ י וְחַ י גֹואֲלִ י
נּוסי
וְהּוא נִ ִסי ּומָ ִ
וְהּוא רֹופֵ א וְהּוא מַ ְרפֵ א
רּוחי
בְ יָדֹו אַ ְפ ִקיד ִ
רּוחי גְ ִוּי ִָתי
וְעִ ם ִ
בְ ִמ ְקדָ שֹו תָ גֵל נ ְַפ ִשי
וְאָ ז נ ִָשיר בְ בֵ ית קָ ְד ִשי

ְבטֶ ֶרם כָל יְצִ יר נִ ְב ָרא
ֲאזַי מֶ לְֶך ְשמֹו נִ ְק ָרא
נֹורא
לְ בַ ּדֹו י ְִמֹלְך ָ
וְהּוא י ְִהיֶה ְב ִת ְפאָ ָרה
לְ הַ ְמ ִשילֹו ּולְ הַ ְח ִב ָירה
וְלֹו הָ עֹז וְהַ ִמ ְש ָרה
מּורה
ּות ָ
ְבלִ י ִשנּוי ְ
בּורה.
גְ ָדל כֹחַ ּוגְ ָ
וְצּור חֶ ְבלִ י בְ יֹום צָ ָרה
כֹוסי ְביֹום אֶ ְק ָרא
ְמנָת ִ
וְהּוא צֹופֶ ה וְהּוא עֶ זְ ָרה
ישן וְאָ ִע ָירה
ְבעֵ ת ִא ַ
ֲא ֹדנָי לִ י ְול ֹא ִא ָירא
ְמ ִשיחֵ נּו י ְִשלַח ְמהֵ ָרה
נֹורא
אָ מֵ ן אָ מֵ ן ֵשם הַ ָ

סגירת הארון
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ליל ב של ראש השנה

אֱֹלהים
י־מיִם ֵכִּ֤ן נ ְַפ ָ֨ ִשי ַת ֲע ּ֖ ֹרג אֵ לֶ ִ֣יָך ִ ַֽ
יק ָ ֵּ֑
תהלים מב כְ אַ ִ֗ ָּיל ַת ֲע ֵ֥ ֹרג עַ ל־ ֲא ִ ַֽפ ֵ
אֱֹלהים.
ים לְ ֵ ֵ֪אל ָ ֵ֥חי מָ ַ ֵ֥תי אָ ֵּ֑בֹוא ְוָ֝אֵ ָראִֶ֗ ה ְפנֵ ִ֣י ִ ַֽ
צָ ְמ ֵּ֬ ָאה נ ְַפ ָ֨ ִשי׀ לֵאֹל ִה ֘
תהילים סג צָ ְמאָ ה לְ ָך נ ְַפ ִשי כָ מַ ּה לְ ָך ְב ָש ִרי ְבאֶ ֶרץ צִ ּיָה וְעָ יֵף ְבלִ י מָ יִם .ג כֵן
בֹודָך.
יתיָך לִ ְראֹות עֻזְ ָך ּוכְ ֶ
בַ קֹ ֶדש חֲ זִ ִ
תהלים צג ִמקֹ לֹות מַ יִם ַר ִבים אַ ִּד ִירים ִמ ְש ְב ֵרי-יָם אַ ִּדיר בַ מָ רֹום ה'.
יתָך נַאֲ וָה-קֹ ֶדש ה' לְ א ֶֹרְך י ִָמים.
עֵ ד ֶֹתיָך נֶאֶ ְמנּו ְמאֹד לְ בֵ ְ
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
לבך נכח פני ה' (איכה ב יט) ,לכך נאמר וישאבו מים .מדרש תהלים (בובר) קיט
סימן הכנעה הרי אנו לפניך כמים הללו הנשפכין .רש"י שמואל א פרק ז
תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק ב

יקים בָ ּה ְות ְֹמכֶיהָ ְמאֻ ָשר .
משלי ג יח עֵ ץ חַ ּיִ ים ִהיא לַמַ חֲ זִ ִ
ֹתיהָ ָשלַֽ ֹום:
ְּד ָר ֶכֵ֥יהָ ַד ְר ֵכי־ ֵּ֑ ֹנעַ ם ְ ַֽוכָל־נְ ִ ּ֖תיב ֶ ִ֣
יבנּו ה'׀ אֵ ֶָ֨ליָךֶ֙ ונשוב ְ ַֽונ ָָּ֔שּובָ ה חַ ֵּדֵ֥ש י ֵ ָּ֖מינּו כְ ֶ ַֽק ֶדם.
הֲ ִש ָ֨ ֵ
פותחים את הארון

ְישבֵ י בָ ּה .כִ י הּוא עַ ל י ִַמים
ּומלואָ ּה תֵ בֵ ל ו ְ
תהלים כד לְ ָדוִד ִמזְ מור לה' הָ אָ ֶרץ ְ
ּומי יָקּום בִ ְמקום קָ ְדשו .נְ ִקי
יְסָ ָדּה וְעַ ל נְ הָ רות יְכונְ נֶהָ ִ .מי ַי ֲעלֶה ְבהַ ר ה' ִ
ִשא ְב ָרכָה
ַשוְא נ ְַפ ִשי וְלא נִ ְשבַ ע לְ ִמ ְרמָ ה .י ָ
ָשא ל ָ
כַפַ יִם ּובַ ר ֵל בָ ב ֲא ֶשר לא נ ָ
ּדר ָשיו ְמבַ ְק ֵשי פָ נֶיָך ַיעֲקב סֶ לָהְ .שאּו
מֵ אֵ ת ה' ּוצְ ָד ָקה מֵ אֱלהֵ י י ְִשעו .זֶה ּדור ְ
אשיכֶם ו ְִהנ ְָשאּו ִפ ְתחֵ י עולָם ְויָבוא מֶ לְֶך הַ כָ בודִ .מי זֶה מֶ לְֶך הַ ָכבוד
ְשעָ ִרים ָר ֵ
ּושאּו ִפ ְתחֵ י עולָם
אשיכֶ ם ְ
ה' ִעזּוז וְגִ בור ה' גִ בור ִמלְ חָ מָ הְ .שאּו ְשעָ ִרים ָר ֵ
ְויָבא מֶ לְֶך הַ ָכבודִ .מי הּוא זֶה מֶ לְֶך הַ כָ בוד ה' צְ בָ אות הּוא מֶ לְֶך הַ כָ בוד סֶ לָה.
סוגרים את הארון
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כּותיּה.
עּותיּהְּ .וי ְַּמליְך ַמ ְּל ֵ
י ְּתג ַַדל וְּי ְּת ַק ַדש ְּשמֵ ּה ַרבָּ אְּ .בעָּ ְּל ָּמא די ְּב ָּרא כ ְּר ֵ
ּובחַ יֵי ְּדכל בֵ ית י ְּש ָּראֵ ל בַ ֲעגָּלָּ א
ּוביומֵ יכון ְּ
פֻּר ָּקנֵיּה .ו ָּיק ֵרב ְּמשיחֵ יּהְּ .בחַ יֵיכון ְּ
ְּויַצְּ מַ ח ְּ
ּולעָּ ְּל ֵמי עָּ ְּל ַמיָּא
ּובזְּ ַמן ָּקריב וְּא ְּמרּו אָּ ֵמן .יְּהֵ א ְּשמֵ ּה ַרבָּ א ְּמבָּ ַרְך ְּלעָּ לַ ם ְּ
רומם .וְּי ְּתנ ֵַשא .וְּי ְּתהַ ָּדר .וְּי ְּתעַ לֶּ ה וְּי ְּתהַ לָּ ל
י ְּתבָּ ַרְך .וְּי ְּש ַתבַ ח .וְּי ְּתפָּ אַ ר .וְּי ְּת ַ
ְּש ֵמיּה ְּד ֻּק ְּד ָּשא ְּבריְך הּואְּ .לעֵ ילָּ א ְּולעֵ ילָּ א מן כָּל ב ְּרכ ָָּּתא .ש ָּיר ָּתא.
ת ְּש ְּבחָּ ָּתא ְּונֶּחָּ מָּ ָּתאַ .דאֲ מ ָּירן ְּבעָּ לְּ ָּמא וְּא ְּמרּו אָּ ֵמן.
ְּתעָּ ְּתרּו ְּב ַרחֲ מים מן הַ ָּש ַמיםְּ .תקֻּ בַ ל צַ ע ֲַק ְּתכֶּם .ת ָּש ַמע ְּתפלַ ְּתכֶּם
ֵתעָּ נּו ו ֵ
ּולכָּל י ְּש ָּראֵ ל אַ חֵ ינּו
ְּב ָּרצוןְּ .ויֵעָּ נֶּה קול עֲת ַיר ְּתכֶּם .וְּי ְּפ ַתח ה' אֱ להֵ ינּו לָּ נּו ְּ
אורהַ .שע ֲֵרי אַ הֲ בָּ ה וְּאַ ְּחוָּהַ .שע ֲֵרי ְּב ָּרכָּהַ .שע ֲֵרי
ְּבכָּל ָּמקום ֶּשהֵ ם ַשע ֲֵרי ָּ
בֵ ית מ ְּק ָּדשוַ .שע ֲֵרי גְּ אֻּ לָּ הַ .שע ֲֵרי גילָּ הַ .שע ֲֵרי דיצָּ הַ .שע ֲֵרי ֵדעָּ ה וְּהַ ְּשכֵל.
ַשע ֲֵרי הוד וְּהָּ ָּדרַ .שע ֲֵרי הַ צְּ לָּ חָּ ה וְּהַ ְּרוָּחָּ הַ .שע ֲֵרי וַעַ ד טובַ .שע ֲֵרי וָּתיקּות.
ַשע ֲֵרי זָּכיותַ .שע ֲֵרי זְּ ריזּותַ .שע ֲֵרי חֶּ ְּדוָּהַ .שע ֲֵרי חָּ כְּ מָּ הַ .שע ֲֵרי חֵ ן וָּחֶּ סֶּ ד.
ּומטָּ ר ל ְּב ָּרכָּהַ .שע ֲֵרי יְּשּועָּ ה.
ַשע ֲֵרי חַ יים טוביםַ .שע ֲֵרי טָּ הֳ ָּרהַ .שע ֲֵרי טַ ל ָּ
תורה ל ְּש ָּמּהַ .שע ֲֵרי
ַשע ֲֵרי כַפָּ ָּרהַ .שע ֲֵרי כ ְַּלכָּלָּ הַ .שע ֲֵרי כָּבודַ .שע ֲֵרי למּוד ָּ
לֵ ב טובַ .שע ֲֵרי מָּ זוןַ .שע ֲֵרי ְּמחילָּ הַ .שע ֲֵרי נֶּחָּ ָּמהַ .שע ֲֵרי נְּעימּותַ .שע ֲֵרי
תורתוַ .שע ֲֵרי ְּסליחָּ הַ .שע ֲֵרי עֶּ זְּ ָּרהַ .שע ֲֵרי ְּפדּותַ .שע ֲֵרי פ ְּריָּה
ָּ
סודות
קוממיּות.
וְּר ְּביָּהַ .שע ֲֵרי פַ ְּרנָּסָּ ה טובָּ הַ .שע ֲֵרי צְּ ָּד ָּקהַ .שע ֲֵרי צָּ הֳ לָּ הַ .שע ֲֵרי ְּ
ַשע ֲֵרי קבּול ְּתפלותַ .שע ֲֵרי קבּוץ ָּגלֻּיותַ .שע ֲֵרי ְּרפּואָּ ה ְּשלֵ מָּ הַ .שע ֲֵרי
תורהַ .שע ֲֵרי
ָּ
ַרחֲ מיםַ .שע ֲֵרי ָּרצוןַ .שע ֲֵרי ָּשלוםַ .שע ֲֵרי ַש ְּלוָּהַ .שע ֲֵרי
ְּתפלָּ הַ .שע ֲֵרי ְּתשּועָּ הַ .שע ֲֵרי ְּתשּובָּ ה.
יקיֵם בָּ כֶּם מ ְּק ָּרא ֶּשכָּתּוב ה' אֱ להֵ י
ְּויָּסיר מתוכְּ כֶּם קנְּאָּ ה וְּשנְּאָּ ה ו ְַּת ְּחרּות .ו ַ
בותיכֶּם יסֵ ף עֲלֵ יכֶּם ָּככֶּם אֶּ לֶּ ף ְּפעָּ מים ויבָּ ֵרְך אֶּ ְּתכֶּם כַאֲ ֶּשר דבֶּ ר לָּ כֶּם.
אֲ ֵ
ְּנאמר אָּ ֵמן.
וְּיכְּ ָּת ְּבכֶּם הָּ אֵ ל ְּבסֵ פֶּ ר חַ יים טוביםְּ .וכֵן יְּהי ָּרצון ו ַ
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עּותהון ְּדכָּל בֵ ית י ְּש ָּראֵ ל ֳק ָּדם אֲ בּונָּא ְּדב ְּש ַמיָּא
לותהון ּובָּ ְּ
ת ְּת ַקבַ ל צְּ ְּ
ְּשיזָּבָּ א ְּּורפּואָּ ה
ְּשבָּ ע וישּועָּ ה ְּונֶּחָּ מָּ ה ו ֵ
מיָּא .חַ יים ו ָּ
וְּא ְּמרּו אָּ ֵמן .יְּהֵ א ְּשלָּ ָּמא ַרבָּ א מן ְּש ַ
שראֵ ל .וְּא ְּמרּו אָּ מֵ ן .עושה
ּוגְּ אֻּ לָּ ה ְּּוסליחָּ ה ְּוכַפָּ ָּרה ו ְֶּּרוַח וְּהַ צָּ לָּ ה וְּחַ יים עָּ לֵ ינּו וְּעַ ל כָּל י ָּ
שראֵ ל ועל כל יושבי
הַ ָּשלום ב ְּמרומָּ יו הּוא ַיעֲשה ָּשלום עָּ לֵ ינּו וְּעַ ל כָּל י ָּ
תבל וְּא ְּמרּו אָּ ֵמן.

אורי ְוי ְִש ִעי ִמ ִמי ִא ָירא .ה' מָ עוז חַ ּיַי ִמ ִמי אֶ ְפחָ ד .בִ ְקרב עָ לַי
תהלים כז לְ ָדוִד ה' ִ
שרי צָ ַרי וְאיְבַ י לִ י הֵ מָ ה כָ ְשלּו ְונָפָ לּוִ .אם תַ חֲ נֶה עָ לַי
ְמ ֵר ִעים ֶלאֱכל אֶ ת ְב ִ
ִירא לִ ִביִ .אם תָ קּום עָ לַי ִמלְ חָ מָ ה ְבזאת אֲ נִ י בוטֵ חַ  .אַ חַ ת ָשאַ לְ ִתי
מַ חֲ נֶה לא י ָ
אותּה ֲאבַ ֵקשִ .ש ְב ִתי ְבבֵ ית ה' כָ ל יְמֵ י חַ ּיַי לַחֲ זות ְבנעַ ם ה' ּולְ בַ קֵ ר
מֵ אֵ ת ה' ָ
ְבהֵ יכָלו .כִ י יִצְ ְפנֵנִ י ְבסֻ כו ְביום ָרעָ ה י ְַס ִת ֵירנִ י ְבסֵ תֶ ר אָ הֳ לו ְבצּור
יבותי וְאֶ זְ ְבחָ ה ְבאָ הֳ לו זִ ְבחֵ י ְתרּועָ ה.
ראשי עַ ל איְבַ י ְס ִב ַ
ִ
ְרוממֵ נִ י .וְעַ ָתה יָרּום
י ְ
אָ ִש ָירה ַו ֲאז ְַמ ָרה לה' ְשמַ ע ה' קולִ י אֶ ְק ָרא וְחָ נֵנִ י ַו ֲענֵנִ י .לְ ָך אָ מַ ר לִ ִבי בַ ְקשּו
פָ נָי אֶ ת פָ נֶיָך ה' אֲבַ ֵקש .אַ ל ַת ְס ֵתר פָ נֶיָך ִממֶ נִ י אַ ל תַ ט ְבאַ ף עַ ְבּדֶ ָך .עֶ זְ ָר ִתי
ִית .אַ ל ִת ְט ֵשנִ י וְאַ ל ַתעַ זְ בֵ נִ י אֱלהֵ י י ְִש ִעי .כִ י אָ ִבי ו ְִא ִמי ֲעזָבּונִ י וה' יַאַ ְספֵ נִ י.
הָ י ָ
שור ָרי .אַ ל ִת ְתנֵנִ י ְבנֶפֶ ש צָ ָרי כִ י
ארח ִמישור לְ מַ עַ ן ְ
הורנִ י ה' ַּד ְר ֶכָך ּונְ חֵ נִ י ְב ַ
ֵ
ָקמּו ִבי עֵ ֵדי ֶש ֶקר וִיפֵ חַ חָ מָ ס .לּולֵא הֶ אֱמַ נְ ִתי לִ ְראות ְבטּוב ה' ְבאֶ ֶרץ חַ ּיִ ים.
ַקּוֵה אֶ ל ה' חֲ זַק ְו ַי ֲאמֵ ץ לִ בֶ ָך ו ְַקּוֵה אֶ ל ה'.

בורְך
בָּ ְּרכּו אֶּ ת ה' הַ ְּמ ָּ
בורְך לְ עולָם וָעֶ ד
קהל בָ רּוְך ה' הַ ְמ ָ
עָּ לֵ ינּו ְּל ַשבֵ חַ לַ אֲ דון הַ כל לָּ ֵתת גְּ דֻּ לָּ ה לְּ יוצֵ ר ְּב ֵראשית .שנתן לנו תורת
אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ֶּשלו עָּ ָּשנּו כְּ גויֵי הָּ אֲ ָּרצות וְּלו ָּשמָּ נּו כְּ מ ְּשפְּ חות הָּ אֲ ָּדמָּ ה .כי
כָּל -הָּ עַ מים י ְֵּלכּו איש ְּב ֵשם אֱ ֹלהָּ יו וַאֲ נ ְַּחנּו נֵלֵ ְך ְּב ֵשם-ה' אֱ ֹלהֵ ינּוְּ --לעֹולָּ ם
ְּגורלֵ נּו כְּ כָּל הֲ מונָּם וַאֲ נ ְַּחנּו כורעים ומ ְּש ַתחֲ וים ומודים
וָּעֶּ ד ֶּשלו ָּשם חֶּ לְּ ֵקנּו כָּהֶּ ם ו ָּ
ל ְּפנֵי ֶּמלֶּ ְך ַמ ְּלכֵי הַ ְּמלָּ כים הַ ָּקדוש בָּ רּוְך הּואֶּ .שהּוא נוטֶּ ה ָּשמַ ים וְּיוסֵ ד
ּושכינַת עֻּזו ְּבג ְָּּבהֵ י ְּמרומים .הּוא
ּומושב י ְָּּקרו בַ ָּשמַ ים מ ַמעַ לְּ .
ַ
אָּ ֶּרץ.
תורתו ְּוי ַָּד ְּע ָּת
אֱ להֵ ינּו וְּאֵ ין עוד אַ חֵ ר .אֱ מֶּ ת ַמ ְּלכֵנּו וְּאֶּ פֶּ ס זּולָּ תוַ .ככָּתּוב בַ ָּ
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בת אֶּ ל לְּ בָּ בֶּ ָך כי ה' הּוא הָּ אֱ להים בַ ָּש ַמים מ ַמעַ ל וְּעַ ל הָּ אָּ ֶּרץ
הַ יום וַהֲ ֵש ָּ
מ ָּתחַ ת .אֵ ין עוד.
נְּקּוֶּה לָּ ְך ה' אֱ להֵ ינּו ל ְּראות ְּמהֵ ָּרה ְּבת ְּפאֶּ ֶּרת עֻּזָּ ְך ְּלהַ עֲביר גלּולים
עַ ל כֵן ַ
מ ן הָּ אָּ ֶּרץ וְּהָּ אֱ לילים כָּרות יכ ֵָּרתּוןְּ .ל ַת ֵקן עולָּ ם ְּב ַמ ְּלכּות ַש ַדיְּ .וכָּל ְּבנֵי
יושבֵ י
בָּ ָּשר י ְּק ְּראּו ב ְּשמֶּ ָך לְּ הַ ְּפנות אֵ לֶּ יָך כָּל ר ְּשעֵ י אָּ ֶּרץ .יַכירּו ְּוי ְֵּדעּו כָּל ְּ
ֵתבֵ ל .כי ְּלָך תכְּ ַרע כָּל בֶּ ֶּרְך ת ָּשבַ ע כָּל לָּ שוןְּ .לפָּ נֶּיָך ה' אֱ להֵ ינּו יכְּ ְּרעּו וְּיפלּו
כּותָך .וְּת ְּמלוְך עֲלֵ יהֶּ ם
יק ְּבלּו כֻּלָּ ם אֶּ ת עול ַמ ְּל ֶּ
וְּלכְּ בוד ש ְּמָך י ְָּּקר י ֵתנּו .ו ַ
עול ֵמי עַ ד ת ְּמלוְך ְּבכָּבוד.
ּול ְּ
ְּמהֵ ָּרה ְּלעולָּ ם וָּעֶּ ד .כי הַ ַמ ְּלכּות ֶּשלְּ ָך היאְּ .
תור ָּתְך ה' י ְּמלְך ְּלעלָּ ם וָּעֶּ ד.
ַככָּתּוב ְּב ָּ
קדיש לאבלים

ִי ְתגַּדַ ל ְוי ְִתקַ ּדַ ש ְשמֵ ּה ַרבָ אְ .בעָ לְ מָ א ִּדי ְב ָרא כִ ְרעּותֵ ּה ְוי ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ ּה
ּובזְ מַ ן
ִשראֵ ל בַ ֲע ָגלָא ִ
ּובחַ ּיֵי ְדכָ ל בֵ ית י ָ
פ ְֻרקָ נֵיּה .וִיקָ ֵרב ְמ ִשיחֵ יּהְ .בחַ ּיֵיכון ּובְ יומֵ יכון ְ
קָ ִריב ,ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא .י ְִתבָ ַרְך
ְוי ְִשתַ בַ ח ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרומַ ם ְוי ְִתנַשא ְוי ְִתהַ ּדָ ר ְוי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל ְשמֵ ּה ְּדקֻ ְד ָשא.
אֲמ ָירן
ְב ִריְך הּוא .לְ עֵ ּלָא ולְ עֵ ּלָא ִמכָ ל ִב ְרכָ תָ א ו ְִש ָירתָ א תֻ ְש ְבחָ תָ א ְונֶחֱ מָ תָ א ּדַ ִ
ִשראֵ ל
ְבעָ לְ מָ א .ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ ּיָא וְחַ ּיִ ים עָ לֵינּו וְעַ ל כָל י ָ
ִשראֵ ל
ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .עושה הַ ָשלום ִב ְמרומָ יו הּוא ַיעֲשה ָשלום עָ לֵינּו וְעַ ל כָל י ָ
ועל כל יושבי תבל ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.
ְויַצְ מַ ח
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ֹלהים חַ י ְוי ְִש ַתבַ ח
יִגְ ַּדל אֱ ִ
אֶ חָ ד וְאֵ ין י ִָחיד כְ יִחּודֹו
אֵ ין לֹו ְדמּות הַ גּוף וְאֵ ינֹו גּוף
ַק ְדמֹון לְ כָ ל ָּדבָ ר אֲ ֶשר נִ ְב ָרא
ִהנֹו אֲ דֹון עֹולָם לְ כָ ל נֹוצָר
ֶשפַ ע נְ בּואָ תֹו נְ ָתנֹו
ֹשה עֹוד
ל ֹא ָקם ְב ִי ְש ָראֵ ל כְ מ ֶ
תֹורת אֱ מֶ ת נ ַָתן לְ עַ מֹו אֵ ל
ַ
ל ֹא יַחֲ לִ יף הָ אֵ ל ְול ֹא י ִָמיר
ְיֹודעַ ְס ָת ֵרינּו
צֹופֶ ה ו ֵ
גֹומֵ ל לְ ִאיש חָ ִסיד כְ ִמ ְפעָ לֹו
י ְִשלַח לְ ֵקץ י ִָמים ְמ ִשיחֵ נּו
מֵ ִתים יְחַ ּיֶה אֵ ל ְברֹב חַ ְסּדֹו
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נִ ְמצָ א וְאֵ ין עֵ ת אֶ ל ְמצִ יאּותֹו
נֶעְ לָם ְוגַם אֵ ין סֹוף לְ אַ ְחּדּותֹו
ֻשתֹו
ל ֹא ַנ ֲערְֹך אֵ לָיו ְקד ָ
אשיתֹו
אשית לְ ֵר ִ
ִראשֹון וְאֵ ין ֵר ִ
יֹורה גְ ֻדּלָתֹו ּומַ לְ כּותֹו
ֶ
אֶ ל אַ נְ ֵשי ְס ֻגּלָתֹו ו ְִת ְפאַ ְרתֹו
נ ִָביא ּומַ ִביט אֶ ת ְתמּו ָנתֹו
עַ ל יַד נְ ִביאֹו ֶנאֱמַ ן בֵ יתֹו
ּדָ תֹו לְ עֹול ִָמים לְ זּולָתֹו
מַ ִביט לְ סֹוף ּדָ בָ ר ְבקַ ְדמָ תֹו
נֹותֵ ן לְ ָר ָשע ָרע כְ ִר ְשעָ תֹו
לִ ְפּדֹות ְמחַ כֵ י קֵ ץ יְשּועָ תֹו
בָ רּוְך עֲדֵ י עַ ד ֵשם ְת ִהּלָתֹו

בוקר ראש השנה
בהשראת נוסחי ארץ ישראל הקדומים
התעוררות

מודה ֲאנִ י לְ פָ נֶיָך מֶ לְֶך חַ י ו ְַקּיָם
ֶשהֶ חֱ ז ְַר ָת ִבי נִ ְשמָ ִתי ְבחֶ ְמלָה ַרבָ ה אֱ מּונ ֶָתָך.
הריני מקבל/ת עלי מצות הבורא
וְאָ הַ ְב ָת לְ ֵרעֲָך ָכמֹוָך.
ּומ ְשג ִַבי
צּורי ִ
ַשחַ ר ֲאבַ קֶ ְשָך ִ
אֶ ְערְֹך לְ פָ נֶיָך ַש ְח ִרי ְוגַם עַ ְר ִבי
לִ ְפנֵי גְ ֻדּל ְָתָך אֶ ְעמֹד וְאֶ בָ הֵ ל
כִ י עֵ ינְ ָך ִת ְראֶ ה כָל מַ ְח ְשבֹות לִ ִבי
מַ ה זֶה ֲא ֶשר יּוכַל הַ ּלֵב וְהַ ּלָשֹון
רּוחי ְבתֹוְך ִק ְר ִבי
ל ְַעשֹות ּומַ ה כֹחַ ִ
ִהנֵה לְ ָך ִתיטַ ב זִ ְמ ַרת ֱאנֹוש עַ ל כֵן
אֹודָך ְבעֹוד ִת ְהיֶה נִ ְשמַ ת אֱֹלּהַ ִבי
ְ
ר' שלמה אבן-גבירול ספרד ,מאה 11

אֱֹלהַ י ו ִַת ְבחַ ר
לְ שֹונִ י כֹונַנְ ָת
ְב ִש ִירים ֶש ַש ְמ ָת ְב ִפי טֹוב ִמ ִמ ְסחַ ר
צְ עָ ַדי ִמ ִמ ְשחַ ר
ְונֶגְ ָּדְך כֹונַנְ ָת
ְב ָק ְר ִאי ל ֹא נִ חַ ר
וְלִ י גָרֹון ַת ָתה
כְ מֹו צֶ מֶ ר צַ חַ ר
ְויִצְ ִרי ִהלְ בַ נְ ָת
ְו ָלכֵן ל ֹא ַש ָתה לְ בָ ִבי ִבי ְסחַ ְרחַ ר
הֱ יֵה ִס ְת ִרי עַ ָתה כְ אֶ ְתמֹול ּוכְ מָ חָ ר
אֱֹלהַ י אַ ל ְתאַ חַ ר
ּומָ גִ נִ י אַ ָתה
מחבר לא ידוע
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יְצַ ו חַ ְסּדֹו לְ בַ ת נ ִָדיב חֲ כָ מָ ה
אֲדֹון הַ כֹל ְמחַ ּיֶה כָל נְ ָשמָ ה
ּומַ ְשפַ עַ ת ֲעלֵי כָל הָ אֲדָ מָ ה
בּושה מֵ ֲענַן תֹאַ ר י ְָקרֹו
לְ ָ
ּדֹודּה ְבצִ ּלֹו ֶנ ֱעלָמָ ה
עֹורר ו ְִעם ָ
ְשאֹון ַגּלֵי גְ בּול י ִַמים ְת ֵ
ּומַ ֲעל ָָתּה ְמהֻ ֶּד ֶרת ו ְָרמָ ה
ְבחֵ ן בַ ְעלָּה ְשבָ טֵ ינּו ְתנַהֵ ל
זְ ִמירֹות ִמכְ נַף אֶ ֶרץ ְשמַ ְענּום צְ ִבי צַ ִּדיק ְב ִמזְ ָרחָ ה ְויָמָ ה
נְ ִקּיִ ים הֵ ם ְבלִ י עָ ֹון וְאַ ְשמָ ה
ְש ִרים הֹולְ כִ ים ָת ִמיד ְביֹ ֶשר
י ָ
רּורים ְולָהֶ ם נִ כְ ְספָ ה נ ְַפ ִשי ְבתֵ ימָ ה
ְשמּועָ ָתם לְ טֹוב ֻכּלָם ְב ִ
ְבצִ ּיֹון נִ ְש ְמחָ ה גֶבֶ ר וְעַ לְ מָ ה
צ ֳִרי גִ לְ עָ ד ְשלַח לָנּו י ְִד ִידי
ר' שלום שבזי תימן מאה 17

ברכות השחר
אתּה ,אַ תָ ה יְצַ ְרתָ ּה ,אַ תָ ה
הֹורה היא .אַ ָתה ְב ָר ָ
אֱֹלהַ י נְ ָשמָ ה ֶשנ ַָת ָת ִבי ְט ָ
נְ פַ ְח ָתּה ִבי וְאַ ָתה ְמ ַש ְמ ָרּה ְב ִק ְר ִבי ,וְאַ ָתה עָ ִתיד לִ ְטלָּה ִממֶ נִ י ּולְ הַ חֲ זִ ָירּה ִבי
לֶעָ ִתיד לָבֹוא .כָל זְ מַ ן ֶשהַ נְ ָשמָ ה ְב ִק ְר ִבי מֹודה אֲ נִ י לְ פָ נֶיָך ה' אֱֹלהַ י וֵאֹלהֵ י
בֹותי ואמותיִ ,רבֹון כָ ל הַ מַ ע ֲִשים ,אֲדֹון כָל הַ נְ ָשמֹות .בָ רּוְך אַ תָ ה ה'
ֲא ַ
הַ מַ חֲ זִ יר נְ ָשמֹות לִ ְפג ִָרים מֵ ִתים:
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם.
ַשכְ וִי ִבינָה לְ הַ ְב ִחין בֵ ין יֹום ּובֵ ין ָל ְילָה:
נֹותן ל ֶ
הַ ֵ
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםֶ .שעָ ָשני בצלמו.
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםֶ .שעָ ָשני בת  /בן חורין.
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםֶ .שעָ ָשני י ְִש ָראֵ ל.
פֹוקחַ ִעו ְִרים:
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםֵ .
סּורים:
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם .מַ ִתיר אֲ ִ
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רֹוקע הָ אָ ֶרץ עַ ל הַ מָ יִם:
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםַ .
פּופים:
זֹוקף כְ ִ
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםֵ .
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם .מַ לְ ִביש עֲרֻ ִמים:
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָםֶ .שעָ ָשה לִ י כָל צָ ְרכִ י:
בּורה:
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם .אֹוזֵר י ְִש ָראֵ ל ִבגְ ָ
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם .עֹוטֵ ר י ְִש ָראֵ ל ְב ִת ְפאָ ָרה:
נֹותן ַלּיָעֵ ף כֹחַ :
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם .הַ ֵ
ּותנּומָ ה
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם .הַ מַ ע ֲִביר ֵשנָה מֵ עֵ ינָי ְ
מֵ עַ ְפעַ פָ י:
תֹורתֶ ָך.
ֲבֹותינּו ואמותינו ֶשתַ ְרגִ ילֵנּו ְב ָ
ִיהי ָרצֹון ִמּלְ פָ נֶיָך ה' אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י א ֵ
ו ִ
ותיָך .וְאַ ל ְת ִביאֵ נּו ל ֹא לִ ֵידי חֵ ְטאְ .ול ֹא לִ ידֵ י עֲבֵ ָרה וְעָ ֹוןְ .ול ֹא
יקנּו ְב ִמצְ ֶ
ו ְַת ְד ִב ֵ
לִ ֵידי נִ סָ יֹוןְ .ול ֹא לִ ֵידי ִבזָיֹון .וְאַ ל י ְִשלֹוט בָ נּו יֵצֶ ר הָ ָרע .וְהַ ְר ִחיקֵ נּו מֵ אָ דָ ם ָרע
ֹוביםְ .וכֹף אֶ ת יִצְ ֵרנּו לְ ִה ְשתַ עְ בֶ ד
ּובמַ ע ֲִשים ט ִ
ּומֵ חָ בֵ ר ָרע .ו ְַד ְב ֵקנּו ְביֵצֶר טֹוב ְ
ּובעֵ ינֵי כָל רֹואֵ ינּו.
ּובכָל יֹום לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ ַרחֲ ִמים ְבעֵ ינֶיָך ְ
ּותנֵנּו הַ ּיֹום ְ
לְָךְ .
טֹובים לְ עַ מֹו י ְִש ָראֵ ל:
טֹובים :בָ רּוְך אַ ָתה ה' הַ גֹומֵ ל חֲ סָ ִדים ִ
ו ְִתגְ ְמלֵנּו חֲ סָ ִדים ִ
ֲשר ִק ְּד ָשנּו ְב ִמצְ ֹותָ יו וְצִ ּוָנּו לעסוק
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם א ֶ
ּוב ִפי כָל-עַ ְמָך
תֹור ְתָך ְב ִפינּו ְ
תֹורה :וְהַ ע ֲֵרב-נָא ה' אֱֹלהֵ ינּו אֶ תִּ -ד ְב ֵרי ָ
בּד ְב ֵרי ָ
ִ
בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ,וְנִ ְהיֶה ֲאנ ְַחנּו וְצֶ אֱ צָ אֵ ינּו וְצֶ אֱצָ אֵ י כָל-עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ֻכּלָנּו
תֹורה לְ עַ מֹו
תֹור ְתָך לִ ְשמָ ּה .בָ רּוְך אַ ָתה ה' הַ ְמלַמֵ ד ָ
ְלֹומ ֵדי ָ
יֹודעֵ י ְשמֶ ָך ו ְ
ְ
י ְִש ָראֵ ל:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם אֲ ֶשר בָ חַ ר-בָ נּו ִמכָל הָ עַ ִמים ְונָתַ ן לָנּו
ֹשה ּלֵאמֹרּ :דַ בֵ ר אֶ ל
נֹותן הַ תֹו ָרהַ :ויְדַ בֵ ר ה' אֶ ל מ ֶ
תֹורתֹו .בָ רּוְך אַ ָתה ה' ֵ
אֶ ת ָ
אַ הֲ רֹן וְאֶ ל בָ נָיו לֵאמֹר ,כֹה ְתבָ ְרכּו אֶ ת ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל ,אָ מֹור לָהֶ ם :יְבָ ֶרכְ ָך ה'
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ְשמּו
ִשא ה' פָ נָיו אֵ לֶיָך ְוי ֵָשם לְ ָך ָשלֹום :ו ָ
ְוי ְִש ְמ ֶרָך :יָאֵ ר ה' פָ נָיו אֵ לֶיָך וִיחֻ ֶנךָ :י ָ
אֶ ת ְש ִמי עַ ל ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל ַו ֲאנִ י אֲ בָ ְרכֵ ם:
כּורים וְהָ ְראָ יֹון ּוגְ ִמילּות חֲ סָ ִדים
אֵ ּלּו ְדבָ ִרים ֶשאֵ ין לָהֶ ם ִשעּור ,הַ פֵ אָ ה וְהַ ִב ִ
רֹותיהֶ ם בָ עֹולָם הַ זֶ ה וְהַ קֶ ֶרן קַ ּיֶמֶ ת
תֹורה :אֵ ּלּו ְדבָ ִרים ֶשאָ ָדם אֹוכֵל פֵ ֵ
ו ְַתלְ מּוד ָ
לָעֹולָם הַ בָ א :וְאֵ ּלּו הֵ ן ,כִ בּוד אָ ב וָאֵ ם ּוגְ ִמילּות חֲ סָ ִדים וְהַ ְשכָ מַ ת בֵ ית
ּובקּור חֹולִ ים וְהַ כְ נָסַ ת ַכּלָה
אֹור ִחים ִ
הַ ִמ ְד ָרש ַשחֲ ִרית וְעַ ְר ִבית וְהַ כְ נָסַ ת ְ
וְהַ לְ ָויַת הַ מֵ ת ו ְִעּיּון ְת ִפּלָה וַהֲ בָ אַ ת ָשלֹום ֶשבֵ ין אָ ָדם לַחֲ בֵ רֹו ּובֵ ין ִאיש לְ ִא ְשתֹו
תֹורה כְ ֶנגֶד ֻכּלָם:
ו ְַתלְ מּוד ָ
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הַ ִבינָה וְהַ ְב ָרכָ ה לְ חַ י עול ִָמים:
הָ אַ ֶּד ֶרת וְהָ ֱאמּונָה לְ חַ י עול ִָמים.
הַ ֵּדעָ ה וְהַ ִּדבּור לְ חַ י עול ִָמים:
הַ ַג ֲאוָה וְהַ גְ ֻדּלָה לְ חַ י עול ִָמים.
הַ ּוַעַ ד וְהַ ּו ִָתיקּות לְ חַ י עול ִָמים:
הַ הו ד וְהֶ הָ ָדר לְ חַ י עול ִָמים.
הַ חַ יִל וְהַ חסֶ ן לְ חַ י עול ִָמים:
הַ זִ יו וְהַ זהַ ר לְ חַ י עול ִָמים.
הַ ּיִ חּוד וְהַ ּיִ ְראָ ה לְ חַ י עול ִָמים:
הַ טֶ ֶכס וְהַ טהַ ר לְ חַ י עול ִָמים.
הַ ּל ֶַקח וְהַ ּלִ בּוב לְ חַ י עול ִָמים:
הַ ֶכ ֶתר וְהַ ָכבוד לְ ַחי עול ִָמים.
הַ ְמלּו ָכה וְהַ מֶ ְמ ָשלָה לְ חַ י עול ִָמים .הַ נוי וְהַ נֶצַ ח לְ חַ י עול ִָמים:
הָ עז וְהָ ֲע ָנוָה לְ חַ י עול ִָמים:
הַ ִשגּוי וְהַ ֶשגֶב לְ חַ י עול ִָמים.
הַ צְ ִבי וְהַ צֶ ֶדק לְ חַ י עול ִָמים:
הַ ְפדּות ְו הַ ְפאֵ ר לְ חַ י עול ִָמים.
רוממּות לְ חַ י עול ִָמים:
ֻשה לְ חַ י עול ִָמים .הָ רן וְהָ ְ
הַ ְק ִריאָ ה וְהַ ְקד ָ
הַ ְת ִהּלָה וְהַ ִת ְפאֶ ֶרת לְ חַ י עול ִָמים:
הַ ִשיר וְהַ ֶשבַ ח לְ חַ י עול ִָמים.
פסוקי דזמרה
בור ִאי לְ ֵשם יִחּוד
הֲ ֵרינִ י ְמזַמֵ ן/ת אֶ ת ִפי לְ הודות ּולְ ַהּלֵל ּולְ ַשבֵ חַ אֶ ת ְ
ּושכִ י ְנ ֵתּה עַ ל י ְֵדי הַ הּוא טָ ִמיר ְונ ְֶעלָם בְ ֵשם כָל י ְִש ָראֵ ל:
קּוד ָשא ְב ִריְך הּוא ְ
ְ
בָ רּוְך ֶשאָ מַ ר בה' הָ עולָם .בָ רּוְך הּוא.
עושה .בָ רּוְך ְשמו:
בָ רּוְך אומֵ ר ְו ֶ
ּומ ַקּיֵם .בָ רּוְך הּוא.
בָ רּוְך גוזֵר ְ
אשית .בָ רּוְך ְשמו:
עושה ְב ֵר ִ
בָ רּוְך ֶ
בָ רּוְך ְמ ַרחֵ ם עַ ל הָ אָ ֶרץ .בָ רּוְך הּוא.
בָ רּוְך ְמ ַרחֵ ם עַ ל הַ ְב ִרּיות .בָ רּוְך ְשמו:
בָ רּוְך ְמ ַשּלֵם ָשכָר טוב לִ ֵיראָ יו .בָ רּוְך הּוא.
בָ רּוְך חַ י לָעַ ד ו ְַקּיָם ָלנֶצַ ח .בָ רּוְך ְשמו:
פודה ּומַ צִ יל .בָ רּוְך הּוא .וברּוְך ְשמו:
בָ רּוְך ֶ
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בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם .הָ אֵ ל אָ ב הָ ַרחֲ מָ ן הַ ְמהֻ ּלָל ְבפֶ ה עַ מו.
ּוב ִש ֵירי ָדוִד עַ ְב ֶּדָך .נְ הַ ּלֶלְ ָך ה'
ּומפאָ ר ִבלְ שון חֲ ִס ָידיו ַועֲבָ ָדיוְ .
ְמשֻ בָ ח ְ
ּובזְ ִמירותּ .ונְ ג ֶַּדלְ ָך ּונְ ַשבֵ חֲ ָך ּונְ פָ אֶ ְרָך ְונ ְַמלִ יכְ ָך ְונַזְ כִ יר
אֱלהֵ ינּו ִב ְשבָ חות ִ
ּומפאָ ר עֲדֵ י עַ ד ְשמו
ִש ְמָך מַ לְ ֵכנּו אֱלהֵ ינּו .י ִָחיד חֵ י הָ עול ִָמים .מֶ לְֶך ְמשֻ בָ ח ְ
הַ גָדול .בָ רּוְך אַ ָתה ה' מֶ לְֶך ְמהֻ ּלָל בַ ִת ְשבָ חות.
רֹומים׃ ב
תהלים קמח ַ ֵ֥הלְ לּו ָ֨ ָיּה׀ ַ ַֽהלְ לִ֣ ּו אֶ ת־ ְַ֭יהוָה ִמן־הַ ָש ַ ֵּ֑מיִם ַָֽ֝ ַהלְ ִ֗לּוהּו בַ ְמ ִ ַֽ
שמֶ ש ְוי ֵָרֵּ֑חַ הַָ֝ לְ ִ֗לּוהּו כָל־
ַ ַֽהלְ לֵ֥ ּוהּו כָל־מַ לְ אָ ָכֵּ֑יו ַָ֝ ַֽהלְ ִ֗לּוהּו כָל־צְ בָ ָ ַֽאיו׃ ג ַ֭ ַ ַֽהלְ לּוהּו ֶ ִ֣
ֵ֥כֹוכְ בֵ י ַֽאֹור׃ ד ַ֭ ַ ַֽהלְ לּוהּו ְש ֵ ִ֣מי הַ ָש ָ ֵּ֑מיִם ְוָ֝הַ מִַ֗ יִם אֲ ֶ ִּ֤שר׀ מֵ עֵַּ֬ ל הַ ָש ָ ַֽמיִם׃ ה ַַֽ֭ ְי ַ ַֽהלְ לּו
ידם ל ַ ִָ֣עד לְ עֹולָ ֵּ֑ם חָ ק־ ָָ֝נ ִ֗ ַתן ְו ִ֣ל ֹא
ת־שם יְהוָ ֵּ֑ה ִ ִּ֤כי ַ֭הּוא צִ ּוָ ִ֣ה וְנִ ְב ָ ַֽראּו׃ ו ַו ַּיע ֲִמ ֵ ִ֣
אֶ ֵ ִ֣
שלֶג
ְכָל־תהֹ ַֽמֹות׃ ח ֵ ִ֣אש ַּ֭ובָ ָרד ֶ ִ֣
ְ
ַיע ֲַֽבֹור׃ ז ַ ַֽהלְ לִ֣ ּו אֶ ת־ ְַ֭יהוָה ִמן־הָ ָ ֵּ֑א ֶרץ ַָ֝תנִ ִִ֗ינים ו
ל־אֲר ִ ַֽזים׃ י
ָ
ֹשה ְדבָ ַֽרֹו׃ ט הֶ הָ ִ ֵ֥רים וְכָל־גְ בָ ֵּ֑עֹות ֵ ֵ֥עץ ְָ֝פ ִ ִ֗רי וְכָ
יטֹור ֵ֥רּוחַ ָ֝ ְסעָ ָ ִ֗רה ע ָ ֵ֥
ו ְִק ֵּ֑
כֵי־אֶ ֶרץ וְכָ ל־לְ אֻ ִ ֵּ֑מים ָ֝ ָש ִ ִ֗רים ְו ָכל־
ָל־בהֵ ָ ֵּ֑מה ִֶָ֝֗רמֶ ש וְצִ ֵ֥פֹור כָ ָנַָֽ֖ף׃ יא מַ לְ ַ֭
ַ ַֽהחַ ּיָ ֵ֥ה ְוכ ְ
ת־שם
ֵֵּ֬
ַם־בתּולֵּ֑ ֹות ְָ֝ז ֵק ִִ֗נים ִעם־נְ עָ ִ ַֽרים׃ יג יְהַ לְ לִּ֤ ּו׀ אֶ
חּורים ְוג ְ
ש ְפטֵ י ָ ַֽא ֶרץ׃ יב בַ ִ ֵ֥
ֵ֥ ֹ
ְש ָ ַֽמיִם׃ יד וַּיָ ִֶָּ֤֖רם ָ֨ ֶק ֶרן׀ לְ עַ ּ֡מֹו ְת ִהּלָ ִּ֤ה
ל־א ֶרץ ו ָ
יְה ִ֗ ָוה ִ ַֽכי־נִ ְשגָ ִ֣ב ְש ִ֣מֹו לְ בַ ֵּּ֑דֹו ָ֝ה ִֹ֗ודֹו עַ ֶ ֵ֥
לּו־יַּֽה׃
ם־קר ִֹ֗בֹו ַ ַֽהלְ ָ
ְ ַֽלכָל־חֲ ִס ִָ֗ידיו לִ ְבנֵ ִ֣י ִַ֭י ְש ָראֵ ל ַ ַֽע ְ
אֱֹלהים ִ ּ֖כי
אֹלהי הָ ִ ֵּ֑
י־טֹוב ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ ב ַ֭הֹודּו ֵ ַֽל ֵ ִ֣
הֹודּו לה' כִ ֵּ֑
מזמור קלו ִ֣
לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ ג ַ֭הֹודּו ַל ֲאדֹנֵ ִ֣י הָ אֲ ד ִֹנֵּ֑ים ִ ּ֖כי לְ עֹלָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ ד לְ ֹ֘ע ֵ ִּ֤שה נִ ְפל ִָ֣אֹות
ֹשה ַ֭הַ ָשמַ יִם ִב ְתבּונָ ֵּ֑ה ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ ו
גְ דֹלִ֣ ֹות לְ בַ ֵּּ֑דֹו ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ ה לְ ע ֵ ִ֣
אֹורים גְ ד ִ ֵֹּ֑לים ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם
ֹשה ִ ִ֣
לְ ר ַ ִֹ֣קע ַ֭הָ אָ ֶרץ עַ ל־הַ ָ ֵּ֑מיִם ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ ז לְַ֭ ע ֵ
שלֶת בַ ּיֵּ֑ ֹום ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ ט אֶ ת־הַ ּי ֵָרִ֣חַ
ת־הַ ֶשמֶ ש לְ מֶ ְמ ֶ ִ֣
חַ ְס ַּֽדֹו׃ ח אֶ ַ֭
יהם ִ ּ֖כי
כֹור ֶ ֵּ֑
ְַ֭וכֹו ָכ ִבים לְ מֶ ְמ ְשלִ֣ ֹות בַ ּלָ ֵּ֑ ְילָה ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ י לְ מַ ֵכִ֣ה ִַ֭מצְ ַריִם ִב ְב ֵ
תֹוכֵּ֑ם ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ יב ְביָ ִ֣ד ַ֭חֲ זָקָ ה
ַּיֹוצִ֣א ִַ֭י ְש ָראֵ ל ִמ ָ
לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ יא ו ֵ
ַם־סּוף לִ גְ ז ִ ֵָּ֑רים ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ יד
ּובזְ ִ֣רֹועַ נְ טּויָ ֵּ֑ה ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ לְ גֹזֵ ִ֣ר י ַ֭
ִ
ַם־סּוף ִ ּ֖כי
תֹוכֹו ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ טו ו ְִ֘נ ֵ ִּ֤ער פַ ְר ִֹ֣עה וְחֵ ילִ֣ ֹו ְבי ֵּ֑
וְהֶ ע ִ ֱִ֣ביר י ְִש ָר ֵ ִ֣אל ְב ֵּ֑
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מֹוליְך ַ֭עַ מֹו בַ ִמ ְד ָ ֵּ֑בר ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ יז לְַ֭ מַ כֵ ה ְמל ִ ִָ֣כים
לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ טז לְ ִ ִ֣
גְ ד ִ ֵֹּ֑לים ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ יח ַ֭ ַ ַֽוּיַהֲ רֹג ְמל ִ ִָ֣כים אַ ִּד ִ ֵּ֑ירים ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ יט לְַ֭ ִסיחֹון
שן ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ כא ְונ ַ ִָ֣תן
ֶ ִ֣מלְֶך הָ ֱאמ ִ ֵֹּ֑רי ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ כ ַּ֭ולְ עֹוג ֶ ִ֣מלְֶך הַ בָ ָ ֵּ֑
אַ ְר ָצִ֣ם לְ נַחֲ לָ ֵּ֑ה ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ כב ַ֭ ַנחֲ לָה לְ י ְִש ָר ֵ ִ֣אל עַ ְב ֵּּ֑דֹו ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃
כג ַ֭ ֶש ְב ִש ְפלֵנּו זָ ִ֣כַר לָ ֵּ֑נּו ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ כד וַּיִ ְפ ְר ֵ ֵ֥קנּו ִמצָ ֵרֵּ֑ינּו ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃
שר ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם חַ ְס ַּֽדֹו׃ כו ַ֭הֹודּו לְ ֵ ִ֣אל הַ ָש ָ ֵּ֑מיִם ִ ּ֖כי לְ עֹולָ ִ֣ם
ֹתן ַ֭ ֶלחֶ ם לְ ָכל־בָ ָ ֵּ֑
כה נ ֵ ִ֣
חַ ְס ַּֽדֹו׃
יתָך עֹוד יְהַ לְ לּוָך סֶ לָה.
יֹושבֵ י בֵ ֶ
ְ
אַ ְש ֵרי
שי ֲהוָה אֱֹלהָ יו( .תהלים קמד ,טו)
אַ ְש ֵרי הָ עָ ם ֶש ָככָה ּלֹו אַ ְש ֵרי הָ עָ ם ֶ
רֲכֵ֥ה ָ֝ ִש ְמָךִ֗ לְ עֹולָ ֵ֥ם ו ֶ ַָֽעד׃
אֱלֹוהי ַה ֶ ֵּ֑מלְֶך וַאֲ בָ ָ
ַ ִ֣
ֲרֹומ ְמָךִ֣
תהלים קמה ְת ִה ִָּ֗לה לְ ַָ֫דִוֵ֥ד א ִ
ּומהֻ ּלָ ִ֣ל ְמ ֵֹּ֑אד
ב ְבכָל־יֵ֥ ֹום ֲאבָ ר ֶ ֲֵּ֑כ ָך ַואֲהַ לְ לָ ֵ֥ה ָ֝ ִש ְמָךִ֗ לְ עֹולָ ֵ֥ם ו ֶ ַָֽעד׃ ג ֘ ָג ִּ֤דֹול יְהוָ ִ֣ה ְ
ֲשיָך ּוגְ ּ֖בּור ֶ ִֹ֣תיָך י ִ ַַֽגידּו׃ ה ַ֭הֲ דַ ר כְ ִ֣בֹוד
ְש ַ ִ֣בח מַ ע ֶ ֵּ֑
ְוָ֝לִ גְ ֻדּל ִָ֗תֹו ֵ ִ֣אין ֵ ַֽח ֶקר׃ ד ִּ֣דֹור לְַ֭ דֹור י ַ
ֹאמרּו וגדולתיך [ּוגְ דּוּל ְָתָךֵ֥ ]
ֹתיָך י ֵ ֵּ֑
נֹורא ֶ ִ֣
אֹותיָך אָ ִ ַֽשיחָ ה׃ ו ֶועֱזִ֣ ּוז ְ
הֹודָך ו ְִד ְב ֵרּ֖י נִ ְפלְ ֶ ִ֣
ֶ ֵּ֑
ב־טּובָךִ֣ י ִ ֵַּ֑ביעּו וְצִ ְד ָק ְתָךֵ֥ י ְַר ֵנַֽנּו׃ ח חַ נִ֣ ּון ו ְַר ִ֣חּום יְהוָ ֵּ֑ה ֶ ֵ֥א ֶרְך
ְ
ֲאסַ ְפ ֶ ַֽרנָה׃ ז זֵ ִ֣כֶר ַר
יֹודּוָך ְַ֭יהוָה כָל־
ֲשיו׃ י ִ֣
ל־חסֶ ד׃ ט טֹוב־יְהוָ ֵ֥ה ַל ֵֹּ֑כל ְו ַָ֝רחֲ מִָ֗ יו עַ ל־כָ ל־מַ ע ָ ַֽ
אַָ֝ ִ֗ ַפיִם ּוגְ ָד ָ ַֽ
בּור ְתָךֵ֥ יְדַ ֵ ַֽברּו׃ יב
ֹאמרּו ּוגְ ָ
כּותָךִ֣ י ֵ ֵּ֑
ֲשיָך ַוָ֝חֲ ִס ִֶ֗ידיָך יְבָ ר ֲַֽכּוכָה׃ יא כְ ִ֣בֹוד מַ לְ ְ
מַ ע ֶ ֵּ֑
כּותָךִ֗ מַ לְ כֵ֥ ּות כָל־
כּותֹו׃ יג ַ ַֽמלְ ְ
הֹודיעַ ׀ לִ ְבנֵ ִ֣י ַ֭הָ אָ ָדם גְ בּור ָ ֵֹּ֑תיו ּוָ֝ כְ ִ֗בֹוד הֲ ַדִ֣ר מַ לְ ַֽ
לְ ִ ִּ֤
ָ֝זֹוקף לְ ָכל־
סֹומְך ְַ֭יהוָה לְ כָל־הַ נ ְֹפ ִ ֵּ֑לים ְו ִ֗ ֵ
ָל־ּדֹור ו ַָֽדֹור׃ יד ֵ ִ֣
ַֹֽעל ִ ֵָּ֑מים ּוָ֝ ֶ ַֽמ ְמ ֶשלְ ְתָךִ֗ ְבכ ֵ֥
ֹותן־ל ֶ ָּ֖הם אֶ ת־אָ כְ לָ ִ֣ם ְבעִ ַֽתֹו׃ טז
ְש ֵ ֵּ֑ברּו וְאַ ָ ִּ֤תה נַֽ ֵ
פּופים׃ טו ֵ ַֽעינֵי־ ַ֭ ֹכל אֵ לֶ ִ֣יָך י ַ
הַ כְ ִ ַֽ
כָל־ּד ָר ָכֵּ֑יו ְוָ֝חָ ִִ֗סיד ְבכָל־
ָל־חי ָר ַֽצֹון׃ יז צַ ִ ִּ֣דיק ְַ֭יהוָה ְב ְ
פֹותחַ אֶ ת־י ֶ ֵָּ֑דָך ּומַ ְש ִ ּ֖ביעַ לְ כ ַ ִ֣
ֵ ֵ֥
שר י ְִק ָר ֻאִ֣הּו בֶ א ֶ ֱַֽמת׃ יט ְרצֹון־י ְֵר ָ ֵ֥איו
ֲשיו׃ יח ָק ִ֣רֹוב ְַ֭יהוָה לְ כָל־קֹ ְר ָ ֵּ֑איו לְ ִֹּ֤כל אֲ ֶ ּ֖
מַ ע ָ ַֽ
שֹומר ְַ֭יהוָה אֶ ת־כָ ל־אֹהֲ ָ ֵּ֑ביו ו ֵ ְּ֖את כָ ל־
יעם׃ כ ֵ ִ֣
ְיֹוש ֵ ַֽ
ת־שוְעָ ָ ֵ֥תם ִי ְָ֝ש ִ֗ ַמע ו ִ
ַ
ֲשה ְ ַֽואֶ
ַיע ֶ ֵּ֑
שם קָ ְד ִ֗שֹו
ל־בָ ָשר ֵ ֵ֥
ר־פי וִיבָ ֵרְִ֣ך כָ ַ֭
הָ ְר ָש ִ ִ֣עים י ְַש ִ ַֽמיד׃ כא ְת ִהּלַ ֵ֥ת יְה ִָ֗ו ה ְ ַֽי ַד ַ֫ ֶב ִ ֵ֥
תה וְעַ ד עֹולָם הַ לְ לּו יָּה( .תהלים קטו ,יח(
לְ עֹולָ ֵ֥ם ו ֶ ַָֽעד׃ ַו ֲאנ ְַחנּו נְ בָ ֵרְך יָּה מֵ עַ ָ
(תהלים

פד,

ה)
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לּו־אל ְב ָק ְד ֵּ֑שֹו ַָֽ֝ ַהלְ ִ֗לּוהּו ִב ְר ִ ֵ֥קיעַ עֻזַֽ ֹו׃ ב ַ ַֽהלְ לֵ֥ ּוהּו
תהלים קנ ַ ֵ֥הלְ לּו ָ֨ ָיּה׀ ַ ַֽהלְ ֵ ֵ֥
שֹופר ַָֽ֝ ַהלְ ִ֗לּוהּו ְבנֵ ִ֣בֶ ל וְכִ נַֽ ֹור׃
ִבגְ בּור ָ ֵֹּ֑תיו ַָ֝ ַֽהלְ ִ֗לּוהּו כְ ִ֣ ֹרב ג ְֻדלַֽ ֹו׃ ג ַ֭ ַ ַֽהלְ לּוהּו ְב ֵ ִ֣ת ַקע ָ ֵּ֑
ֵי־שמַ ע
ְעּוגב׃ ה ַ ַֽהלְ לֵ֥ ּוהּו ְבצִ לְ צְ ל ָ ֵּ֑
תף ּומָ ֵּ֑חֹול ַָ֝ ַֽהלְ ִ֗לּוהּו ְב ִמ ִנֵ֥ים ו ָ ַֽ
ד ַ֭ ַ ַֽהלְ לּוהּו ְב ִ֣ ֹ
לּו־יַּֽה׃
רּועה׃ ו ִֹ֣כל ַ֭הַ נְ ָשמָ ה ְתהַ ּלֵ ֵ֥ל ִָ֗יּה ַ ַֽהלְ ָ
ַָ֝ ַֽהלְ ִ֗לּוהּו ְ ַֽבצִ לְ צְ לֵ ֵ֥י ְת ָ ַֽ
בָ רּוְך ה' לְ עולָם אָ מֵ ן וְאָ מֵ ן:
ְרּוש ָליִם הַ לְ לּויָּה:
בָ רּוְך ה' ִמצִ ּיון שכֵן י ָ
ִשראֵ ל עשה נִ ְפלָאות לְ בַ ּדו:
ֱלהים אֱלהֵ י י ָ
בָ רּוְך ה' א ִ
ּובָ רּוְך ֵשם כְ בודו לְ עולָם ְויִמָ לֵא כְ בודו אֶ ת כָל הָ אָ ֶרץ אָ מֵ ן וְאָ מֵ ן:

נִ ְשמַ ת כָל

ּותרֹומֵ ם
חַ י ְתבָ ֵרְך אֶ ת ִש ְמָך ,יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ,וְרּוחַ כָ ל בָ ָשר ְתפָ אֵ ר ְ

ּומבַ לְ עָ דֶ יָך אֵ ין לָנּו מֶ לְֶך
זִ כְ ְרָך ,מַ לְ כֵ נּוָ ,ת ִמידִ .מן הָ עֹולָם וְעַ ד הָ עֹולָם אַ תָ ה אֵ לִ ,
ּומ ַרחֵ ם ְבכָ ל עֵ ת צָ ָרה וְצּוקָ ה :אֵ ין לָנּו מֶ לְֶך
ּומפַ ְרנֵס ְ
פֹודה ּומַ צִ ילְ ,
ּומֹושיעַ ֶ ,
ִ
גֹואֵ ל
אֶ ּלָא אָ ָתה .אֱ ֹלהֵ י הָ ִראשֹונִ ים וְהָ אַ חֲ רֹונִ ים ,אֱלֹוּהַ כָ ל ְב ִרּיֹות ,אֲ דֹון כָ ל תֹולָדֹות,
ּוב ִרּיֹותָ יו ְב ַרחֲ ִמים  -וַה' ל ֹא יָנּום
הַ ְמהֻ ּלָל ְברֹב הַ ִת ְשבָ חֹות ,הַ ְמנַהֵ ג עֹו ָלמֹו ְבחֶ סֶ ד ְ
סּורים,
ְשנִ ים ,וְהַ מֵ ִקיץ נִ ְרּדָ ִמים ,וְהַ מֵ ִשיחַ ִאּלְ ִמים ,וְהַ מַ ִתיר אֲ ִ
עֹורר י ֵ
ִישן :הַ ְמ ֵ
ְול ֹא י ָ
מֹודים.
ִ
פּופים :לְ ָך לְ בַ ְּדָך אֲ נ ְַחנּו
זֹוקף כְ ִ
נֹופלִ ים ,וְהַ ֵ
ְ
וְהַ סֹומֵ ְך
ִאּלּו ִפינּו מָ לֵא ִש ָירה כַ ּיָםּ ,ולְ שֹונֵנּו ִרנָה כַ הֲ מֹון ַגּלָיו ,ו ְִש ְפתֹותֵ ינּו ֶשבַ ח כְ מֶ ְרחֲ בֵ י
ָר ִקיעַ  ,וְעֵ ינֵינּו ְמ ִאירֹות כַ ֶשמֶ ש וְכַ ּי ֵָרחַ ְ ,ויָדֵ ינּו ְפרּושֹות כְ נִ ְש ֵרי ָשמַ יִם ,ו ְַרגְ לֵינּו ַקּלֹות
מֹותינּו,
יקים לְ הֹודֹות לְ ָך ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בֹותֵ ינּו ו ְִא ֵ
כָ אַ ּיָלֹות אֵ ין אֲ נ ְַחנּו מַ ְס ִפ ִ
ּולְ בָ ֵרְך אֶ ת ִש ְמָך עַ ל אַ חַ ת מֵ אֶ לֶף אַ לְ פֵ י אֲ ל ִָפים ו ְִרבֵ י ְרבָ בֹות ְפעָ ִמים הַ טֹובֹות
בֹותינּו ו ְִעם ִאמֹותֵ ינּו וְעִ מָ נּו.
ית ִעם אֲ ֵ
ֶשעָ ִש ָ
נֹורא ,אֵ ל עֶ לְ יֹון,
ּומי ַי ֲערְֹך לְָך  -הָ אֵ ל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור וְהַ ָ
ּומי י ְִשוֶה ּלְָך ִ
ִמי י ְִדמֶ ה ּלְָך ִ
קֹונֵה ָש מַ יִם וָאָ ֶרץ .נְ הַ ּלֶלְ ָך ּונְ ַשבֵ חֲ ָך ּונְ פָ אֶ ְרָךּ ,ונְ בָ ֵרְך אֶ ת ֵשם קָ ְד ֶשָך כָ אָ מּור:
לְ ָדוִד :בָ ְרכִ י נ ְַפ ִשי אֶ ת יהוה ,וְכָ ל ְק ָרבַ י אֶ ת ֵשם קָ ְדשֹו.
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הָ אֵ ל ְבתַ ֲעצֻמֹות ֻעזֶָך,
הַ גָדֹול ִבכְ בֹוד ְשמֶ ָך,
נֹוראֹותֶ יָך.
הַ גִ בֹור ָלנֶצַח וְהַ נֹו ָרא ְב ְ

הַ מֶ לְֶך
יֹושב עַ ל כִ סֵ א,
ֵ
ָרם וְנִ ָשא.

ְש ִרים נָאוָה ְת ִהּלָהְ .ב ִפי
יקים בה'ַ ,לי ָ
שֹוכֵ ן עַ ד ,מָ רֹום ו ְָקדֹוש ְשמֹו .וְכָ תּובַ :רנְ נּו צַ ִּד ִ
ּוב ֶק ֶרב
ּובלְ שֹון חֲ ִס ִידים ִת ְתקַ ּדַ שְ .
יקים ִת ְתבָ ַרְךִ .
ּוב ִד ְב ֵרי צַ ִּד ִ
ְש ִרים ִת ְתרֹומַ םְ .
י ָ
ּובמַ ְקהֲ לֹות ִר ְבבֹות עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ְב ִרנָה י ְִתפָ אֵ ר ִש ְמָך מַ לְ כֵ נּו
דֹושים ִת ְתהַ ּלָלְ .
ְק ִ
בֹותינּו
ְצּורים לְ פָ נֶיָך ,יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
ְבכָ ל ּדֹור וָדֹורֶ .שכֵ ן חֹובַ ת כָ ל הַ י ִ
ֹותינּו ,לְ הֹודֹות לְ הַ ּלֵל ,לְ ַשבֵ חַ לְ פָ אֵ ר ,לְ רֹומֵ ם לְ הַ ּדֵ ר ,לְ בָ ֵרְך לְ עַ ּלֵה ּולְ קַ ּלֵס ,עַ ל
ו ְִאמ ֵ
ְמ ִשיחֶ ָך.
ִשי  -עַ ְב ְּדָך
ִשירֹות ו ְִת ְש ְבחֹות ּדָ וִד בֶ ן י ַ
כָ ל ִּד ְב ֵרי
קמים י ְִש ַתבַ ח ִש ְמָך לָעַ ד מַ לְ כֵ נּו ,הָ אֵ ל הַ מֶ לְֶך הַ גָדֹול ְוהַ קָ דֹוש בַ ָשמַ יִם ּובָ אָ ֶרץ .כִ י
ּושבָ חָ ה ,הַ ּלֵל וְזִ ְמ ָרה ,עֹז
לְ ָך נָאֶ ה ,יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בֹותֵ ינּו ו ְִאמֹותֵ ינּוִ ,שיר ְ
ֻשה ּומַ לְ כּותְ ,ב ָרכֹות
בּורהְ ,ת ִהּלָה ְו ִת ְפאֶ ֶרתְ ,קד ָ
ּומֶ ְמ ָשלָה ,נֶצַח ,גְ ֻדּלָה ּוגְ ָ
ְהֹודאֹות מֵ עַ ָתה וְעַ ד עֹולָם .בָ רּוְך אַ תָ ה יהוה ,אֵ ל מֶ לְֶך גָדֹול בַ ִת ְשבָ חֹות ,אֵ ל
ו ָ
הֹודאֹות ,אֲ דֹון הַ נִ ְפלָאֹות ,הַ בֹוחֵ ר ְב ִש ֵירי זִ ְמ ָרה ,מֶ לְֶך אֵ ל ,חֵ י הָ עֹול ִָמים.
הַ ָ

ֹולי
אתיָך ה'׃ ב אֲ ֹדנָי֮ ִש ְמ ָ ֵ֪עה ְב ַ֫ק ִ ֵ֥
פותחים את הארון ִ ֵ֥שיר ַ ַֽהמַ עֲלֵּ֑ ֹות ִממַ עֲמַ ִ ּ֖קים ְק ָר ִ ִ֣
נּונַֽי׃ ג ִאם־עֲֹונֵ֥ ֹות ִת ְשמָ ר־יָ ֵּּ֑ה אֲָ֝ ֹד ִָ֗ני ִ ִ֣מי יַ ֲע ַֹֽמד׃
ִת ְהיֶ ִ֣ינָה ַ֭אָ זְ נֶיָך קַ שֻ ֵּ֑בֹות ָ֝ ְל ִ֗קֹול ַתחֲ ָ
הֹוחלְ ִתי׃
יתי ה' ִקּוְ ָ ִ֣תה נ ְַפ ִ ֵּ֑שי ְ ַֽולִ ְדבָ ֵ֥רֹו ָ ַֽ
יחה ָ֝ ְל ִ֗ ַמעַ ן ִתּו ֵ ַָֽרא׃ ה ִקִ ִּ֣ו ִ
י־ע ְמָךֵ֥ הַ ְסלִ ָ ֵּ֑
ד ִ ַֽכ ִ
ו נ ְַפ ִ ֵ֥שי ַ ַֽלאדֹנָ ֵּ֑י ִמש ְֹמ ִ ֵ֥רים ַָ֝ל ִֹ֗ב ֶקר ש ְֹמ ִ ֵ֥רים ַל ַֹֽבקֶ ר׃ ז י ֵ ֵַ֥חל י ְִש ָראִֵ֗ ל אֶ ל־ה' ִ ַֽכי־עִ ם־
ֹתיו׃ סוגרים
ה' הַ ֶ ֵּ֑חסֶ ד וְהַ ְר ֵ ּ֖בה ִע ִ֣מֹו ְפ ַֽדּות׃ ח ְַ֭והּוא י ְִפ ֶּדִ֣ה אֶ ת־י ְִש ָר ֵ ֵּ֑אל ִָ֝מ ִֹ֗כל עֲֹונ ָ ַֽ
ארון
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חצי קדיש

עּותיּהְ .וי ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ יּה.
י ְִתג ַַּדל ְוי ְִת ַק ַּדש ְשמֵ ּה ַרבָ אְ .בעָ לְ מָ א ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּובחַ ּיֵי ְדכל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל בַ ֲע ָגלָא
ּוביומֵ יכון ְ
ְויַצְ מַ ח פ ְֻרקָ נֵיּה .וִיקָ ֵרב ְמ ִשיחֵ ּהְ .בחַ ּיֵיכון ְ
ּובזְ מַ ן ָק ִריב ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא
ִ
ַשאְ .וי ְִתהַ ָּדרְ .וי ְִתעַ ּלֶהְ .וי ְִתהַ ּלָל
י ְִתבָ ַרְךְ .וי ְִש ַתבַ חְ .וי ְִתפָ אַ רְ .וי ְִתרומַ םְ .וי ְִתנ ֵ
ְשמֵ יּה ְּד ֻק ְד ָשא ְב ִריְך הּוא .לְ עֵ יּלָא ולְ עֵ יּלָא ִמן כָל ִב ְרכָתָ אִ .ש ָירתָ א.
ִת ְש ְבחָ ָתא ְונֶחָ מָ ָתאַּ .ד ֲא ִמ ָירן ְבעָ לְ מָ א ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.
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סדר קריאת שמע

בורְך
בָ ְרכּו אֶ ת ה' הַ ְמ ָ
בורְך לְ עולָם וָעֶ ד
בָ רּוְך ה' הַ ְמ ָ
ּובֹורא אֶ ת
ֹשה ָשלֹום ֵ
ּובֹורא חֹ ֶשְך ,ע ֶ
בָ רּוְך אַ ָתה ְייָ ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,יֹוצֵ ר אֹור ֵ
הַ כֹל .אור עולם אוצר חיים :אורות מאופל אמר ויהי .הַ מֵ ִאיר לָאָ ֶרץ ְולַּדָ ִרים עָ לֶיהָ ,
אשיתִ .ש ְמָך ה' אֱ להֵ ינּו י ְִתקַ ּדָ ש .וְזִ כְ ְרָך
ֲשה ְב ֵר ִ
המחַ ֵּדש ְבכָ ל יֹום ָת ִמיד מַ ע ֵ
ְ
ֲשה יָדֶ יָך .וְעַ ל
י ְִתפָ אַ ר מַ לְ כֵ נּו בַ ָשמַ יִם ִממַ עַ ל וְעַ ל הָ אָ ֶרץ ִמתָ חַ ת .עַ ל כָ ל ֶשבַ ח מַ ע ֵ
בורא
צּורנּו מַ לְ כֵ נּו וְגואֲ לֵנּו ֵ
אורי אור ֶשּיָצַ ְרתָ הֵ מָ ה יְפָ אֲ רּוָך סֶ לָהִ :ת ְתבָ ַרְך ָלנֶצַח ֵ
ְמ ֵ
עומ ִדים
דושים י ְִש ַתבַ ח ִש ְמָך לָעַ ד מַ לְ כֵ נּו יוצֵ ר ְמ ָש ְר ִתים וַאֲ ֶשר ְמ ָש ְרתָ יו ֻכּלָם ְ
ְק ִ
להים חַ ּיִ ים ּומֶ לְֶך עולָם.
יעים ְבי ְִראָ ה יַחַ ד ְבקול ִּד ְב ֵרי אֱ ִ
ְברּום עולָם ּומַ ְש ִמ ִ
עושים ְבאֵ ימָ ה
ִ
דושיםֻ .כּלָם
בוריםֻ .כּלָם ְק ִ
רּוריםֻ .כּלָם גִ ִ
הּוביםֻ .כּלָם ְב ִ
ֻכּלָם אֲ ִ
ּובטָ הֳ ָרה ְב ִש ָירה
דּושה ְ
פות ִחים אֶ ת ִפיהֶ ם ִב ְק ָ
ְ
ּובי ְִראָ ה ְרצון קונֵיהֶ ם ְו ֻכּלָם
ְ
ישיןּ .ומַ ע ֲִריצִ יןּ .ומַ ְמלִ יכִ ין .אֶ ת ֵשם
ּומפָ אֲ ִריןּ .ומַ ְק ִּד ִ
ּומ ַש ְב ִחיןְ .
ּומבָ ְרכִ יןְ .
ּובזִ ְמ ָרה ְ
ְ
נורא קָ דוש הּוא.
הָ אֵ ל הַ מֶ לְֶך הַ גָדול הַ גִ בור וְהַ ָ
ְנותנִ ים ְרשּות זֶה ָלזֶה.
ְו ֻכּלָם ְמ ַק ְבלִ ים ֲעלֵיהֶ ם עול מַ לְ כּות ָשמַ יִם זֶה ִמזֶה .ו ְ
ֻשה ֻכּלָם כְ אֶ חָ ד עונִ ים
ּובנְ עִ ימָ ה ְקד ָ
רּורה ִ
לְ הַ ְק ִּדיש לְ יוצְ ָרם ְבנַחַ ת רּוחַ ְ .ב ָשפָ ה ְב ָ
ְאומ ִרים ְבי ְִראָ הָ :קדֹוש ,קָ דֹוש ,קָ דֹוש ה' צְ בָ אֹות ְמל ֹא כָ ל־הָ אָ ֶרץ כְ בֹודֹו.
ְבאֵ ימָ ה ו ְ
וְהָ אֹופַ נִ ים וְחַ ּיֹות הַ קֹ ֶדש ְב ַרעַ ש גָדֹול ִמ ְתנ ְַש ִאים לְ עֻמַ ת הַ ְש ָר ִפים ,לְ עֻמָ ָתם
ְאֹומ ִרים :בָ רּוְך כְ בֹוד יהוה ִמ ְמקֹומֹו כָ אָ מּור :ו ְִהנֵה כְ בֹוד אֱֹלהֵ י י ְִש ָראֵ ל
ְמ ַש ְב ִחים ו ְ
ֹשה
בָ א ִמ ֶּד ֶרְך הַ ָק ִדים ,וְקֹולֹו כְ קֹול מַ יִם ַר ִבים ,וְהָ אָ ֶרץ הֵ ִא ָירה ִמכְ בֹדֹוְ .ונֶאֱ מַ ר :לְ ע ֵ
אֹורים גְ דֹלִ ים כִ י לְ עֹולָם חַ ְסּדֹו .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,יֹוצֵ ר הַ ְמאֹורֹות.
ִ
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מֹותינּו
אַ הֲ בָ ה רבה אֲ הַ ְב ָתנּו ,חֶ ְמלָה גְ דֹולָה חָ מַ לְ תָ עָ לֵינּו .בַ עֲבּור אֲ בֹותֵ ינּו ו ְִא ֵ
ֶשבָ ְטחּו ,ו ְַתל ְַמ ֵדם חֻ ֵקי חַ ּיִ ים ,כֵ ן ְתחָ נֵנּו ולמדנו .אבינו אב הרחמן ַרחֵ ם עָ לֵינּו ו ְֵתן
תֹורתֶ ָך ְבאַ הֲ בָ ה .וְהָ אֵ ר
בלבנו לִ ְשמֹר ַלעֲשֹות לִ לְ מֹד ּולְ לַמֵ ד ,אֶ ת כָ ל ִּד ְב ֵרי תַ לְ מּוד ָ
תֹור ֶתָך ,ו ְַדבֵ ק לִ בֵ נּו לעבדך באמת ,וניחדך בי ְִראָ ה ,משוך עלינו חסדך,
עֵ ינֵינּו ְב ָ
להודיע אהבתך בנו לעיני כל היצורים ,ככתוב :וְאַ הֲ בַ ת עֹולָם אֲ הַ ְב ִתיְך עַ ל כֵן
ְמ ַשכְ ִתיְך חָ סֶ ד .בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,אוהב את עמו ישראל.

ְשמַ ע י ְִש ָראֵ לְ ,י ָי אֱ ֹלהֵ ינּוְ ,י ָי אֶ חָ ד
.בָ רּוְך ֵשם כְ בֹוד מַ לְ כּותֹו לְ עֹולָם וָעֶ ד

בלחש

כָל־מא ֶ ַֹֽדָך :וְהָ יּו הַ ְּדבָ ִרים
ְ
ּוב
ּובכָל־נ ְַפ ְשָך ְ
וְאָ הַ ְבתָ אֵ ת ה' אֱֹלהֶ יָך ְבכָל־לְ ָ ַֽב ְבָך ְ
ֲשר ָ ַֽאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ ּיֹום עַ ל־לְ בָ ֶ ַֽבָך :ו ְִשנַנְ ָתם לְ בָ נֶיָך ו ְִדבַ ְרתָ בָ ם
הָ אֵ ּלֶה א ֶ
ּוק ַש ְרתָ ם לְ אֹות עַ ל־יָדֶ ָך
קּומָךְ :
ּוב ֶ ַֽ
ּובלֶכְ ְתָך בַ ֶּד ֶרְך ּוַֽ ְב ָשכְ ְבָך ְ
יתָך ְ
ְב ִש ְב ְתָך ְבבֵ ֶ
ּוב ְשעָ ֶ ַֽריָך:
יתָך ִ
ל־מזֻזֹות בֵ ֶ
וְהָ יּו לְ ַֹֽטטָ פֹ ת בֵ ין עֵ ֶינַֽיָךּ :וכְ ַת ְב ָתם עַ ְ
ֹותי אֲ ֶשר ָ ַֽאנֹכִ י ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם הַ ּיֹום לְ ַ ַֽאהֲ בָ ה
ל־מצְ ַ
ם־שמֹעַ ִת ְש ְמעּו אֶ ִ
בה' ִא ָ
ּובכָל־נ ְַפ ְש ֶ ַֽכם :ו ְָנַֽתַ ִתי ְמ ַ ַֽטר־אַ ְרצְ ֶכם
אֶ ת־ה' א ֱַֹֽלהֵ יכֶם ּולְ עָ ְבדֹו ְבכָל־לְ בַ ְבכֶ ם ְ
יֹורה ּומַ לְ קֹוש ו ָ ְַֽאסַ ְפתָ ְד ָגנֶָך ו ְִתי ַֽ ֹר ְשָך ְויִצְ הָ ֶ ַֽרָך :ו ְָנַֽתַ ִתי עֵ ֶשב בְ ָ ַֽש ְדָך
ְב ִעתֹו ֶ
ְש ָ ַֽב ְעתָ ִ :ה ָ ַֽש ְמרּו לָכֶ ם פֶ ן־י ְִפ ֶתה לְ בַ ְבכֶ ם וְסַ ְרתֶ ם ַ ַֽועֲבַ ְדתֶ ם
לִ ְבהֶ ְמ ֶתָך ו ָ ְַֽאכַלְ ָת ו ָ
ִיתם ל ֶ ַָֽהם :וְחָ ָרה אַ ף־ה' בָ כֶ ם וְעָ צַ ר אֶ ת־הַ ָשמַ יִם
ֱֹלהים אֲחֵ ִרים ו ְִה ְש ַ ַֽתחֲ ו ֶ
א ִ
ֹא־י ְהיֶה מָ טָ ר וְהָ א ֲָדמָ ה ל ֹא ִת ֵתן אֶ ת־יְבּולָּה ַוַֽאֲ בַ ְד ֶתם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ אָ ֶרץ
ְול ִ ַֽ
ת־ּדבָ ַרי אֵ ּלֶה עַ ל־לְ בַ ְבכֶ ם ו ַ ְַֽעל־נ ְַפ ְש ֶכם
ְש ְמ ֶתם אֶ ְ
הַ ֹטבָ ה ֲא ֶשר ה' נ ֵֹתן ל ֶ ַָֽכם :ו ַ
ֵיכם :וְלִ מַ ְדתֶ ם אֹתָ ם
ּוק ַש ְר ֶתם א ָֹתם לְ אֹות עַ ל־י ְֶדכֶ ם וְהָ יּו לְ ַֽטֹוטָ פֹ ת בֵ ין ֵ ַֽעינ ֶ ַֽ
ְ
ּובלֶכְ ְתָך בַ ּדֶ ֶרְך ּוַֽ ְב ָשכְ ְבָך
ת־בנֵיכֶם לְ ַדבֵ ר בָ ם ְב ִש ְב ְתָך ְבבֵ יתֶ ָך ְ
אֶ ְ
ּוב ְשעָ ֶ ַֽריָך :לְ מַ עַ ן י ְִרבּו יְמֵ יכֶ ם וִימֵ י
יתָך ִ
ל־מזּוזֹות בֵ ֶ
קּומָךּ :וכְ ַת ְב ָתם עַ ְ
ּוב ֶ ַֽ
ְ
ֲשר נִ ְשבַ ע ה' ַ ַֽלאֲ ַֹֽב ֵתיכֶ ם ל ֵָתת לָהֶ ם כִ ימֵ י הַ ָשמַ יִם עַ ל־
ְבנֵיכֶם עַ ל ָ ַֽהא ֲָדמָ ה א ֶ
הָ ָ ַֽא ֶרץ:
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ל־ב ֵני י ְִש ָראֵ ל ו ָ ְַֽאמַ ְרתָ אֲ לֵהֶ ם וְעָ שּו לָהֶ ם
ֹשה ּלֵא ַֽ ֹמרַּ :דבֵ ר אֶ ְ
ַוּי ֹאמֶ ר ה' אֶ ל־מ ֶ
צִ יצִ ת עַ ל־ ַכנְ פֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם לְ ַֽ ֹדר ָֹתם ו ְָנ ְַֽתנּו עַ ל־צִ יצִ ת הַ כָ נָף ְפ ִתיל ְת ֵ ַֽכלֶת :בה'
ת־כָל־מצְ ֹות ה' ַ ַֽוע ֲִשיתֶ ם אֹתָ ם ְול ֹא
ִ
כַר ֶתם אֶ
יתם אֹתֹו ּוזְ ְ
ָלכֶם לְ צִ יצִ ת ְּור ִא ֶ
יהם :לְ מַ עַ ן ִתזְ כְ רּו
ָתתּורּו ַ ַֽאחֲ ֵרי לְ בַ ְבכֶם ו ַ ְַֽאחֲ ֵרי ֵ ַֽעינֵיכֶ ם אֲ ֶשר־אַ ֶתם זֹנִ ים ַ ַֽאחֲ ֵר ֶ ַֽ
יכם :אֲ נִ י ה' אֱֹלַֽ הֵ יכֶ ם ֲא ֶשר
ֵאֹלהֵ ֶ ַֽ
ִיתם ְקד ִֹשים ל ַֽ
ֹותי ִ ַֽו ְהי ֶ
ל־מצְ ָ
יתם אֶ ת־ ָכ ִ
ַ ַֽוע ֲִש ֶ
יכם :לפסוק
אֹלהים אֲ נִ י ה' אֱֹלַֽ הֵ ֶ ַֽ
אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם לִ ְהיֹות לָכֶ ם ֵ ַֽל ִ
הֹוצֵ ִ
זה יש לצרף את המלה ֱאמֶ ת
[אֱ מֶ ת] ְויַצִ יב ְונָכֹון ו ְַקּיָם ְוי ָָשר ְונֶאֱ מָ ן וְטֹוב הַ ּדָ בָ ר הַ זֶה עָ לֵינּו ועל אבותינו ואמותינו,
על בנינו ועל דורותינו ,ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך ,עַ ל הָ ִראשֹונִ ים וְעַ ל
הָ אַ חֲ רֹונִ ים לְ עֹולָם וָעֶ ד ,חֹ ק ְול ֹא ַי ֲעבֹר .אֱ מֶ ת ָשאַ תָ ה הּוא ְי ָי אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
ֹלהים
מֹותינּו ,למען שמך גאלנו כגאלת את אבותינו ואמותינו אֵ ין אֱ ִ
בֹותינּו ו ְִא ֵ
אֲ ֵ
זּול ֶָתָך .ים סוף בקעת מלפני אבותינו ואמותינו ,ותעבירם בתוכו בחרבה ,והמים
להם חומה מימינם ומשמאלם ,ואת רודפי עמך בים סוף טבעת .שם שבחו
משה ,אהרון ומרים :ברכוך ,גדלוך ,רוממוך ,יחדוך ,וְאָ ְמרּו כּולָם יַחַ ד ְב ִש ְמחָ ה
ֹשה פֶ לֶא.
נֹורא ְת ִהֹּלת ,ע ֵ
ַרבָ הִ :מי כָ מֹכָ ה בָ אֵ לִ םְ ,ייִָ ,מי כָ מֹכָ ה נ ְֶאּדָ ר בַ קֹ דֶ שָ ,
ומלכותך קבלו עליהם ועל זרעם לדורותם ,לכן אמרו :זה צור ישענו .פָ צּו פֶ ה
וְאָ ְמרּו :יהוה מַ לְ כֵ נּוּ ,ובֹו י ְִשמַ ח לִ בֵ נּו ,וְתָ רּום קַ ְרנֵנּו ִבישּועָ תֹו .גֹאֲ לֵנּו יהוה צְ בָ אֹות
יֹושיעֵ נּו ,הּוא יִגְ אָ לֵנּו גְ אּולָה ְשלֵמָ ה .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,צּור
ְשמֹוְ ,קדֹוש י ְִש ָראֵ ל .הּוא ִ
י ְִש ָראֵ ל וְגֹואֲ לֹו.
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ּופי יַגִ יד ְת ִהּל ֶָתָך.
ֲא ֹדנָיְ ,שפָ ַתי ִת ְפ ָתח ִ
א .אבות

בָ רּוְך אַ ָתה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
בֹותינּו ,אֱֹלהֵ י אַ ְב ָרְהָ ם ,אֱֹלהֵ י
ֲא ֵ
יִצְ חָ ק ,וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,הָ אֵ ל הַ גָדֹול
נֹורא,אֵ ל עֶ לְ יֹון ,קֹונֵה
הַ גִ בֹור וְהַ ָ
שמים וארץ,

בָ רּוְך אַ ָתה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
מֹותינּו ,אֱֹלהֵ י אַ ְב ָ ְרהָ ם,
בֹותינּו ו ְִא ֵ
אֲ ֵ
אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,אֱֹלהֵ י
ָש ָרה ,אֱֹלהֵ י ִר ְבקָ ה  ,אֱֹלהֵ י ָרחֵ ל
וֵאֹלהֵ י לֵאָ ה ,הָ אֵ ל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור
נֹורא ,אֵ ל עֶ לְ יֹון ,קֹונֵה שמים
וְהַ ָ
וארץ,

זָכְ ֵרנּו לְ חַ ּיִ ים מֶ לְֶך חָ פֵ ץ בַ חַ ּיִ ים,
ְוכ ְָתבֵ נּו ְבסֵ פֶ ר הַ חַ ּיִ ים,
ֱלהים חַ ּיִ ים.
לְ מַ עַ נְ ָך א ִ

ֲבֹותינּו,
מגננו ומגן א ֵ
מבטחנו בכל דור ודור.
בָ רּוְך אַ ָתה ה' מָ גֵן אַ ְב ָרהָ ם
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מגננו ומגן אֲבֹותֵ ינּו ו ְִאמֹותֵ ינּו,
מבטחנו בכל דור ודור.
ְש ָרה.
בָ רּוְך אַ ָתה ה' מָ גֵן אַ ְב ָרהָ ם ו ָ

ב .גבורות
ומחַ ּיֵה מֵ ִתים
אַ ָתה גִ בֹור ואין כמוך ,חזק ואין זולתךְ ,מכַ לְ כֵל חַ ּיִ ים ְ
צמיחַ ִמי כָ מוָך אָ ב
ּומֹוריד הַ טָ ל כְ הֶ ֶרף עַ ּיִ ן ישּועָ ה לָנּו ַת ִ
ִ
מַ ִשיב הָ רּוחַ
ְצּוריו לְ חַ ּיִ ים ְב ַרחֲ ִמים ְונֶאֱ מָ ן אַ ָתה לְ הַ חֲ יות מֵ ִתים :בָ רּוְך
הָ ַרחֲ מָ ן .זוכֵר י ָ
אַ ָתה ה'ְ ,מחַ ּיֵה הַ מֵ ִתים.
ג .קדושת השם
י ְִמֹלְך ה' לְ עֹולָם אֱֹלהַ יְִך צִ ּיֹון לְ דֹר ָודֹר הַ לְ לּו יָּה.
יֹושב ְת ִהּלֹות י ְִש ָראֵ ל .אל נא.
וְאַ ָתה ָקדֹוש ֵ
ֻשה .כִ י אַ ָתה אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך:
ּובכֵן לְ ָך ַת ֲעלֶה ְקד ָ
ְ
ֻשה.
שלְ ִּשים לְ ָך ְקד ָׁ
שרפֵ י קדֶ ש .הַ ְמ ַ
ישְך ְו ַנע ֲִּריצָׁ ְך כְ נעַ ם שיחַ סוד ְ
נ ְַק ִּד ָׁ
ַכ ָׁכתּוב עַ ל יַד נְ ִּביאֶ ָך .ו ְָׁק ָׁרא זֶה אֶ ל זֶה וְאָׁ ַמר:
ָׁקדוש ָׁקדוש ָׁקדוש ה' צְ בָׁ אותְ .מלא כָׁ ל הָׁ אָׁ ֶרץ כְ בודו:
ַּשאים לְ עֻמַ ת
יעים קולִּ .מ ְתנ ִּ
אָׁ ז ְבקול ַרעַ ש גָׁדול אַ ִּדיר וְחָׁ זָׁק .מַ ְש ִּמ ִּ
ְאומ ִּרים :בָׁ רּוְך כְ בוד ה' ִּמ ְמקומו:
שר ִּפים .לְ עֻמָׁ ָׁתם ְמ ַש ְב ִּחים ו ְ
ָׁ
תופיעַ  .ו ְִּת ְמלוְך עָׁ לֵינּו כִּ י ְמחַ כִּ ים אֲ נ ְַחנּו לְָׁך .מָׁ תַ י ִּת ְמלְך
קומָך מַ לְ כֵנּו ִּ
ִּמ ְמ ְ
ְבצִּ ּיוןְ .ב ָׁקרוב ְבי ֵָׁמינּו לְ עולָׁם וָׁעֶ ד ִּת ְשכוןִּ .ת ְתגַדֵ ל ו ְִּת ְת ַקדֵ ש בְ תוְך
ְרּוש ַליִּם ִּע ְירָך לְ דור וָׁדור ּולְ נֵצַ ח נְ צָׁ ִּחים .וְ עֵ ינֵינּו ִּת ְראֶ ינָׁה מַ לְ כּותֶ ָך ַכדָׁ בָׁ ר
י ָׁ
הָׁ אָׁ מּור ְב ִּש ֵירי עֻזֶ ָך .עַ ל יְדֵ י דָׁ וִּד ְמ ִּשיחַ צִּ ְד ֶקָך:
י ְִמלְך ה' לְ עולָם .אֱלהַ יְִך צִ ּיון לְ דר וָדר .הַ לְ לּויָּה:
ֻש ָתְך נ ְַק ִּדיש.
לְ דֹור וָדֹור נַגִ יד ג ְָדלְָךּ ,ולְ נֵצַ ח נְ צָ ִחים ְקד ָ
ֱֹלד'ינּו ִמ ִפינּו ל ֹא יָמּוש ,כִ י אֵ ל מֶ לְֶך גָדֹול ו ְָקדֹוש אָ תָ ה.
ְשבָ חָ ְך הֳ ' א ֵ
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ֲשיָך ואֵ ימָ תָך עַ ל כָל מַ ה שֶ בָ ָראתָ ,
ובכן ֵתן פַ חדָך יהוָה אֱֹלהֵ ינּו עַ ל כָל מַ ע ֶ
ברּואים ,ויֵעָ שּו ֻכלָם ֲאגֻּדָ ה
ִ
וּיִ ָיראּוָך כָל הַ מַ ע ֲִשים ,וּיִ ְש ַתחֲ וּו לפָ נֶיָך כָל הַ
אֶ חָ תַ ,לעֲשות רצונָך בלֵבָ ב ָשלֵם .כמו ֶשי ַָדענּו יהוָה אֱֹלהֵ ינּוֶ ,ש ִשלטון
את.
נורא עַ ל כָל מַ ה ֶשבָ ָר ָ
ושמָך ָ
ימינֶָךִ ,
ּוגבּורה ִב ִ
ָ
בי ֶָדיָך
לדורשיָך,
ֶ
תּהלָה ּלִ ֵיראֶ יָךִ ,תקוָה טובָ ה
ּובכֵן ֵתן ָכבוד יהוָה לעַ מֶ ָךִ ,
צמיחַ ת קֶ ֶרן לדָ ּוִ ד
לע ֶירָךִ ,
ִפתחון פֶ ה לַמיַחֲ ּלִ ים לְָךִ ,שמחָ ה לאַ רצֶ ָךָ ,ששון ִ
משיחֶ ָך.
בּדָךַ ,וע ֲִריכַת נֵר לבֶ ן ּיִ ַשי ִ
עַ ֶ
ברנָה יָגִ ילּו,
יש ִרים ַיעֲֹלזּו ,וַחֲ ִס ִיּדים ִ
יקים ּיִ ראּו וּיִ ְשמָ חּוּ ,וִ ָ
ּובכֵן צַ ִּד ִ
משלֶת
יה ,וכָ ל הָ ִר ְשעָ ה ֻכלָה כֶ עָ ָשן ִתכלֶה ,כִ י תַ עֲביר מֶ ֶ
ועול ָָתה ִתקפָ ץ ִפ ָ
ֲשיָך בהַ ר
זָדון ִמן הָ אָ ֶרץ .ו ִתמלוְך אַ ָתה הּוא יהוָה אֹלהֵ ינּו מהֵ ָרה עַ ל כָל מַ ע ֶ
ברי קָ דשֶ ָךּ :יִ מלוְך יהוָה
בּד ֵ
דשָך ,כַכָתּוב ִ
ירּושלַּיִ ם ִעיר ָק ֶ
ּוב ָ
כבודָך ִ
ֶ
צִ יון ִמ ְש ַכן
לעולָם אֱֹלהַ ּיִ ְך צִ יון לדֹר ָודֹר הַ ללּויָה.
ונורא שמֶ ָך ,ואֵ ין אלוהַ ִמ בַ לעָ דֶ יָך ,וכָתּוב :וַּיִ גבַ ה יהוָה צבָ אות
ָקדוש אַ ָתה ָ
בַ ִמ ְשפָ ט והָ אֵ ל הַ ָקדוש נִ קּדַ ש ִבצדָ ָקה .בָ רּוְך אַ ָתה יהוָה ,הָ מלך הַ קָ דוש.
ד .קדושת היום
ישם
ית ִמכָל לָשון ,וַתַ גִ ֵ
רת בּיִ ְש ָראֵ ל עַ מָך ִמכָל עָ ם ,ז ֶַרע ישֻ רּון ָרצִ ָ
אַ ָתה בָ חַ ָ
ישרים
ַתק רבֵ ם באַ הֲ בָ ה סביבות הַ ר ִסינָי ,ו ִַת ֵתן לָהֶ ם ִמשפָ ִטים ָ
חורב ,ו ָ
ּלִ פנֵי ֵ
אותם הָ אָ דָ ם וָחַ י בָ הֶ ם.
ֲשה ָ
טובים ,אֲ ֶשר ַיע ֶ
ּומצוות ִ
ותורות ֱאמֶ ת ,חֻ ִקים ִ
לשמחָ ה
ו ִַת ֵתן לָנּו יהוָה אֱֹלהֵ ינּו באַ הֲ בָ ה ]בשבתַ :שבָ תות ּלִ מנּוחָ ה ּו [  -מוע ֲִּדים ִ
קרא קֹ ֶדש הַ זֶה ,אֶ ת יום ראֹש הַ ָשנָה
)בשבת :אֶ ת יום הַ מָ נוחַ הַ זֶה (אֶ ת יום ִמ ָ
לשמחָ ה ּוליום טוב
הַ זֶה ,אֶ ת יום הַ זִ כָרון הַ זֶה ,בחול :אֶ ת יום הַ תרּועָ ה הַ זֶה ִ
תָך )בשבת :בֵ יני ּובֵ ין בנֵי ּיִ ְש ָראֵ ל אות ִּהוא ל ֹעלָם כִ י ֵש ֶשת
בתור ֶ
ָ
קרא קֹ ֶדשַ .ככָתּוב
ּולמ ָ
ִ
ביעי ָשבַ ת וַּיִ נָפַ ש) ונֶאֱ מַ ר וַידַ בֵ ר יהוָה
י ִָמים עָ ָשה יהוָה אֶ ת הַ ָשמַ ּיִ ם ואֶ ת הָ אָ ֶרץ ּובַ יום הַ ְש ִ
יעי באֶ חָ ד לַחֹ ֶדש
ֹשה לֵאמֹרַּ .דבֵ ר אֶ ל בנֵי ּיִ ְש ָראֵ ל לֵאמֹר ,בַ חֹ דֶ ש הַ ְש ִב ִ
אֶ ל מ ֶ
קרא קֹ ֶדש .כָל מלֶאכֶת ֲעבֹדָ ה ל ֹא
ּיִ היֶה ָלכֶם ַשבָ תון ,זִ כרון תרּועָ הִ ,מ ָ
אשי
ּובר ֵ
בתם ִא ֶשה לה' ונֶאֱ מַ רּ :וביום ִשמחַ תכֶ ם ּובמועֲדֵ יכֶ ם ָ
קר ֶ
וּה ַ
ַתעֲשּוִ ,
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ֹֹלתיכֶ ם ועַ ל זִ בחֵ י ַשלמֵ יכֶ ם והָ יּו ָל ֶכם
עתם בַ חֲ צֹצרֹת עַ ל ע ֵ
ּותק ֶ
ַ
חדשיכֶם
ֵ
לזִ כָרון ּלִ פנֵי אֱֹלהֵ י ֶכם ֲאנִ י יהוָה אֱֹלהֵ יכֶ ם.
מֹותינּו ַגלֵה כבוד מַ לכּותָך ,מלוְך עַ ל ּיִ ְש ָראֵ ל עַ מָך
ֲבותינּו ו ְִא ֵ
אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י א ֵ
פזּורינּו ִמן הַ גוּיִ ם,
ֵ
וק ֵרב
ָשא עָ לֵינּו לעֵ ינֵי כָל חָ יָ ,
וּהנ ֵ
ִבמהֵ ָרה ,והופַ ע ִ
ַרכתי אָ ֶרץ ,וַהֲ ִביאֵ נּו יהוָה אֱֹלהֵ ינּו לצִ יון ִעירָך ב ִרנָה
ּונפּוצותינּו ַכנֵס ִמי ֵ
ֵ
ֲשיָך יהוָה אֱֹלהֵ י ּיִ ְש ָראֵ ל
בשמחַ ת עולם ,ויאֹמרּו מַ ע ֶ
קד ְשָך ִ
ירּושלַּיִ ם בֵ ית ִמ ָ
ָ
וּלִ
מֶ לְֶך ּומַ לכּותּו בַ כֹל מָ ָשלָה .אָ נָא אֱֹלהֵ ינוַ ,י ֲעלֶה ויָבוא יַגִ יעַ י ֵָראֶ ה ,י ֵָרצֶה
ּיִ ָשמַ ע ּיִ ָזכֵר ּיִ פָ ֵקד זִ כרונֵנּוִ ,פקדונֵנּו ,זִ כרון עַ מָך בֵ ית ּיִ ְש ָראֵ לִ ,עירָך אַ רצָך
קד ְשָך מעונָך ,זבּולָך ע ֲָדתך ,נָוָך פלֵטָ תָך ,לפָּ נֶּיָך לטובָּ ה
הֵ יכָלָך ִמ ָ
קרא קֹּ ֶּדש הַ זֶּה ,ביום ראֹּ ש
ּולרחֲ מים (בשבת :ביום הַ מָּ נוחַ הַ זֶּה) ביום מ ָּ
ַ
ָּכרנּו בו
ַה ָּשנָּה ַהזֶּה ,ביום ַהזכָּרון ַהזֶּה ,בחול :ביום ַהתרּועָּ ה הַ זֶּה ,ז ֵ
ּולרחֲ מים מַ לכֵנּו ,חּוסָּ ה אַ ָּתה
ברכָּה ַ
קדנּו בו ל ָּ
ֹלהינּו ,פָּ ֵ
לטובָּ ה יהוָּה אֱ ֵ
והרוַחַ ,הצֵ ל וַחֲ מולַ ,ורחֵ ם עָּ לֵ ינּו והושיעֵ נּו ,וחָּ נֵנּו
ֹלהינּוָּ ,הגֵן ַ
יהוָּה אֱ ֵ
צרותינּו ,כי אֵ לֶּ יָך עֵ ינֵינּו ,כי אֵ ל חַ נּון ַורחּום אַ ָּתה
ֵ
והרוַח לנּו מ
ַו ֲענֵנּו ַ
קרא קֹּ ֶּדש הַ זֶּה ,יום
אתּ .ויּהי (בשבת :יום הַ מָּ נוחַ הַ זֶּה) יום מ ָּ
קר ָּ
לבַ דָך נ ֵ
ראֹּ ש ַה ָּשנָּה ַהזֶּה ,יום ַהזכָּרון ַהזֶּה ,בחול :יום ַהתרּועָּ ה הַ זֶּה ,סוף ו ֵָּקץ
והשיאֵ נּו יהוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו אֶּ ת
רותינּו ,תחלָּ ה וָּראֹּ ש לישּועָּ ֵתנּוַ .
לכָּל צָּ ֵ
רת ָּורצית כֵן תבָּ רכֵנּו
לשלום כַאֲ ֶּשר אָּ ַמ ָּ
בתותיָך ּו ) מו ֲע ֶּדיָך ָּ
ֶּ
ברכַת ( ַש
ת ו (בשבת :יום ַה ָּמנוחַ ַהזֶּה)
סֶּ לָּ ה ,כי בי ְּש ָּראֵ ל עַ מָך בָּ חַ רת ואותנּו ק ַד ְּש ָּ
קרא קֹּ ֶּדש ַהזֶּה ,יום ראֹּ ש ַה ָּשנָּה ַהזֶּה ,יום ַהזכָּרון הַ זֶּה ,בחול :יום
יום מ ָּ
ושמרּו בנֵי
לתנּו (בשבת :וכָּתּוב ָּ
ַהתרּועָּ ה ַהזֶּה ,באַ הֲ בָּ ה ּובשמחָּ ה ּהנחַ ָּ
י ְּש ָּראֵ ל אֶּ ת הַ ַשבָּ ת לַ עֲשות אֶּ ת הַ ַשבָּ ת ל ֹּדר ָֹּּתם ברית עולָּ ם) .בָּ רּוך אַ ָּתה יהוָּה,
אשי ָּשנים וזכרון תרּועָּ הּ ,ומו ֲע ֵדי
וה ַשבָּ ת) ָּור ֵ
ש ָּראֵ ל (בשבתַ :
מק ֵדש י ְּ
ַ
קראֵ י קֹּ ֶּדש.
והז ַמנים ומ ָּ
שמחָּ ה ַ
ה .עבודה
ברחֲ מֶּ יָך הָּ ַרביםָּ ,ה ֵשב
ּושכֹּן בציון ע ֶּירָך ,אָּ נָּא ַרחּום ַ
ֹלהינו ְּ
רצֵ נּו יהוָּה אֱ ֵ
ושם נַעֲ בֹּד לפָּ נֶּיָך ונ ְּש ַתחֲ וֶּה
ירּושלָּ יםָּ ,
ֲבודה ל ָּ
ְּשכינָּתָך לציון וסֵ ֶּדר ָּהע ָּ
ברחמיםַ ,תחפֹּ ץ בָּ נּו ותרצֵ נּו .בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוָּהֶּ ,שאותָך
לָּ ְך .ואַ ָּתה ַ
ביראָּ ה ַנ ֲעבֹּד.
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ו.הודיה
בותינּו ו ְִאמֹותֵ ינּו ,עַ ל כָּל
ֵאֹלהי אֲ ֵ
ֹלהינּו ו ֵ
מודים אֲ נַחנּו לָּ ְך ,יהוָּה אֱ ֵ
בותינּו
ית עמָּ נּו ועם אֲ ֵ
ושעָּ ש ָּ
לתנּו ֶּ
גמ ָּ
וה ַרחֲ מים ֶּש ַ
ַהטובותַ ,החֶּ סֶּ ד ָּ
ֹלהינּוּ ,וכבֹּש כַעַ סָךּ ,וכתֹּב
מֹותינּו מלפָּ נֵינּו .זכֹּר ַרחֲ ֶּמיָך יהוָּה אֱ ֵ
ו ְִא ֵ
בריתְך .אם אָּ ַמרנּו ָּמטָּ ה ַרגלֶּ נּו ,חַ סדָך יהוָּה יסעָּ ֵדנּו.
ָּ
לחַ יים כָּל בנֵי
בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוָּהַ ,הטוב לָך להודות.
ז  .של ו ם
ִשים שלומך ,עַ ל י ְִש ָראֵ ל עַ מֶ ָך ,ועל עירך ועל נחלתך ,וכן תברכנו כלנו
ושלום נ ָּזכֵר
ברכָּה ָּ
בשלום כי כן דרכיך ,ושלום ציויתנוּ .ובסֵ פֶּ ר חַ יים ָּ
ּולשלום .כי אַ תה הּוא
ונכ ֵָּתב לפָּ נֶּיָך ,אָּ נּו וכֹּל עַ מָך בֵ ית י ְּש ָּראֵ ל לחַ יים ָּ
ְשלוםּ .ופַ ְרנָסָ ה
ברכות וַאֲ דון ַה ָּשלוםְ .בסֵ פֶ ר חַ ּיִ יםְ .ב ָרכָ ה ו ָ
ֶּמלֶּ ְך ,מעון ַה ָּ
כָתב לְ פָ נֶיָךֲ .אנ ְַחנּו וְכָל עַ ְמָך
טובָ הּ .וגְ זֵרות טובות .יְשּועות ְונֶחָ מות .נִ זָכֵר וְנִ ֵ
טובים ּולְ ָשלום .:בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,הַ ְמבָ ֵרְך אֶ ת עַ מו י ְִש ָראֵ ל
בֵ ית י ְִש ָראֵ ל לְ חַ ּיִ ים ִ
בַ ָשלום.
ית אֶּ ת ַה ָּש ַמים ְּשמֵ י הַ ָּשמַ ים ְּוכָּל
אַ ָּתה הּוא ה' ְּלבַ ֶּדָך את אַ ָּתה עָּ ש ָּ
יה ַהיַמים וְּ כָּל אֲ ֶּשר בָּ ֶּהם וְּאַ ָּתה ְּמחַ יֶּה אֶּ ת
צְּ בָּ אָּ ם ָּהאָּ ֶּרץ ְּוכָּל אֲ ֶּשר עָּ לֶּ ָּ
כֻּלָּ ם ּוצְּ בָּ א ַה ָּש ַמים ְּלָך מ ְּש ַתחֲ וים :אַ ָּתה הּוא ה' ָּהאֱ ֹלהים אֲ ֶּשר בָּ חַ ְּר ָּת
את אֶּ ת ְּלבָּ בֹו
ּומצָּ ָּ
ְּש ְּמ ָּת ְּשמֹו אַ ְּב ָּר ָּהםָּ :
ְּבאַ ְּב ָּרם וְּהֹוצֵ אתֹו ֵמאּור כ ְַּשדים ו ַ
נֶּאֱ ָּמן ְּלפָּ נֶּיָך :כן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו,
שתקרבנו ושתחננו ,אנחנו וכל ישראל עמך לרצונך לאהבתך
ולישועתך ,י ְּהיּו ְּל ָּרצֹון א ְּמ ֵרי פי ו ְֶּּהגְּ יֹון לבי ְּלפָּ נֶּיָךְּ ,י ָּי צּורי וְּגֹואֲ לי.
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בשבת ממשיכים לקדיש שלם ומשם לסדר קריאת התורה
בשאר הימים אומרים אבינו מלכנו (פותחים הארון(

אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .אֵ ין לָּ נּו ֶּמלֶּ ְך אֶּ לָּ א אָּ ָּתה:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .חַ ֵדש עָּ לֵ ינּו ָּשנָּה טובָּ ה:
אָּ בינּו ַמ ְּל ֵכנּו .בַ ֵטל ֵמעָּ לֵ ינּו כָּל גְּ זֵרות ָּקשות:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוָּ .הפֵ ר עֲ צַ ת אויְּבֵ ינּו:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוְּ .מנַע ַמגֵפָּ ה מנַחֲ לָּ ֶּתָך:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .בַ ֵטל ַמ ְּח ְּשבות שונְּ אֵ ינּו:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוַ .החֲ ז ֵירנּו ב ְּתשּובָּ ה ְּשלֵ ָּמה ְּלפָּ נֶּיָך:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוְּ .שלַ ח ְּרפּואָּ ה ְּשלֵ ָּמה ְּלחולֵ י עַ ֶּמָך:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוְּ .ק ַרע .רועַ גְּ זַר דינֵנּו:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .זָּכְּ ֵרנּו ְּבזכָּרון טוב ְּלפָּ נֶּיָך:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .כ ְָּּתבֵ נּו ְּבסֵ פֶּ ר חַ יים טובים:
אָּ בינּו ַמ ְּל ֵכנּו .כ ְָּּתבֵ נּו ְּבסֵ פֶּ ר גְּ אּולָּ ה וישּועָּ ה:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .כ ְָּּתבֵ נּו ְּבסֵ פֶּ ר פַ ְּרנָּסָּ ה ְּוכ ְַּלכָּלָּ ה:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .כ ְָּּתבֵ נּו ְּבסֵ פֶּ ר זְּ כֻּיות:
ּומחילָּ ה:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .כ ְָּּתבֵ נּו ְּבסֵ פֶּ ר ְּסליחָּ ה ְּ
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוַ .הצְּ ַמח לָּ נּו יְּשּועָּ ה ְּב ָּקרוב:
שראֵ ל עַ ֶּמָך:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוָּ .ה ֵרם ֶּק ֶּרן י ָּ
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוָּ .ה ֵרם ֶּק ֶּרן ְּמשיחֶּ ָך:
כותיָך:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוַ .מלֵ א י ֵָּדינּו מב ְּר ֶּ
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוַ .מלֵ א אֲ סָּ ֵמינּו שבָּ ע:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוְּ .ש ַמע קולֵ נּו חּוס ו ְַּרחֵ ם עָּ לֵ ינּו:
ּוב ָּרצון אֶּ ת ְּתפלָּ ֵתנּו:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוַ .קבֵ ל ְּב ַרחֲ מים ְּ
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוְּ .פ ַתח ַש ֲע ֵרי ָּש ַמים ל ְּתפלָּ ֵתנּו:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .זָּכור כי עָּ פָּ ר אֲ נ ְָּּחנּו:
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יקם מ ְּלפָּ נֶּיָך:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .נָּא אַ ל ְּתשיבֵ נּו ֵר ָּ
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוְּ .ת ֵהא ַה ָּשעָּ ה ַהזאת ְּשעַ ת ַרחֲ מים וְּעֵ ת ָּרצון מ ְּלפָּ נֶּיָך:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .חֲ מול עָּ לֵ ינּו וְּעַ ל עולָּ לֵ ינּו ו ְַּטפֵ נּו:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוֲ .עשה ְּל ַמעַ נְּ ָך אם לא ְּל ַמעֲ נֵנּו:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוֲ .עשה ְּל ַמעַ נְּ ָך וְּהושיעֵ נּו:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוֲ .עשה ְּל ַמעַ ן ַרחֲ ֶּמיָך ָּה ַרבים:
נורא ֶּשנ ְּק ָּרא עָּ לֵ ינּו:
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּוֲ .עשה ְּל ַמעַ ן ש ְּמָך ַהגָּדול ַהגבור ו ְַּה ָּ
אָּ בינּו ַמ ְּלכֵנּו .חָּ נֵנּו ַו ֲענֵנּו כי אֵ ין בָּ נּו ַמעֲ שים
מנּו צְּ ָּד ָּקה וָּחֶּ סֶּ ד וְּהושיעֵ נּו :סוגרים הארון
ֲעשה ע ָּ
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כּותיּה.
עּותיּהְּ .וי ְַּמליְך ַמ ְּל ֵ
י ְּתג ַַדל וְּי ְּת ַק ַדש ְּשמֵ ּה ַרבָּ אְּ .בעָּ ְּל ָּמא די ְּב ָּרא כ ְּר ֵ
ּובחַ יֵי ְּדכל בֵ ית י ְּש ָּראֵ ל בַ ֲעגָּלָּ א
ּוביומֵ יכון ְּ
פֻּר ָּקנֵיּה .ו ָּיק ֵרב ְּמשיחֵ יּהְּ .בחַ יֵיכון ְּ
ְּויַצְּ מַ ח ְּ
ּולעָּ ְּל ֵמי עָּ ְּל ַמיָּא
ּובזְּ ַמן ָּקריב וְּא ְּמרּו אָּ ֵמן  .יְּהֵ א ְּשמֵ ּה ַרבָּ א ְּמבָּ ַרְך ְּלעָּ לַ ם ְּ
רומם .וְּי ְּתנ ֵַשא .וְּי ְּתהַ ָּדר .וְּי ְּתעַ לֶּ ה וְּי ְּתהַ לָּ ל
י ְּתבָּ ַרְך .וְּי ְּש ַתבַ ח .וְּי ְּתפָּ אַ ר .וְּי ְּת ַ
ְּש ֵמיּה ְּד ֻּק ְּד ָּשא ְּבריְך הּואְּ .לעֵ ילָּ א ְּולעֵ ילָּ א מן כָּל ב ְּרכ ָָּּתא .ש ָּיר ָּתא.
ת ְּש ְּבחָּ ָּתא ְּונֶּחָּ מָּ ָּתאַ .דאֲ מ ָּירן ְּבעָּ לְּ ָּמא וְּא ְּמרּו אָּ ֵמן.
ְּתעָּ ְּתרּו ְּב ַרחֲ מים מן הַ ָּש ַמיםְּ .תקֻּ בַ ל צַ ע ֲַק ְּתכֶּם .ת ָּש ַמע ְּתפלַ ְּתכֶּם
ֵתעָּ נּו ו ֵ
ּולכָּל י ְּש ָּראֵ ל אַ חֵ ינּו
ְּב ָּרצוןְּ .ויֵעָּ נֶּה קול עֲת ַיר ְּתכֶּם .וְּי ְּפ ַתח ה' אֱ להֵ ינּו לָּ נּו ְּ
אורהַ .שע ֲֵרי אַ הֲ בָּ ה וְּאַ ְּחוָּהַ .שע ֲֵרי ְּב ָּרכָּהַ .שע ֲֵרי
ְּבכָּל ָּמקום ֶּשהֵ ם ַשע ֲֵרי ָּ
בֵ ית מ ְּק ָּדשוַ .שע ֲֵרי גְּ אֻּ לָּ הַ .שע ֲֵרי גילָּ הַ .שע ֲֵרי דיצָּ הַ .שע ֲֵרי ֵדעָּ ה וְּהַ ְּשכֵל.
ַשע ֲֵרי הוד וְּהָּ ָּדרַ .שע ֲֵרי הַ צְּ לָּ חָּ ה וְּהַ ְּרוָּחָּ הַ .שע ֲֵרי וַעַ ד טובַ .שע ֲֵרי וָּתיקּות.
ַשע ֲֵרי זָּכיותַ .שע ֲֵרי זְּ ריזּותַ .שע ֲֵרי חֶּ ְּדוָּהַ .שע ֲֵרי חָּ כְּ מָּ הַ .שע ֲֵרי חֵ ן וָּחֶּ סֶּ ד.
ּומטָּ ר ל ְּב ָּרכָּהַ .שע ֲֵרי יְּשּועָּ ה.
ַשע ֲֵרי חַ יים טוביםַ .שע ֲֵרי טָּ הֳ ָּרהַ .שע ֲֵרי טַ ל ָּ
תורה ל ְּש ָּמּהַ .שע ֲֵרי
ַשע ֲֵרי כַפָּ ָּרהַ .שע ֲֵרי כ ְַּלכָּלָּ הַ .שע ֲֵרי כָּבודַ .שע ֲֵרי למּוד ָּ
לֵ ב טובַ .שע ֲֵרי מָּ זוןַ .שע ֲֵרי ְּמחילָּ הַ .שע ֲֵרי נֶּחָּ ָּמהַ .שע ֲֵרי נְּעימּותַ .שע ֲֵרי
תורתוַ .שע ֲֵרי ְּסליחָּ הַ .שע ֲֵרי עֶּ זְּ ָּרהַ .שע ֲֵרי ְּפדּותַ .שע ֲֵרי פ ְּריָּה
ָּ
סודות
קוממיּות.
וְּר ְּביָּהַ .שע ֲֵרי פַ ְּרנָּסָּ ה טובָּ הַ .שע ֲֵרי צְּ ָּד ָּקהַ .שע ֲֵרי צָּ הֳ לָּ הַ .שע ֲֵרי ְּ
ַשע ֲֵרי קבּול ְּתפלותַ .שע ֲֵרי קבּוץ ָּגלֻּיותַ .שע ֲֵרי ְּרפּואָּ ה ְּשלֵ מָּ הַ .שע ֲֵרי
תורהַ .שע ֲֵרי
ָּ
ַרחֲ מיםַ .ש ֲע ֵרי ָּרצוןַ .שע ֲֵרי ָּשלוםַ .שע ֲֵרי ַש ְּלוָּהַ .שע ֲֵרי
ְּתפלָּ הַ .שע ֲֵרי ְּתשּועָּ הַ .שע ֲֵרי ְּתשּובָּ ה.
יקיֵם בָּ כֶּם מ ְּק ָּרא ֶּשכָּתּוב ה' אֱ להֵ י
ְּויָּסיר מתוכְּ כֶּם קנְּאָּ ה וְּשנְּאָּ ה ו ְַּת ְּחרּות .ו ַ
בותכֶּם יסֵ ף עֲלֵ יכֶּם ָּככֶּם אֶּ לֶּ ף ְּפעָּ מים ,ויבָּ ֵרְך אֶּ ְּתכֶּם כַאֲ ֶּשר דבֶּ ר לָּ כֶּם.
אֲ ֵ
ְּנאמר אָּ ֵמן :ת ְּת ַקבַ ל
וְּיכְּ ָּת ְּבכֶּם הָּ אֵ ל ְּבסֵ פֶּ ר חַ יים טוביםְּ .וכֵן יְּהי ָּרצון ו ַ
עּותהון ְּדכָּל בֵ ית י ְּש ָּראֵ ל קֳ ָּדם אֲ בּונָּא ְּדב ְּש ַמיָּא וְּא ְּמרּו אָּ ֵמן.
לותהון ּובָּ ְּ
צְּ ְּ
ּוסליחָּ ה
ְּשיזָּבָּ א ְּּורפּואָּ ה ּוגְּ אֻּ לָּ ה ְּ
ְּשבָּ ע וישּועָּ ה ְּונֶּחָּ מָּ ה ו ֵ
מיָּא .חַ יים ו ָּ
יְּהֵ א ְּשלָּ ָּמא ַרבָּ א מן ְּש ַ
שראֵ ל .וְּא ְּמרּו אָּ מֵ ן.
ְּוכַפָּ ָּרה ו ְֶּּרוַח וְּהַ צָּ לָּ ה וְּחַ יים עָּ לֵ ינּו וְּעַ ל כָּל י ָּ
שראֵ ל ועל כל
רומיו הּוא ַיעֲשה ָּשלום עָּ לֵ ינּו וְּעַ ל ָּכל י ָּ
עושה הַ ָּשלום ב ְּמ ָּ
ישבי תבל אָּ ֵמן.
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לשני ימי ראש השנה כשאינם חלים בשבת:

ֵאֹלהי
ֵאֹלהים עּוזֵ ֵּ֑נּו הָָ֝ ִ ִ֗ריעּו ל ֵ ֵ֥
מזמור פא ל ְַמנַצֵֵּ֬ חַ ׀ ַ ַֽעל־הַ גִ ִֵּ֬ת ית לְ אָ ָ ַֽסף׃ ַ֭הַ ְרנִ ינּו ל ִ ִ֣
שֹופר בַָ֝ ִ֗ ֵכסֶ ה
ם־נַֽבֶ ל׃ ִת ְק ִ֣עּו בַ חִֹ֣ דֶ ש ָ ֵּ֑
תף כִ נּ֖ ֹור נ ִ ִָ֣עים ִע ָ
ּותנּו־ ֵּ֑ ֹ
ַיעֲקַֹֽ ב׃ ְ ַֽשאּו־זִַ֭ ְמ ָרה ְ
ֹוסף שָ ִ֗מֹו
יה ֵ ִּ֤
ֵאֹלהי ַיעֲקַֹֽ ב׃ ו ֵ ִּ֤עדּות׀ ִ ַֽב ֘
לְ יִ֣ ֹום חַ ֵ ַֽגנּו׃ ִ ִּ֤כי חִֹ֣ ק לְ י ְִש ָר ֵ ִ֣אל ֵּ֑הּוא ִָ֝מ ְש ִ֗ ָפט ל ֵ ֵ֥
ֹותי ִמ ֵ ִ֣סבֶ ל ִשכְ ֵּ֑מֹו
ל־א ֶרץ ִמצְ ָ ֵּ֑ריִם ְש ַ ּ֖פת ל ֹא־י ַ ִָ֣ד ְע ִתי אֶ ְש ָ ַֽמע׃ הֲ ִס ִ֣יר ִ
ְַ֭בצֵ אתֹו עַ ֶ ִ֣
את וָאֲחַַ֫ ּלְ ֶ ֵ֥צ ָך ַ֭אֶ עֶ נְ ָך ְב ֵ ִ֣סתֶ ר ַרֵּ֑עַ ם אֶ ְב ָ ַֽחנְ ָךָ֨ עַ ל־
ַָ֝כ ִ֗ ָפיו ִמ ֵּ֥דּוד ַת ֲע ַֹֽב ְרנָה׃ בַ צָ ָרֵ֥ה ָק ָ ִ֗ר ָ
ע־לי׃ ַֽל ֹא־י ְִהיֶ ִ֣ה ְַ֭בָך
ם־ת ְש ַ ַֽמ ִ ַֽ
יבה ֶ ַֽסלָה׃ ְש ַ ִ֣מע ַ֭עַ ִמי וְאָ ִ ִ֣ע ָידה ָ ֵּ֑בְך ִי ְָ֝ש ָראִֵ֗ ל ִא ִ ַֽ
ֵ ּ֖מי ְמ ִר ָ ִ֣
אֱֹלהיָך ַ֭ ַ ַֽהמַ עַ לְ ָך מֵ ֶ ִ֣א ֶרץ ִמצְ ָ ֵּ֑ריִם
ִ֗ ֶ
ֵ ִ֣אל זָ ֵּ֑ר ְו ֵ֥ל ֹא ָ֝ ִת ְש ַתחֲ ִ֗ ֶוה לְ ֵ ִ֣אל נ ָ ֵַֽכר׃ אָ נ ִָֹ֨כי׀ י ְ֘הוָ ִּ֤ה
ֹא־אבָ ה ִ ַֽלי׃ַ֭ ָ ַֽואֲ ַשּלְ חֵ הּו
קֹולי ְָ֝וי ְִש ָראִֵ֗ ל ל ָ ֵ֥
ֹא־ש ַ ִ֣מע עַ ִ ִ֣מי לְ ִ ֵּ֑
ב־פיָך ַו ֲאמַ לְ ֵ ַֽאהּו׃ ְול ָ
הַ ְרחֶ ָ֝ ִִ֗
יהם׃ ִ֗לּו ַ֭עַ ִמי ש ֵ ִֹ֣מ ַ ַֽע ִ ֵּ֑לי ִי ְָ֝ש ָראִֵ֗ ל ִב ְד ָר ַכֵ֥י יְהַ ֵ ַּֽלכּו׃
ֲצֹות ֶ ַֽ
ִב ְש ִר ִ֣ירּות לִ ָבֵּ֑ם ֵיָ֝לְ ִ֗כ ּו ְ ַֽבמֹוע ֵ
ִיהי
יהם אָ ִ ֵ֥שיב י ִ ַָֽדי׃ ְמ ַשנְ ֵ ִ֣אי ְַ֭יהוָה י ַ ְַֽכחֲ שּו־לֵּ֑ ֹו ו ִ ּ֖
יהם אַ כְ ִנֵּ֑יעַ ו ַ ְֵ֥על צָָ֝ ֵר ִ֗ ֶ
כִַ֭ ְמעַ ט אֹויְבֵ ֶ ִ֣
יעָך׃
עֹולם׃ ַ֭ ַ ַֽו ַּיאֲכִ ילֵהּו מֵ ֵ ִ֣חלֶב ִח ָ ֵּ֑טה ּוָ֝ ִמ ִ֗צּור ְּד ַ ִ֣בש אַ ְש ִב ֶ ַֽ
ִע ָ ִ֣תם לְ ָ ַֽ
כשחל ראש השנה בשבת :
מזמור צב ִמזְ ֵ֥מֹור ִ֗ ִשיר לְ יִ֣ ֹום הַ ַש ָ ַֽבת׃ ִ֗טֹוב לְ הֹ ֵ֥דֹות לה' ּולְ ז ֵ ַּ֖מר לְ ִש ְמָךִ֣ עֶ לְ יַֽ ֹון׃ לְ הַ ִ ִ֣גיד
ֵי־עָ שֹור ַו ֲעלֵי־נָ ֵּ֑בֶ ל עֲלֵ ּ֖י ִהגָיִ֣ ֹון ְבכִ נַֽ ֹור׃ ִ ִּ֤כי
בַ ִֹ֣ב ֶקר חַ ְ ַֽס ֶּדֵָּ֑ך ָ֝ ֶו ֱא ַֽמּונ ְָתָךִ֗ בַ ּלֵילַֽ ֹות׃ על ַ֭
ֲשיָך יְהוָ ֵּ֑ה ָ֝ ְמ ִֹ֗אד
אֲר ֵנַָֽ֖ן׃ מַ ה־ג ְָדלִ֣ ּו מַ ע ֶ ִ֣
ֲשי י ֶָדִ֣יָך ַ
ִשמַ ְח ַ ִ֣תנִ י יְהוָ ִ֣ה ְבפָ עֳלֶ ֵָּ֑ך ְ ַֽבמַ ע ֵ ּ֖
יש־בַ עַ ר ִ֣ל ֹא י ָ ֵֵּ֑דע ּוָ֝כְ ִִ֗סיל ל ֹא־י ִ ֵָ֥בין אֶ ת־ ַֽז ֹאת׃ ִב ְפ ִּ֤ ֹרחַ
עָ ְמ ֵ֥קּו מַ ְח ְשב ֶ ַֹֽתיָך׃ ִ ַֽא ַ֭
י־עד׃ וְאַ ָ ֵ֥תה מָ רִ֗ ֹום
ְר ָש ָ֨ ִעים׀ כְ ֵ֥מֹו עִֵ֗ ֶשב ַ֭ ַוּיָצִ יצּו כָל־פִֹ֣ ֲעלֵי ָ ֵּ֑אוֶן לְ ִה ָ ַֽש ְמ ָ ֵ֥דם עֲדֵ ַ ַֽ
ֹאבדּו ִי ְָ֝תפָ ְר ִ֗דּו כָל־פֵֹ֥ ֲעלֵי
י־הנֵ ִ֣ה ֹאי ֶ ְִ֣ביָך י ֵ ֵּ֑
ְהוַֽה׃ ִ ִּ֤כי ִהנֵ ֵ֪ה ֹאי ּ֡ ְֶביָך׀ ְ ַֽיה ִָ֗וה ִ ַֽכ ִ
לְ עֹלָ ֵ֥ ם י ָ
שמֶ ן ַרע ֲָנַָֽ֖ן׃ ו ַַת ֵ ֵ֥בט עֵ ִִ֗יני ְב ַ֫ש ָּורֵ֥י בַ קָ ִ ּ֖מים עָ לַ ֵ֥י
ֹּלתי ְב ֶ ִ֣
ָ ַֽאוֶן׃ ו ָ ִַ֣ת ֶרם כִ ְר ֵ ִ֣אים ַק ְר ִנֵּ֑י בַָ֝ ִִ֗
ְמ ֵר ִ֗ ִעים ִת ְש ַ ֵ֥מ ְע ָנ ה אָ זְ ָנַֽי׃ ַ֭צַ ִּדיק כַתָ ָ ִ֣מר י ְִפ ָרֵּ֑ח כְ ֶ ּ֖א ֶרז בַ ּלְ בָ נִ֣ ֹון י ְִש ֶ ַֽגה׃ ְַ֭שתּולִ ים
יבה ְּד ֵש ִנּ֖ים ו ַ ְַֽר ֲענ ִַנִ֣ים
ְנּובּון ְב ֵש ָ ֵּ֑
ֱֹלהינּו י ְַפ ִ ַֽריחּו׃ ּ֖עֹוד י ִ֣
ְב ֵ ִ֣בית יְהוָ ֵּ֑ה ְבחַ צְ ּ֖רֹות א ֵ ִ֣
ּורי ְ ַֽול ֹא־עַ ו ְָל ֵָ֥תה ַֽבֹו׃
ָשר יְהוָ ֵּ֑ה ָ֝צ ִ ִ֗
י ְִהיַֽ ּו׃ לְַ֭ הַ גִ יד ִ ַֽכי־י ָ ִ֣
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רומ ְמָך ,וְצִ ְדקָ ְתָך לא אֲ כַ סֶ ה.
יָּה ִש ְמָך ,אֲ ִ
נְתי ,לא אֶ ְשאַ ל וְלא אֲ נַסֶ ה.
הֶ אֱ זַנְ ִתי ,וְהֶ אֱ מַ ִ
ֲשה.
וְאֵ יְך יאמֶ ר ,יְצִ יר חמֶ רֱ ,אלֵי יוצְ רו מַ ה תַ ע ֶ
ְּד ַר ְש ִתיהוְ ,ק ָרא ִתיהּו ,לְ ִמגְ ּדַ ל עז וְצּור מַ ְחסֶ ה.
הַ בָ ִהיר ,וְאור מַ זְ ִהיר ,בְ אֵ ין מָ סָ ְך וְאֵ ין ִמכְ סֶ ה:
ַשא:
י ְִשתַ בַ ח ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרומַ ם ְוי ְִתנ ֵ
בודָך ,וְעז י ְָדָךְ ,מסַ ְפ ִרים הַ ָשמַ יִם.
הֲדַ ר כְ ְ
בְ עֵ ת עֲלותָ ם ,וְעֵ ת ְפנותָ ם ,וְעֵ ת ְשחותָ ם אַ פַ יִם.
ּומַ לְ אָ כִ ים ,נֶהֱ לָכִ ים ,בְ תוְך אַ בְ נֵי אֵ ש ּומַ יִם.
בורא נִ יב ְשפָ תַ יִם.
יְעִ ידּוָך ,וְיודּוָךֵ ,
כִ י ִת ְסבל ,וְלא ִתבל ,בְ לִ י זְ רועַ ְויָדַ יִם.
תַ ְח ִתּיות ,וְעִ ּלִ ּיות ,וְהַ חַ ּיות וְהַ כִ סֵ א:
ַשא:
י ְִשתַ בַ ח ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרומַ ם ְוי ְִתנ ֵ
ּומי יְמַ ּלֵל ,כְ בוד ְמחולֵלְ ,שחָ ִקים בֶ אֱ מּונָתו.
ִ
חַ י עולָם ,אֲ ֶשר נֶעְ לָם ,בְ גָבְ הֵ י רּום ְמעונָתו.
ּובִ ְרצותו ,בְ בֶ ן בֵ יתו ,בְ אָ הֳ לו ָשם ְשכִ ינָתו.
ְשם מַ ְראות ,לִ נְ בּואות ,לְ הַ בִ יט אֶ ל ְתמּונָתו.
ו ָ
בְ אֵ ין תַ בְ נִ יתְ ,ו אֵ ין תָ כְ נִ ית ,וְאֵ ין קֵ ץ לִ ְתבּונָתו.
ַשא:
ּומ ְתנ ֵ
ַרק מַ ְראָ יו ,בְ עֵ ין נְ בִ יאָ יו ,כְ מֶ לְֶך ָרם ִ
ַשא:
י ְִשתַ בַ ח ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרומַ ם ְוי ְִתנ ֵ
ּומי יְסַ פֵ ר ְת ִהּלותָ יו.
ְּדבַ ר גְ בּורות ,בְ לִ י ְספּורותִ ,
אַ ְש ֵרי ִאיש ,אֲ ֶשר י ִָחיש ,לְ הַ זְ כִ יר עז גְ בּורותָ יו.
ְויִסָ מֵ ְך ,בְ אֵ ל תומֵ ְך ,עולָם עַ ל גְ בּולותָ יו.
ְו ַיע ֲִריצו ,שוב ו ְָרצואְ ,ויַצְ ִּדיק ִּדין ְפעֻּלותָ יו.
וְיודֶ ה עַ ל ,אֲ ֶשר פָ עַ ל ,כִ י לְ מַ עֲנו עֲלִ ילותָ יו.
ֲשה:
וְכִ י יֵש יום ,לְ אֵ ל אָ ים ,ו ְִדין עַ ל כָ ל הַ מַ ע ֶ
ַשא:
י ְִש תַ בַ ח ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרומַ ם ְוי ְִתנ ֵ
ִה ְשתונֵן ,ו ְִהכונֵן ,ו ְִה ְתבונֵן בְ סודֶ ָך.
ו ְִהבַ ְטתָ  ,מָ ה אַ תָ הּ ,ומֵ אַ יִן יְסודֶ ָך.
ּומי הֱ בִ ינְ ָך ,וְכחַ ִמי יְנִ ידֶ ָך.
ּומי הֱ כִ ינְ ָךִ ,
ִ
וְהַ בֵ ט אֶ ל ,גְ בּורות אֵ ל ,וְהָ עִ ָירה כְ בודֶ ָך.
חֲ קור פָ עֳלו ,אַ ְך ג ְָדלו ,תָ ִשימָ ה נֶגְ ּדֶ ָך.
אַ ל ִת ְדרש ,בְ סוף ּובְ ראש ,בַ מֻ ְפלֶא ּובַ ְמכֻסֶ ה:
ַשא:
י ְִשתַ בַ ח ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרומַ ם ְוי ְִתנ ֵ
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הוצאת ספר תורה
כּותָך מַ לְ כּות כָ ל ֹעל ִָמים,
ֲשיָך .מַ לְ ְ
ֱֹלהיםְ ,ייָ ,וְאֵ ין כְ מַ ע ֶ
אֵ ין ָכמֹוָך בָ א ִ
ּומֶ ְמ ַשלְ ְתָך ְבכָל ּדֹר וָדֹורְ .י ָי מֶ לְֶךְ ,י ָי מָ לְָךְ ,י ָי י ְִמֹלְך לְ ֹעלָם וָעֶ דְ .י ָי עֹז לְ עַ מֹו
יטיבָ ה ִב ְרצֹונְ ָך אֶ ת צִ ּיֹון,
י ִֵתןְ ,י ָי יְבָ ֵרְך אֶ ת עַ מֹו בַ ָשלֹום .אַ ב הָ ַרחֲ ִמים ,הֵ ִ
ְרּוש ָליִם .כִ י ְבָך לְ בַ ד בָ טָ ְחנּו ,מֶ לְֶך אֵ ל ָרם וְנִ ָשא ,אֲדֹון
ִת ְבנֶה חֹומֹות י ָ
עֹול ִָמים.
ֹשה :קּומָ ה ְי ָי ְו ָיפֻצּו ֹאיְבֶ יָךְ ,ו ָינֻסּו
פותחים את הארון ַוי ְִהי ִבנְ סֹעַ הָ אָ רֹן ַוּי ֹאמֶ ר מ ֶ
ירּוש ָליִם .בָ רּוְך ֶשנָתַ ן
תֹורה ְּודבַ ר ְי ָי ִמ ָ
ְמ ַש ְנאֶ יָך ִמפָ נֶיָך .כִ י ִמצִ ּיֹון ֵתצֵ א ָ
ֻשתֹו.
תֹורה לְ עַ מֹו י ְִש ָראֵ ל ִב ְקד ָ
ָ
אומרים ג' פעמים [אין אומרים בר"ה שחל להיות בשבת] ה' ה' .אֵ ל ַרחּום וְחַ נּון .אֶ ֶרְך
אַ פַ יִם ו ְַרב חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת :נצֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ ל ִָפים .נשא עָ ון וָפֶ ַשע וְחַ טָ אָ ה ְונַקֵ ה:
ִרבונו ֶשל עולָם מַ ּלֵא ִמ ְשאֲלות לִ בנו לְ טובָ ה וְהָ פֵ ק ְרצוננו וְתֵ ן ְשאֵ לָתנו.
ְו ַז ֵכה לנו ַלעֲשות ְרצונְ ָך ְבלֵבָ ב ָשלֵם כְ ֵדי ֶש ִת ְש ֶרה ְשכִ ינ ְָתָך עָ לֵינּוְ .וי ְִתקַ ּיֵם
בּורה
ּובינָה רּוחַ עֵ צָ ה ּוגְ ָ
בָ נּו ִמ ְק ָרא ֶשכָתּוב ְונָחָ ה עָ לָיו רּוחַ ה' רּוחַ חָ כְ מָ ה ִ
ּובכֵן י ְִהי ָרצון ִמּלְ פָ נֶיָך ה' אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲבותֵ ינּו
רּוחַ ַּדעַ ת ְוי ְִראַ ת ה'ְ .
ְש ִרים לְ פָ נֶיָך ו ְַק ְּד ֵשנּו ְב ִמצְ ותֶ יָך וְהַ בוטֵ חַ
מֹותינּו ֶש ְת ַז ֵכנּו ָל ֶלכֶת ְב ַד ְרכֵי י ָ
ו ְִא ֵ
ְסובבֶ נְהּו אָ מֵ ן:
בה' חֶ סֶ ד י ְ
להים ְב ָרב חַ ְסּדֶ ָך ֲענֵנִ י בֶ ֱאמֶ ת
אומרים ג' פעמים ַו ֲאנִ י ְת ִפּל ִָתי לְ ָך ה' עֵ ת ָרצון אֱ ִ
י ְִשעֶ ָך:
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ברכה לחולים ולמתרפאים

אָ נָא אֵ ל נָא ְרפָ א נָא לָּה
ּושלמה ו ְִאמֹותֵ ינּו
משה וְאַ הֲ רן ָּדוִד ְ
ֲבֹותינּו אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק ְו ַיעֲקב ֶ
ִמי ֶשבֵ ַרְך א ֵ
ָש ָרהִ ,ר ְב ָקהָ ,רחֵ ל ולֵאָ ה ,הּוא ירפא אֶ ת החולים והמתרפאים
בַ עֲבּור שאנו מתפללים בַ עֲבּורםִ ,ב ְשכַר זֶה הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא יְמַ ּלֵא
ַרחֲ ִמים עָ לָיהם לְ הַ חֲ לִ ימם ּולְ ַר ְפאֹתם ּולְ הַ חֲ זִ יקם ּולְ הַ חֲ יֹותםְ ,וי ְִשלַח ְמהֵ ָרה
ְרפּואָ ה ְשלֵמָ ה ִמן הַ ָשמַ יִםְ ,רפּואַ ת הַ נֶפֶ ש ְּורפּואַ ת הַ גּוף ,יום תרועה הוא
ּובזְ מַ ן קָ ִריב .וְנאמַ ר אָ מֵ ן:
ִמלִ זְ עֹוק ְּורפּואָ ה ְקרֹובָ ה לָבֹוא ,הַ ְש ָתא בַ ֲע ָגלָא ִ
תפילה לשלום עפ"י ר' נחמן מברסלב

מֹותינּוֶ ,ש ְתבַ טֵ ל ִמלְ חָ מֹות
בֹותינּו ו ְִא ֵ
י ְִהי ָרצֹון ִמּלְ פָ נֶיָךְ ,י ָי ֱאֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
ּוש ִפיכּות ָּד ִמים ִמן הָ עֹולָם ,ו ְַת ְמ ִשיְך ָשלֹום גָדֹול וְנִ ְפלָא בָ עֹולָםְ ,ול ֹא יִשָ א
ְ
יֹושבֵ י תֵ בֵ ל אֶ ת
גֹוי אֶ ל גֹוי חֶ ֶרבְ ,ול ֹא יִלְ ְמדּו עֹוד ִמלְ חָ מָ הַ .רק יַכִ ירּו ְוי ְֵדעּו כָל ְ
הָ ֱאמֶ ת ַל ֲא ִמ ָתּהֶ :שּל ֹא בָ אנּו לְ זֶה הָ עֹולָם ִב ְש ִביל ִריב ּומַ חֲ ֹלקֶ תְ ,ול ֹא ִב ְש ִביל
אֹותָך,
ּוש ִפיכּות ָּד ִמים; ַרק בָ אנּו לָעֹולָם כְ דֵ י לְ הַ כִ יר ְ
ִשנְ אָ ה ו ְִקנְ אָ ה ו ְִקנְ טּור ְ
ּובכֵןַ ,רחֵ ם עָ לֵינּו ו ְַקּיֵם בָ נּו ִמ ְק ָרא ֶשכָתּובְ :ונָתַ ִתי ָשלֹום
ִת ְתבָ ֵרְך ָלנֶצַ ח ְ .
ּוש ַכ ְב ֶתם וְאֵ ין מַ חֲ ִריד ,ו ְִה ְשבַ ִתי חַ ּיָה ָרעָ ה ִמן הָ אָ ֶרץ ,וְחֶ ֶרב ל ֹא תַ ֲעבֹר
בָ אָ ֶרץְ ,
יתן .כִ י מָ לְ אָ ה הָ אָ ֶרץ ּדֵ עָ ה
ְבאַ ְרצְ כֶםְ .ו ִיגַל ַכמַ יִם ִמ ְשפָ טּ ,וצְ דָ ָקה כְ נַחַ ל אֵ ָ
אֶ ת ְי ָי ַכמַ יִם ַלּיָם ְמ ַכ ִסים .וְכֵן י ְִהי ָרצֹון ְונ ֹאמַ ר אָ מֵ ן.

ִּש ָׁראֵ לְ ,י ָׁי אֱֹלהֵ ינּוְ ,י ָׁי אֶ חָׁ ד.
ְשמַ ע י ְ
אֶ חָ ד אֱ ֹלהֵ ינּו ,גָדֹול אֲדֹונֵנּו ,קָ דֹוש ונֹורא ְשמֹו.
רֹוממָ ה ְשמֹו י ְַחּדָ ו.
ג ְַּדלּו לַי ָי ִא ִתיּ ,ונְ ְ

53

בּורה וְהַ ִת ְפאֶ ֶרת וְהַ נֵצַ ח וְהַ הֹוד ,כִ י כֹל בַ ָשמַ יִם ּובָ אָ ֶרץ,
לְ ָךְ ,ייָ ,הַ גְ ֻדּלָה וְהַ גְ ָ
רֹוממּו ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו ו ְִה ְשתַ חֲ וּו לַהֲ דֹם
ַשא לְ כֹל לְ ר ֹאשְ .
לְ ָךְ ,ייָ ,הַ מַ ְמ ָלכָה וְהַ ִמ ְתנ ֵ
רֹוממּו ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו ו ְִה ְש ַתחֲ וּו לְ הַ ר קָ ְדשֹו ,כִ י קָ דֹוש ְי ָי
ַרגְ לָיוָ ,קדֹוש הּואְ .
אֱֹלהֵ ינּו.
ּותנּו
חֹוסים בֹוְ ,ונ ֹאמַ ר אָ מֵ ן .הַ כָל ,הָ בּו גֹדֶ ל לֵאֹלהֵ ינּו ְ
ְיֹושיעַ לְ כָל הַ ִ
ְו ַי ֲעזֹר ְו ָיגֵן ו ִ
ֻשתֹו .וְאַ תֶ ם
תֹורה לְ עַ מֹו י ְִש ָראֵ ל בִ ְקד ָ
ַתֹורה .תַ /י ֲעמֹד  ...בָ רּוְך ֶשנ ַָתן ָ
ָכבֹוד ל ָ
הַ ְּדבֵ ִקים בַ י ָי אֱֹלהֵ י ֶכם חַ ּיִ ים כֻּלְ כֶ ם הַ ּיֹום.
ברְך:
העולה  -בָ ְרכּו אֶ ת ה' הַ ְמ ָ
בורְך לְ עולָם וָעֶ ד:
הקהל  -בָ רּוְך ה' הַ ְמ ָ
בורְך לְ עולָם וָעֶ ד :בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם,
העולה  -בָ רּוְך ה' הַ ְמ ָ
תורתו .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,נותֵ ן
ֲא ֶשר בָ חַ ר בָ נּו ִמכָל הָ עַ ִמים ְונ ַָתן לָנּו אֶ ת ָ
תורה:
הַ ָ
ואחר קריאת התורה העולה:
תורת ֱאמֶ ת.
תורתו ַ
בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,אֲ ֶשר נ ַָתן לָנּו אֶ ת ָ
תורה:
נותן הַ ָ
וְחַ ּיֵי עולָם נָטַ ע ְבתו ֵכנּו .בָ רּוְך אַ ָתה ה'ֵ ,

קריאה ליום ב' ראש השנה (בראשית כב א-כד)
אֱֹלהים נִ ָ ּ֖סה אֶ ת־אַ ְב ָר ָ ֵּ֑הם ַו ִּ֣י ֹאמֶ ר אֵ ָָּ֔ליו
ראשון ַוי ְִִ֗הי אַ חַ רֶ֙ הַ ְּדבָ ִ ִ֣רים הָ אֵָּ֔ ּלֶה ו ָ ְִ֣ה ִָּ֔
ת־בנְ ָךָ֨ אֶ ת־י ִ ְַֽח ְידָךִּ֤ אֲ ֶשר־אָ ֶ֙ ַה ְב ֶָ֙ת אֶ ת־
אַ ְב ָר ָ ּ֖הם ו ֵַּ֥י ֹאמֶ ר ִה ֵנַֽנִ י׃ ב ו ַּּ֡י ֹאמֶ ר ַקח־ ָ֠ ָנא אֶ ִ
שר
ל־א ֶרץ הַ מ ִֹרּיָ ֵּ֑ה וְהַ עֲלֵ ִּ֤הּו ָש ֶ֙ם לְ ֹע ָָּ֔לה ַ֚עַ ל אַ ַ ִ֣חד ֶ ַֽההָ ִ ָּ֔רים ֲא ֶ ּ֖
יִצְ ָּ֔ ָחק ְולְֶך־לְ ָךָּ֔ אֶ ֶ ּ֖
ת־שנֵ ִּ֤י נְ עָ ָריוֶ֙
ֹש אֶ ת־חֲ מֹרָּ֔ ֹו וַּיִ ֞ ַקח אֶ ְ
ֹמר אֵ ֶ ַֽליָך׃ ג ַוּי ְַש ָ֨ ֵכם אַ ְב ָר ָ֜ ָהם בַ ִֹ֗ב ֶקר ַוַָּֽ֖יַחֲ ב ֶ֙
א ַ ֵ֥
ר־אמַ ר־לֵ֥ ֹו
ִא ָּ֔תֹו ו ֵ ְּ֖את יִצְ ָ ִ֣חק ְבנֵּ֑ ֹו ַויְבַ ַק ֶ֙ע ע ֲֵצִ֣י ֹע ָָּ֔לה וַּיָ ִ֣ ָָ֖קם ַו ֵָּּ֔ילְֶך אֶ ל־הַ מָ ּ֖קֹום אֲ ֶש ָ ַֽ
ֱֹלהים׃
הָ א ִ ַֽ
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ישי וַּיִ ָָ֨שא אַ ְב ָר ָ ִ֧הם אֶ ת־עֵ ינָ ָ֛יו וַּיַ ְֵָ֥֖רא אֶ ת־הַ מָ ּ֖קֹום מֵ ָרחַֹֽ ק׃ ה
שני בַ ּיִ֣ ֹום הַ ְשלִ ִ֗ ִ
ַו ָּ֨י ֹאמֶ ר אַ ְב ָר ָ֜ ָהם אֶ ל־נְ עָ ָ ִ֗ריו ְשבּו־ל ֶָכֵ֥ם פֹ ֶ֙ה ִ ַֽעם־הַ חֲ ָּ֔מֹור וַאֲ ִנִ֣י וְהַ ַָּ֔נעַ ר נֵלְ ָכּ֖ה עַ ד־
ֵיכם׃ ו וַּיִ ָ֨ ַקח אַ ְב ָר ָ֜ ָהם אֶ ת־ע ֲֵצִ֣י הָ ֹע ִָ֗לה ַו ֶָּ֙י ֶש ֶ֙ם עַ ל־
ֵֹּ֑כה ו ִ ְַֽנ ְש ַתחֲ וֶ ּ֖ה ְונ ֵָ֥שּובָ ה ֲאל ֶ ַֽ
ֵיהם י ְַח ָ ַּֽדו׃ ז ַו ָּ֨י ֹאמֶ ר
אֲכלֶת ַוּיֵלְ ֵ֥כּו ְשנ ֶ ּ֖
ת־המַ ֶ ֵּ֑
יִצְ ָ ִ֣חק ְבנָּ֔ ֹו וַּיִ ַ ִ֣קח ְבי ָָּ֔דֹו אֶ ת־הָ ֵ ּ֖אש וְאֶ ַ ַֽ
יִצְ ָ֜ ָחק אֶ ל־אַ ְב ָר ָ ִּ֤הם אָ ִביוֶ֙ ו ִַּ֣י ֹאמֶ ר אָ ִָּ֔בי ַו ּּ֖י ֹאמֶ ר ִהנֶ ִ ִַֽ֣ני ְב ִנֵּ֑י ַו ִּ֗י ֹאמֶ ר ִהנֵ ִּ֤ה הָ אֵ שֶ֙
שה לְ עֹלָ ּ֖ה
אֱֹלהים י ְִראֶ ה־ּלֵ֥ ֹו הַ ֶ ָ֛
ִ֞
שה לְ ע ָ ַֹֽלה׃ ח ַו ֶּ֙י ֹאמֶ רֶ֙ אַ ְב ָר ָּ֔ ָהם
ו ָ ְִ֣העֵ ָּ֔ ִצים וְאַ ּיֵ ֵ֥ה הַ ֶ ּ֖
ֵיהם י ְַח ָ ַּֽדו׃
ְב ִנֵּ֑י ַוּיֵלְ ֵ֥כּו ְשנ ֶ ּ֖
ֱֹלהים֒ ו ָ֨ ִַּיבֶ ן ָ ִּ֤שם אַ ְב ָרהָ ֶ֙ם אֶ ת־
שר ָ ַֽאמַ ר־לִ֣ ֹו הָ א ִ
שלישי ַו ָּי ִֹ֗באּו ֶ ַֽא ל־הַ מָ קֹום֮ ֲא ֶ ִ֣
ִּ֤שם אֹתֹוֶ֙ עַ ל־הַ ִמזְ ָּ֔ ֵבחַ
הַ ִמזְ ָּ֔ ֵבחַ ַוַָֽ֖ ַּי ֲע ּ֖ ֹרְך אֶ ת־הָ עֵ ִ ֵּ֑צים ַוַָֽ֖ ַּיעֲקֹ דֶ֙ אֶ ת־יִצְ ָ ִ֣חק ְבנָּ֔ ֹו וַּיָ ֶ
אֲכלֶת לִ ְשחֹּ֖ ט אֶ ת־
ת־המַ ֶ ֵּ֑
ִמ ַ ּ֖מעַ ל לָעֵ ִ ַֽצים׃ י וַּיִ ְשלַ ִּ֤ח אַ ְב ָרהָ ֶ֙ם אֶ ת־י ָָּ֔דֹו וַּיִ ַ ּ֖קח אֶ ַ ַֽ
ְבנַֽ ֹו׃ יא וַּיִ ְק ָ ָ֨רא אֵ ָָ֜ליו מַ לְ ַ ִּ֤אְך יְהו ֶָ֙ה ִמן־הַ ָשמַָּ֔ יִם ַו ּּ֖י ֹאמֶ ר אַ ְב ָר ָ ִ֣הם׀ אַ ְב ָר ָ ֵּ֑הם ַו ּּ֖י ֹאמֶ ר
ל־תעַ ש לּ֖ ֹו ְמ ֵּ֑אּומָ ה ִ ִ֣כי׀ עַ ָ ִ֣תה
ל־ת ְשלַ ִּ֤ח ָי ְַָֽ֖דָךֶ֙ אֶ ל־הַ ַָּ֔נעַ ר וְאַ ַ ֵ֥
ִה ֵנַֽנִ י׃ יב ַו ִּ֗י ֹאמֶ ר אַ ִ
ת־בנְ ָךֵ֥ אֶ ת־י ְִח ְידָךּ֖ ִמ ֶ ַֽמנִ י׃ יג וַּיִ ָָ֨שא
שכְ ָת אֶ ִ
ים ָּ֔ ַא ָתה ְו ֵ֥ל ֹא חָ ַ ָ֛
ֱֹלה ֶ֙
י ִַָ֗ד ְע ִתי ִ ַֽכי־י ֵ ְִּ֤רא א ִ
אַ ְב ָר ָ֜ ָהם אֶ ת־עֵ י ִ֗ ָניו ַוּי ְַר ֶ֙א ו ְִהנֵה־אַָּ֔ יִל אַ חַַ֕ ר ֶנא ַ ֱֵ֥חז בַ ְס ַ ּ֖בְך ְבקַ ְרנָ ֵּ֑יו וַּיֵ ִּ֤ לְֶך אַ ְב ָרהָ ֶ֙ם
וַּיִ ַ ִ֣קח אֶ ת־הָ ָּ֔ ַאיִל ַו ַּיעֲלֵ ֵ֥הּו לְ עֹלָ ּ֖ה ַ ֵ֥תחַ ת ְבנַֽ ֹו׃ יד וַּיִ ְק ָ ִ֧רא אַ ְב ָר ָ ָ֛הם ֵ ַֽשם־הַ מָ ֵ֥קֹום
הַ ּ֖הּוא יְהוָ ִ֣ה׀ י ְִר ֶ ֵּ֑אה ֲא ֶשרֶ֙ יֵאָ ֵ ִ֣מר הַ ּיָּ֔ ֹום ְב ַ ֵ֥הר יְהוָ ּ֖ה י ֵָר ֶ ַֽאה׃
רביעי וַּיִ ְק ָ ָ֛רא מַ לְ ַ ֵ֥אְך יְהוָ ּ֖ה אֶ ל־אַ ְב ָר ָ ֵּ֑הם ֵש ִנּ֖ית ִמן־הַ ָש ָ ַֽמיִם׃ טז ַו ַּ֕י ֹאמֶ ר ִ ֵ֥בי
ת־בנְ ָךֵ֥
שכְ תָ אֶ ִ
ית אֶ ת־הַ ָּד ָ ִ֣בר הַ ָּ֔ ֶזה ְו ֵ֥ל ֹא חָ ַ ּ֖
נִ ְש ַ ּ֖ב ְע ִתי ְנאֻם־יְהוָ ֵּ֑ה ִִ֗כי ַ֚ ַיעַ ן אֲ ֶ ִּ֤שר עָ ָ֨ ִש ֶָ֙
ידָך׃ יז ִ ַֽכי־בָ ֵרְִ֣ך ֲאבָ ֶרכְ ָךִ֗ וְהַ ְר ָ֨ ָבה אַ ְר ֶ ִּ֤בה ֶ ַֽאת־ז ְַרעֲָךֶ֙ כְ כֹוכְ ֵ ִ֣בי הַ ָש ָּ֔ ַמיִם
אֶ ת־י ְִח ֶ ַֽ
שעַ ר ֹאי ָ ְַֽביו׃ יח ו ְִה ְתבָ רֲכִ֣ ּו ְבז ְַרעֲָךָּ֔
ל־ש ַ ִ֣פת הַ ּיָ ֵּ֑ם ְוי ַ ִִ֣רש ז ְַרעֲָךָּ֔ ֵ ּ֖את ַ ֵ֥
שר עַ ְ
ְוכ ַַ֕חֹול ֲא ֶ ּ֖
ִּ֤שב אַ ְב ָרהָ ֶ֙ם אֶ ל־נְ עָ ָ ָּ֔ריו ַוּי ֻ ָָ֛קמּו
ֲשר ָש ַ ּ֖מ ְע ָת ְבקֹ ִ ַֽלי׃ יט וַּיָ ָ
ֹּ֖כל גֹויֵ ִ֣י הָ ָ ֵּ֑א ֶרץ עֵַ֕ ֶקב א ֶ ֵ֥
ֵ֥שב אַ ְב ָר ָ ּ֖הם ִב ְב ֵ ֵ֥אר ָ ַֽשבַ ע׃
שבַ ע וַּיֵ ֶ
ל־ב ֵ ִ֣אר ָ ֵּ֑
ַוּיֵלְ ֵ֥כּו י ְַח ָּדּ֖ו אֶ ְ
חמישי ַוי ְִִ֗הי אַ חֲ ֵריֶ֙ הַ ְּדבָ ִ ִ֣רים הָ אֵָּ֔ ּלֶה ַוּיֻגַ ֵ֥ד לְ אַ ְב ָר ָ ּ֖הם לֵא ֵּ֑ ֹמר ָ֠ ִהנֵה יָלְ ָָ֨דה ִמלְ ָכֵ֥ה גַם־
מּואל ֲא ִ ֵ֥בי
ת־ק ֵ ּ֖
ת־בּוז אָ ִ ֵּ֑חיו וְאֶ ְ
ת־עּוץ ְבכ ֹּ֖רֹו וְאֶ ִ֣
ִ ָ֛הוא בָ ִנּ֖ים לְ נ ֵָ֥חֹור אָ ִ ַֽחיָך׃ כא אֶ ֵ֥
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תּואל׃ כג
ת־פלְ ָ ּּ֖דש וְאֶ ת־י ְִדלָ ֵּ֑ף ו ֵ ְּ֖את ְב ֵ ַֽ
ִ֣שד וְאֶ ת־חֲ זָּ֔ ֹו וְאֶ ִ
ת־כ ֶ
א ָ ֲַֽרם׃ כב וְאֶ ֶ
אֲחי אַ ְב ָר ָ ַֽהם׃ כד
ת־ר ְב ָ ֵּ֑קה ְשמֹנָ ֵ֥ה ֶ֙ ֵאּל ֶֶ֙ה יָלְ ָ ִ֣דה ִמלְ כָָּ֔ ה לְ נ ָּ֖חֹור ִ ֵ֥
תּואל יָלַ ִ֣ד אֶ ִ
ּוב ֵ ּ֖
ְ
ת־תחַ ש ו ֶ ְַֽאת־
ת־טבַ ח וְאֶ ת־ ָּ֔ ַגחַ ם וְאֶ ַ ּ֖
וא אֶ ֶ ִ֣
ַם־ה ֶ֙
אּומה ו ֵ ִַּ֤תלֶד ג ִ
ּוש ָ ִ֣מּה ְר ָ ֵּ֑
ּופילַגְ ּ֖שֹו ְ
ִ ַֽ
מַ ע ָ ֲַֽכה׃
חצי קדיש

ִי ְתג ַַּדל ְוי ְִת ַק ַּדש ְשמֵ ּה ַרבָ א[ ,הקהל עונה :אָ מֵ ן] ְבעָ לְ מָ א ִּדי ְב ָרא כִ ְרעּותֵ ּה,
ּובזְ מַ ן
ּובחַ ּיֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ,בַ ֲע ָגלָא ִ
ּוביֹומֵ יכֹון ְ
כּותּה ְבחַ ּיֵיכֹון ְ
ְוי ְַמלִ יְך מַ לְ ֵ
ָק ִריב ,ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן[ .הקהל עונה :אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם
ַשא ְוי ְִתהַ ּדָ ר
ְיִתנ ֵ
ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא ].י ְִתבָ ַרְך ְוי ְִש ַתבַ ח ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרֹומַ ם ו ְ
ְוי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל ְשמֵ ּה ְּד ֻק ְד ָשא ְב ִריְך הּוא[ ,הקהל עונהְ :ב ִריְך הּוא] לְ עֵ ּלָא
לְ עֵ ּלָא ִמן כָל ִב ְרכָ ָתא ו ְִש ָיר ָתא ,תֻ ְש ְבחָ ָתא ְונֶחֱ מָ ָתא ּדַ אֲ ִמ ָירן ְבעָ לְ מָ א,
ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.
מפטיר ראש השנה (במדבר כט א-ו)
כָל־מלֶ ֵ֥אכֶ ת ֲעב ָ ֹּ֖דה
ְ
יעי ְבאֶ ָ ִ֣חד לַחִֹ֗ ֶדש ִ ַֽמ ְק ָרא־קָֹ֨ דֶ ֶ֙ש י ְִהיֶ ִ֣ה לָכֶָּ֔ ם
ּובַ חָֹ֨ ֶדש הַ ְש ִב ָ֜ ִ
יתם ֹע ָָ֜לה לְ ֵ ִּ֤ריחַ נִ יחָֹ֨ ֶ֙ ַח לה' ַ ִ֧פר בֶ ן־
רּועה י ְִהיֶ ֵ֥ה ל ֶ ַָֽכם׃ ב ַוע ֲִש ָ֨ ֶ
ִ֣ל ֹא ַתע ֲֵּ֑שּו יֵ֥ ֹום ְת ָ ּ֖
סלֶת
ּומנְ חָ ָּ֔ ָתם ּ֖ ֹ
ימם׃ ג ִ
ֵי־שנָ ָ֛ה ִש ְב ָ ּ֖עה ְת ִמ ִ ַֽ
בָ ָ ָ֛קר אֶ ָ ּ֖חד ַ ִ֣א יִל אֶ ָ ֵּ֑חד כְ בָ ִ ִ֧שים ְבנ ָ
ים ל ָּ֔ ַָפר ְשנֵ ֵ֥י עֶ ְשר ִֹנּ֖ים ל ָ ַָֽאיִל׃ ד וְעִ ָש ִ֣רֹון אֶ ָּ֔ ָחד
ֹלשה עֶ ְשרֹנִ ֶ֙
שמֶ ן ְש ָ ִּ֤
ְבלּולָ ִ֣ה בַ ָ ֵּ֑
יר־ע ִ ֵ֥זים אֶ ָ ּ֖חד חַ ָ ֵּ֑טאת לְ ַכ ֵ ּ֖פר
ּוש ִע ִ
ל ֶַכּ֖בֶ ש הָ אֶ ָ ֵּ֑חד לְ ִש ְב ַ ּ֖עת הַ כְ בָ ִ ַֽשים׃ ה ְ
ֵיהם
ּומנְ חָ ָּ֔ ָתּה וְנִ ְסכ ֶ ּ֖
ּומנְ חָ ִ֗ ָתּה ְועֹלַ ִּ֤ת הַ ָת ִמידֶ֙ ִ
ֵיכם׃ ו ִמּלְ בַ ֩ד ֹע ַָ֨לת הַ חָֹ֜ ֶדש ִ
ֲעל ֶ ַֽ
שה לה'׃
כְ ִמ ְשפָ ָ ֵּ֑טם לְ ֵרִ֣יחַ נִ יחָֹּ֔ חַ ִא ֶ ּ֖
הגבהה וגלילה

משה:
ִשראֵ ל :עַ ל ִפי ה' ְביַד ֶ
משה לִ ְפנֵי ְבנֵי י ָ
תורה ֲא ֶשר שם ֶ
וְזאת הַ ָ
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טובים .ו ְָרצָ ה
יאים ִ
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם .אֲ ֶשר בָ חַ ר ִבנְ ִב ִ
משה עַ ְבּדו.
תורה ּובְ ֶ
ְב ִד ְב ֵריהֶ ם הַ ֶנ ֱאמָ ִרים בֶ ֱאמֶ ת .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' .הַ בוחֵ ר בַ ָ
ּובנְ ִביאֵ י הָ אֱ מֶ ת וְהַ צֶדֶ ק:
ִשראֵ ל עַ מוִ .
ּובי ָ
ְ
הפטרה יום ב ראש השנה (ירמיהו לא א-יט)
יעֹו י ְִש ָר ֵ ַֽאל׃ ב
ַ֚ ֹכה אָ ַ ִ֣מר יְה ָּ֔ ָוה מָ ָצֵ֥א חֵ ןֶ֙ בַ ִמ ְד ָּ֔ ָבר ַ ּ֖עם ְש ִ ִ֣ר ֵידי ָ ֵּ֑ח ֶרב הָ לֵ֥ ֹוְך לְ הַ ְרגִ ּ֖
ל־כּ֖ן ְמ ַשכְ ִ ֵ֥תיְך ָ ַֽחסֶ ד׃ ג ִּ֤עֹוד
מֵ ָר ַ֕חֹוק יְהוָ ּ֖ה נִ ְר ָ ִ֣אה ִ ֵּ֑לי וְאַ הֲ ַ ִּ֤בת עֹול ֶָ֙ם אֲ הַ ְב ִָּ֔תיְך עַ ֵ
אֶ ְבנְֵךֶ֙ ְ ַֽו ִנ ְב ָּ֔ ֵנית ְבתּולַ ּ֖ת י ְִש ָר ֵ ֵּ֑אל ַ֚עֹוד ַת ְע ִ ִּ֣די תֻ ָּ֔ ַפיְִך ְוי ָָצּ֖את ִב ְמ ֵ֥חֹול ְמ ַשחֲ ִ ַֽקים׃ ד
ש ְמ ֵּ֑רֹון נ ְָט ֵ֥עּו נ ְֹט ִ ּ֖עים ו ְִח ֵ ַּֽללּו׃ ה ִ ִ֣כי יֶש־יָּ֔ ֹום קָ ְר ֵ֥אּו
ַ֚עֹוד ִת ְט ִ ִ֣עי כְ ָר ָּ֔ ִמים ְבהָ ֵרּ֖י ַֽ ֹ
אֱֹלהינּו׃ו כִ י־ ִֹ֣כה׀ אָ ַ ִ֣מר יְה ִ֗ ָוה
ֵ ַֽ
נֹצְ ִ ּ֖רים ְב ַ ִ֣הר אֶ ְפ ָ ֵּ֑ריִם ַ֚קּומּו ְו ַנעֲלֶ ִ֣ה צִ ּיָּ֔ ֹון אֶ ל־יְהוָ ּ֖ה
הֹושע יְהו ֶָ֙ה
לּו ו ְִא ְמרָּ֔ ּו ַ ִּ֤
גֹויֵּ֑ם הַ ְש ִ ִּ֤מיעּו ַ ַֽהלְ ֶ֙
ָרנִּ֤ ּו לְ ַ ַֽיעֲקֹ ֶ֙ב ִש ְמ ָּ֔ ָחה וְצַ הֲ לּ֖ ּו ְב ִ֣ר ֹאש הַ ִ
אֹותם מֵ ֶ ִ֣א ֶרץ צָ ִ֗פֹון ו ְִקבַ צְ ִתים֮
ֶ ַֽאת־עַ ְמָךָּ֔ ֵ ּ֖את ְשאֵ ִ ֵ֥רית י ְִש ָר ֵ ַֽאל׃ ז ִהנְ נִ ֩י מֵ ִָ֨ביא ָ֜ ָ
ּופ ָּ֔ ֵסחַ הָ ָ ֵ֥רה וְיֹ לֶ ֶּ֖דת י ְַח ָ ֵּּ֑דו ָק ָ ֵ֥הל ג ָּ֖דֹול י ֵָ֥שּובּו ֵ ַֽהנָה׃ ח ִב ְב ִ ִ֣כי
ִמּי ְַרכְ ֵתי־אָ ֶר ֒ץ ַ֚בָ ם ִע ּוֵ ִ֣ר ִ
ֹובילֵם֒ ַֽאֹולִ יכֵ ֶ֙ם אֶ ל־נַ ִ֣חֲ לֵי מַָּ֔ יִם ְב ֶד ִֶ֣רְך י ָָָּ֔שר ֵ֥ל ֹא יִכָ ְשלּ֖ ּו ָ ֵּ֑בּה
ָי ִֹ֗באּו ּוַֽ ְב ַתחֲ נּונִ י ֮ם ַֽא ִ
ִּ֤יתי לְ י ְִש ָראֵ ֶ֙ל לְ ָּ֔ ָאב וְאֶ ְפ ַ ּ֖ריִם ְב ֵֹ֥כ ִרי ַֽהּוא׃ ט ִש ְמ ִּ֤עּו ְדבַ ר־יְהו ֶָ֙ה גֹו ִָּ֔ים וְהַ ִ ֵ֥גידּו
ִ ַֽכי־הָ ִי ִ
ּושמָ ּ֖רֹו כְ ר ֶ ֵֹ֥עה עֶ ְד ַֽרֹו׃ י ִ ַֽכי־פָ ָ ֵ֥דה
בָ ִאִ ּּ֖יים ִממֶ ְר ָ ֵּ֑חק ו ְִא ְמרִ֗ ּו ְמז ֵ ִָּ֤רה י ְִש ָראֵ ֶ֙ל י ְַק ְבצֶָּ֔ נּו ְ
יְהוָ ּ֖ה ֶ ַֽאת־ ַיעֲקֵֹּ֑ ב ּוגְ אָ ַ֕לֹו ִמּיַ ּ֖ד חָ זָ ֵ֥ק ִמ ֶ ַֽמנּו׃ יא ּובָ אּו֮ ו ְִרנְ נִ֣ ּו ִב ְמרֹום־צִ ּיֹו ֒ן ְונָהֲ ר֞ ּו אֶ ל־
ל־בנֵי־ ּ֖צ ֹאן ּובָ ָ ֵּ֑קר וְהָ י ָ ְִּ֤תה נ ְַפ ָש ֶ֙ם
ל־תי ִ֣ ֹרש וְעַ ל־יִצְ ָּ֔ ָהר וְעַ ְ
ל־ּדגָןֶ֙ וְעַ ִ
ִ֣טּוב יְה ִ֗ ָוה עַ ָ
ֹא־יֹוסיפּו לְ ַד ֲא ָ ּ֖בה ַֽעֹוד׃ יב ָ ִ֣אז ִת ְש ַ ִּ֤מח ְבתּול ֶָ֙ה ְבמָ ָּ֔חֹול ּובַ חֻ ִ ֵ֥רים
ִ ֵ֥
כְ גַ ִָ֣֖ן ָר ָּ֔ ֶוה ְול
ֵיתי
יגֹונַֽם׃ יג ו ְִרּו ִ ָ֛
ּוזְ ֵק ִ ּ֖נ ים י ְַח ָּדֵּ֑ו וְהָ פַ כְ ִָ֨תי אֶ ְבלָ ִּ֤ם לְ ָששֹוןֶ֙ ו ְִנִ֣חַ ְמ ִָּ֔תים ו ְִשמַ ְח ִ ּ֖תים ִמ ָ
ְהוַֽה׃ יד ִֹ֣כה׀ אָ ַ ִ֣מר יְה ִָ֗וה ִ֣קֹול
ת־טּובי י ְִש ָ ּ֖בעּו נְ אֻ ם־י ָ
ִ ֵ֥
נֶ ֵ֥פֶ ש הַ כֹהֲ ִנּ֖ים ָ ֵּּ֑ד ֶשן וְעַ ִ ָ֛מי אֶ
רּורים ָר ֵ ּ֖חל ְמבַ ָכִ֣ה עַ ל־בָ נֶ ֵּ֑יהָ מֵ אֲנָ ָ֛ה לְ ִהנ ֵ ֵָ֥חם עַ ל־
ְב ָר ָ ִּ֤מה נִ ְשמָ ֶ֙ע נְ ִהיֶ֙ ְב ִ ִ֣כי ַת ְמ ִ ָּ֔
בָ נֶ ּ֖יהָ ִ ֵ֥כי אֵ ֶינַֽנּו׃ טו ִֹ֣כה׀ אָ ַ ִ֣מר יְה ִָ֗וה ִמנְ ִ ִּ֤עי קֹולְֵךֶ֙ ִמ ָּ֔ ֶבכִ י וְעֵ ינַ ָּ֖֖יְִך ִמ ִּד ְמ ָ ֵּ֑עה כִ ֩י ָ֨ ֵיש
יתְך נְ אֻם־
ֵש־ת ְקוָ ֵ֥ה לְ אַ חֲ ִר ֵ ּ֖
אֹויַֽב׃ טז ְוי ִ
ְשבּו מֵ ֶ ֵ֥א ֶרץ ֵ
ָש ָכִּ֤ר לִ ְפ ֻעּל ֵָתְךֶ֙ נְ אֻם־יְה ָּ֔ ָוה ו ָ ּ֖
נֹודד יִסַ ְר ֶַ֙תנִ יֶ֙ ָו ִַֽאּו ָּ֔ ֵָסר
בּולם׃ יז ָש ִ֣מֹועַ ָשמִַ֗ עְ ִתי אֶ ְפ ַ ֶ֙רי ִֶ֙ם ִמ ְת ֵָּ֔
ְשבּו בָ ִנּ֖ים לִ גְ ָ ַֽ
יְהוָ ֵּ֑ה ו ָ ֵ֥
שּוביֶ֙
ִ
אֱֹלהי׃ יח ִ ַֽכי־אַ חֲ ֵ ִּ֤רי
ָ ַֽ
יבנִ י וְאָ ָּ֔שּובָ ה ִ ֵ֥כי אַ ָ ּ֖תה יְהוָ ֵ֥ה
כְ ֵ ּ֖עגֶל ִ֣ל ֹא ל ָ ֵֻּ֑מד הֲ ִש ֵ ִ֣
57

אתי חֶ ְר ַ ֵ֥פת
ָש ִ
נִ ָּ֔ ַח ְמ ִתי ו ַ ְַֽאחֲ ֵריֶ֙ ִהּוָ ְִָ֣֖ד ָּ֔ ִעי סָ ַ ּ֖פ ְק ִתי עַ ל־י ֵָרְֵּ֑ך ַ֚ ֹב ְש ִתי ְוגַם־נִ כְ ַָּ֔ל ְמ ִתי ִ ֵ֥כי נ ָ ּ֖
י־מ ֵ ִּּ֤די דַ ְב ִריֶ֙ בָּ֔ ֹו ָז ֵֹ֥כר אֶ זְ כְ ֶ ּ֖רנּו
עּורי׃ יט הֲ בֵ ֩ן י ִַָ֨קיר ָ֜ ִלי אֶ ְפ ַ ִ֗ריִם ִַ֚אם יֶ ִ֣לֶד ַש עֲשֻ ָּ֔ ִעים ִ ַֽכ ִ
נְ ָ ַֽ
ְהוַֽה׃
ֵּ֑עֹוד עַ ל־ ִ֗ ֵכן הָ ִּ֤מּו מֵ עַ יֶ֙ ָּ֔לֹו ַר ֵ ֵ֥חם א ַרחֲ ֶ ּ֖מנּו נְ אֻ ם־י ָ
בָ רּוְך אַ ָתה ה' אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם .צּור כָ ל הָ עול ִָמים .צַ ִּדיק ְבכָל הַ ּדורות.
ּומ ַקּיֵם ֶשכָל ְּדבָ ָריו אֱ מֶ ת וָצֶ דֶ קֶ :נ ֱאמָ ן
הָ אֵ ל הַ ֶנ ֱאמָ ן הָ אומֵ ר ְו עושה .הַ ְמ ַדבֵ ר ְ
אַ ָתה הּוא ה' אֱלהֵ ינּו ְו ֶנ ֱאמָ נִ ים ְּדבָ ֶריָך .ו ְָדבָ ר ִמ ְּדבָ ֶריָך אָ חור לא יָשּוב ֵריקָ ם.
כִ י אֵ ל מֶ לְֶך ֶנ ֱאמָ ן ו ְַרחֲ מָ ן אָ תָ ה :בָ רּוְך אַ ָתה ה' .הָ אֵ ל הַ נֶאֱ מָ ן ְבכָל ְּדבָ ָריו:
ַרחֵ ם עַ ל צִ ּיון כִ י ִהיא בֵ ית חַ ּיֵינּו .וְתשמחה ותשכון בה לעולם ועד.
בָ רּוְך אַ ָתה ה'ְ .משמֵ חַ צִ ּיון ְבבָ נֶיהָ :
ּובמַ לְ כּות בֵ ית ּדָ וִד ְמ ִשיחֶ ָך.
שמחֵ נּו ה' אֱלהֵ ינּו ְבאֵ לִ ּיָהּו הַ נ ִָביא עַ ְבּדֶ ָך ְ
ְ
ִב ְמהֵ ָרה יָבוא ְו ָיגֵל לִ בֵ נּו .עַ ל כִ ְסאו לא י ֵֵשב זָר וְלא יִנְ חֲ לּו עוד אֲחֵ ִרים אֶ ת
כְ בודו .כִ י ְב ֵשם ָק ְד ְשָך ִנ ְשבַ עְ ָת לו ֶשּלא יִכְ בֶ ה נֵרו לְ עולָם וָעֶ ד :בָ רּוְך אַ תָ ה
ה' .מָ גֵן ָּדוִד:
יאים וְעַ ל יום חַ ג הַ ָשבּועות הַ זֶ ה ֶשנָתַ תָ
ֲבודה וְעַ ל הַ נְ ִב ִ
תורה וְעַ ל הָ ע ָ
עַ ל הַ ָ
שמחָ ה ,לְ כָ בוד ּולְ ִת ְפאָ ֶרת ,עַ ל הַ כל ה' אֱלהֵ ינּו
לָנּו ה' אֱלהֵ ינּו לְ ששון ּולְ ְ
אותְך .י ְִתבָ ַרְך ִש ְמָך ְב ִפי כָל חַ י תָ ִמיד לְ עולָם
ּומבָ ְרכִ ים ָ
מודים לְָך ְ
ֲאנ ְַחנּו ִ
וָעֶ ד :בָ רּוְך אַ ָתה ה'ְ .מ ַק ֵּדש (השבת) ישראל ויום הַ זִ כָרון.
מֹותינּו ָש ָרה ִר ְבקָ ה ָרחֵ ל ְולֵאָ ה
בֹותינּו אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק ְו ַיעֲקֹ ב ,ו ְִא ֵ
ִמי ֶשבֵ ַרְך ֲא ֵ
ּוקטַ נִ ים ,גְ בָ ִרים ְונ ִָשים ,בָ נֵינּו
הּוא יְבָ ֵרְך אֶ ת כָל הַ ָקהָ ל הַ ָקדֹוש הַ זֶ ה ,גְ דֹולִ ים ְ
ֲשר לָנּו .י ְִהי ָרצֹון ֶשמֶ לְֶך הָ עֹול ִָמים יְבָ ֵרְך אֹותָ נּו ְוי ְִשמַ ע אֶ ת
נֹותינּוְ ,וכָל א ֶ
ּוב ֵ
ְ
ְצּוקה .יְהֵ א ה' ְבסַ עֲדֵ נּוְ ,ו ָיגֵן בַ עֲדֵ נּו,
ְיֹושיעֵ נּו ִמכָל צָ ָרה ו ָ
ּלֹותינּו ,ו ִ
קֹול ְת ִפ ֵ
ְוי ְִפרֹש סֻ כַת ְשלֹומֹו עָ לֵינּוְ ,ויִטַ ע בֵ ינֵינּו אַ הֲ בָ ה וְאַ חֲ וָהָ ,שלֹום ו ְֵרעּות ,וִיסַ ּלֵק
ִיקּיֵם בָ נּו ִמ ְק ָרא ֶשכָתּוב :יהוה אֱֹלהֵ י אֲבֹותֵ יכֶ ם יֹוסֵ ף
ִשנְ אַ ת ִחנָם ִמבֵ ינֵינּו ,ו ַ
ֲעלֵיכֶם ָככֶם אֶ לֶף ְפעָ ִמים ,וִיבָ ֵרְך אֶ ְתכֶ ם כַאֲ ֶשר ִּדבֵ ר לָכֶ ם .וְכֵן י ְִהי ָרצֹון,
ְונ ֹאמַ ר אָ מֵ ן.
58

מֹותינּו ָש ָרה ִר ְבקָ ה ָרחֵ ל ְולֵאָ ה,
ֲבֹותינּו אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק ְו ַיעֲקֹ ב ,ו ְִא ֵ
ִמי ֶשבֵ ַרְך א ֵ
ֲשר נִ ְשבַ ע
הּוא יְבָ ֵרְך אֶ ת ְמ ִדינַת י ְִש ָראֵ ל ,וִי ַגּלֶה כְ בֹוד מַ לְ כּותֹו עַ ל הָ אֲדָ מָ ה א ֶ
אשי הַ ְמ ִדינָה ,שֶ ּיִ זְ כּו
בֹותינּו ל ֵָתת לָנּו .אָ נָא יהוה ,י ְִהי חַ ְס ְּדָך ִעם ָר ֵ
ַל ֲא ֵ
ּובלִ בֵ נּו
ּובצֶדֶ ק מֵ עַ ָתה וְעַ ד עֹולָם .תֵ ן ְבלִ בָ ם ְ
נֹותּה ּולְ בַ ְססָ ּה ְב ִמ ְשפָ ט ְ
לִ ְב ָ
אַ הֲ בַ ת אַ חֵ ינּו בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ְבכָל מָ קֹום ֶשהֵ םֶ ,שנֵעָ ֶשה ֻכּלָנּו אֲ גֻּדָ ה אַ חַ ת
ַלעֲשֹות ְרצֹונְ ָך ְבלֵבָ ב ָשלֵם .יהוה צְ בָ אֹות ,אֵ ל אֱֹלהֵ י י ְִש ָראֵ לְ ,שמָ ר־נָא עַ ל
ּומכָל ֶנגַע ּומַ חֲ לָה,
ְצּוקה ִ
חַ ָּילֵי צְ בָ א הַ הֲ ָגנָה לְ י ְִש ָראֵ ל וְהַ צִ ילֵם ִמכָל צָ ָרה ו ָ
אתם לְ ָשלֹום ּובֹואָ ם לְ בָ תֵ יהֶ ם
ֲשי י ְֵדיהֶ ם :צֵ ָ
ּושלַח ְב ָרכָה וְהַ צְ לָחָ ה ְבכָל מַ ע ֵ
ְ
ּולְ י ִַק ֵיריהֶ ם לְ חַ ּיִ ים ּולְ ָשלֹום .אָ ִבינּו ֶשבַ ָשמַ יִםִ ,שים ָשלֹום בָ אָ ֶרץ ו ְִש ְמחַ ת
ְשאֲ נַן וְאֵ ין מַ חֲ ִריד .וִיקֻ ּיַם בָ נּו ִב ְמהֵ ָרה
ְשקַ ט ו ַ
ְשב ַיעֲקֹ ב ו ָ
יֹושבֶ יהָ  ,ו ָ
עֹולָם לְ כָל ְ
ְביָמֵ ינּו ִמ ְק ָרא ֶשכָתּובְ :וי ְָשבּו ִאיש ַתחַ ת ג ְַפנֹו ו ְַתחַ ת ְתאֵ נָתֹו וְאֵ ין מַ חֲ ִריד,
יֹושבֵ י תֵ בֵ ל אַ ְרצֶ ָךְ ,וכֵן
ּופרֹש סֻ כַת ְשלֹומֶ ָך עַ ל כָל ְ
כִ י ִפי יהוה צְ בָ אֹות ִּדבֵ רְ .
י ְִהי ָרצֹוןְ ,ונ ֹאמַ ר אָ מֵ ן.

59

סדר תקיעת שופר
עת שערי רצון  /ר' יהודה בן שמואל עבאס

עֵ ת ַשע ֲֵרי ָרצֹון לְ ִהפָ תֵ חַ
יֹום אֶ ְה ֶיה כַפַ י לְ אֵ ל שֹוטֵ חַ
אָ נָא זְ כֹר נָא לִ י בְ יֹום הֹוכֵחַ
עֹוקֵ ד וְהַ נֶעְ קָ ד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
בָ אַ חֲ ִרית נֻסָ ה בְ סֹוף הַ עְ ָש ָרה
הַ בֵ ן ֲא ֶשר נֹולַד לְ ָך ִמשָ ָרה
נִק ָש ָרה
ִאם נ ְַפ ְשָך בֹו עַ ד ְמ ֹאד ְ
קּום הַ ֲעלֵהּו לִ י לְ עֹולָה בָ ָרה
זֹורחַ
עַ ל הַ ר ֲא ֶשר ָכבֹוד לְ ָך ֵ
עֹוקֵ ד וְהַ נֶעְ קָ ד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
אָ מַ ר לְ ָש ָרה כִ י חֲ מּודֵ ְך יִצְ חָ ק
גָדַ ל ְול ֹא לָמַ ד עֲבֹודַ ת ַשחַ ק
ְאֹורהּו אֲשֶ ר לֹו אֵ ל חָ ַק
אֵ לְֵך ו ֵ
אָ ְמ ָרה לְ כָה אָ דֹון ֲאבָ ל אַ ל ִת ְרחַ ק
עָ נָּה י ְִהי לִ בֵ ְך בְ אֵ ל בֹוטֵ ח
עֹוקֵ ד ְוהַ נֶעְ קָ ד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
ָש ַחַ ר ו ְִה ְשכִ ים לַהֲ ֹלְך בַ בֹקֶ ר
ּושנֵי נְ עָ ָריו ִמ ְמתֵ י הַ ֶשקֶ ר
ְ
ישי נָגְ עּו אֶ ל חֵ קֶ ר
יֹום הַ ְשלִ ִ
ַוּי ְַרא ְּדמּות ָכבֹוד וְהֹוד ָויֶקֶ ר
עָ מַ ד ו ְִה ְתבֹו ָנֵן לְ ִהמָ שֵ חַ
עֹוקֵ ד וְהַ נֶעְ קָ ד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
י ְָדעּו נְ עָ ָריו כִ י ְק ָראָ ם לֵאמֹר
אֹור הַ ְר ִאיתֶ ם צָ ץ בְ ר ֹאש הַ ר הַ מֹר
ֹאמרּו ל ֹא נֶחֱ זֶה ַרק מַ ְהמֹור
ַוּי ְ
ַחמֹור
עָ נָה ְשבּו פֹ ה עַ ם ְמשּולִ ים ל ְ ֲ
ַו ֲאנִ י וְהַ נַעַ ר לְ ִה ְשתַ טֵ חַ
עֹוקֵ ד וְהַ נֶעְ קָ ד וְהַ ִמזְ בֵ חַ

הָ לְ כּו ְשנֵיהֶ ם ַלעֲשֹות ִב ְמלָאכָה
ְו ַי ֲענֶה יִצְ חָ ק לְ אָ ִביו כָכָה
אָ ִבי ְראֵ ה אֵ ש ַועֲצֵ י מַ ֲע ְָרכָה
אַ ּיֵה ֲאדֹנִ י ֶשה אֲ ֶשר כַהֲ ְלָכָה
הַ אַ ְת ְביֹום זֶה ָּד ְתָך שֹוכֵחַ
עֹוקד וְהַ נ ְֶע ָקד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
ֵ
ְו ַי ֲענֶה אָ ִביו ְבאֵ ל חַ י מַ ְחסֶ ה
ֲשר י ְִראֶ ה לְ עֹו ָלה הַ ֶשה
כִ י הּוא א ֶ
ֹלהים ַי ֲע ְֶשה
ֲשר י ְַחפֹ ץ אֱ ִ
ַּדע כָל א ֶ
נִ ְבנֶה ְבנִ י הַ ּיֹום לְ פָ נָיו כִ סֵ א
אָ ז ַי ֲא ִמיר זֶבַ ח וְהַ זֹובֵ חַ
עֹוקד וְהַ נ ְֶע ָקד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
ֵ
ָּד ְפקּו ְב ַש ְע ֵרי ַרחֲ ִמים לִ ְפתֹחַ
הַ בֵ ן לְ ִה ָזבַ ח וְאָ ב לִ זְ בֹחַ
ּוב ַרחֲ מָ יו לִ ְבטֹחַ
קֹ וִים ְלָאֵ ל ְ
וְקֹ וֵי ה' יַחֲ לִ יפּו כֹחַ
ָּד ְרשּו ְבנ ְַחלַת אֵ ל לְ ִה ְס ַתפֵ חַ
עֹוקד וְהַ נ ְֶע ָקד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
ֵ
הֵ כִ ין עֲצֵ י עֹולָה ְבאֹון וָחַ יִל
ַו ַּיעֲקֹ ד יִצְ חָ ק ְ ַכעָ ְַקדֹו אַ יִל
ַוי ְִהי ְמאֹור יֹומָ ם ְבעֵ ינָם ַליִל
וַהֲ ְמֹון ְּדמָ עָ יו נֹוזְ לִ ים ְבחַ יִל
עַ יִן ְבמַ ר בֹוכָה ְולֵב ָשמֵ חַ
עֹוקד וְהַ נ ְֶע ָקד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
ֵ
ִשיחּו לְ ִא ִמי כִ י ְששֹונָּה פָ נָה
הַ בֵ ן ֲא ֶשר יָלְ ָדה לְ ִת ְש ִעים ָשנָה
הָ יָה לְ אֵ ש ּולְ מַ ֲאכֶ לֶת מָ נָה
אָ נָה ֲאבַ ֵקש לָּה ְמנַחֵ ם אָ נָה
צַ ר לִ י לְ אֵ ם ִת ְבכֶה ו ְִת ְתיַפֵ חַ
עֹוקד וְהַ נ ְֶע ָקד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
ֵ

ִממַ ֲא ֶכלֶת יֶהֱ מֶ ה ִמ ְדבָ ִרי
נָא חַ ְּדדָ ּה אָ בִ י וְאֶ ת מַ ְאסָ ִרי
חַ זֵק וְעֵ ת ְי ֵקַ ד יְקֹוד בִ בְ ָש ִרי
קַ ח עִ ְמָך הַ נִ ְשאָ ר מֵ ֶ ֲא ְפ ִרי
ו ְְאמֹר לְ ָש ָרה זֶה לְ יִצְ חָ ק ֵריחַ
עֹוקֵ ד וְהַ נֶעְ קָ ד ְוהַ ִמזְ בֵ חַ

אָ מַ ר לְ אַ ְב ָרהָ ם אֲדֹון ָשמַ יִם
אַ ל ִת ְשלְ חָ ה יָד אֶ ל ְשלִ יש אּוֹ ַריִם
שּובּו לְ ָשלֹום מַ לְ אֲכֵ י מַ ְח ַניִם
ְרּוש ַליִם
יֹום זֶה זְ כּות לִ ְבנֵי י ָ
פֹותחַ
בֹו ַשע ֲֵרי ַר ֲח ִמים אֲ נִ י ֵ
עֹוקד וְהַ נ ְֶע ָקד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
ֵ

ְויֶהֱ מּו כָל מַ לְ ֲאכֵי מֶ ְרכָבָ ה
ְש ָר ַף שֹואֲלִ ים בִ ְנדָ בָ ה
אֹופַ ן ו ָ
ִמ ְתחַ נְ נִ ים לָאֵ ל בְ עַ ד שַ ר צָ בָ א
אָ נָא ְתנָה ִפ ְדיֹום ְוכֹפֶ ר הָ בָ ה
אַ ל נָא י ְִהי עֹולָם בְ לִ י י ֵָרחַ
עֹוקֵ ד וְהַ נֶעְ קָ ד וְהַ ִמזְ בֵ חַ

ּושבֻעָ ה
יתָך שֹו ֵכן זְ בּול ְ
לִ ְב ִר ְ
זָכְ ָרה לְ עֵ ָדה סֹוע ֲָרה ּונְ גּועָ ה
ּותרּועָ ה
תֹוקעָ ה ְ
ּושמַ ע ְת ִקיעָ ה ְ
ְ
ֶו ֱאְמֹר לְ צִ ּיֹון בָ א זְ מַ ן הַ יְשּועָ ה
יִנֹון וְאֵ לִ ּיָה ֲאנִ י שֹולֵחַ
עֹוקד וְהַ נ ְֶע ָקד וְהַ ִמזְ בֵ חַ
ֵ

עּו־כֵּ֑ף
ל־הָ עַ ִמים ִת ְק ָ
אומרים ז' פעמים מזמור מז ל ְַמנַצֵֵּ֬ חַ ׀ לִ ְבנֵי־קֵֹּ֬ ַרח ִמזְ ַֽמֹור׃ ב ָ ַֽכ ַ֭
נֹורא ֶ ֵ֥מלְֶך ָ֝ ָגדֹול עַ ל־כָל־הָ ָ ַֽא ֶרץ׃
אֹלהים ְב ִ֣קֹול ִר ָנַֽה׃ ג ִ ַֽכי־יְהוָ ִ֣ה עֶ לְ יִ֣ ֹון ָ ֵּ֑
הָ ִ ֵ֥ריעּו ֵָ֝ל ִִ֗
ד י ְַד ֵ ִ֣בר עַ ִ ִ֣מים ַת ְח ֵ ֵּ֑תינּו ּוָ֝ לְ ֻא ִ֗ ִמים ַ ִ֣תחַ ת ַרגְ ֵ ַֽלינּו׃ ה י ְִבחַ ר־לָ ֵ֥נּו אֶ ת־נַחֲ ל ֵ ֵָּ֑תנּו ֶ ֵ֥את
שֹופר׃ ז
ָ ַֽ
ּועה ְיָ֝הֹ ִָ֗וה בְ ִ֣קֹול
ֹלהים ִב ְתר ָ ֵּ֑
גְ ָ֨אֹון ַי ֲע ֹּ֖קב ֲא ֶשר־אָ ֵ ִ֣הב ֶ ַֽסלָה׃ ו עָ לָ ִ֣ה ַ֭אֱ ִ
אֱֹלהים ז ְַמ ֵ֥רּו
ִִ֗
ֱֹלהים ז ֵ ֵַּ֑מרּו ז ְַמ ּ֖רּו לְ מַ לְ ֵכִ֣נּו ז ֵ ַַֽמרּו׃ ח ִ ִּ֤כי ֶ ּ֖מלְֶך כָל־הָ ָ ֵ֥א ֶרץ
ז ְַמ ִ֣רּו א ִ ִ֣
יבי
ֹלהים י ַ ִָּ֤שב׀ עַ ל־כִ סֵֵּ֬ א קָ ְד ַֽשֹו׃ י נְ ִ֘ד ֵ ִּ֤
ל־גֹויֵּ֑ם ָ֝אֱ ִִ֗
ֹלהים עַ ִ
מַ ְש ִ ַֽכיל׃ ט מָ לַ ְִ֣ך ַ֭ ֱא ִ
אֹלהים ָ ַֽמגִ נֵי־אִֶ֗ ֶרץ ְמ ִֹ֣אד ַנע ָ ֲַֽלה׃
ֱֹלהי אַ ְב ָ ַ֫ר ָ ֵ֥הם ִ ִ֣כי ַ֭ ֵ ַֽל ִ
עַ ָ֨ ִמים׀ ֶנ ֱא ִ֗ ָספּו עַ ם֮ א ֵ ֵ֪
ה' בְ קֹול שֹופָ ר
זּורה
לְ קַ בֵ ץ ֶשה ְפ ָ
ֹלהים בִ ְתרּועָ ה
עָ לָה ֱא ִ

י ְַש ִמיעַ יְשּועָ ה
ְבבֹוא חֶ זְ יֹון ְתשּועָ ה
ה' ְבקֹול שֹופָ ר

ה' בְ קֹול שֹופָ ר
עַ ל הַ ר הַ קֹ דֶ ש
וְאָ ז ַכנַת י ְִמינְָך
ֹלהים בִ ְתרּועָ ה
עָ לָה ֱא ִ

קֹול ִמ ָשמַ יִם
ְרּוש ַליִם
וְעַ ל י ָ
ְת ִהי כְ מֵ ר ֹאש נְ טּועָ ה
ה' ְבקֹול שֹופָ ר

ה' בְ קֹול שֹופָ ר
עֵ ת י ְִתקַ ע וְהָ לְַך
ּומַ לְ כּות הָ ִר ְשעָ ה
ֹלהים בִ ְתרּועָ ה
עָ לָה ֱא ִ

ְי ַגּלֶה ֵקץ ּוזְ מַ ן
ְבסַ עֲרֹות ֵתימָ ן
ֲאזַי ִת ְהיֶה ְפרּועָ ה
ה' ְבקֹול שֹופָ ר
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ה' בְ קֹול שֹופָ ר
נְ וֵה צִ ּיֹון ִת ְרקַ ע
ו ְִתנָתֵ ק וְתָ מּוש
ֹלהים בִ ְתרּועָ ה
עָ לָה ֱא ִ

ְבהַ ר הַ קֹ ֶדש ִת ְת ַקע
וְהַ ר ֵש ִעיר יִבָ ַקע
הַ ּי ֵָתד הַ ְתקּועָ ה
ה' ְבקֹול שֹופָ ר

קודם תקיעת שופר יאמר התוקע אלו הפסוקים בקול רם

אתי יָּה עָ נָנִ י בַ מֶ ְרחַ ב יָּה:
ִמן הַ מֵ צַ ר ָק ָר ִ
קולִ י ָשמָ ְע ָת אַ ל ַת ְעלֵם אָ זְ נְ ָך לְ ַרוְחָ ִתי לְ ַשוְעָ ִתי:
ראש ְּדבָ ְרָך אֱ מֶ ת ּולְ עולָם כָל ִמ ְשפַ ט צִ ְדקֶ ָך:
עֲרוב עַ ְב ְּדָך לְ טוב אַ ל יַעַ ְשקּונִ י ז ִֵדים:
ָשש אָ נכִ י עַ ל ִא ְמ ָר ֶתָך כְ מוצֵ א ָשלָל ָרב:
טּוב טַ עַ ם ו ַָדעַ ת ל ְַמ ֵדנִ י כִ י ְב ִמצְ וׂ ֶתיָך הֶ אֱמָ נְ ִתי:
ּומ ְשפָ טֶ יָך ל ְַמ ֵדנִ י:
נִ ְדבות ִפי ְרצֵ ה נָא ה' ִ
ֱלהים ִב ְתרּועָ ה ה' ְבקול שופָ ר:
עָ לָה א ִ
בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ה' אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָׁ עולָׁם
ותיו וְ צִּ ּוָׁנּו לִּ ְשמועַ קול שופָׁ ר:
ֲא ֶשר ִּק ְד ָׁשנּו ְב ִּמצְ ָׁ
בָׁ רּוְך אַ ָׁתה ה' אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָׁ עולָׁם
ֶשהֶ חֱ יָׁנּו ו ְִּקּיְ מָׁ נּו ו ְִּהגִּ יעָׁ נּו לַזְ מַ ן הַ זֶ ה:
תקיעה שברים-תרועה תקיעה:
תקיעה שברים-תרועה תקיעה:
תקיעה שברים-תרועה תקיעה:
תקיעה שברים תקיעה:
תקיעה שברים תקיעה:
תקיעה שברים תקיעה:
תקיעה תרועה תקיעה:
תקיעה תרועה תקיעה:
תקיעה תרועה תקיעה גדולה:
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ואח"כ בלחש

בותינּו ֶש ַיעֲלּו אֵ ּלּו הַ מַ לְ אָ כִ ים הַ ּיוצְ ִאים
י ְִהי ָרצון ִמּלְ פָ נֶיָך ה' אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ ֵ
ּומן הַ ְתרּועָ ה לִ ְפנֵי כִ סֵ א כְ בודֶ ָך
ּומן הַ ְשבָ ִרים ִ
ּומן הַ ְת ִקיעָ ה ִ
ִמן הַ שופָ ר ִ
ּותמַ ּלֵא עָ לֵינּו ְב ַרחֲ ִמים
ְוי ְַמלִ יצּו טוב בַ ע ֲֵדנּו ו ְֵתעָ ֶשה ִעמָ נּו אות לְ טובָ הְ :
בָ רּוְך אַ ָתה בַ עַ ל הָ ַרחֲ ִמים:
ואח"כ יאמר הש"ץ זה בקול רם והקהל חוזרים

יודעֵ י ְתרּועָ ה ה' ְבאור פָ נֶיָך יְהַ ּלֵכּון:
אַ ְש ֵרי הָ עָ ם ְ
ּובצִ ְד ָק ְתָך יָרּומּו:
ְב ִש ְמָך יְגִ ילּון כָל הַ ּיום ְ
ּוב ְרצונְ ָך ָתרּום ַק ְרנֵנּו:
כִ י ִת ְפאֶ ֶרת ֻע ָזמו אָ ָתה ִ
יתָך ,עוד יְהַ לְ לּוָך סֶ לָה :אַ ְש ֵרי הָ עָ ם ֶשכָכָ ה ּלו ,אַ ְש ֵרי הָ עָ ם
יושבֵ י בֵ ֶ
אַ ְש ֵרי ְ
ֲרומ ְמָך אֱלוהַ י הַ מֶ לְֶך ,וַאֲ בָ ְרכָה ִש ְמָך לְ עולָם וָעֶ ד:
ֶשה' אֱלהָ יוְ :ת ִהּלָה לְ ָדוִד ,א ִ
ּומהֻ ּלָל ְמאד ,וְלִ גְ ֻדּלָתו
ְבכָל יום ֲא בָ ְר ֶכךַָ ,ואֲהַ לְ לָה ִש ְמָך לְ עולָם וָעֶ ד :גָדול ה' ְ
בּורתיָך יַגִ ידּו :הֲ דַ ר כְ בוד הודֶ ָך ,ו ְִד ְב ֵרי
ֶ
ֲשיָךּ ,וגְ
ְשבַ ח מַ ע ֶ
אֵ ין חֵ ֶקרּ :דור לְ דור י ַ
טּובָך
אתיָך יאמֵ רּוּ ,וגְ ֻדּל ְָתָך אֲ סַ ְפ ֶרנָה :זֵכֶר ַרב ְ
נור ֶ
אתיָך אָ ִשיחָ הֶ :ועֱזּוז ְ
נִ ְפלְ ֶ
י ִַביעּו ,וְצִ ְד ָק ְתָך י ְַרנֵנּו :חַ נּון ו ְַרחּום ה' ,אֶ ֶרְך אַ פַ יִם ּוגְ ָדל חָ סֶ ד :טוב ה' לַכל,
ֲשיָך ,וַחֲ ִס ֶידיָך יְבָ ְרכּוכָ ה :כְ בוד
ֲשיו :יודּוָך ה' כָל מַ ע ֶ
ו ְַרחֲ מָ יו עַ ל כָל מַ ע ָ
הודיעַ לִ ְבנֵי הָ אָ ָדם גְ בּורתָ יוּ ,וכְ בוד הֲ דַ ר
בּור ְתָך י ְַדבֵ רּו :לְ ִ
כּותָך יאמֵ רּו ּוגְ ָ
מַ לְ ְ
כּותָך מַ לְ כּות כָ ל עול ִָמיםּ ,ומֶ ְמ ַשלְ ְתָך ְבכָל ּדור וָדר :סומֵ ְך ה'
מַ לְ כּותו :מַ לְ ְ
ְשבֵ רּו ,וְאַ תָ ה נותֵ ן לָהֶ ם
פּופים :עֵ ינֵי כל אֵ לֶיָך י ַ
ְזוקף לְ כָל הַ כְ ִ
נפלִ ים ,ו ֵ
לְ כָל הַ ְ
פותחַ אֶ ת י ֶָדָךּ ,ומַ ְש ִביעַ לְ כָל חַ י ָרצון :צַ ִּדיק ה' ְבכָל
ֵ
אֶ ת אָ כְ לָם ְב ִעתו:
קראָ יו ,לְ כל אֲ ֶשר י ְִק ָראֻ הּו בֶ ֱאמֶ ת:
ֲשיוָ :קרוב ה' לְ כָל ְ
ְּד ָרכָיו ,וְחָ ִסיד ְבכָל מַ ע ָ
ְיושיעֵ ם :שומֵ ר ה' אֶ ת כָ ל אהֲ בָ יו,
ֲשה ,וְאֶ ת ַשוְעָ ָתם י ְִשמַ ע ו ִ
ְרצון י ְֵראָ יו ַיע ֶ
וְאֵ ת כָל הָ ְר ָש ִעים י ְַש ִמידְ :ת ִהּלַת ה' י ְַדבֶ ר ִפי ,וִיבָ ֵרְך כָל בָ ָשר ֵשם קָ ְדשו
לְ עולָם וָעֶ דַ :ו ֲאנ ְַחנּו נְ בָ ֵרְך יָּה ,מֵ עַ ָתה וְעַ ד עולָם ,הַ לְ לּויָּה:
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הכנסת ספר תורה
י ְִּמֹלְך ה' לְ עֹולָׁם אֱ ֹלהַ יְִּך צִּ ּיֹון לְ דֹר ָׁודֹר הַ לְ לּו יָּׁה:

ְשמָ יִםַ .וּי ֶָרם קֶ ֶרן
יְהַ לְ לּו אֶ ת ֵשם ְייָ ,כִ י נִ ְשגָב ְשמֹו לְ בַ ּדֹו .הֹודֹו עַ ל אֶ ֶרץ ו ָ
לְ עַ מֹוְ ,ת ִהּלָה לְ כָל חֲ ִס ָידיו ,לִ ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל עַ ם ְקרֹבֹו ,הַ לְ לּויָּה.
ְישבֵ י בָ ּה :כִ י הּוא עַ ל י ִַמים
ּומלואָ ּהֵ .תבֵ ל ו ְ
כשחל בחול לְ ָדוִד ִמזְ מור .לה' הָ אָ ֶרץ ְ
ּומי יָקּום ִב ְמקום קָ ְדשוְ :נ ִקי
יְסָ ָדּה .וְעַ ל נְ הָ רות יְכונְ נֶהָ ִ :מי ַי ֲעלֶה ְבהַ ר ה'ִ .
ַשוְא נ ְַפ ִשי וְלא נִ ְשבַ ע לְ ִמ ְרמָ ה :יִשא ְב ָר ָכה
כַפַ יִם ּובַ ר לֵבָ בֲ .א ֶשר לא נָשא ל ָ
ּדר ָשיוְ .מבַ ְק ֵשי פָ נֶיָך ַיעֲקב סֶ לָה:
מֵ אֵ ת ה'ּ .וצְ ָד ָקה מֵ אֱלהֵ י י ְִשעו :זֶה ּדור ְ
אשיכֶם ו ְִהנָשאּו ִפ ְתחֵ י עולָםְ .ויָבוא מֶ לְֶך הַ כָ בודִ :מי זֶה מֶ לְֶך
שאּו ְשעָ ִרים ָר ֵ
אשיכֶ ם ּושאּו ִפ ְתחֵ י
הַ ָכבוד .ה' ִעזּוז וְגִ בור .ה' גִ בור ִמלְ חָ מָ ה :שאּו ְשעָ ִרים ָר ֵ
עולָםְ .ויָבא מֶ לְֶך הַ ָכבודִ :מי הּוא זֶה מֶ לְֶך הַ כָ בוד .ה' צְ בָ אות הּוא מֶ לְֶך
הַ ָכבוד סֶ לָה:
כשחל בשבת ִמזְ ִ֗מֹור לְ ַָ֫דִוֵ֥ד הָ ִ֣בּו לה' ְבנֵ ִ֣י אֵ ִ ֵּ֑לים הָ ֵ֥בּו לה' כָ ֵ֥בֹוד ָו ַֹֽעז׃ ב הָ ִ֣בּו לה'
ל־ה ָ ֵ֥מ ִים ֵ ַֽאל־הַ ָכ ֵ֥בֹוד
כְ ִ֣בֹוד ְש ֵּ֑מֹו ִה ְש ַתחֲ וֵ֥ ּו לה' ְבהַ ְד ַרת־קַֹֽ ֶדש׃ ג ֵ֥קֹול יְה ִָ֗וה עַ ַ֫ ַ
ל־מיִם ַר ִ ַֽבים׃ ד קֹול־יְהוָ ֵ֥ה בַ ֵֹּ֑כחַ ֵ֥קֹול ְיָ֝ה ִָ֗וה בֶ הָ ָ ַֽדר׃ ה ִ֣קֹול ְַ֭יהוָה
ִה ְר ִ ֵּ֑עים ְיָ֝ה ִ֗ ָוה עַ ַ ֵ֥
מֹו־עגֶל לְ בָ נֵ֥ ֹון ְו ִָ֝ש ְר ִֹ֗ין
ֵ ֵּ֑
ידם כְ
ְש ֵ ֵ֥בר ְיָ֝ה ִ֗ ָוה אֶ ת־אַ ְרזֵ ֵ֥י הַ ּלְ בָ נַֽ ֹון׃ ו ַוּי ְַר ִק ֵ ֵ֥
ש ֵ ִֹ֣בר ֲא ָר ִזֵּ֑ים ַוי ַ
ן־ראֵ ִ ַֽמים׃ ז קֹול־יְהוָ ֵ֥ה חֹ צִֵ֗ ב לַהֲ ֵ֥בֹות ֵ ַֽאש׃ ח ִ֣קֹול ְַ֭יהוָה י ִ ִָ֣חיל ִמ ְד ָ ֵּ֑בר י ִ ֵָ֥חיל
כְ ִ֣מֹו בֶ ְ
ת ַוַָּֽ֖יֶחֱ ֵ֪שֹף יְעַָ֫ ֵ֥רֹות ּובְ הֵ יכָלֵּ֑ ֹו ָֻ֝כ ִּ֗לֹו
ְיָ֝ה ִ֗ ָוה ִמ ְד ַבֵ֥ר ָק ֵ ַֽדש׃ ט ִּ֤קֹול יְה ָָ֨וה׀ יְחֹולֵ ִ֣ל אַ ּיָלֹו ֮
עֹולם׃ יא ְ ַֽיה ִָ֗וה ַ֭ ֹעז לְ עַ ִ֣מֹו
ֵ֥שב ְיָ֝ה ִָ֗וה ֶ ִ֣מלְֶך לְ ָ ַֽ
ָשב וַּיֵ ֶ
ֹמר ָכ ַֽבֹוד׃ י ְַ֭יהוָה לַמַ ִ֣בּול י ָ ֵּ֑
א ֵ ֵ֥
ִתן יְה ָ֓ ָוה׀ יְבָ ֵרְּ֖ך אֶ ת־עַ ִ֣מֹו בַ ָשלַֽ ֹום׃
י ֵ ֵּ֑
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ָשא מַ לְ כּותֶ ָךְ .ויִכון
נורא וְאָ יםּ .ובו ִתנ ֵ
ֻשת הַ ּיום .כִ י הּוא ָ
תקף ְקד ַ
ּונְ ַתנֶה ֶ
ְבחֶ סֶ ד כִ ְסאֶ ָך .ו ְֵת ֵשב עָ ָליו בֶ אֱ מֶ ת :אֱ מֶ ת כִ י אַ ָתה הּוא ַדּיָן ּומוכִ יחַ וְיודֵ עַ וָעֵ ד.
ְחותם (וְסופֵ ר ּומונֶה) .ו ְִתזְ כר כָל הַ נִ ְשכָחות .ו ְִת ְפתַ ח אֶ ת סֵ פֶ ר
ְכותב ו ֵ
ו ֵ
ּובשופָ ר גָדול יִתָ קַ ע .וְקול
ְחותם יַד כָ ל אָ ָדם בוְ .
הַ זִ כְ רונותּ .ומֵ אֵ לָיו י ִָק ֵרא .ו ָ
ְיאמרּו ִהנֵה יום
ִשמַ עּ .ומַ לְ אָ כִ ים יֵחָ פֵ זּון .ו ְִחיל ְּורעָ ָדה יאחֵ זּון .ו ְ
ְּד מָ מָ ה ַד ָקה י ָ
הַ ִּדין .לִ ְפקוד עַ ל צְ בָ א מָ רום בַ ִּדין .כִ י לא יִזְ כּו ְבעֵ ינֶיָך בַ ִּדין .וְכָל בָ אֵ י עולָם
יַעַ ְברּון לְ פָ נֶיָך כִ ְבנֵי מָ רון :כְ בַ ָק ַרת רועֶ ה עֶ ְדרו .מַ ע ֲִביר צאנו תַ חַ ת ִש ְבטו.
כֵן ַתע ֲִביר ו ְִת ְספר ו ְִת ְמנֶה ו ְִת ְפקד נֶפֶ ש כָל חָ י .ו ְַת ְחתְך ִקצְ בָ ה לְ כָל ְב ִרּיותֶ יָך.
ו ְִתכְ תב אֶ ת גְ זַר ִּדינָם:
ּוביום צום כִ פּור יֵחָ ֵתמּון .כַ מָ ה יַעַ ְברּון .וְכַ מָ ה יִבָ ֵראּון.
ְבראש הַ ָשנָה ִיכ ֵָתבּוןְ .
ּומי בָ אֵ שִ .מי בַ חֶ ֶרב.
ּומי לא ְב ִקצוִ .מי בַ מַ יִםִ .
ּומי יָמּותִ .מי ְב ִקצוִ .
ִמי י ְִחיֶהִ .
ּומי
ּומי בַ מַ גֵפָ הִ .מי בַ חֲ נִ יקָ הִ .
ּומי בַ צָ מָ אִ .מי בָ ַרעַ שִ .
ּומי בַ חַ ּיָהִ .מי בָ ָרעָ בִ .
ִ
ּומי י ְִתיַסָ רִ .מי
ִשלֵוִ .
ּומי יִטָ ֵרףִ .מי י ָ
ִש ֵקטִ .
ּומי יָנּועַ ִ .מי י ָ
בַ ְס ִקילָהִ .מי יָנּוחַ ִ .
ּומי יָרּום:
ִשפֵ לִ .
ּומי יֵעָ ֵשרִ .מי י ָ
יֵעָ נִ יִ .
ּות ִּפלָׁה ּוצְ דָׁ ָׁקה :מַ ע ֲִּב ִּירין אֶ ת רעַ הַ גְ ז ֵָׁרה:
ּותשּובָׁ ה ְ
ְ
כִ י כְ ִש ְמָך כֵן ְת ִהּל ֶָתָךָ .ק ֶשה לִ כְ עס וְנוחַ לִ ְרצות .כִ י לא תַ ְחפץ ְבמות הַ מֵ ת.
כִ י ִאם ְבשּובו ִמ ַּד ְרכו וְחָ יָה .וְעַ ד יום מותו ְתחַ כֶ ה ּלוִ .אם יָשּוב ִמּיָד ְתקַ ְבלו:
יודעַ יִצְ ָרם .כִ י הֵ ם בָ ָשר וָדָ ם :אָ דָ ם יְסודו
ֱאמֶ ת כִ י אַ ָתה הּוא יוצְ ָרם .וְאַ ָתה ֵ
מֵ עָ פָ ר .וְסופו לֶעָ פָ רְ .בנ ְַפשו י ִָביא ל ְַחמו .מָ שּול כְ חֶ ֶרס הַ נִ ְשבָ ר .כְ חָ צִ יר יָבֵ ש.
פורחַ ְ .וכַחֲ לום
נושבֶ תּ .וכְ אָ בָ ק ֵ
ָ
ּוכְ צִ יץ נובֵ ל .כְ צֵ ל עובֵ רּ .וכְ עָ נָן כָ לָהּ .וכְ רּוחַ
ארְך
יָעּוף :וְאַ ָתה הּוא מֶ לְֶך אֵ ל חַ י ו ְַקּיָם :אֵ ין ִקצְ בָ ה לִ ְשנותֶ יָך .וְאֵ ין קֵ ץ לְ ֶ
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בודָך .וְאֵ ין לְ פָ ֵרש עֵ לּום ְשמֶ ָךִ .ש ְמָך נָאֶ ה לְ ָך.
יָמֶ יָך :וְאֵ ין לְ ַשעֵ ר מַ ְרכְ בות כְ ֶ
את ִב ְשמֶ ָך:
ּושמֵ נּו ָק ָר ָ
וְאַ ָתה נָאֶ ה לִ ְשמֶ ָךְ .
שובה למעונך ושכון בבית מאויך .כי כל פה וכל לשון יתנו הוד והדר
ּובנֻחֹ ה י ֹאמַ ר :שּובָ ה ְי ָי ִר ְבבֹות אַ לְ פֵ י י ְִש ָראֵ ל .עֵ ץ חַ ּיִ ים ִהיא
למלכותךְ .
יקים בָ ּהְ ,ות ְֹמכֶיהָ ְמאֻ ָשרְּ .ד ָרכֶיהָ ַד ְרכֵי נֹעַ ם ,וְכָל נְ ִתיבֹתֶ יהָ ָשלֹום.
לַמַ חֲ זִ ִ
הֲ ִשיבֵ נּוְ ,ייָ ,אֵ לֶיָך ְונָשּובָ ה ,חַ ֵּדש יָמֵ ינּו כ ֶ ַֽקדֶ ם.
חֹ ן ָתחֹ ן עַ ל בָ נֶיָך ,לְָך ָש ִבים
י ְֵר ִאים עֵ ת י ִָק ְראּו ,ל ִַּדין.
ָזכֹר ִתזְ כֹר ַרחֲ ִמים ,יֹום הַ ִּדין
חֹושבֵ י
לִ ֵיראֶ יָך ּולְ ְ
ּופ ֵדנִי
ָק ֵרב לִ י ְשנַת גֹאֵ לְ ,
ּוזְ כָר לִ י זְ כּות ִאיש ָתם

ּובפַ חַ ד לְ פָ נֶיָך ,נִ צָ ִבים
ְ
כִ י עַ ל כֵן בָ אּו ,נִ כְ אָ ִבים:
הָ פֵ ר כַ עַ ס ּוזְ עָ ִמים ,עֵ ת תָ ִדין
יֹושבֵ י ,עַ ל ִמ ִּדין:
ְשמֶ ָך הֵ מָ ה ְ
עַ ל מֵ י ְמנּוחֹות הָ אֵ ל ,תַ נְ חֵ נִ י
כַחֹותםִ ,שימֵ נִ י:
ָ
עַ ל לִ ְבָך

סוגרים את ארון הקודש

66

חצי קדיש

עּותּהְ ,ו ַי ְמלִ יְך מַ לְ כּותֵ ּה
י ְִתג ַַּדל ְוי ְִת ַק ַּדש ְשמֵ ּה ַרבָ אְ .בעָ לְ מָ א ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּובזְ מַ ן קָ ִריב ,ו ְִא ְמרּו
ּובחַ ּיֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל ,בַ ֲע ָגלָא ִ
ּוביֹומֵ יכֹון ְ
ְבחַ ּיֵיכֹון ְ
אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא .י ְִתבָ ַרְך ְוי ְִשתַ בַ ח
ַש א ְוי ְִתהַ ָּדר ְוי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל ְשמֵ ּה ְּדקֻ ְד ָשא ְב ִריְך
ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרֹומַ ם ְוי ְִתנ ֵ
כָתא ו ְִש ָיר ָתא ,תֻ ְש ְבחָ ָתא ְונֶחֱ מָ תָ א ּדַ אֲ ִמ ָירן
הּוא .לְ עֵ ּלָא ולְ עֵ ּלָא ִמן כָל ִב ְר ָ
ְבעָ לְ מָ א ,ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.

רשות לקהל ולחזן לפני חזרת הש"ץ

אָ ָתאנּו לְ חַ ּלֹות פָ נֶיָך
כִ י חֶ סֶ ד ֶו ֱאמֶ ת י ְַק ְּדמּו פָ נֶיָך
יקם ִמּלְ פָ נֶיָך
ישנּו נָא אַ ל ְת ִשיבֵ נּו ֵר ָ
נָא אַ ל ְת ִב ֵ
ּושלַח לָנּו יְשּועָ ה ו ְַרחֲ ִמים ִמ ְמעֹונֶָך
ְסלַח לָנּו ְ
אָ ָתאנּו לְ בַ ֵקש ִמ ְמָך כַפָ ָרה
ְנֹורא ִמ ְשגָב לְ ִעתֹות בַ צָ ָרה
אָ יֹ ם ו ָ
ּוב ִש ְמָך ִנ ְק ָרא
ְתחַ ּיֵינּו ְתחָ נֵנּו ְ
ּושלַח לָנּו יְשּועָ ה ו ְַרחֲ ִמים ִמ ְמעֹונֶָך
ְסלַח לָנּו ְ
אוחילָה לָאֵ ל אֲחַ ּלֶה פָ נָיו.
ִ
אֶ ְש ֲאלָה ִממֶ נּו מַ ֲענֵה לָשון.
ֲא ֶשר ִב ְקהַ ל עָ ם אָ ִשיר עֻזו.
אַ ִביעָ ה ְרנָנות ְבעַ ד ִמ ְפעָ לָיו.
לְ אָ ָדם מַ עַ ְרכֵי לֵבּ ,ומֵ ה' מַ ֲענֵה לָשון:
תפילת עמידה למוסף ראש השנה
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ּופי יַגִ יד ְת ִהּל ֶָתָך.
ֲא ֹדנָיְ ,שפָ ַתי ִת ְפ ָתח ִ
א .אבות

בָ רּוְך אַ ָתה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
בֹותינּו ,אֱֹלהֵ י אַ ְב ָרְהָ ם ,אֱֹלהֵ י
ֲא ֵ
יִצְ חָ ק ,וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,הָ אֵ ל הַ גָדֹול
נֹורא,אֵ ל עֶ לְ יֹון ,קֹונֵה
הַ גִ בֹור וְהַ ָ
שמים וארץ,

בָ רּוְך אַ ָתה ְייָ ,אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
מֹותינּו ,אֱֹלהֵ י אַ ְב ָ ְרהָ ם,
בֹותינּו ו ְִא ֵ
אֲ ֵ
אֱֹלהֵ י יִצְ חָ ק וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב ,אֱֹלהֵ י
ָש ָרה ,אֱֹלהֵ י ִר ְבקָ ה  ,אֱֹלהֵ י ָרחֵ ל
וֵאֹלהֵ י לֵאָ ה ,הָ אֵ ל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור
נֹורא ,אֵ ל עֶ לְ יֹון ,קֹונֵה שמים
וְהַ ָ
וארץ,

זָכְ ֵרנּו לְ חַ ּיִ ים מֶ לְֶך חָ פֵ ץ בַ חַ ּיִ ים,
ְוכ ְָתבֵ נּו ְבסֵ פֶ ר הַ חַ ּיִ ים,
ֱלהים חַ ּיִ ים.
לְ מַ עַ נְ ָך א ִ

ֲבֹותינּו,
מגננו ומגן א ֵ
מבטחנו בכל דור ודור.
בָ רּוְך אַ ָתה ה' מָ גֵן אַ ְב ָרהָ ם
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מגננו ומגן אֲבֹותֵ ינּו ו ְִאמֹותֵ ינּו,
מבטחנו בכל דור ודור.
ְש ָרה.
בָ רּוְך אַ ָתה ה' מָ גֵן אַ ְב ָרהָ ם ו ָ

ב .גבורות
אַ ָתה גִ בֹור ואין כמוך ,חזק ואין זולתך,
ומחַ ּיֵה מֵ ִתים
ְמכַלְ כֵל חַ ּיִ ים ְ
ּומֹוריד הַ טָ ל
ִ
מַ ִשיב הָ רּוחַ
צמיחַ
כְ הֶ ֶרף עַ ּיִ ן ישּועָ ה לָנּו ַת ִ
ְצּוריו לְ חַ ּיִ ים ְב ַרחֲ ִמים
ִמי ָכמוָך אָ ב הָ ַרחֲ מָ ן .זוכֵר י ָ
ְו ֶנ ֱאמָ ן אַ ָתה לְ הַ חֲ יות מֵ ִתים :בָ רּוְך אַ ָתה ה'ְ ,מחַ ּיֵה הַ מֵ ִתים.
בחזרת הש"צ

ִּש ָׁראֵ ל ְקבּוצֵ י
ֶתר י ְִּתנּו לְ ָך ה' ֱאלהֵ ינּו מַ לְ אָׁ כִּ ים הֲ מונֵי ַמ ְעלָׁה ִּעם עַ ְמָך י ְ
כ ֶ
ְשלֵשּו כַדָׁ בָׁ ר הָׁ אָׁ מּור עַ ל יַד נְ בִּ יאָׁ ְך :ו ְָׁק ָׁרא זֶה
ֻשה לְ ָך י ַ
מַ טָׁ ה .יַחַ ד ֻכלָׁם ְקד ָׁ
אֶ ל זֶה וְאָׁ מַ ר:
ָׁקדושָׁ .קדושָׁ .קדוש ה' צְ בָׁ אותְ .מלא כָׁ ל הָׁ אָׁ ֶרץ כְ בודו:
ּומ ָׁש ְר ָׁתיו שואֲ לִּ ים אַ ּיֵה ְמקום כְ בודו לְ הַ ע ֲִּריצו:
כְ בודו מָׁ לֵא עולָׁם ְ
ְאומ ִּרים :בָׁ רּוְך כְ בוד ה' ִּמ ְמקומו:
לְ עֻמָׁ ָׁתם ְמ ַש ְב ִּחים ו ְ
ָׁבקר בְ כָׁ ל יום ָׁת ִּמיד
ִּמ ְמקומו הּוא יִּפֶ ן ְב ַרחֲ ָׁמיו לְ עַ מו הַ ְמיַחֲ ִּדים ְשמו עֶ ֶרב ו ֶ
ִּש ָׁראֵ ל .ה' אֱ להֵ ינּו ה' אֶ חָׁ ד:
אומ ִּרים פַ ע ֲַמיִּם ְבאַ הֲ בָׁ הְ :שמַ ע י ְ
ְ
יושיעֵ נּו
מושיעֵ נּו .הּוא ִּ
הּוא ֱאלהֵ ינּו .הּוא אָׁ ִּבינּו .הּוא מַ לְ כֵנּו .הּוא ִּ
ְויִּגְ אָׁ לֵנּו ֵשנִּ יתְ .וי ְַש ִּמיעֵ נּו ְב ַרחֲ ָׁמיו לְ עֵ ינֵי כָׁ ל חַ י לֵאמר .הֵ ן גָׁאַ לְ ִּתי אֶ ְתכֶם
ֵאלהים .אֲ נִּ י ה' אֱ להֵ יכֶ ם:
אשית לִּ ְהיות לָׁכֶ ם ל ִּ
אַ חֲ ִּרית כְ ֵר ִּ
ּוב ִּד ְב ֵרי ָׁק ְד ָׁשְך ָׁכתּוב לֵאמר:
ְ
י ְִּמלְך ה' לְ עולָׁם ֱאלהַ יְִּך צִּ ּיון לְ דר וָׁדר הַ לְ לּויָּׁה:
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ֲשיָך ואֵ ימָ תָך עַ ל כָל מַ ה שֶ בָ ָראתָ ,
ובכן ֵתן פַ חדָך יהוָה אֱֹלהֵ ינּו עַ ל כָל מַ ע ֶ
ברּואים ,ויֵעָ שּו ֻכלָם ֲאגֻּדָ ה
ִ
וּיִ ָיראּוָך כָל הַ מַ ע ֲִשים ,וּיִ ְש ַתחֲ וּו לפָ נֶיָך כָל הַ
אֶ חָ ת ַלעֲשות רצונָך בלֵבָ ב ָשלֵם .כמו ֶשי ַָדענּו יהוָה אֱֹלהֵ ינּוֶ ,ש ִשלטון ביָדֶ יָך
את.
נורא עַ ל כָל מַ ה ֶשבָ ָר ָ
ושמָך ָ
ימינֶָךִ ,
ּוגבּורה ִב ִ
ָ
לדורשיָךִ ,פתחון פֶ ה
ֶ
תּהלָה ּלִ ֵיראֶ יָךִ ,תקוָה טובָ ה
ּובכֵן ֵתן ָכבוד יהוָה לעַ מֶ ך ִ
בּדָך,
צמיחַ ת קֶ ֶרן לדָ ּוִ ד עַ ֶ
לע ֶירָךִ ,
לַמיַחֲ ּלִ ים לְָךִ ,שמחָ ה לאַ רצֶ ָךָ ,ששון ִ
משיחֶ ָך.
ַוע ֲִריכַת נֵר לבֶ ן ּיִ ַשי ִ
ברנָה יָגִ ילּו ,ועולָתָ ה
יש ִרים ַיעֲֹלזּו וַחֲ ִס ִיּדים ִ
יקים ּיִ ראּו וּיִ ְשמָ חו ּוִ ָ
ּובכֵן צַ ִּד ִ
משלֶת זָדון ִמן
ִתקפָ ץ ִפיהָ וכָל הָ ִר ְשעָ ה ֻכלָה כֶעָ ָשן ִתכלֶה ,כִ י ַתע ֲִביר מֶ ֶ
ֲשיָך בהַ ר צִ יון
ותמלוְך אַ ָתה הּוא יהוָה אֹלהֵ ינּו מהֵ ָרה עַ ל כָל מַ ע ֶ
הָ אָ ֶרץִ .
דשָךּ :יִ מלוְך יהוָה
ברי קָ ֶ
בּד ֵ
דשָך ,כַ כָתּוב ִ
ירּושלַּיִ ם ִעיר ָק ֶ
ּוב ָ
כבודָך ִ
ֶ
ִמ ְשכַן
לעולָם אֱֹלהַ ּיִ ְך צִ יון לדֹר ָודֹר הַ ללּויָה.
ונורא ְשמֶ ָך ואֵ ין אלוהַ ִמבַ לעָ דֶ יָך ,וכָתּוב :וַּיִ גבַ ה יהוָה צבָ אות
ָקדוש אַ ָתה ָ
בַ ִמ ְשפָ ט והָ אֵ ל הַ ָקדוש נִ קּדַ ש ִבצדָ ָקה .בָ רּוְך אַ ָתה יהוָה ,הָ מלך הַ קָ דוש.
ד .ב ר כ ת ק ד ושת ה י ו ם ו מ ל כ י ו ת
ברית בֵ ינָך ּובֵ ינֵינּו לעולָם ].אַ תָ ה
[בשבת :יום ֲענֻגָה תַ ת לָעָ ם ֶשקָ נִ יתָ  ,למַ עַ ן ִתהיֶה אות ִ
ישם ּלִ פנֵי
ית ִמכָל לָשון ,וַתַ גִ ֵ
רת בּיִ ְש ָראֵ ל עַ מָך ִמ כָל עָ ם ,ז ֶַרע ישֻ רּון ָרצִ ָ
בָ חַ ָ
יש ִרים
ַתקרבֵ ם באַ ֲהבָ ה סביבות הַ ר ִסינָי ,ו ִַת ֵתן לָהֶ ם ִמ ְשפָ ִטים ָ
חורב ,ו ָ
ֵ
אותם האָ דָ ם וָחַ י בָ הֶ ם.
ֲשה ָ
טובים ,אֲ ֶשר ַיע ֶ
ּומצוות ִ
ותורות ֱאמֶ ת ,חֻ ִקים ִ
לשמחָ ה
ו ִַת ֵתן לָנּו יהוָה אֱֹלהֵ ינּו באַ הֲ בָ ה (בשבתַ :שבָ תות ּלִ מנּוחָ ה ּו ) -מוע ֲִּדים ִ
קרא קֹדֶ ש הַ זֶה ,אֶ ת יום ראֹש הַ ָשנָה הַ זֶה ,אֶ ת יום
( בשבת :אֶ ת יום הַ מָ נוחַ הַ זֶה) אֶ ת יום ִמ ָ
קריב בו קָ רבַ ן מּוסָ ף (בשבת:
הַ זִ כָ רון הַ זֶה ,בחול  :אֶ ת יום הַ תרּועָ ה הַ זֶה ,להַ ִ
תָך( :בשבת :בֵ יני ּובֵ ין בנֵי ּיִ ְש ָראֵ ל אות ִּהוא
בתור ֶ
ָ
קריב בו קָ רבנות ְשנֵי מּוסָ פים) כַכָתּוב
להַ ִ
שביעי ָשבַ ת וַּיִ נָפַ ש ונֶאֱ מַ ר:
ִ
ל ֹעלָם ,כִ י ֵש ֶשת י ִָמים עָ ָשה יהוָה אֶ ת הַ ָשמַ ּיִ ם ואֶ ת הָ אָ ֶרץ ּובַ יום הַ
סלֶת ִמנחָ ה בלּולָה בַ ֶשמֶ ן ונִ סכו.
ּושנֵי עֶ ְשרֹנִ ים ֹ
ימ םְ ,
תמ ִ
ּוביום הַ ַשבָ ת ְשנֵי כבָ ִשים בנֵי ָשנָה ִ
תמיד ונִ סכָ ה) ִּהזכַרנּו לפָ נֶיָך מּוסַ ף שַ בָ ת ,ועוד נַזכִ יר
בשבַ תו ,עַ ל ֹעלַת הַ ִ
ֹעלַת ַשבַ ת ַ

קרא
שביעי באֶ חָ ד לַחֹ דֶ ש ִמ ָ
ִ
בתור ֶתָךּ :ובַ חֹ ֶדש הַ
ָ
לפָ נֶיָך מּוסַ ף מועֵ ד .כַ כָתּוב
70

קֹ ֶדש ּיִ היֶה ָלכֶם ,כָל מלֶאכֶת ֲעב ָֹדה לא ַתעֲשּו ,יום תרּועָ ה ּיִ היֶה ָלכֶם.
לריחַ נִ יחֹ חַ לה' ,פַ ר בֶ ן בָ קָ ר אֶ חָ ד ,אַ ּיִ ל אֶ חָ ד ,כבָ ִשים בנֵי
יתם ֹעלָה ֵ
ַוע ֲִש ֶ
ֹלשה עֶ ְשרֹנִ ים לַפָ ר,
סלֶת בלּולָה בַ ָשמֶ ןְ ,ש ָ
ּומנחָ ָתם ֹ
ימםִ .
תמ ִ
ָשנָה ִשבעָ ה ִ
ּוש ִעיר
לשבעַ ת הַ כבָ ִשיםְ .
וע ָשרון אֶ חָ ד ַל ֶכבֶ ש הָ אֶ חָ דִ ,
ְש ֵני עֶ ְשרֹנִ ים לָאָ ּיִ לִ .
ּומנחָ תָ ה ו ֹעלַת הַ תָ ִמיד
ִעזִ ים אֶ חָ ד חַ טָ את לכַ פֵ ר ֲעלֵי ֶכםִ .מלבַ ד ֹעלַת הַ חֹ ֶדש ִ
לריחַ נִ יחֹ חַ ִא ֶשה לה'.
כמ ְשפָ טָ םֵ ,
ּומנחָ ָתה ונִ סכֵיהֶ ם ִ
ִ
מלכיות
אשית .שנתן לנו תורת אמת
עָ לֵינּו לְ ַשבֵ חַ ַלאֲדון הַ כל .ל ֵָתת גְ ֻדּלָה לְ יוצֵ ר ְב ֵר ִ
אֲרצות וְלו ָשמָ נּו כְ ִמ ְש ְפחות הָ אֲדָ מָ ה .כִ י ָכל-
וחיי עולם נטע בתוכנו ֶשלו עָ ָשנּו כְ גויֵי הָ ָ
הָ עַ ִמים יֵלְ כּו ִאיש ְב ֵשם אֱֹלהָ יו וַאֲ נ ְַחנּו ֵנ ֵלְך ְב ֵשם-ה' אֱֹלהֵ ינּו--לְ עֹולָם וָעֶ ד
ומ ְשתַ חֲ וִים
ְגורלֵנּו כְ כָל הֲ מונָם וַאֲ נ ְַחנּו כורעים ִ
ֶשלו ָשם חֶ לְ ֵקנּו כָהֶ ם ו ָ
ומודים לִ ְפנֵי מֶ לְֶך מַ לְ כֵי הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדוש בָ רּוְך הּוא שהּוא נוטֶ ה שָ מַ ּיִ ם
מרומים ,הּוא
ִ
יקרו בַ ָשמַ ּיִ ם ִממַ עַ ל ושכִ ינַת עֻזו בגָבהֵ י
ּומושב ָ
ַ
ויוסֵ ד אָ ֶרץ,
בתורתו :ויָדַ עתָ הַ יום
ָ
אֱֹלהֵ ינּו ואֵ ין עודֱ ,אמֶ ת מַ לכֵ נּו ואֶ פֶ ס זּולָתו ,כַכָתּוב
אֱֹלּהים בַ ָשמַ ּיִ ם ִממַ עַ ל ועַ ל הָ אָ ֶרץ ִמתָ חַ ת
בות אֶ ל לבָ בֶ ך כִ י יהוָה הּוא הָ ִ
וַהֲ ֵש ָ
אֵ ין עוד.
בתפאֶ ֶרת ֻעזֶָך ,להַ ע ֲִביר גִ לּוּלִ ים
נקּוֶה לָך י הוָה אֱֹלהֵ ינּוּ ,לִ ראות מהֵ ָרה ִ
עַ ל כֵן ַ
לתכֵן עולָם במַ לכּות ַשּדַ י וכָל בנֵי בָ ָשר
כָרתּוןַ ,
ִמן הָ אָ ֶרץ והָ אֱּלִ יּלִ ים כָרות ּיִ ֵ
יושבֵ י תֵ בֵ ל כִ י
ּיִ קראּו ִב ְשמֶ ָך ,להַ פנות אֵ לֶיָך כָל ִר ְשעֵ י אָ ֶרץ ,יַכִ ירּו ויֵדעּו כָ ל ְ
כרע כָל בֶ ֶרְךִ ,ת ָשבַ ע כָל לָשון ,לפָ נֶיָך יהוָה אֱֹלהֵ ינּו ּיִ כרעּו וּיִ פולּו,
לָך ִת ַ
ותמלוְך ֲעלֵיהֶ ם
יקר ּיִ תֵ נּוּ ,וִ יקַ בלּו ֻכלָם אֶ ת עול מַ לכּותֶ ָך ִ
וּלִ כבוד ִשמָך ָ
מהֵ ָרה לעולָם וָעֶ ד ,כִ י הַ מַ לכּות ֶשלָך ִּהיא ּולעולמֵ י עַ ד ִתמֹלְך בכָ בוד.
משלתָך מַ לכֵ נּו בכָל דור וָדור,
מַ לכּותָך יהוָה אֱֹלהֵ ינּו מַ לכּות כָ ל עול ִָמיםּ ,ומֶ ַ
יָאֲתָ ה
ּולָך
ֻשה
הַ קד ָ
אַ ִּדיר
הּוא
ָשאַ ָתה
מלּוכָה.
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ה משך ב ר כ ת ק ד ושת ה י ו ם
מֹותינּוַ ,גלֵה כבוד מַ לכּותָך ,מלוְך עַ ל ּיִ ְש ָראֵ ל
בותינּו ו ְִא ֵ
אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י ֲא ֵ
פזּורינּו ִמן הַ גוּיִ ם,
ֵ
וק ֵרב
ָשא עָ לֵינּו לעֵ ינֵי כָל חָ יָ ,
וּהנ ֵ
עַ מָך ִבמהֵ ָרה ,והופַ ע ִ
ברנָה
ַרכתי אָ ֶרץ ,וַהֲ ִביאֵ נּו יהוָה אֱֹלהֵ ינּו לצִ יון ִעירָך ִ
ּונפּוצותינּו ַכנֵס ִמי ֵ
ֵ
בשמחַ ת עולָם .אנָא אֱֹלהֵ ינּוַ ,י ֲעלֶה ויָבוא ,יַגִ יעַ ,
קד ְשָך ִ
ירּושלַּיִ ם בֵ ית ִמ ָ
ָ
וּלִ
י ֵָראֶ ה י ֵָרצֶ ה ּיִ ָשמַ ע ּיִ ָזכֵר ּיִ פָ ֵקד זִ כרונֵנּוִ ,פקדונֵנּו ,זִ כרון עַ מָך בֵ ית ּיִ ְש ָראֵ ל,
קד ְשָך מעונָך ,זבּולָך ע ֲָדתָך נָוָך פלֵטָ תָך ,לפנֶיָך לטובָ ה
ִעירָך אַ רצָך הֵ יכָלָך ִמ ָ
קרא קֹדֶ ש הַ זֶה ,ביום ראֹש הַ שָ נָה
ּולרחֲ ִמים (בשבת  :ביום הַ מָ נוחַ הַ זֶה) ביום ִמ ָ
ַ
ָכרנּו בו לטובָ ה יהוָה
הַ זֶה ,ביום הַ זִ כָרון הַ זֶה ,בחול :ביום הַ תרּועָ ה הַ זֶה ,ז ֵ
ּולרחֲ ִמים מַ לכֵ נּו ,חּוסָ ה אַ ָתה יהוָה אֱֹלהֵ ינּו ,הָ גֵן
אֱֹלהֵ ינּו ,פָ קדֵ נּו בו ּלִ ברכָה ַ
והושיעֵ נּו ,וחָ נֵנּו ַו ֲענֵנּו והַ רוַח לָנּו
ִ
והַ רוַח ,הַ צֵ ל וַחֲ מולַ ,ורחֵ ם עָ לֵינּו
יּהי
קראתָ ּ .וִ ִ
רותינּו ,כִ י אֵ לֶיָך עֵ ינֵינּו ,כִ י אֵ ל חַ נּון ַורחּום אַ ָתה לבַ דָך נִ ֵ
ִמצָ ֵ
קרא קֹ ֶדש הַ זֶה ,יום ראֹש הַ שָ נָה הַ זֶה ,יום הַ זִ כָרון
(בשבת :יום הַ מָ נוחַ הַ זֶה) יום ִמ ָ
תחלָה וָראֹש
רותינּוִ ,
הַ זֶה ,בחול :יום הַ תרּועָ ה הַ זֶה ,סוף ו ֵָקץ לכָל צָ ֵ
בתותיָך ּו) מועֲדֶ יָך
ֶ
שיאֵ נּו יהוָה אֱֹלהֵ ינּו אֶ ת ִברכַת (בשבתַ :ש
ּלִ ישּועָ ֵתנּו .והַ ִ
רת ָורצִ ית כֵן תבָ רכֵ נּו סֶ לָה ,כִ י בּיִ ְש ָראֵ ל עַ מָך בָ חַ רת
לשלוםַ ,כ ֲא ֶשר אָ מַ ָ
ָ
ידי יום וקָ רבַ ן מּוסָ ף (בשבת:
תמ ֵ
ֲשה לפָ נֶיָך אֶ ת חובָ ֵתנּו ִ
שת ,ו ַנע ֶ
ואותנּו ִק ַּד ָ
ָ
ושמרּו בנֵי ּיִ ְש ָראֵ ל אֶ ת הַ ַשבָ תַ ,לעֲשות אֶ ת הַ ַשבָ ת
תמידֵ י יום וקָ רבנות ְשנֵי מּוסָ פים .וכָ תּובָ :
ִ
ברית עולָם) .בָ רּוך אַ ָתה יהוָה ,אַ ִּדיר הַ מלּוכָ ה ,מֶ לְֶך עַ ל כָ ל הָ אָ רץ,
ל ֹדרֹתָ ם ִ

אשי ָשנִ ים וזִ כרון תרּועָ הּ ,ומועֲדֵ י ִשמחָ ה
מק ֵּדש ּיִ ְש ָראֵ ל (בשבת :והַ ַשבת) ָור ֵ
ַ
קראֵ י קֹ ֶדש.
ּומ ָ
והַ זמַ נִ ים ִ
תקיעה שברים-תרועה תקיעה:
תקיעה שברים תקיעה:
תקיעה תרועה תקיעה:

ְצּורי עו ָלמיםִ ,אם כְ בָ נִ ים ִאם
הַ ּיום הֲ ַרת עולָם ,הַ ּיום ַיע ֲִמיד ְב ִמ ְשפָ ט ,כָ ל י ֵ
ַכעֲבָ ִדיםִ .אם כְ בָ נִ ים ַרחֲ מֵ נּו כְ ַרחֵ ם אָ ב עַ ל בָ נִ יםִ .אם כַ עֲבָ ִדים עֵ ינֵינּו לְ ָך
ְתלּויות ,עַ ד ֶש ְתחָ נֵנּו וְתוצִ יא לָאור ִמ ְשפָ טֵ נּוָ ,קדוש:
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א ֲֶר ֶשת ְשפָ ֵתינּו יֶע ֱַרב לְ פָ נֶיָך אֵ ל ָרם וְנִ ָשא
מֵ ִבין ּומַ אֲזִ ין מַ ִביט ּומַ ְק ִשיב לְ קֹול ְת ִקיעָ תֵ נּו
ֻּיֹותינּו
ּוב ָרצֹון סֵ ֶדר מַ לְ כ ֵ
ּות ַקבֵ ל ְב ַרחֲ ִמים ְ
ְ
ה .ז כ ר ו נ ו ת
יצּורי קֶ ֶדם ,לפָ נֶיָך נִ גלּו כָל תַ עֲלּומות
ֵ
ּופוקד כָל
ֵ
ֲשה עולָם
אַ ָתה זוכֵר מַ ע ֵ
אשית ,כִ י אֵ ין ִשכחָ ה ּלִ פנֵי כִ סֵ א כבודֶ ָך ואֵ ין נִ סתָ ר
בר ִ
סתרות ֶש ִמ ֵ
וַהֲ מון נִ ָ
ִמ ֶנגֶד עֵ ינֶיָך .אַ ָתה זוכֵר אֶ ת כָ ל הַ ִמפעָ ל וגַם כָל הַ יצּור ל ֹא נִ כחַ ד ִממֶ ָך .הַ כֹל
גָלּוי ויָדּועַ לפָ נֶיָך יהוָה אֱֹלהֵ ינּו ,צופֶ ה ּומַ ִביט עַ ד סוף כָל הַ ּדורות כִ י תָ ביא
בריות לאֵ ין
ּולּהזָכֵר מַ ע ֲִשים ַר ִבים וַהֲ מון ִ
לּהפָ ֵקד כָל רּוחַ ָונָפֶ שִ ,
חוק זִ כָרון ִ
תחלַת
אותה גִ ּלִ יתָ  .זֶה הַ יום ִ
ָ
ּומלפָ נִ ים
עת ִ
הוד ָ
אשית כָזאֹת ָ
ַתכּלִ ית .מֵ ֵר ִ
ֲש יָך זִ כָרון ליום ִראשון ,כִ י חוק לּיִ ְש ָראֵ ל הּוא ִמ ְשפָ ט לֵאֹלהֵ י יַעֲקֹ ב .ועַ ל
מַ ע ֶ
ַשלום ,אֵ יזו ל ָָרעָ ב ואֵ יזו ָלשֹבַ ע ,אֵ יזו
מּדינות בו יֵאָ מֵ ר :אֵ יזו לַחֶ ֶרב ואֵ יזו ל ָ
הַ ִ
פקדּו להַ זכִ ָירם לַחַ ּיִ ים ולַמָ וֶתִ .מי ל ֹא נִ פקַ ד
ּובריות בו ּיִ ֵ
לַמָ וֶת ואֵ יזו לַחַ ּיִ יםִ ,
ֲשה ִאיש ּופקֻ ּדָ תו ַועֲּלִ ילות
כהַ יום הַ זֶה ,כִ י ֵזכֶר כָל הַ יצּור לפָ נֶיָך בָ א ,מַ ע ֵ
שרי ִאיש
צרי מַ עַ ללֵי ִאיש .אַ ֵ
חבּולותיו וּיִ ֵ
ָ
ות
חשבות אָ ָדם ַ
ִמצע ֲֵדי גָבֶ ר ,מַ ְ
דורשיָך לעולָם ל ֹא ּיִ כָ ֵשלּו ול ֹא ּיִ כָלמּו
ֶ
ֶשלא ּיִ שכָחֶ ָך ּובֶ ן אָ ָדם ּיִ תאַ מֶ ץ בָ ְך ,כִ י
ֲשה
דורש מַ ע ֵ
חוסים בָ ְך .כִ י זֵכֶר כָל הַ מַ ע ֲִשים לפָ נֶיָך בָ א ואַ תָ ה ֵ
ָלנֶצַ ח כָל הַ ִ
פקדהּו ִבדבַ ר ישּועָ ה ַורחֲ ִמים ,בַ הֲ ביאֲָך
ָכרת ו ִַת ֵ
ֻכלָם .וגַם אֶ ת נֹחַ באַ ֲהבָ ה ז ָ
לשחֵ ת כָל בָ ָשר ִמפנֵי רועַ מַ עַ ללֵיהֶ ם .עַ ל כֵן זִ כרונו בָ א לפָ נֶיָך
אֶ ת מֵ י הַ מַ בּול ַ
יהוָה אֱֹלהֵ ינּו ,להַ רבות זַרעו כעַ פרות ֵתבֵ ל וצֶ אֱ צָ אָ יו כחול הַ יָם.
ָכרנּו בזִ כָרון טוב לפָ נֶיָך ּופָ קדֵ נּו ִבפקֻ ּדַ ת
מֹותינּו ,ז ֵ
ֲבותינו ו ְִא ֵ
אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י א ֵ
ברית ואֶ ת
ישּועָ ה ַורחֲ ִמים ִמ ְשמֵ י שמֵ י ֶק ֶדםּ ,וזכָר לָנּו יהוָה אֱֹלהֵ ינּו אֶ ת הַ ִ
ות ָראֶ ה לפָ נֶיָך הָ עֲקֵ דָ ה
ברהָ ם אָ בינּו בהַ ר הַ מ ִֹריָהֵ ,
עת לאַ ָ
הַ שבּועָ ה ֶש ִנשבַ ָ
ֶשעָ ַקד אֶ ת ּיִ צחָ ק בנו עַ ל גַבֵ י הַ ִמזבֵ חַ ּ ,וכמו ֶשכָ בַ ש אֶ ת ַרחֲ מָ יו לַעשות רצונָך
ותתנַהֵ ג
בלֵבָ ב ָשלֵם ,כֵן ּיִ כבשּו ַרחֲ מֶ יָך אֶ ת כַ עַ סָך ו ָיגֹלּו ַרחֲ מֶ יָך עַ ל ִמּדותֶ יָךִ ,
במ ַּדת הָ ַרחֲ ִמיםּ ,ובטּובָך הַ גָדול יָשּוב חֲ רון אַ פָך מֵ עַ מָך ּומֵ ִעירָך
ִעמָ נּו ִ
בתורתֶ ָך
ָ
ּומנַחֲ ל ֶָתָך .וקיֶם לָנּו יהוָה אֱֹלהֵ ינּו אֶ ת הַ ָּדבָ ר ֶש ִּהבטַ חתָ נּו
ּומֵ אַ רצָך ִ
אתי
ברית ִראשנִ ים ,אֲ ֶשר הו ֵצ ִ
ָכַרתי לָהֶ ם ִ
משה עַ בּדֶ ָךָ ,כאָ מּור :וז ִ
עַ ל ֵידי ֶ
ֵאֹלּהים ,אֲ נִ י יהוָה .כִ י זוכֵ ר
צרּיִ ם לעֵ ינֵי הַ גוּיִ ם ּלִ היות לָהֶ ם ל ִ
א ָֹתם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ַ
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כָל הַ נִ שכָחות אַ ָתה הּוא מֵ עולָם ואֵ ין ִשכחָ ה ּלִ פנֵי כִ סֵ א כבודֶ ָךַ ,ועֲקֵ דַ ת
ברחֲ ִמים ִתזכֹר .בָ רּוְך אַ ָתה יהוָה ,זוכֵר הַ נִ שכָחות.
ּיִ צחָ ק לזַרעו הַ יום ַ
תקיעה שברים-תרועה תקיעה:
תקיעה שברים תקיעה:
תקיעה תרועה תקיעה:

ְצּורי עו ָלמיםִ ,אם כְ בָ נִ ים ִאם
הַ ּיום הֲ ַרת עולָם ,הַ ּיום ַיע ֲִמיד ְב ִמ ְשפָ ט ,כָ ל י ֵ
ַכעֲבָ ִדיםִ .אם כְ בָ נִ ים ַרחֲ מֵ נּו כְ ַרחֵ ם אָ ב עַ ל בָ נִ יםִ .אם כַ עֲבָ ִדים עֵ ינֵינּו לְ ָך
ְתלּויות ,עַ ד ֶש ְתחָ נֵנּו וְתוצִ יא לָאור ִמ ְשפָ טֵ נּוָ ,קדוש:
א ֲֶר ֶשת ְשפָ ֵתינּו יֶע ֱַרב לְ פָ נֶיָך אֵ ל ָרם וְנִ ָשא
מֵ ִבין ּומַ אֲזִ ין מַ ִביט ּומַ ְק ִשיב לְ קֹול ְת ִקיעָ תֵ נּו
רֹונֹותינּו
ֵ
ּוב ָרצֹון סֵ ֶדר זִ כְ
ּות ַקבֵ ל ְב ַרחֲ ִמים ְ
ְ
ו  .שו פ ר ו ת
לדבֵ ר ִעמָ םִ ,מן הַ שָ מַ ּיִ ם ִּהשמַ עתָ ם
כבודָך עַ ל עַ ם ָקדשָך ַ
ֶ
גלית בַ ֲענַן
ָ
אַ ָתה נִ
ּובריות
ֵית ֲעלֵיהֶ ם בעַ רפלֵי טֹ הַ ר .גַם כָל הָ עולָם כֻלו חָ ל ִמפָ נֶיָך ִ
קולֶָך ונִ גל ָ
בּהגָלותָך מַ לכֵ נּו על הַ ר ִסינַי ללַמֵ ד לעַ מָך ּיִ ְש ָראֵ ל
אשית חָ רדּו ִממֶ ָךִ .
בר ִ
ֵ
דשָך ִמלַהֲ בות אֵ ש,
ּומצוות ,ו ַַת ְש ִמיעֵ ם אֶ ת הוד קולֶָך ִוּדברות ָק ְ
תורה ִ
ָ
ֵית ּובקול שופָ ר ֲעלֵיהֶ ם הופָ עתָ .
ּובר ִקים ֲעלֵיהֶ ם ִנגל ָ
בקולות ָ
ושא נֵס
תקע בשופָ ר גָדול לחֵ רּותֵ נּו ָ
מֹותינּוַ ,
בותינו ו ְִא ֵ
אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י ֲא ֵ
ּונפּוצותינּו כַ נֵס ִמיַרכתֵ י אָ ֶרץ,
ֵ
פזּורינּו ִמן הַ גוּיִ ם
ֵ
וק ֵרב
לקבֵ ץ נִ ָּדחֵ ינּוָ ,
ַ
קד ְשָך בשמחַ ת עולָם ,ונִ תקַ ע
ירּושלַּיִ ם בֵ ית ִמ ָ
ָ
ברנָה וּלִ
וַהֲ ִביאֵ נּו לצִ יון ִעיר ָך ִ
משה עַ בּדֶ ָך ִמ ִפי
בתור ֶתָך עַ ל ֵידי ֶ
ָ
חובותינּו כִ מ ֻצּוֶה עָ לֵינּו
ֵ
לפָ נֶיָך עַ ל ָקרבנות
דשיכֶ ם ּותקַ עתֶ ם
אשי חָ ֵ
ּובר ֵ
כבודָךָ ,כאָ מּורּ :וביום ִשמחַ תכֶ ם ּובמוע ֲֵדיכֶ ם ָ
ֶ
עולותיכֶם ועַ ל זִ בחֵ י ַשלמֵ יכֶ ם ,והָ יּו לָכֶ ם לזִ כָ רון ּלִ פנֵי
ֵ
בַ חֲ צוצרות עַ ל
אֱֹלהֵ יכֶםֲ ,אנִ י יהוָה אֱֹלהֵ יכֶם .כִ י אַ ָתה שומֵ עַ קול שופָ ר ּומַ אֲ זִ ין תרּועָ ה ,ואֵ ין
ּדומֶ ה לְָך .בָ רּוְך אַ ָתה יהוָה ,שומֵ עַ תרּועָ ה.
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תקיעה שברים-תרועה תקיעה:
תקיעה שברים תקיעה:
תקיעה תרועה תקיעה:

ְצּורי עו ָלמיםִ ,אם כְ בָ נִ ים ִאם
הַ ּיום הֲ ַרת עולָם ,הַ ּיום ַיע ֲִמיד ְב ִמ ְשפָ ט ,כָ ל י ֵ
ַכעֲבָ ִדיםִ .אם כְ בָ נִ ים ַרחֲ מֵ נּו כְ ַרחֵ ם אָ ב עַ ל בָ נִ יםִ .אם כַ עֲבָ ִדים עֵ ינֵינּו לְ ָך
ְתלּויות ,עַ ד ֶש ְתחָ נֵנּו וְתוצִ יא לָאור ִמ ְשפָ טֵ נּוָ ,קדוש:
א ֲֶר ֶשת ְשפָ ֵתינּו יֶע ֱַרב לְ פָ נֶיָך אֵ ל ָרם וְנִ ָשא
מֵ ִבין ּומַ אֲזִ ין מַ ִביט ּומַ ְק ִשיב לְ קֹול ְת ִקיעָ תֵ נּו
רֹותינּו
שֹופ ֵ
ּוב ָרצֹון סֵ ֶדר ְ
ּות ַקבֵ ל ְב ַרחֲ ִמים ְ
ְ
ז .עבודה
ברחֲ מֶ יָך הָ ַר ִבים ,הָ ֵשב
ּושכֹן בצִ יון ִע ֶירָך ,אָ נָא ַרחּום ַ
רצֵ נּו יהוָה אֱֹלהֵ ינּוְ ,
ושם ַנ ֲעבֹד לפָ נֶיָך ונִ ְשתַ חֲ וֶה לְָך.
ירּושלָּיִ םָ ,
ָ
ֲבודה ּלִ
שכינָתָך לצִ יון וסֵ ֶדר הָ ע ָ
ותרצֵ נּו .בָ רּוְך אַ ָתה יהוָהֶ ,שאותָך בּיִ ראָ ה ַנ ֲעבֹד.
חמים ַתחפֹ ץ בָ נּו ִ
בר ִ
ואַ ָתה ַ
ח.הודיה
מֹותינּו ,עַ ל כָל הַ טובות,
ֲבותינו ו ְִא ֵ
מוּדים ֲאנַחנּו לְָך ,יהוָה אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י א ֵ
ִ
ושעָ ִשיתָ ִעמָ נו ועם אֲ בותֵ ינּו ו ְִאמֹותֵ ינּו
לתנּו ֶ
הַ חֶ סֶ ד והָ ַרחֲ ִמים ֶשגמַ ָ
ִמלפָ נֵינּו .ז ֹכ ר ַרחֲ מֶ יָך יהוָה אֱֹלהֵ ינּוּ ,וכבֹש כַ עַ סָךּ ,וכתֹב לחַ ּיִ ים ,כָל בנֵי
יתְךִ .אם אָ מַ רנּו מָ טָ ה ַרגלֶנו ,חַ סדָך יהוָה ּיִ סעָ ֵדנּו .בָ רּוְך אַ תָ ה יהוָה,
בר ָ
ִ
הַ טוב לָך להודות.
מודים דרבנן
תּושבָ חֹות ,צּור עֹול ִָמים ,חֵ י
אֱלֹוה הַ ְ
ַ
מֹודים ֲאנ ְַחנּו לְָך ,אֲדֹון כָל הַ ְב ִרּיֹות,
ִ
ִיתנּו ו ְִקּי ְַמתָ נּו ּוזְ כִ יתָ נּו ו ְִסּיַעְ תָ נּו
אשיתְ ,מחַ ּיֵה מֵ ִתיםֶ ,שהֶ חֱ י ָ
הָ עֹולָם ,יֹוצֵ ר ְב ֵר ִ
הֹודאֹות.
ו ְֵק ַר ְב ָתנּו לְ הֹודֹות לִ ְשמֶ ָך .בָ רּוְך אַ ָתה יהוה אֵ ל הַ ָ
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תורה
ֶשת בַ ָ
מֹותינּו ,בָ ְרכֵ נּו בַ ְב ָרכָ ה הַ ְמשֻ ּל ֶ
בותינּו ו ְִא ֵ
אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י ֲא ֵ
דושָך.
ֲמּורה ִמ ִפי אַ הֲ רן ּובָ נָיו כהֲ נִ ים עַ ם ְק ֶ
משה עַ ְב ֶּדָך .הָ א ָ
הַ כְ תּובָ ה עַ ל י ְֵדי ֶ
ָכאָ מּור:
יְבָ ֶרכְ ָך ה' ְוי ְִש ְמ ֶרָך :יָאֵ ר ה' פָ נָיו אֵ לֶיָך וִיחֻ ֶנךָ:
יִשא ה' פָ נָיו אֵ לֶיָך ְויָשם לְ ָך ָשלום:
בּורה אַ ָתה ָשלום ו ְִש ְמָך ָשלום.
הקהל אַ ִּדיר בַ מָ רום שוכֵן ִבגְ ָ
ט  .של ו ם
ִשים שלומך ,עַ ל י ְִש ָראֵ ל עַ מֶ ָך ,ועל עירך ועל נחלתך ,וכן תברכנו כלנו
ושלום ,נִ זָכֵר ונִ כָתֵ ב
ברכָ ה ָ
בשלום כי כן דרכיך ושלום ציויתנוּ .ובסֵ פֶ ר חַ ּיִ ים ָ
ּולשלום.
לפָ נֶיָך ,אָ נּו וכֹל עַ מָך בֵ ית ּיִ ְש ָראֵ ל לחַ ּיִ ים ָ
ְשלוםּ .ופַ ְרנָסָ ה טובָ הּ .וגְ זֵרות טובות .יְשּועות
ְבסֵ פֶ ר חַ ּיִ יםְ .ב ָרכָה ו ָ
טובים
ְונֶחָ מות .נִ ָזכֵר וְנִ כ ֵָתב לְ פָ נֶיָךֲ .אנ ְַחנּו וְכָל עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל .לְ חַ ּיִ ים ִ
ּולְ ָשלום.
הַ ּיֹום ְתאַ ְמ ֵצנּו
הַ ּיֹום ְתבָ ְר ֵכנּו
הַ ּיֹום ְתג ְַּדלֵנּו
הַ ּיֹום ִת ְד ְר ֵשנּו לְ טֹובָ ה
הַ ּיֹום ִת ְשמַ ע ַשוְעָ תֵ נּו
ּוב ָרצֹון אֶ ת ְת ִפּל ֵָתנּו
הַ ּיֹום ְת ַקבֵ ל ְב ַרחֲ ִמים ְ
ימין צִ ְד ֶקָך
הַ ּיֹום ִת ְת ְמ ֵכנּו ִב ִ
יאֹותים אֶ ל
ּושמֵ ִחים ְב ִבנְ יַן ָשלֵם .כַכָתּוב וַהֲ ִב ִ
כְ הַ ּיֹום הַ זֶה ְת ִביאֵ נּו ָש ִשים ְ
עֹוֹלתיהֶ ם וְזִ ְבחֵ יהֶ ם לְ ָרצֹון עַ ל ִמזְ ְב ִחי כִ י
ֵ
הַ ר ָק ְד ִשי ו ְִשמַ ְח ִתים ְבבֵ ית ְת ִפּל ִָתי
יתי בֵ ית ְת ִפּלָה י ִָק ֵרא לְ כָל הָ עַ ִמים (ישעיהו נו ,ז) ְו ֶנאֱמַ ר ַויְצַ ּוֵנּו ה' ַלעֲשֹות אֶ ת
בֵ ִ
כָל הַ חֻ ִקים הָ אֵ ּלֶה לְ י ְִראָ ה אֶ ת ה' אֱֹלהֵ ינּו לְ טֹוב לָנּו כָל הַ ּי ִָמים לְ חַ ּיֹ תֵ נּו
כְ הַ ּיֹום הַ זֶהְ .ו ֶנאֱמַ ר ּוצְ ָד ָקה ִת ְהיֶה ּלָנּו כִ י נִ ְשמֹר ַל ֲעשֹֹות אֶ ת כָל הַ ִמצְ וָה
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ּוב ָרכָ ה ו ְַרחֲ ִמים
הַ ז ֹאת לִ ְפנֵי ה' אֱֹלהֵ ינּו ַכאֲ ֶשר צִ ּוָנּו (דברים ו ,כד-כה) ּוצְ ָדקָ ה ְ
ְשלֹום י ְִהיֶה ּלָנּו ּולְ כָל י ְִש ָראֵ ל עַ ד הָ עֹולָם .כִ י אַ תה הּוא מֶ לְֶך ,מעון
וְחַ ּיִ ים ו ָ
ברכות ַואֲדון הַ ָשלום .בָ רּוְך אַ ָתה ה' .הַ ְמבָ ֵרְך אֶ ת עַ מו י ְִש ָראֵ ל בַ ָשלום.
הַ ָ
ית אֶ ת הַ ָשמַ יִם ְשמֵ י הַ שָ מַ יִם וְכָל צְ בָ אָ ם
אַ ָת ה הּוא ה' לְ בַ ֶּדָך את אַ ָתה עָ ִש ָ
הָ אָ ֶרץ ְוכָל ֲא ֶשר עָ לֶיהָ הַ ּי ִַמים וְכָ ל אֲ ֶשר בָ הֶ ם וְאַ ָתה ְמחַ ּיֶה אֶ ת ֻכּלָם ּוצְ בָ א
אֱֹלהים אֲ ֶשר בָ חַ ְרתָ בְ אַ ְב ָרם
ִ
הַ ָשמַ יִם לְ ָך ִמ ְש ַתחֲ וִים :אַ ָתה הּוא ה' הָ
את אֶ ת לְ בָ בֹו נֶאֱ מָ ן לְ פָ נֶיָך:
ְש ְמתָ ְשמֹו אַ ְב ָרהָ םּ :ומָ צָ ָ
וְהֹוצֵ אתֹו מֵ אּור ַכ ְש ִּדים ו ַ
כן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו ואמותינו ,שתקרבנו
ושתחננו ,אנחנו וכל ישראל עמך לרצונך לאהבתך ולישועתך ,לעשות
צּורי וְגֹואֲלִ י.
רצונך כרצוננו .י ְִהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְהֶ גְ יֹון לִ ִבי לְ פָ נֶיָךְ ,י ָי ִ
עּותיּהְ .וי ְַמלִ יְך מַ לְ כּותֵ יּה.
י ְִתג ַַּדל ְוי ְִת ַק ַּדש ְשמֵ ּה ַרבָ אְ .בעָ לְ מָ א ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ּובחַ ּיֵי ְדכל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל בַ ֲע ָגלָא
ּוביומֵ יכון ְ
ְויַצְ מַ ח פ ְֻרקָ נֵיּה .וִיקָ ֵרב ְמ ִשיחֵ יּהְ .בחַ ּיֵיכון ְ
ּובזְ מַ ן ָק ִריב ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא
ִ
ַשאְ .וי ְִתהַ ּדָ רְ .וי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל
י ְִתבָ ַרְךְ .וי ְִש ַתבַ חְ .וי ְִתפָ אַ רְ .וי ְִתרומַ םְ .וי ְִתנ ֵ
ְש מֵ יּה ְּד ֻק ְד ָשא ְב ִריְך הּוא .לְ עֵ יּלָא ולעילא ִמן כָל ִב ְרכָתָ אִ .ש ָירתָ א
ִת ְש ְבחָ ָתא ְונֶחָ מָ ָתאַּ .ד ֲא ִמ ָירן ְבעָ לְ מָ א ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.
תֵ עָ נּו וְתֵ עָ ְתרּו ְב ַרחֲ ִמים ִמן הַ ָשמַ יִםְ .תקֻ בַ ל צַ עֲקַ ְתכֶ םִ .ת ָשמַ ע ְת ִפּל ְַתכֶם
ְב ָרצון ְ .ויֵעָ נֶה קול ע ֲִת ַיר ְתכֶםְ .וי ְִפתַ ח ה' אֱלהֵ ינּו לָנּו ּולְ כָ ל י ְִש ָראֵ ל אַ חֵ ינּו ְבכָל
אורהַ .שע ֲֵרי אַ הֲ בָ ה וְאַ ְחוָהַ .שע ֲֵרי ְב ָרכָהַ .שע ֲֵרי בֵ ית
מָ קום ֶשהֵ ם ַשע ֲֵרי ָ
ִמ ְקּדָ שוַ .שע ֲֵרי גְ אֻ ּלָהַ .שע ֲֵרי גִ ילָהַ .שע ֲֵרי ִדיצָ הַ .שע ֲֵרי דֵ עָ ה וְהַ ְשכֵלַ .שע ֲֵרי
הוד וְהָ דָ רַ .שע ֲֵרי הַ צְ לָחָ ה וְהַ ְרוָחָ הַ .שע ֲֵרי וַעַ ד טובַ .שע ֲֵרי ו ִָתיקּותַ .שע ֲֵרי
זָכִ ּיותַ .שע ֲֵרי זְ ִריזּותַ .שע ֲֵרי חֶ ְדוָהַ .שע ֲֵרי חָ כְ מָ הַ .שע ֲֵרי חֵ ן וָחֶ סֶ דַ .שע ֲֵרי חַ ּיִ ים
הֳרהַ .שע ֲֵרי טַ ל ּומָ טָ ר לִ ְב ָרכָ הַ .שע ֲֵרי יְשּועָ הַ .שע ֲֵרי כַפָ ָרה.
טוביםַ .שע ֲֵרי טָ ָ
ִ
תורה לִ ְשמָ ּהַ .שע ֲֵרי לֵב טובַ .שע ֲֵרי
ַשע ֲֵרי כַלְ כָ לָהַ .שע ֲֵרי כָבודַ .שע ֲֵרי לִ מּוד ָ
תורתוַ .שע ֲֵרי
מָ זוןַ .שע ֲֵרי ְמ ִחילָהַ .שע ֲֵרי נֶחָ מָ הַ .שע ֲֵרי נְ עִ ימּותַ .שע ֲֵרי סודות ָ
ְסלִ יחָ הַ .שע ֲֵרי עֶ זְ ָרהַ .שע ֲֵרי ְפדּותַ .שע ֲֵרי ִפ ְריָה ו ְִר ְביָהַ .שע ֲֵרי פַ ְרנָסָ ה טובָ ה.
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קומ ִמּיּותַ .שע ֲֵרי ִקבּול ְת ִפּלותַ .שע ֲֵרי ִקבּוץ
ַשע ֲֵרי צְ דָ קָ הַ .שע ֲֵרי צָ הֳ לָהַ .שע ֲֵרי ְ
חֲמיםַ .שע ֲֵרי ָרצוןַ .שע ֲֵרי ָשלוםַ .שע ֲֵרי
ָגלֻּיותַ .שע ֲֵרי ְרפּואָ ה ְשלֵמָ הַ .שע ֲֵרי ַר ִ
תורהַ .שע ֲֵרי ְת ִפּלָהַ .שע ֲֵרי ְתשּועָ הַ .שע ֲֵרי ְתשּובָ ה.
ָ
ַשלְ וָהַ .שע ֲֵרי
ְוי ִָסיר ִמתוכְ כֶם ִקנְ אָ ה ו ְִשנְ אָ ה וְתַ ְחרּות .וִיקַ ּיֵם בָ כֶ ם ִמ ְק ָרא ֶשכָתּוב ה' אֱלהֵ י
כַאֲשר ִּדבֶ ר לָכֶ ם.
ֶ
אֲ בותֵ כֶם י סֵ ף ֲעלֵיכֶם כָכֶ ם אֶ לֶף ְפעָ ִמים ,וִיבָ ֵרְך אֶ ְתכֶם
טובים .וְכֵ ן י ְִהי ָרצון וְנאמַ ר אָ מֵ ן:
ְויִכְ תָ ְבכֶ ם הָ אֵ ל ְבסֵ פֶ ר חַ ּיִ ים ִ
תקיעה שברים-תרועה תקיעה:
תקיעה שברים תקיעה:
תקיעה תרועה תקיעה גדולה:

עּותהון ְּדכָל בֵ ית י ְִש ָראֵ ל קֳ דָ ם אֲ בּונָא ְד ִב ְשמַ ּיָא ו ְִא ְמרּו
לותהון ּו בָ ְ
ִת ְתקַ בַ ל צְ ְ
ּוסלִ יחָ ה
ְשיזָבָ א ְּורפּואָ ה ּוגְ אֻ ּלָה ְ
ְשבָ ע וִישּועָ ה ְונֶחָ מָ ה ו ֵ
שמַ ּיָא .חַ ּיִ ים ו ָ
אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְ
ִשראֵ ל .ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן :עושה הַ ָשלום
וְכַפָ ָרה ו ְֶרוַח וְהַ צָ לָה וְחַ ּיִ ים עָ לֵינּו וְעַ ל כָל י ָ
ִשראֵ ל ועל כל ישבי תבל אָ מֵ ן:
ִב ְמרומָ יו הּוא ַיעֲשה ָשלום עָ לֵינּו וְעַ ל כָל י ָ

אורי ְוי ְִש ִעי ִמ ִמי ִא ָירא .ה' מָ עוז חַ ּיַי ִמ ִמי אֶ ְפחָ ד .בִ ְקרב עָ לַי
תהלים כז לְ ָדוִד ה' ִ
שר י .צָ ַרי וְאיְבַ י לִ י .הֵ מָ ה כָ ְשלּו ְונָפָ לּוִ .אם תַ חֲ נֶה עָ לַי
ְמ ֵר ִעים ֶלאֱכל אֶ ת ְב ִ
ִירא לִ ִביִ .אם תָ קּום עָ לַי ִמלְ חָ מָ ה ְבזאת אֲ נִ י בוטֵ חַ  .אַ חַ ת ָשאַ לְ ִתי
מַ חֲ נֶה לא י ָ
אותּה ֲאבַ קֵ שִ .ש ְב ִתי ְבבֵ ית ה' כָל יְמֵ י חַ ּיַי .לַחֲ זות ְבנעַ ם ה' ּולְ בַ קֵ ר
מֵ אֵ ת ה'ָ .
ְבהֵ יכָלו .כִ י יִצְ ְפנֵנִ י ְבסֻ כו ְביום ָרעָ ה י ְַס ִת ֵירנִ י ְבסֵ תֶ ר אָ הֳ לוְ .בצּור
יבותי .וְאֶ זְ ְבחָ ה ְבאָ הֳ לו זִ ְבחֵ י
ראשי עַ ל איְבַ י ְס ִב ַ
ִ
ְרוממֵ נִ י .וְעַ ָתה יָרּום
י ְ
ְתרּועָ ה .אָ ִש ָירה ַו ֲאז ְַמ ָרה לה'ְ .שמַ ע ה' קולִ י אֶ ְק ָרא .וְחָ ֵננִ י ַו ֲענֵנִ י .לְ ָך אָ מַ ר
לִ ִבי בַ ְקשּו פָ נָי .אֶ ת פָ נֶיָך ה' אֲבַ ֵקש .אַ ל תַ ְס ֵתר פָ נֶיָך ִממֶ נִ י .אַ ל תַ ט בְ אַ ף
ִית .אַ ל ִת ְט ֵשנִ י וְאַ ל ַתעַ זְ בֵ נִ י אֱלהֵ י י ְִשעִ י .כִ י אָ ִבי ו ְִא ִמי
עַ ְב ֶּדָך .עֶ זְ ָר ִתי הָ י ָ
שור ָרי .אַ ל
ארח ִמישור לְ מַ עַ ן ְ
הורנִ י ה' ַּד ְרכֶ ָך ּונְ חֵ נִ י ְב ַ
ֵ
ֲעזָבּונִ י .וה' יַאַ ְספֵ נִ י.
ִת ְתנֵנִ י ְבנֶפֶ ש צָ ָרי .כִ י ָקמּו ִבי עֵ ֵדי ֶש ֶקר וִיפֵ חַ חָ מָ ס .לּולֵא הֶ אֱ מַ נְ ִתי לִ ְראות
ְבטּוב ה' ְבאֶ ֶרץ חַ ּיִ יםַ .קּוֵה אֶ ל ה' .חֲ זַק ְו ַיאֲמֵ ץ לִ בֶ ָך .ו ְַק ֵּוה אֶ ל ה'.
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בורְך
בָ ְרכּו אֶ ת ה' הַ ְמ ָ
בורְך לְ עולָם וָעֶ ד
קהל בָ רּוְך ה' הַ ְמ ָ
אשית .שנתן לנו תורת אמת
עָ לֵינּו לְ ַשבֵ חַ לַאֲדון הַ כל .לָתֵ ת גְ ֻדּלָה לְ יוצֵ ר ְב ֵר ִ
אֲרצות וְלו ָשמָ נּו כְ ִמ ְש ְפחות הָ אֲ דָ מָ ה כִ י כָל-הָ עַ ִמים
וחיי עולם נטע בתוכנו ֶשלו עָ ָשנּו כְ גויֵי הָ ָ
שם-ה' אֱֹלהֵ ינּו--לְ עֹולָם וָעֶ ד ֶשּלו ָשם חֶ לְ קֵ נּו
יֵלְ כּו ִאיש ְב ֵשם אֱֹלהָ יו וַאֲ נ ְַחנּו ֵנלְֵך ְב ֵ
ומ ְשתַ חֲ וִים ומודים לִ ְפנֵי מֶ לְֶך מַ לְ כֵ י
ְגורלֵנּו כְ כָ ל הֲ מונָם וַאֲ נ ְַחנּו כורעים ִ
כָהֶ ם ו ָ
ּומושב יְקָ רו
ַ
הַ ְמלָכִ ים הַ קָ דוש בָ רּוְך הּואֶ .שהּוא נוטֶ ה ָשמַ יִם וְיוסֵ ד אָ ֶרץ.
רומים .הּוא אֱלהֵ ינּו וְאֵ ין עוד אַ חֵ ר .אֱמֶ ת
ּושכִ ינַת עֻזו ְבגָבְ הֵ י ְמ ִ
בַ ָשמַ יִם ִממַ עַ לְ .
תורתו ְויָדַ ְעתָ הַ ּיום וַהֲ ֵשבתָ אֶ ל לְ בָ בֶ ָך ,כִ י ה' הּוא
מַ לְ כֵ נּו וְאֶ פֶ ס זּולָתו .כַכָ תּוב בַ ָ
אֱלהים בַ ָשמַ יִם ִממַ עַ ל וְעַ ל הָ אָ ֶרץ ִמתָ חַ ת .אֵ ין עוד .עַ ל כֵ ן נְ קַ ּוֶה לְָך ה' אֱלהֵ ינּו
הָ ִ
לִ ְראות ְמהֵ ָרה ְב ִת ְפאֶ ֶרת עֻזְָך לְ הַ ע ֲִביר גִ ּלּולִ ים ִמן הָ אָ ֶרץ וְהָ אֱלִ ילִ ים כָרות
ִכָרתּון .לְ תַ קֵ ן עולָם ְבמַ לְ כּות ַשּדַ י .וְכָל בְ נֵי בָ ָשר י ְִק ְראּו ִב ְשמֶ ָך ,לְ הַ ְפנות אֵ לֶיָך
י ֵ
יושבֵ י תֵ בֵ ל .כִ י לְ ָך ִתכְ ַרע כָל בֶ ֶרְך ִת ָשבַ ע כָל
כָל ִר ְשעֵ י אָ ֶרץ .יַכִ ירּו ְוי ְֵדעּו כָל ְ
לָשון .לְ פָ נֶיָך ה' אֱלהֵ ינּו יִכְ ְרעּו ְויִפלּו ,וְלִ כְ בוד ִש ְמָך יְקָ ר יִתֵ נּו .וִיקַ ְבלּו ֻכּלָם אֶ ת
עול מַ לְ כּותֶ ָך .ו ְִת ְמלוְך ֲעלֵיהֶ ם ְמהֵ ָרה לְ עולָם וָעֶ ד .כִ י הַ מַ לְ כּות ֶשּלְ ָך ִהיא.
תורתָ ְך :ה' י ְִמלְך לְ עלָם וָעֶ ד.
ּולְ עולְ מֵ י עַ ד ִת ְמלוְך ְבכָבוד .כַכָתּוב ְב ָ
קדיש לאבלים י ְִתגַּדַ ל ְוי ְִתקַ ּדַ ש ְשמֵ ּה ַרבָ אְ .בעָ לְ מָ א ִּדי ְב ָרא כִ ְרעּותֵ ּה ְוי ְַמלִ יְך
ִשראֵ ל
ּובחַ ּיֵי ְדכָל בֵ ית י ָ
ּוביומֵ יכון ְ
מַ לְ כּותֵ ּה ְויַצְ מַ ח פ ְֻרקָ נֵיּה .וִיקָ ֵרב ְמ ִשיחֵ יּהְ .בחַ ּיֵיכון ְ
בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן קָ ִריב ,ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ ַלם ּולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא.
י ְִתבָ ַרְך ְוי ְִשתַ בַ ח ְוי ְִתפָ אַ ר ְוי ְִתרומַ ם ְוי ְִתנַשא ְוי ְִתהַ ּדָ ר ְוי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל ְשמֵ ּה
ְּדקֻ ְד ָשאְ .ב ִריְך הּוא .לְ עֵ ּלָא ולְ עֵ ּלָא ִמכָל ִב ְרכָ תָ א ו ְִש ָירתָ א תֻ ְש ְבחָ תָ א ְונֶחֱ מָ תָ א
אֲמ ָירן ְב עָ לְ מָ א .ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ ּיָא וְחַ ּיִ ים עָ לֵינּו וְעַ ל כָ ל
ּדַ ִ
ִשראֵ ל .ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן .עושה הַ ָשלום ִב ְמרומָ יו הּוא ַיעֲשה ָשלום עָ לֵינּו וְעַ ל כָל
י ָ
ִשראֵ ל ועל כל יושבי תבל ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן.
י ָ
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מחבר לא ידוע

ֲאדֹון עֹולָם ֲא ֶשר מָ לְַך
לְ עֵ ת נַעְ ָשה בְ חֶ ְפצֹו כֹל
וְאַ ְח ֵרי כִ כְ לֹות הַ כֹל
וְהּוא הָ יָה וְהּוא הֹ וֶה
וְהּוא אֶ חָ ד וְאֵ ין ֵשנִ י
אשית בְ לִ י תַ כְ לִ ית
בְ לִ י ֵר ִ
בְ לִ י עֵ ֶרְך בְ לִ י ִד ְמיֹון
בְ לִ י ִחבּור בְ לִ י פֵ רּוד
וְהּוא אֵ לִ י וְחַ י גֹואֲלִ י
נּוסי
וְהּוא נִ ִסי ּומָ ִ
וְהּוא רֹופֵ א וְהּוא מַ ְרפֵ א
רּוחי
בְ יָדֹו אַ ְפ ִקיד ִ
רּוחי גְ ִוּי ִָתי
וְעִ ם ִ
בְ ִמ ְקדָ שֹו תָ גֵל נ ְַפ ִשי
וְאָ ז נ ִָשיר בְ בֵ ית קָ ְד ִשי

ְבטֶ ֶרם כָל יְצִ יר נִ ְב ָרא
ֲאזַי מֶ לְֶך ְשמֹו נִ ְק ָרא
נֹורא
לְ בַ ּדֹו י ְִמֹלְך ָ
וְהּוא י ְִהיֶה ְב ִת ְפאָ ָרה
לְ הַ ְמ ִשילֹו ּולְ הַ ְח ִב ָירה
וְלֹו הָ עֹז וְהַ ִמ ְש ָרה
מּורה
ּות ָ
ְבלִ י ִשנּוי ְ
בּורה.
גְ ָדל כֹחַ ּוגְ ָ
וְצּור חֶ ְבלִ י בְ יֹום צָ ָרה
כֹוסי ְביֹום אֶ ְק ָרא
ְמנָת ִ
וְהּוא צֹופֶ ה וְהּוא עֶ זְ ָרה
ישן וְאָ ִע ָירה
ְבעֵ ת ִא ַ
ֲא ֹדנָי לִ י ְול ֹא ִא ָירא
ְמ ִשיחֵ נּו ִי ְשלַח ְמהֵ ָרה
נֹורא
אָ מֵ ן אָ מֵ ן ֵשם הַ ָ

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
גדולה בלבו ,עתה בוודאי ידע הדרך הנכונה .כיוון שפגשו זה בזה שאל אותו:
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
אני ,יכול לומר לך ,שבדרך זו תועים .ועכשיו ,נחפש דרך חדשה .כן אנחנו ,דבר
זה אני יכול לומר לכם .שבדרך שהלכנו עד עכשיו אין לנו ללכת ,שבדרך זו
תועים .אלא עכשיו נחפש דרך חדשה .ש"י עגנון
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תן לנו חגים שקטים
כחיוכו של תינוק
תן לנו בכיות קטנות
בחיק האישה הנאהבת
תן לנו שירי-לב
הנאמרים בדומית-לחש
תן לנו זרועות כשורשים
לחבוק את הקשה והפוצע
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
ויש מישהו הרוצה רק טוב
גם השנה
לאה גולדברג

השמיים משתנים
לעיני החקלאים .
השכנים מתכוננים
לימים הנוראים .
מישהו חושב עליך
ורושם את מעשיך .
בוא הביתה במהרה
עם הרוח הקרירה .
מנדרינות מבשילות
בפרדס במועדן .
המורות משתעלות
והולכות לישון מוקדם .
כבר ראיתי נחליאלי
ואולי זה רק נדמה לי
עוד חמסין נשבר אתמול
גם החופש הגדול.
מה יקרה ומה יחלוף ?
שואלים הכתבים ,
כשלאורך כביש החוף
מתייצבים החצבים .
מה בעיתוני הערב
מבשרת הכותרת ?
בוא הביתה במהרה
עם הרוח הקרירה

רחל שפירא

ְב ִת ְש ֵרי נָתַ ן הַ ּדֶ קֶ ל ְפ ִרי ָשחּום
נ ְֶחמָ ד
יֹורה וְעַ ל גַגִ י ָרקַ ד
ְבחֶ ְשוָן י ַָרד ֶ
הֹופיעַ ְבטֵ בֵ ת בָ ָרד
ְבכִ ְסלֵו נ ְַר ִקיס ִ
ּוב ְשבָ ט חַ מָ ה ִה ְפצִ יעָ ה לְ יֹום אֶ חָ ד.
ִ
בַ אֲדָ ר עָ לָה נִ יחֹוחַ ִמן הַ פַ ְרּדֵ ִסים
ְבנִ יסָ ן הּונְ פּו ְבכֹחַ כָל הַ חֶ ְרמֵ ִשים
ּוב ִסיוָן ִה ְבכִ יר
ְב ִאּיָר הַ כֹל צָ מַ ח ְ
ְבתַ מּוז וְאָ ב ָשמַ ְחנּו אַ חַ ר קָ צִ יר.
ִת ְש ֵרי ,חֶ ְשוָן ,כִ ְסלֵו ,טֵ בֵ ת,
חָ לְ פּו ,עָ ְברּו ִביעָ ף
גַם ְשבָ ט ,אֲדָ ר ,נִ יסָ ןִ ,אּיָר,
ִסיוָן ,תַ מּוז ְואָ ב
ּובבֹוא אֱלּול אֵ לֵינּו ֵריחַ ְסתָ ו עָ לָה
ְ
ו ְִה ְתחַ לְ נּו אֶ ת ִש ֵירנּו מֵ הַ ְתחָ לָה.
נעמי שמר

ְבר ֹאש הַ ָשנָהְ ,בר ֹאש הַ ָשנָה
שֹושנָה אֶ צְ לִ י בַ גִ נָה
ַ
פָ ְרחָ ה
ְבר ֹאש הַ ָשנָה ִס ָירה לְ בָ נָה
עָ גְ נָה לָה בַ חֹוף ִפ ְתאֹום.
ְבר ֹאש הַ ָשנָהְ ,בר ֹאש הַ ָשנָה
נֹושנָה
לִ בֵ נּו עָ נָה ִב ְת ְפיּלָה ָ
ְשּיָפָ ה וְשֹונָה ְתהֵ א הַ ָשנָה
אֲ ֶשר מַ ְת ִחילָה לָּה הַ ּיֹום
ְבר ֹאש הַ ָשנָהְ ,בר ֹאש הַ ָשנָה
פָ ְרחָ ה ֲע ָננָה ִב ְר ִקיעַ הַ ְסתָ ו
ְבר ֹאש הַ ָשנָה כְ נֵר נְ ָשמָ ה
עָ לָה בַ ָשדֶ ה חָ צָ ב.
ְבר ֹאש הַ ָשנָהְ ,בר ֹאש הַ ָשנָה
נֹושנָה
לִ בֵ נּו עָ נָה ִב ְת ְפיּלָה ָ
ְשּיָפָ ה וְשֹונָה ְתהֵ א הַ ָשנָה
אֲ ֶשר מַ ְת ִחילָה לָּה עַ כְ ָשיו
ְבר ֹאש הַ ָשנָהְ ,בר ֹאש הַ ָשנָה
פָ ְרחָ ה מַ נְ גִ ינָה ֶש ִאיש ל ֹא ִהכִ יר
וְתֹוְך יְמָ מָ ה הַ זֶמֶ ר הָ מָ ה
ִמכָ ל חַ ּלֹונֹות הָ עִ יר.
ְבר ֹאש הַ ָשנָהְ ,בר ֹאש הַ ָשנָה
נֹושנָה
לִ בֵ נּו עָ נָה ִב ְת ְפיּלָה ָ
ְשּיָפָ ה וְשֹונָה ְתהֵ א הַ ָשנָה
אֲ ֶשר מַ ְת ִחילָה לָּה ְב ִשיר.
נעמי שמר

משהו מתחיל מתגלגל ברחובות
משהו אחר יורד במדרגות
משהו קורה ,תופס לו בזנב
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
ניסים קורים ,הכול עוד אפשרי
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
רגע של שלווה ,אני עוד פה לבד
זוג צעיר עובר ,מחזיק לו יד ביד
מעבר לפינה פנים ,חיוך רחב
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.

אילאיל תמיר

הַ קַ יִץ עָ בַ ר ,הַ חֹ ם הַ גָדֹול
ָשנָה חֲ דָ ָשה בָ אָ ה ַלכֹל
נֹודדֹות צִ פ ֳִרים
רּוחֹות ְמנ ְַשבֹותְ ,
הֹולְ כִ ים ּובָ ִאים הַ ּי ִָמים הַ קָ ִרים
הֹולְ כִ ים ּובָ ִאים הַ ּי ִָמים הַ קָ ִרים.
הַ בִ יטּו ְּוראּו קָ טֹנְ ִתי אֶ ְתמֹול,
הַ קַ יִץ עָ בַ ר וַאֲנִ י כְ בָ ר גָדֹול,
ָשנָה חֲ דָ ָשה ִה ְת ִחילָה הַ ּיֹום.
הֲ יי נָא טֹובָ ה ּובֹואֵ ְך לְ ָשלֹום
הֲ יי נָא טֹובָ ה ּובֹואֵ ְך לְ ָשלֹום.
שמואל בס
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בָ ֵרְך עָ לֵינּו אֶ ת הַ ָשנָה הַ ז ֹאת
אֶ ת הַ ָשנָה הַ ז ֹאת
בָ ֵרְך אֶ ת כָל ִמינֵי ְתבּואָ תָ ּה לְ טֹובָ ה
וְתֵ ן ְב ָרכָה עַ לְ -פנֵי הָ אֲדָ מָ ה
ְש ְבעֵ נו ִמטּובָ ּה ּובָ ֵרְך ְשנָתֵ נּו
ו ָ
כַשנִ ים הַ טֹובֹות
ָ
וְתֵ ן ְב ָרכָה עַ לְ -פנֵי הָ אֲדָ מָ ה
נוהגים לברך איש את רעהו אשה את רעותה
לְ ָשנָה טובָ ה ִתכָתֵ ִבי וְתֵ חָ תֵ ִמי ִ /תכָתֵ בּו וְתֵ חָ תֵ מּו:
לְ ָשנָה טובָ ה ִתכָ תֵ ב וְתֵ חָ תֵ ם ִ /תכָ תַ בְ נָה וְתֵ חָ תַ ְמנָה:

ּוב ְרכֹותֶ יהָ
תָ חֵ ל ָשנָה ִ
שנה טובה ומתוקה
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חוברת תפ ילות ראש השנה מבוססת על נוסחי ישראל המגוונים לאורך הדורות ,ביניהם יצוינו סידור
"מכנף הארץ זמרת שמענו" בעריכת הרב שמחה רוט זצ"ל ,סידור מאיר לארץ בעריכת הרב מיכאל
גרץ  ,תפילות ראש השנה בנוסח ארץ ישראל ,של הרב דוד בר-חיים ומחזור פותח שער לראש השנה
התנועה המסורתית .פיוטים מאתר הזמנה לפיוט .עריכה בהשראת מנהגי ישראל השונים :פייטני ציון
יהלה לחמיש ונריה רפאל כנפו והרבה תמר אלעד-אפלבום .מהדורה נסיונית המבקשת להתהוות
תמיד.
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