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We find ourselves in an unprecedented crisis this year. While it is 
painful to do so, some communities have to shorten davening in order 
to minimize exposure to others or because social distancing logistics 
require using the same room more than once. Pikuach nefesh demands 
that we take this virus seriously and as such, we do have to make certain 
compromises so that we can daven in a safe environment.

This machzor provides a text for a shortened service. In choosing which 
sections to include, we followed the general guidance of the Rama (OC 
619:1) and the Mishna Berura (6) who tell us that we should try to 
preserve the portions of davening that people are familiar with.  While 
there are many beautiful and treasured poetic lines in Chazaras Hashatz  
written by greats such as Rav Elazar Hakalir, because of time constraints, 
some of those need to be omitted in favor of the piyutim that are more 
familiar. We encourage individuals to consult their machzor and study 
and recite these liturgical gems over the course of Rosh Hashanah. We 
have made every effort to retain parts of the service that are critical 
to the Rosh Hashanah experience of both recitation and song and we 
apologize if we erred in either direction. 

Here is a summary of the tefilos that were chosen:

1) Chazaras Hashatz for Shacharis is identical on both days. It includes 
two piyutim.

2) Chazaras Hashatz for Mussaf  for both days is almost identical with 
one additional piyut for first day. The text follows the regular text starting 
from the conclusion of mechayeh hameisim. 

This machzor is meant for this year only.

Wishing you a happy, healthy and sweet new year,

Rabbi Mordechai Willig

Hebrew Machzor text adapted from:

© The Metsudah Machzor. Metsudah Publications, New York

Licensed under Creative Commons CC BY license
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תפילת מנחה לערב ראש השנה
ָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: ְּתִהָּלה  ָלה: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכֽ ָך עֹוד ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתֽ

ָך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם  ֶלְך ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְּבָכל־יֹום ֲאָבְרֶכֽ ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֽ
ידּו: ֲהַדר  יָך ַיִּגֽ ֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך ּוְגבּורֶֹתֽ ָוֶעד: ָּגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֽ

יעּו  ָּנה: ֵזֶֽכר ַרב־טּוְבָך ַיִּבֽ יָך יֹאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרֽ יָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתֽ יָך ָאִׂשֽ ָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתֽ ְּכבֹוד הֹוֶדֽ
ֶסד: טֹוב־ְיֹהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו:  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּנֽנּו: ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה ֶאֽ
יַע ִלְבֵני  רּו: ְלהֹוִדֽ יָך ְיָבְרֽכּוָכה: ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּבֽ יָך ַוֲחִסיֶדֽ יֹוֽדּוָך ְיֹהָוה ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ

ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל־ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל־ּדֹור ָודֹר: סֹוֵמְך 
רּו ְוַאָּתה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְּבִעּתֹו:  יָך ְיַׂשֵּבֽ ְיֹהָוה ְלָכל־ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהְּכפּוִפים: ֵעיֵני־ֹכל ֵאֶלֽ

יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל־ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל־ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל־ ָך ּוַמְׂשִּבֽ ַח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ
הּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון־ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת־ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר ְיֹהָוה  ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאֽ

ֶאת־ָּכל־ֹאֲהָביו ְוֵאת ָּכל־ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ♦ ְּתִהַּלת ְיֹהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל־ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם 
ָוֶעד: ַוֲאַנְֽחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא ִמן  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ינּו: ֶדל ֵלאֹלֵהֽ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֽ
ָך: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: ֶמֽ ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ַעל ְּגבּורֹות  ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ

יַח ְיׁשּוָעה: ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ
ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל  ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ָּבעֹוָלם ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום. ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ
ֶזה ְוָאַמר:

ֶרץ ְּכבֹודֹו: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֽ
רּו: ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך יֹאֵמֽ

ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו:
ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר:

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּוָיּה: ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי  ינּו ִמִּפֽ ָך ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש ְוִׁשְבֲחָך ֱאֹלֵהֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ
ָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש: ֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאֽ ֵאל ֶמֽ

ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש: ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ
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ַעת ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה: ָחֵּנֽנּו ֵמִאְּתָך ֵּדָעה ִּביָנה ְוַהְׂשֵּכל: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה חֹוֵנן  ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדֽ
ַעת: ַהָּדֽ

נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽיָך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ָך ְוַהֲחִזיֵרֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ ָך ְוָקְרֵבֽ ינּו ְלתֹוָרֶתֽ נּו ָאִבֽ ֲהִׁשיֵבֽ
ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה:

ָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַחּנּון  ַח ָאֽ ְענּו, ִּכי מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ִּכי ָפָׁשֽ נּו ַמְלֵּכֽ אנּו ְמַחל ָלֽ ינּו ִּכי ָחָטֽ נּו ָאִבֽ ְסַלח ָלֽ
ַהַּמְרֶּבה ִלְסֽלֹוַח:

ָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ּגֹוֵאל  ָך ִּכי ּגֹוֵאל ָחָזק ָאֽ ַען ְׁשֶמֽ נּו ְמֵהָרה ְלַמֽ נּו ּוְגָאֵלֽ יָבה ִריֵבֽ ְרֵאה ְבָעְנֵיֽנּו ְוִרֽ
ִיְׂשָרֵאל:

ינּו. ִּכי ֵאל  ָּתה ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתֽ נּו ָאֽ ָעה ִּכי ְתִהָּלֵתֽ נּו ְוִנָּוֵׁשֽ נּו ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא הֹוִׁשיֵעֽ ְרָפֵאֽ
ָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל: ֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאֽ ֶמֽ

ינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, ְוֵתן ְּבָרָכה ַעל ְּפֵני  ינּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּבֵרְך ָעֵלֽ
ָך ּוָבֵרְך ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים: נּו ִמּטּוֶבֽ ָהֲאָדָמה ְוַׂשְּבֵעֽ

ֶרץ: ָּברּוְך ַאָּתה  נּו ַיַֽחד ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ ינּו ְוַקְּבֵצֽ נּו ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתֽ ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתֽ
ְיֹהָוה ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ינּו ַאָּתה ְיֹהָוה  ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּוְמלֹוְך ָעֵלֽ ינּו ְּכַבְּתִחָּלה ְוָהֵסר ִמֶּמֽ ינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצֽ יָבה ׁשֹוְפֵטֽ ָהִׁשֽ
ֶלְך ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט: נּו ַבִמְׁשָּפט: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ ֶסד ּוְבַרֲחִמים ְוַצְּדֵקֽ ְלַבְּדָך ְּבֶחֽ

תּו, ְוַהֵּזִדים ְמֵהָרה  יָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרֽ ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה ְוָכל ָהִרְׁשָעה ְּכֶרַגע ֹּתאֵבד ְוָכל ֹאְיֶבֽ
יַע ֵזִדים: ינּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ׁשֹוֵבר ֹאְיִבים ּוַמְכִנֽ ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר ְוַתְכִניַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

ינּו  ֶדק ְוָעֵלֽ ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ִזְקֵני ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְּפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֽ
נּו ִעָּמֶהם ְלעֹוָלם  ינּו ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ְוִׂשים ֶחְלֵקֽ יָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶיֱהמּו ַרֲחֶמֽ

ְחנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים: ְולֹא ֵנבֹוׁש ִּכי ְבָך ָבָטֽ

ינּו ִּבְנַין  ְרָּת ּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמֽ ִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב ְוִתְׁשּכֹון ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבֽ ְוִלירּוָׁשַלֽ
ִים: עֹוָלם ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלֽ

ינּו ָּכל ַהּיֹום: ָּברּוְך ַאָּתה  ָך, ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוֽ יַח ְוַקְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתֽ ַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמֽ ֶאת ֶצֽ
ֶרן ְיׁשּוָעה: יַח ֶקֽ ְיֹהָוה ַמְצִמֽ

ַע  נּו, ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמֽ ינּו ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְׁשַמע קֹוֵלֽ
ַע ְּתִפַּלת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל  נּו, ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ נּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבֽ ָּתה ּוִמְּלָפֶנֽיָך ַמְלֵּכֽ ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאֽ

ַע ְּתִפָּלה: ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ׁשֹוֵמֽ

ָך ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל,  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם. ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך  ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

נּו ַאָּתה  ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל  ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ָך ַעל ַחֵּיֽינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ

ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו  ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ִנֶּסֽ
ינּו ָלְך: יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ יָך ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ ַרֲחֶמֽ
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נּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית  ינּו ֱאֹלֵהי ָכל ָּבָׂשר יֹוְצֵרֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ְוֶתֱאסֹוף  נּו ֵּכן ְּתַחֵּיֽינּו ּוְתַקְּיֵמֽ נּו ְוִקַּיְמָּתֽ ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ

נּו מֹוִדים ָלְך,  יָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ּוְלָעְבְּדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ַעל ֶׁשָאֽ ָך ִלְׁשמֹור ֻחֶּקֽ ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ ָּגֻלּיֹוֵתֽ
ָּברּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות:

ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך  נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ

ֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהָּׁשלֹום ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך  ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָּתִׂשים ְלעֹוָלם ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ
ָך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום:  ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה ְּפַתח 
יָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם:  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ַען ֵיָחְלצּון  ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֹעֶׂשה ָׁשלֹום  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ יָך הֹוִׁשֽ ְיִדיֶדֽ

ינּו  ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ
ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ

ִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 
ָּלא ִמן  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ

ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון 
ינּו ְוַעל  ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן

נּו  נּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
ֶבל ָוִריק  נּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ָלֶהֽ נּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלֽ ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ

ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  יַע, ַוֲאַנְֽחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשֽ
ַעל, ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי  ִים ִמַּמֽ ֶרץ, ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ִים ְויֹוֵסד ָאֽ ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמֽ

ֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל  נּו ֶאֽ ינּו ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ְמרֹוִמים, הּוא ֱאֹלֵהֽ
ַחת ֵאין עֹוד: ֶרץ ִמָּתֽ ַעל ְוַעל ָהָאֽ ִים ִמַּמֽ ָך ִּכי ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֽ ְלָבֶבֽ

ֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ֶרת ֻעֶּזָֽך ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יָך ָּכל ִרְׁשֵעי  ָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמֽ

ינּו ִיְכְרעּו  ֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון: ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי ְלָך ִתְכַרע ָּכל ֶּבֽ ֶרץ, ַיִּכֽ ָאֽ
ָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד,  נּו, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֽ ְוִיּֽפֹלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתֽ

ָך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר  ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹוְך ְּבָכבֹוד, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ

קדיש יתום
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן 

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל  ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן
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תפילת ערבית
Kabbalas Shabbos is recited on the first night

ָך ֶוֱאמּוָנְתָך  ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: טֹוב ְלֹהדֹות ַליֹהָוה ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: ְלַהִּגיד ַּבּֽבֶֹקר ַחְסֶּדֽ
יָך ֲאַרֵּנן:  ָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדֽ ִני ְיֹהָוה ְּבָפֳעֶלֽ ַּבֵּלילֹות: ֲעֵלי־ָעׂשֹור ַוֲעֵלי־ָנֶֽבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור: ִּכי ִׂשַּמְחַּתֽ

ַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא־ָיִבין ֶאת־זֹאת:  יָך: ִאיׁש־ַּבֽ יָך ְיֹהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתֽ ַמה־ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשֽ
ֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי־ַעד: ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיֹהָוה: ִּכי  יצּו ָּכל־ּֽפֲֹעֵלי ָאֽ ֶׂשב ַוָּיִצֽ ִּבְפֽרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֽ
ֶמן  ֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֽ ֶון: ַוָּתֽ דּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל־ּֽפֲֹעֵלי ָאֽ יָך יֹאֵבֽ יָך ְיֹהָוה ִּכי־ִהֵּנה ֹאְיֶבֽ ִהֵּנה ֹאְיֶבֽ

ֶרז ַּבְּלָבנֹון  ְעָנה ָאְזָני: ♦ ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֽ ַרֲעָנן: ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמֽ
יחּו: עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו:  ינּו ַיְפִרֽ ִיְׂשֶּגה: ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ְיֹהָוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהֽ

ָתה ּבֹו: ְלַהִּגיד ִּכי־ָיָׁשר ְיֹהָוה צּוִרי ְולֹא־ַעְוָלֽ
ְיֹהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיֹהָוה ֹעז ִהְתַאָּזר ַאף־ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל־ִּתּמֹוט: ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם 

ִים ַרִּבים ַאִּדיִרים  ָּתה: ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיֹהָוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים: ִמֹּקלֹות ַמֽ ָאֽ
ֶרְך ָיִמים: יָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ָנֲֽאָוה־ּֽקֶֹדׁש ְיֹהָוה ְלֽאֹ ִמְׁשְּבֵרי־ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיֹהָוה: ♦ ֵעדֶֹתֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי 
ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא 
ָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא  ָּלא ּוְלֵעֽ ְלֵעֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא  ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך:
ָּברּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ַח ְׁשָעִרים ּוִבְתבּוָנה  ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יַע ִּכְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום  ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִקֽ
ְיָלה  ְיָלה ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלֽ ְיָלה ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני ֽחֶׁשְך ְוֽחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלֽ ָוָלֽ

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו: ♦ ֵאל ַחי ְוַקָּים ָּתִמיד ִיְמֹלְך ָעֵלֽ

ְדָּת. ַעל ֵּכן ְיֹהָוה  נּו ִלַּמֽ ְבָּת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתֽ ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָאָהֽ
יָך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ֵהם  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ יָך ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי ַתלמּוד ּתֹוָרֶתֽ יַח ְּבֻחֶּקֽ נּו ָנִׂשֽ נּו ּוְבקּוֵמֽ ינּו ְּבָׁשְכֵבֽ ֱאֹלֵהֽ
ּנּו ְלעֹוָלִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ְיָלה. ♦ ְוַאֲהָבְתָך ַאל ָּתִסיר ִמֶּמֽ ינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלֽ ֶרְך ָיֵמֽ ַחֵּיֽינּו ְוֽאֹ

אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ֶלְך ֶנֱאָמן:( ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ )ֵאל ֶמֽ
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי  ָך: ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֽ יָך ְּבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך:  ֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ ָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֽ ָך: ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶנֽיָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתֽ ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל־ְלָבֶבֽ

יָך: ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶנֽיָך: ּוְכַתְבָּתם ַעל־ְמֻזזֹות ֵּביֶתֽ ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל־ָיֶדֽ

ְוָהָיה ִאם־ָׁשֽמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת־ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם 
ּוְלָעְבדֹו ְּבָכּל־ְּלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכם: ְוָנַתִּתי ְמַטר־ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָֽך ְוִתירְׁשָך 
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ְעָּת: ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם  ָך ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבֽ ֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתֽ ָך: ְוָנַתִּתי ֵעֽ ְוִיְצָהֶרֽ
ִים ְוּלֹא־ִיְהֶיה ָמָטר  ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף־ְיֹהָוה ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת־ַהָּׁשַמֽ

ֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ְיֹהָוה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם  ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת־ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֽ
ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות ַעּל־ֶּיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם:  ֶאת־ְּדָבַרי ֵאֽ

ָך: ּוְכַתְבָּתם  ֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ ָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֽ ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת־ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתֽ
ַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיֹהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם  יָך: ְלַמֽ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ַעל־ְמזּוזֹות ֵּביֶתֽ

ֶרץ: ִים ַעל־ָהָאֽ ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמֽ

ּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל־ַּכְנֵפי  ַוֽ
ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֽ

ָּכל־ִמְצֹות ְיֹהָוה ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתֽתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר־ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם: 
אִתי  ַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ ְלַמֽ

ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: ֱאֶמת ֶרץ ִמְצַרֽ ֶאְתֶכם ֵּמֶאֽ

ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת:

נּו ִמַּיד  ינּו ְוֵאין זּוָלתֹו ַוֲאַנְֽחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: ַהּפֹוֵדֽ ינּו ִּכי הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶוֱאמּוָנה ָּכל זֹאת ְוַקָּים ָעֵלֽ
ינּו ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל ֹאְיֵבי  נּו ִמָּצֵרֽ נּו ִמַּכף ָּכל ֶהָעִריִצים: ָהֵאל ַהִּנְפָרע ָלֽ נּו ַהּגֹוֲאֵלֽ ְמָלִכים ַמְלֵּכֽ

נּו ַּבַחִּיים ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט  ֶקר ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר: ַהָּׂשם ַנְפֵׁשֽ נּו: ָהֹעֶׂשה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֽ ַנְפֵׁשֽ
נּו ִנִּסים ּוְנָקָמה ְּבַפְרֹעה  ינּו: ָהֽעֶֹׂשה ָּלֽ ינּו ַוָּיֶֽרם ַקְרֵנֽנּו ַעל ָּכל ׂשֹוְנֵאֽ נּו ַעל ָּבמֹות ֹאְיֵבֽ נּו ַהַּמְדִריֵכֽ ַרְגֵלֽ

ִים ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל  אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם: ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתֹו ָּכל ְּבכֹוֵרי ִמְצָרֽ
ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם: ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים סּוף ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע: 
ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו. ♦ ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ָענּו 

ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם:

ַע  ִמי ָכֽמָֹכה ָּבֵאִלם ְיֹהָוה ִמי ָּכֽמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּֽקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהֹּלת ֽעֵֹׂשה ֶפֶלא: ♦ ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶנֽיָך ּבֹוֵקֽ
ָים ִלְפֵני מֶׁשה ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו:

ּנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ♦ ְוֶנֱאַמר ִּכי ָפָדה ְיֹהָוה ֶאת ַיֲעֹקב ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמֽ
ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

ָך ְוַתְּקֵנֽנּו ְּבֵעָצה  ינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמֽ נּו ְלַחִּיים ּוְפרֹוׂש ָעֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ינּו ְלָׁשלֹום ְוַהֲעִמיֵדֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַהְׁשִּכיֵבֽ
ֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון ְוָהֵסר  ֶבר ְוֶחֽ ינּו אֹוֵיב ֶּדֽ נּו ְוָהֵסר ֵמָעֵלֽ ָך. ְוָהֵגן ַּבֲעֵדֽ ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ טֹוָבה ִמְּלָפֶנֽיָך ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ֶלְך ַחּנּון  ָּתה ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו ָאֽ נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו. ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרֽ יָך ַּתְסִּתיֵרֽ ינּו ּוְבֵצל ְּכָנֶפֽ ָׂשָטן ִמְּלָפֵנֽינּו ּוֵמַאֲחֵרֽ
ינּו ֻסַּכת  נּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ♦ ּוְפרֹוׂש ָעֵלֽ נּו ּובֹוֵאֽ ָּתה. ּוְׁשמֹור ֵצאֵתֽ ְוַרחּום ָאֽ

ִים: ינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְירּוָׁשָלֽ ָך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּפֹוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום ָעֵלֽ ְׁשלֹוֶמֽ

On Shabbos
ְוָׁשְמרּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהַּׁשָּבת. ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם: ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש: ִים ְוֶאת־ָהָאֽ ֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיֹהָוה ֶאת־ַהָּׁשַמֽ אֹות ִהיא ְלֹעָלם. ִּכי־ֵׁשֽ

נּו. ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ֶסה ְליֹום ַחֵּגֽ ִּתְקעּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ַּבֶּכֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ּוְלֵעֽ
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ָך: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים: נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ַעל ְּגבּורֹות  ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ

יַח ְיׁשּוָעה: ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ָלה: ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ

אָת. ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְענּו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ

אָת: ינּו ֶׁשַהִּׁשְלטֹון ְלָפֶנֽיָך ֹעז ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ינּו: ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ָך ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ְלַאְרֶצֽ

יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה  ָתה ִּתְקָּפץ ִּפֽ ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ: ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ

ָך. ַּכָּכתּוב  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש: ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו  נּו ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
אָת: ינּו ָקָרֽ ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ ְּבִמְצֹוֶתֽ

On the 
second 
night, 
recite the 
following:

נּו ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְרצֹוֶנָֽך. ַוִּתֶּתן  ָך. ַוְּתַלְּמֵדֽ ינּו ֶאת ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוּתֹוִדיֵעֽ
נּו  ינּו ִמְׁשָּפִטים ְיָׁשִרים ְותֹורֹות ֱאֶמת. ֻחִּקים ּוִמְצֹות טֹוִבים. ַוַּתְנִחיֵלֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָלֽ
נּו ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ּוְכבֹוד מֹוֵעד ַוֲחִגיַגת  ְזַמֵּני ָׂשׂשֹון ּומֹוֲעֵדי ֽקֶֹדׁש ְוַחֵּגי ְנָדָבה. ַוּתֹוִריֵׁשֽ

ינּו ֵּבין ֽקֶֹדׁש ְלחֹול ֵּבין אֹור ְלֽחֶׁשְך ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים  ֶגל. ַוַּתְבֵּדל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָהֶרֽ
ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה. ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום טֹוב ִהְב ־ֵּבין יֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֽ

ְׁשָּת ֶאת ַעְּמָך  ְלָּת ְוִקַּדֽ ְׁשָּת ִהְבַּדֽ ֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדֽ ְלָּת. ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֽ ַּדֽ
ָך: ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה )ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו( ֶאת־יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. יֹום )ִזְכרֹון( ְּתרּוָעה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוִּתֶּתן ָלֽ
ִים: )ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
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ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך.  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ֲאבֹוֵתֽ
ינּו ּבֹו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ
ינּו  נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו. ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדֽ

ָּתה: ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ָך ְוהֹוַפע  ֶרץ ִּביָקֶרֽ ָך ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו. ְמלֹוְך ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך. ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה  ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָֽך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצֽ

ָלה: ֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשֽ ְיַצְרּתֹו ְויֹאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֽ

ָך  נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו( ַקְּדֵׁשֽ ינּו ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ )ֱאֹלֵהֽ
ָך ְוָיֽנּוחּו בֹו ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי  ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך: )ְוַהְנִחיֵלֽ נּו ִּביׁשּוָעֶתֽ ְוַׂשְּמֵחֽ

נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ֱאֹלִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ָך( ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ְׁשֶמֽ
ֶרץ ְמַקֵּדׁש )ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ֶמֽ

ָך ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל,  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך  ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

נּו ַאָּתה  ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל  ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ָך ַעל ַחֵּיֽינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ

ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו  ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ִנֶּסֽ
ינּו ָלְך: יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ יָך ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ ַרֲחֶמֽ

ָך: ְוֹכל  נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ

ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

ֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהָּׁשלֹום ְוטֹוב ִיְהֶיה ְּבֵעיֶנֽיָך  ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך. ָּתִׂשים ְלעֹוָלם ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ
ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה  ָך. ְּבֵסֽ ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך 
ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום )נ"א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום(:

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה ְּפַתח 
יָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם:  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ַען ֵיָחְלצּון  ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ יָך הֹוִׁשֽ ְיִדיֶדֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

נּו  ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִם  ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ ְּבתֹוָרֶתֽ

ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות:

On Shabbos
ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום  ִים ְוָהָאֽ ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמֽ

ֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת־יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו. ִּכי בֹו ָׁשַבת  ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: ַוְיָבֽ
ִמָּכל־ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר־ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות:
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In an ad-hoc minyan that is not meeting at a shul, the following beracha is 
omitted:

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶרץ: ָמֵגן ָאבֹות ִּבְדָברֹו. ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַמֲאָמרֹו. ַהֶּמֶלְך  ִים ָוָאֽ ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא. ֵאל ֶעְליֹון קֹוֵנה ָׁשַמֽ

יַח ָלֶהם. ְלָפָניו ַנֲעבֹוד  יַח ְלַעּמֹו ְּביֹום ַׁשַּבת ָקְדׁשֹו. ִּכי ָבם ָרָצה ְלָהִנֽ ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵאין ָּכֽמֹוהּו. ַהֵּמִנֽ
ַחד. ְונֹוֶדה ִלְׁשמֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ֵמֵעין ַהְּבָרכֹות: ֵאל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון ַהָּׁשלֹום. ְמַקֵּדׁש  ְּבִיְרָאה ָוַפֽ

יַח ִּבְקֻדָּׁשה ְלַעם ְמֻדְּׁשֵני ֽעֶֹנג ֵזֶֽכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: ַהַּׁשָּבת ּוְמָבֵרְך ְׁשִביִעי. ּוֵמִנֽ

נּו ִמּטּו ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצו ֶֹתֽ נּו. ַקְּדֵׁשֽ ינּו ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ־ֱאֹלֵהֽ
ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלֽ ָך: ְוַטֵהר ִלֵּבֽ נּו ִּביׁשּוָעֶתֽ ָך. ְוַׂשְּמֵחֽ ֶבֽ

ָך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת: ָך. ְוָיֽנּוחּו ָבּה ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ ָקְדֶׁשֽ

ֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְוֽיְׁשֵבי ָבּה: ִּכי־הּוא ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָֽה: ִמי־ ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליֹהָוה ָהָאֽ
ִים ּוַבר־ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא־ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע  ַיֲעֶלה ְבַהר־ְיֹהָוה ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: ְנִקי ַכַּפֽ

ָלה:  ְלִמְרָמה: ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיֹהָוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: ֶזה ּדֹור ּדֹוְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפֶנֽיָך ַיֲעֹקב ֶסֽ
ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי ֶזה ֶמֽ ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ
ֶלְך  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ ְיֹהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ

ָלה: ֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסֽ ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון 
ינּו ְוַעל ָּכל  ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

נּו  נּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
ֶבל ָוִריק  נּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ָלֶהֽ נּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלֽ ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ

ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  יַע, ַוֲאַנְֽחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשֽ
ַעל, ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי  ִים ִמַּמֽ ֶרץ, ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ִים ְויֹוֵסד ָאֽ ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמֽ

ֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל  נּו ֶאֽ ינּו ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ְמרֹוִמים, הּוא ֱאֹלֵהֽ
ַחת ֵאין עֹוד: ֶרץ ִמָּתֽ ַעל ְוַעל ָהָאֽ ִים ִמַּמֽ ָך ִּכי ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֽ ְלָבֶבֽ

ֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ֶרת ֻעֶּזָֽך ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יָך ָּכל ִרְׁשֵעי  ָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמֽ

ינּו ִיְכְרעּו  ֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון: ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי ְלָך ִתְכַרע ָּכל ֶּבֽ ֶרץ, ַיִּכֽ ָאֽ
ָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי  נּו, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֽ ְוִיּֽפֹלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתֽ
ָך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ♦ ְוֶנֱאַמר  ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹוְך ְּבָכבֹוד, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ

ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא  ּוְלֵעֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:
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ְלָדִוד ְיֹהָוה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ְיֹהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד: ִּבְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי 
לּו: ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת  ָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפֽ ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהֽ

ְלִּתי ֵמֵאת ְיֹהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיֹהָוה ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבֽנַֹעם ְיֹהָוה  ַח: ַאַחת ָׁשַאֽ ֲאִני בֹוֵטֽ
ִני: ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי  ֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור ְירֹוְמֵמֽ ִני ְּבֵסֽ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: ִּכי ִיְצְּפֵנִֽני ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרֽ

יָרה ַוֲאַזְּמָרה ַליֹהָוה: ְׁשַמע ְיֹהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא  ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוָתי ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִׁשֽ
ָך  ִּני ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדֽ ְוָחֵּנִֽני ַוֲעֵנִֽני: ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני ֶאת ָּפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֲאַבֵּקׁש: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶנֽיָך ִמֶּמֽ

ִני ְיֹהָוה  ִני: הֹוֵרֽ ִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזֽבּוִני ַויֹהָוה ַיַאְסֵפֽ ִני ְוַאל ַּתַעְזֵבֽ יָת ַאל ִּתְּטֵׁשֽ ֶעְזָרִתי ָהִיֽ
ַח ָחָמס: לּוֵלא  ֶקר ִויֵפֽ ֵדי ֶׁשֽ מּו ִבי ֵעֽ ַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנִֽני ְּבֶנֶֽפׁש ָצָרי ִּכי ָקֽ ִני ְּבֽאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמֽ ָך ּוְנֵחֽ ַּדְרֶּכֽ

ֶרץ ַחִּיים: ♦ ַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה: ְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ְיֹהָוה ְּבֶאֽ ֶהֱאַמֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא  ּוְלֵעֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא: ְוַאֲחֵרי  ֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא: ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ֹּכל, ֲאַזי ֶמֽ ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלְך, ְּבֶטֽ
ִּכְכלֹות ַהֹּכל, ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא: ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה, ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה: ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני, 
יָרה: ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית, ְולֹו ָהֹעז ְוַהִּמְׂשָרה: ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי, ְוצּור  ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּבֽ

ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה: ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי, ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא: ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי, ְּבֵעת ִאיַׁשן 
יָרה: ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי, ְיֹהָוה ִלי ְולֹא ִאיָרא: ְוָאִעֽ

ְלָׁשָנה טֹוָבה ִּתָּכֵתב ְוֵתָחֵתם:
ְלָׁשָנה טֹוָבה ִּתָּכֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו:



DRAFT

12

תפילת שחרית
ָך: ֶלְך ַחי ְוַקָּים ֶׁשֶהֱחַזְֽרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה, ַרָּבה ֱאמּוָנֶתֽ מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶנֽיָך ֶמֽ

ֶדת ָלַעד: ֶכל טֹוב ְלָכל ֹעֵׂשיֶהם, ְּתִהָּלתֹו עֹוֶמֽ ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיֹהָוה, ֵׂשֽ
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

נּו ַעל ִמְצַות ִציִצית: ְיִהי ָרצֹון  נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יָה  יָה ְּבָכל ְּפָרֶטֽ ִמְּלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה ִמְצַות ִציִצית ְלָפֶנֽיָך ְּכִאּלּו ִקַּיְמִּתֽ

יָה ְוַתְרַי"ג ִמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבּה, ָאֵמן ֶסָלה: יָה ְוַכָּונֹוֶתֽ ְוִדְקּדּוֶקֽ

ִים  ְׁשָּת: ֽעֶֹטה־אֹור ַּכַּׂשְלָמה, נֹוֶטה ָׁשַמֽ ְלָּת ְמֹאד, הֹוד ְוָהָדר ָלָבֽ ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיֹהָוה, ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ָּגַדֽ
ַּכְיִריָעה:

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ְלַיֵחד ֵׁשם י"ה בו"ה ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם 
ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ֲהֵריִני ִמְתַעֵּטף ּגּוִפי ַּבִּציִצית, ֵּכן ִּתְתַעֵּטף ִנְׁשָמִתי ּוְרַמ"ח ֵאיָבַרי ּוְׁשָס"ה ִגיַדי ְּבאֹור 

ַהִּציִצית ָהעֹוֶלה ַּתְרַי"ג, ּוְכֵׁשם ֶׁשֲאִני ִמְתַּכֶּסה ַּבַּטִּלית ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּכְך ֶאְזֶּכה ַלֲחלּוָקא ְדַרָּבָנן ּוְלַטִּלית 
ֶדן, ְוַעל ְיֵדי ִמְצַות ִציִצית, ִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ּוְתִפָּלִתי ִמן ַהִחיצֹוִנים,  ָנָאה ָלעֹוָלם ַהָּבא ְּבַגן ֵעֽ
ְוַהַּטִּלית ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ֲעֵליֶהם, ְוַיִּציֵלם ְּכֶנֶֽׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף, ּוְתֵהא ֲחׁשּוָבה ִמְצַות ִציִצית 

יָה, ְוַתְרַי"ג ִמְצוֹות ַהְּתלּויֹות  יָה, ְוַכָּונֹוֶתֽ יָה, ְוִדְקּדּוֶקֽ יָה ְּבָכל ְּפָרֶטֽ ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְּכִאּלּו ִקַּיְמִּתֽ
ָלה: ָּבּה, ָאֵמן ֶסֽ

נּו ְלִהְתַעֵּטף ַּבִּציִצית: נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָך ְוַנַֽחל ֲעָדֶנֽיָך ַתְׁשֵקם: ִּכי־ִעְּמָך  ֶׁשן ֵּביֶתֽ יּון: ִיְרְוֻין ִמֶּדֽ יָך ֶיֱחָסֽ ַמה ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפֽ
יָך ְוִצְדָקְתָך ְלִיְׁשֵרי־ֵלב: ְמקֹור ַחִּיים, ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה־אֹור: ְמֹׁשְך ַחְסְּדָך ְליְֹדֶעֽ

ָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל־ָקְדְׁשָך  יָך ִיְׂשָרֵאל: ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתֽ יָך ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתֽ ַמה ּֽטֹבּו ֹאָהֶלֽ
ָעה ֶאְבְרָכה ִלְפֵני  ָך: ַוֲאִני ֶאְׁשַּתֲחֶוה ְוֶאְכָרֽ ָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתֽ ָך: ְיֹהָוה ָאַהֽ ְּבִיְרָאֶתֽ

ָך: ִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעֽ ָך ֲעֵנֽ ְיֹהָוה ֹעִׂשי: ַוֲאִני ְתִפָּלִתי־ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְּבָרב־ַחְסֶּדֽ

שיר של יום
בשבת קודש: ַהּיֹום ַׁשָּבת ֽקֶֹדׁש ֶׁשּבֹו ָהיּו ַהְלִוִּים אֹוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 

ָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: ֲעֵלי־ָעׂשֹור ַוֲעֵלי־ טֹוב ְלֹהדֹות ַליֹהָוה ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: ְלַהִּגיד ַּבּֽבֶֹקר ַחְסֶּדֽ
יָך ְיֹהָוה ְמֹאד  יָך ֲאַרֵּנן: ַמה־ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשֽ ָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדֽ ִני ְיֹהָוה ְּבָפֳעֶלֽ ָנֶֽבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור: ִּכי ִׂשַּמְחַּתֽ

יצּו ָּכל־ ֶׂשב ַוָּיִצֽ ַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא־ָיִבין ֶאת־זֹאת: ִּבְפֽרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֽ יָך: ִאיׁש־ַּבֽ ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתֽ
דּו  יָך יֹאֵבֽ יָך ְיֹהָוה ִּכי־ִהֵּנה ֹאְיֶבֽ ֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי־ַעד: ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיֹהָוה: ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבֽ ּֽפֲֹעֵלי ָאֽ

ֶמן ַרֲעָנן: ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים  ֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֽ ֶון: ַוָּתֽ ִיְתָּפְרדּו ָּכל־ּֽפֲֹעֵלי ָאֽ
ינּו  ֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה: ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ְיֹהָוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהֽ ְעָנה ָאְזָני: ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֽ ִּתְׁשַמֽ

ָתה ּבֹו: יחּו: עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: ְלַהִּגיד ִּכי־ָיָׁשר ְיֹהָוה צּוִרי ְולֹא־ַעְוָלֽ ַיְפִרֽ

בראשון בשבת ַהּיֹום יֹום ִראׁשֹון ַּבַּׁשָּבת ֶׁשּבֹו ָהיּו ַהְלִוִּים אֹוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ְלָדִוד ִמְזמֹור 
ֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְוֽיְׁשֵבי ָבּה: ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָֽה: ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר  ַליֹהָוה ָהָאֽ

ִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה:  ְיֹהָוה ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: ְנִקי ַכַּפֽ
ָלה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים  ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיֹהָוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: ֶזה ּדֹור ּדֹוְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפֶנֽיָך ַיֲעֹקב ֶסֽ

ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִּגּבֹור  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי ֶזה ֶמֽ ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ
ֶלְך ַהָּכבֹוד  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ

ָלה: ֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסֽ ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֽ
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ְלָדִוד ְיֹהָוה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ְיֹהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד: ִּבְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי 
לּו: ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת  ָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפֽ ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהֽ

ְלִּתי ֵמֵאת ְיֹהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיֹהָוה ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבֽנַֹעם ְיֹהָוה  ַח: ַאַחת ָׁשַאֽ ֲאִני בֹוֵטֽ
ִני: ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי  ֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור ְירֹוְמֵמֽ ִני ְּבֵסֽ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: ִּכי ִיְצְּפֵנִֽני ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרֽ

יָרה ַוֲאַזְּמָרה ַליֹהָוה: ְׁשַמע ְיֹהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא  ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוָתי ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִׁשֽ
ָך  ִּני ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדֽ ְוָחֵּנִֽני ַוֲעֵנִֽני: ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני ֶאת ָּפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֲאַבֵּקׁש: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶנֽיָך ִמֶּמֽ

ִני ְיֹהָוה  ִני: הֹוֵרֽ ִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזֽבּוִני ַויֹהָוה ַיַאְסֵפֽ ִני ְוַאל ַּתַעְזֵבֽ יָת ַאל ִּתְּטֵׁשֽ ֶעְזָרִתי ָהִיֽ
ַח ָחָמס: לּוֵלא  ֶקר ִויֵפֽ ֵדי ֶׁשֽ מּו ִבי ֵעֽ ַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנִֽני ְּבֶנֶֽפׁש ָצָרי ִּכי ָקֽ ִני ְּבֽאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמֽ ָך ּוְנֵחֽ ַּדְרֶּכֽ

ֶרץ ַחִּיים: ♦ ַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה: ְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ְיֹהָוה ְּבֶאֽ ֶהֱאַמֽ

ֶלְך ְׁשמֹו ִנְקָרא: ְוַאֲחֵרי  ֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא: ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ֹּכל, ֲאַזי ֶמֽ ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַלְך, ְּבֶטֽ
ִּכְכלֹות ַהֹּכל, ְלַבּדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא: ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה, ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה: ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני, 
יָרה: ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית, ְולֹו ָהֹעז ְוַהִּמְׂשָרה: ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּגֹוֲאִלי, ְוצּור  ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּבֽ

ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה: ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי, ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא: ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי, ְּבֵעת ִאיַׁשן 
יָרה: ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי, ְיֹהָוה ִלי ְולֹא ִאיָרא: ְוָאִעֽ

ִיְגַּדל ֱאֹלִהים ַחי ְוִיְׁשַּתַּבח, ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּותֹו:
ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד ְּכִיחּודֹו, ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹוף ְלַאְחּדּותֹו:
ֵאין לֹו ְדמּות ַהּגּוף ְוֵאינֹו גּוף, לֹא ַנֲערְֹך ֵאָליו ְקֻדָּׁשתֹו:

ַקְדמֹון ְלָכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְבָרא, ִראׁשֹון ְוֵאין ֵראִׁשית ְלֵראִׁשיתֹו:
ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלָכל נֹוָצר, יֹוֶרה ְגֻדָּלתֹו ּוַמְלכּותֹו:
ַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו, ֶאל ַאְנֵׁשי ְסֻגָּלתֹו ְוִתְפַאְרּתֹו: ֶׁשֽ

לֹא ָקם ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶׁשה עֹוד, ָנִביא ּוַמִּביט ֶאת ְּתמּוָנתֹו:
ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל, ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ֵּביתֹו:

לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ְולֹא ָיִמיר ָּדתֹו, ְלעֹוָלִמים ְלזּוָלתֹו:
ינּו, ַמִּביט ְלסֹוף ָּדָבר ְּבַקְדָמתֹו: ַע ְסָתֵרֽ צֹוֶפה ְויֹוֵדֽ

ֶסד ְּכִמְפָעלֹו, נֹוֵתן ְלָרָׁשע ָרע ְּכִרְׁשָעתֹו: ּגֹוֵמל ְלִאיׁש ֶחֽ
נּו, ִלְפּדֹות ְמַחֵּכי ֵקץ ְיׁשּוָעתֹו: ִיְׁשַלח ְלֵקץ ַהָּיִמין ְמִׁשיֵחֽ
ֵמִתים ְיַחֶּיה ֵאל ְּברֹב ַחְסּדֹו, ָּברּוְך ֲעֵדי ַעד ֵׁשם ְּתִהָּלתֹו:

ִים: נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדֽ נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָרא בֹו ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּוִלים  ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבָחְכָמה ּוָבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ִאי ֶאְפַׁשר  ָך ֶׁשִאם ִיָּפֵתֽ ֲחלּוִלים ָּגלּוי ְוָיֽדּוַע ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ
ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹד ְלָפֶנֽיָך ֲאִפילּו ָׁשָעה ֶאָחת. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה רֹוֵפא ָכל ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות:

ָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא ַאָּתה ְבָראָתּה ַאָּתה ְיַצְרָּתּה ַאָּתה ְנַפְחָּתּה ִּבי ְוַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה  ֱאֹלַהי, ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתֽ
ִּני ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלֹבא, ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְבִקְרִּבי מֹוֶדה ֲאִני  ְּבִקְרִּבי ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמֽ
ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ִרּבֹון ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר 

ְנָׁשמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים:

נּו ַלֲעֹסק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה: נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו  ינּו ּוְבִפי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִנְהֶיה ֲאַנְֽחנּו ְוֶצֱאָצֵאֽ ינּו ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָרְתָך ְּבִפֽ ְוַהֲעֶרב ָנא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָך ִלְׁשָמּה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה  ָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתֽ נּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמֽ ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלֽ
ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ָּברּוְך ַאָּתה  נּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַֽתן ָלֽ ַחר ָּבֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְיֹהָוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:
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יָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום: יָך ִויֻחֶּנָֽך: ִיָּׂשא ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ָך: ָיֵאר ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה ְוִיְׁשְמֶרֽ
ּלּו ְדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור ַהֵּפָאה ְוַהִּבּכּוִרים ְוָהְרָאיֹון ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה: ֵאֽ

ּלּו ֵהן ִּכּבּוד ָאב  ֶרן ַקֶּיֶֽמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוֵאֽ ּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֽ ֵאֽ
ָוֵאם ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַהְׁשָּכַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּוִבּקּור חֹוִלים 

ְוַהְכָנַסת ַּכָּלה ּוְלָוַית ַהֵּמת ְוִעּיּון ְּתִפָּלה ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶֽגד ֻּכָּלם:

ְיָלה: ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַתן ַלֶּׂשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִני ּגֹוי: ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹא ָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶבד: ִני ָעֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹא ָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִני ִאָּׁשה: ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹא ָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ Men ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ִני ִּכְרצֹונֹו: ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשָעַׂשֽ ינּו ֶמֽ Women ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַח ִעְוִרים: ֶלְך ָהעֹוָלם ּפֹוֵקֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם ַמִּתיר ֲאסּוִרים: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם זֹוֵקף ְּכפּוִפים: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ִים: ֶרץ ַעל ַהָּמֽ ֶלְך ָהעֹוָלם רֹוַקע ָהָאֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶבר: ֶלְך ָהעֹוָלם ַהֵּמִכין ִמְצֲעֵדי ָגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם אֹוֵזר ִיְׂשָרֵאל ִּבְגבּוָרה: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּֽכַֹח: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ָהעֹוָלם ַהַּמֲעִביר ֵׁשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָּפי: ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו לֹא ִליֵדי ֵחְטא  יָך, ְוַאל ְּתִביֵאֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ָך ְוַדְּבֵקֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ֶׁשַּתְרִּגיֵלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ֵמָאָדם  נּו ֵיֶֽצר ָהָרע ְוַהְרִחיֵקֽ ְולֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעו ֹן ְולֹא ִליֵדי ִנָּסיֹון ְולֹא ִליֵדי ִבָּזיֹון ְוַאל ַּתְׁשֶלט ָּבֽ

נּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד־ָלְך ♦ ּוְתֵנֽנּו ַהּיֹום  נּו ְּבֵיֶֽצר ַהּטֹוב ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ְוכֹוף ֶאת ִיְצֵרֽ ָרע ּוֵמָחֵבר ָרע ְוַדְּבֵקֽ
נּו ֲחָסִדים טֹוִבים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ינּו ְוִתְגְמֵלֽ ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶנֽיָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאֽ ּוְבָכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֽ

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ִני ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ֵמַעֵּזי ָפִנים ּוֵמַעּזּות ָּפִנים ֵמָאָדם  ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתִּציֵלֽ
ַעל ִּדין ָקֶׁשה, ֵּבין ֶׁשהּוא ֶבן  ַגע ָרע ּוִמָּׂשָטן ַהַּמְׁשִחית ִמִּדין ָקֶׁשה ּוִמַּבֽ ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע ּוִמָּׁשֵכן ָרע ּוִמֶּפֽ

ְּבִרית ּוֵבין ֶׁשֵאינֹו ֶבן ְּבִרית:

ֶדם  נּו ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֽ נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך ּוָפְקֵדֽ ינּו ָזְכֵרֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ֶסד  יָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֽ ינּו ַאֲהַבת ַהַּקְדמֹוִנים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ּוְזָכר ָלֽ

ינּו ְּבַהר ַהּמִֹרָּיה ְוֶאת ָהֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי  ְעָּת ְלַאְבָרָהם ָאִבֽ ְוֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבֽ
ָך: ַח ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ַהִּמְזֵּבֽ

ִני: ַוּֽיֹאֶמר  ֶּלה ְוָהֱאֹלִהים ִנָּסה ֶאת־ַאְבָרָהם ַוּֽיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּֽיֹאֶמר ִהֵּנֽ ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֽ
הּו ָׁשם ְלֹעָלה ַעל  ֶרץ ַהּמִֹרָּיה ְוַהֲעֵלֽ ְבָּת ֶאת־ִיְצָחק ְוֶלְך־ְלָך ֶאל־ֶאֽ ַקח־ָנא ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר־ָאַהֽ
יָך: ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּֽבֶֹקר ַוַּיֲחבׁש ֶאת־ֲחמֹרֹו ַוִּיַּקח ֶאת־ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו  ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלֽ

ים: ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא  ַמר־לֹו ָהֱאֹלִהֽ ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוְיַבַּקע ֲעֵצי ֹעָלה ַוָּיָֽקם ַוֵּיֶֽלְך ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָאֽ
ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת־ַהָּמקֹום ֵמָרֹחק: ַוּֽיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָריו ְׁשבּו־ָלֶכם ֹּפה ִעם־ַהֲחמֹור 

ַוֲאִני ְוַהַּנַֽער ֵנְלָכה ַעד־ֹּכה ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנֽׁשּוָבה ֲאֵליֶכם: ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת־ֲעֵצי ָהֹעָלה ַוָּיֶֽׂשם ַעל־ִיְצָחק 
ֶלת ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו: ַוּֽיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ַאְבָרָהם ָאִביו ַוּֽיֹאֶמר  ְּבנֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ֶאת־ָהֵאׁש ְוֶאת־ַהַּמֲאֶכֽ
ה: ַוּֽיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ִיְרֶאה־ּלֹו  ָאִבי ַוּֽיֹאֶמר ִהֶּנִּֽני ְבִני ַוּֽיֹאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלֹעָלֽ
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ֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם  ַמר־לֹו ָהֱאֹלִהים ַוִּיֽ ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו: ַוָּיֽבֹאּו ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאֽ
ַעל ָלֵעִצים: ַוִּיְׁשַלח  ַח ִמַּמֽ ַח ַוַּיֲערְֹך ֶאת־ָהֵעִצים ַוַּיֲעֹקד ֶאת־ִיְצָחק ְּבנֹו ַוָּיֶֽׂשם ֹאתֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ֶאת־ַהִּמְזֵּבֽ
ִים ַוּֽיֹאֶמר  ֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת־ְּבנֹו: ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיֹהָוה ִמן־ַהָּׁשַמֽ ַאְבָרָהם ֶאת־ָידֹו ַוִּיַּקח ֶאת־ַהַּמֲאֶכֽ

ְעִּתי  ַעׂש לֹו ְמאּוָמה ִּכי ַעָּתה ָיַדֽ ִני: ַוּֽיֹאֶמר ַאל־ִּתְׁשַלח ָיְֽדָך ֶאל־ַהַּנַֽער ְוַאל־ַּתֽ ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוּֽיֹאֶמר ִהֵּנֽ
ִיל  ִּני: ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה־ַאֽ ְכָּת ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך ִמֶּמֽ ָּתה ְולֹא ָחַׂשֽ ִּכי־ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאֽ

ַחת ְּבנֹו: ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם  הּו ְלֹעָלה ַּתֽ ִיל ַוַּיֲעֵלֽ ַאַחר ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך ְּבַקְרָניו ַוֵּיֶֽלְך ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת־ָהַאֽ
ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַההּוא ְיֹהָוה ִיְרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר ְיֹהָוה ֵיָרֶאה: ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ְיֹהָוה ֶאל־ַאְבָרָהם 

ְכָּת  יָת ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָחַׂשֽ ְעִּתי ְנֻאם־ְיֹהָוה ִּכי ַיַֽען ֲאֶׁשר ָעִׂשֽ ִים: ַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבֽ ֵׁשִנית ִמן־ַהָּׁשָמֽ
ִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת  ָך: ִּכי־ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת־ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמֽ ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיֶדֽ

ְעָּת ְּבֹקִלי: ַוָּיָֽׁשב  ֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמֽ ֶרץ ֵעֽ ַער ֹאְיָביו: ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲעָך ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֽ ַהָּים ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֵאת ַׁשֽ
ַבע: ַבע ַוֵּיֶֽׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשֽ מּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל־ְּבֵאר ָׁשֽ ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָריו ַוָּיֻקֽ

ינּו ְּכמֹו  נּו ְּבִרית ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֶׁשִּתְזֹּכר ָלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ֶאת ַרֲחָמיו ִמֶּבן ְיִחידֹו ְוָרָצה ִלְׁשֹחט אֹותֹו ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ֵּכן ִיְכְּבׁשּו  ֶׁשָּכַבׁש ַאְבָרָהם ָאִבֽ
נּו ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ִּדיֶנָֽך ְוִתְתַנֵהג  יָך, ְוִתָּכֵנס ִאָּתֽ יָך ַעל ִמּדֹוֶתֽ ינּו ְוָיֽגֹּלּו ַרֲחֶמֽ יָך ֶאת ַּכַעְסָך ֵמָעֵלֽ ַרֲחֶמֽ

ֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים ּוְבטּוְבָך ַהָּגדֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאְּפָך ֵמַעְּמָך ּוֵמִעיְרָך  ינּו ְּבִמַּדת ַהֶחֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִעָּמֽ
ָך, ָּכָאמּור  נּו ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדֽ ינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך ְוַקֶּים ָלֽ ּוֵמַאְרְצָך ּוִמַּנֲחָלֶתֽ

ֶרץ ֶאְזֹּכר: ְוָזַכְרִּתי ֶאת־ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת־ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת־ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֽ

ֶתר ּוַבָּגלּוי ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת ְודֹוֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו ְוַיְׁשֵּכם ְויֹאַמר: ִים ַּבֵּסֽ ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָׁשַמֽ

נּו  יָך ָהַרִּבים, ָמה ָאֽ ינּו ֲאַנְֽחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנֽינּו ְלָפֶנֽיָך ִּכי ַעל ַרֲחֶמֽ ִרּבֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים לֹא ַעל ִצְדקֹוֵתֽ
נּו, ַמה ֹּנאַמר ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה  נּו ַמה ְּגבּוָרֵתֽ נּו, ַמה ֹּכֵחֽ ינּו, ַמה ְּיׁשּוָעֵתֽ נּו, ַמה ִּצְדקֹוֵתֽ ֶמה ַחֵּיֽינּו ֶמה ַחְסֵּדֽ
ִין ְלָפֶנֽיָך ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלֹא ָהיּו ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי ַמָּדע  ינּו ֲהלֹא ָּכל ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ

ִין  ֶבל ְלָפֶנֽיָך, ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאֽ ּוְנבֹוִנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל ִּכי רֹוב ַמֲעֵׂשיֶהם ּֽתֹהּו ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ
ֶבל: ִּכי ַהֹּכל ָהֽ

ְעָּת ּלֹו ְּבַהר ַהּמִֹרָּיה, ֶזַֽרע ִיְצָחק ְיִחידֹו  ָך, ְּבֵני ַאְבָרָהם ֹאַהְבָך ֶׁשִּנְׁשַּבֽ ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ַעְּמָך ְּבֵני ְבִריֶתֽ
ְחָּת ּבֹו  ְבָּת אֹותֹו ּוִמִּׂשְמָחְתָך ֶׁשָּׂשַמֽ ָך ֶׁשֵּמַאֲהָבְתָך ֶׁשָאַהֽ ַח, ֲעַדת ַיֲעֹקב ִּבְנָך ְּבכֹוֶרֽ ֶׁשֶּנֱעַקד ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבֽ

אָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל ִויֻׁשרּון: ָקָרֽ

ָך:  ַבח ְוהֹוָדָיה ִלְׁשֶמֽ ְלִפיָכְך ֲאַנְֽחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַׁשֵּבֲחָך ּוְלָפֶאְרָך ּוְלָבֵרְך ּוְלַקֵּדׁש ְוִלֵּתן ֶׁשֽ
ינּו ֶׁשֲאַנְֽחנּו ַמְׁשִּכיִמים  נּו: ♦ ַאְׁשֵרֽ נּו ּוַמה ָּיָפה ְיֻרָּׁשֵתֽ נּו ּוַמה ָּנִעים ּגֹוָרֵלֽ ינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקֽ ַאְׁשֵרֽ

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ִים ְּבָכל יֹום: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶקר ְואֹוְמִרים ַּפֲעַמֽ ֶרב ָוֹבֽ ּוַמֲעִריִבים ֶעֽ
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ַאָּתה הּוא ַעד ֶׁשּלֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ַאָּתה הּוא ִמֶּׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם, ַאָּתה הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַאָּתה הּוא 
ָך, ּוִביׁשּוָעְתָך ָּתרּום  ָך ְוַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ְּבֹעָלֶמֽ ָלעֹוָלם ַהָּבא, ♦ ַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ַעל ַמְקִּדיֵׁשי ְׁשֶמֽ

יַּה ַקְרֵנֽנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ָּבַרִּבים: ְוַתְגִּבֽ

ִים ָהֶעְליֹוִנים, ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ִראׁשֹון ְוַאָּתה  ֶרץ ּוִבְׁשֵמי ַהָּׁשַמֽ ִים ּוָבָאֽ ינּו ַּבָּׁשַמֽ ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם  ֶרץ, ַיִּכֽ יָך ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ יָך ֵאין ֱאֹלִהים: ַקֵּבץ ֹקֶוֽ הּוא ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ֶרץ ֶאת ַהָּים  ִים ְוֶאת ָהָאֽ יָת ֶאת ַהָּׁשַמֽ ֶרץ. ַאָּתה ָעִׂשֽ ִּכי ַאָּתה הּוא ָהֱאֹלִהים ְלַבְּדָך ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֽ
יָך ָּבֶעְליֹוִנים אֹו ַבַּתְחּתֹוִנים ֶׁשּיֹאַמר ְלָך ַמה ַּתֲעֶׂשה. ָאִבינּו  ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ּוִמי ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדֽ

ינּו ַמה ֶּׁשָּכתּוב,  נּו ְיֹהָוה ֶאֹלֵהֽ ינּו ְוַקֶּים־ָלֽ ֶסד ַּבֲעבּור ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ נּו ֶחֽ ִים ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ֶׁשַּבָּׁשַמֽ
ֶרץ ְּבׁשּוִבי  ָּבֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם ִּכי־ֶאֵּתן ֶאְתֶכם ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה ְּבֹכל ַעֵּמי ָהָאֽ

ֶאת־ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ְיֹהָוה:
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קרבנות
יָת ִּכּיֹור ְנֽחֶׁשת ְוַכּנֹו ְנֽחֶׁשת ְלָרְחָצה ְוָנַתָּת ֹאתֹו ֵּבין־ֽאֶֹהל מֹוֵעד  ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ְוָעִׂשֽ
ֶהל  ּנּו ֶאת־ְיֵדיֶהם ְוֶאת־ַרְגֵליֶהם: ְּבֹבָאם ֶאל־ֽאֹ ִים: ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶּמֽ ָּמה ָמֽ ַח ְוָנַתָּת ָׁשֽ ּוֵבין ַהִּמְזֵּבֽ
ה: ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם  ַח ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה ַליהָוֹ תּו אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל־ַהִּמְזֵּבֽ ִים ְולֹא ָיֻמֽ מֹוֵעד ִיְרֲחצּו־ַמֽ

תּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק־עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם: ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא ָיֻמֽ

ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ַצו ֶאת־ַאֲהרֹן ְוֶאת־ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ַעל 
ַח ּתּוַקד ּבֹו: ְוָלַבׁש ַהֹּכֵהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי־ַבד  ְיָלה ַעד־ַהּֽבֶֹקר ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבֽ ַח ָּכל־ַהַּלֽ מֹוְקָדה ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ
ַח:  ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ ַח ְוָׂשמֹו ֵאֽ ֶׁשן ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהֹעָלה ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ִיְלַּבׁש ַעל־ְּבָׂשרֹו ְוֵהִרים ֶאת־ַהֶּדֽ

ֶׁשן ֶאל־ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל־ָמקֹום ָטהֹור: ְוָהֵאׁש  ּוָפַׁשט ֶאת־ְּבָגָדיו ְוָלַבׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים ְוהֹוִציא ֶאת־ַהֶּדֽ
יָה ָהֹעָלה ְוִהְקִטיר  יָה ַהֹּכֵהן ֵעִצים ַּבּֽבֶֹקר ַּבּֽבֶֹקר ְוָעַרְך ָעֶלֽ ַח ּֽתּוַקד־ּבֹו לֹא ִתְכֶּבה ּוִבֵער ָעֶלֽ ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ

ַח לֹא ִתְכֶּבה: יָה ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים: ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ָעֶלֽ

ינּו ּוְתַכֶּפר  נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ינּו ְוִתְמָחל ָלֽ ינּו, ֶׁשְּתַרֵחם ָעֵלֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך, ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽיָך  ינּו ְוֶׁשִּתְבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ נּו ַעל־ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ינּו ְוִתְסַלח ָלֽ נּו ֶאת ָּכל ֲעוֹ נֹוֵתֽ ָלֽ

ָך ָּכָאמּור: ָך, ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ ָך, ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדֽ ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְבָּת ָעֵלֽ נּו ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ֶׁשְּיַכֵּפר ַּבֲעֵדֽ

יַח  ַוְיַדֵּבר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ַצו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת־ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵרֽ
ה ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ יבּו ַליהָוֹ ִניֹחִחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו: ְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר ַּתְקִרֽ

ֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין  ֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּֽבֶֹקר ְוֵאת ַהֶּכֽ ָׁשָנה ְתִמיִמם ְׁשַנִֽים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד: ֶאת־ַהֶּכֽ
ֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין: ֹעַלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר  ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ֽסֶֹלת ְלִמְנָחה ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֽ ִים: ַוֽ ָהַעְרָּבֽ
ה: ְוֵאת  ֶבׂש ָהֶאָחד ַּבּֽקֶֹדׁש ַהֵּסְך ֶנֶֽסְך ֵׁשָכר ַליהָוֹ ה: ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֽ יַח ִניֽחַֹח ִאֶּׁשה ַליהָוֹ ִסיַני ְלֵרֽ

ה: יַח ִניֽחַֹח ַליהָוֹ ִים ְּכִמְנַחת ַהּֽבֶֹקר ּוְכִנְסּכֹו ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵרֽ ֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבֽ ַהֶּכֽ
ַח ָסִביב: ָנה ִלְפֵני ְיֹהָוה ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֲהִנים ֶאת־ָּדמֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ַח ָצֽפֹ ְוָׁשַחט ֹאתֹו ַעל ֶיֶֽרְך ַהִּמְזֵּבֽ

ֶלת, ּוְמֻרָּצה  ינּו, ֶׁשְּתֵהא ֲאִמיָרה זּו, ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך, ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְבנּו ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְּבמֹוֲעדֹו, ּוִבְמקֹומֹו ּוְכִהְלָכתֹו: ְלָפֶנֽיָך, ְּכִאּלּו ִהְקַרֽ

ינּו ְלָפֶנֽיָך ֶאת ְקֽטֶֹרת ַהַּסִּמים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים  ירּו ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֶׁשִהְקִטֽ ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ָך ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ יָת אֹוָתם ַעל ְיֵדי מֶׁשה ְנִביֶאֽ ַּכֲאֶׁשר ִצִּוֽ

יָת  ֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלֹבָנה ַזָּכה ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה: ְוָעִׂשֽ ַוּֽיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ַקח־ְלָך ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֽ
ָּנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת  ָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה ִמֶּמֽ ַח ְמֻמָּלח ָטהֹור ֽקֶֹדׁש: ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמֽ ֹאָתּה ְקֽטֶֹרת ֽרַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקֽ

ָּמה ֽקֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם: ְּבֽאֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשֽ

ָּנה: ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהרֹן  ְוֶנֱאַמר ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקֽטֶֹרת ַסִּמים ַּבּֽבֶֹקר ַּבּֽבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת־ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרֽ
ָּנה ְקֽטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני ְיֹהָוה ְלדֹרֵֹתיֶכם: ִים ַיְקִטיֶרֽ ַעְרַּבֽ ֶאת־ַהֵּנרֹת ֵּבין ָהֽ

ָּתנּו ַרָּבָנן ִּפּטּום ַהְּקֽטֶֹרת ֵּכיַצד ְׁשֹלש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה, ְׁשֹלש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים 
ִים, ּוְׁשלָׁשה ָמִנים ְיֵתִרים  ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה ָמֶנה ְלָכל יֹום, ְּפַרס ְּבַּׁשֲחִרית ּוְפַרס ֵּבין ָהַעְרָּבֽ

ֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים,  ֶׁשת ְּבֶעֽ ֶׁשֵּמֶהם ַמְכִניס ֹּכֵהן ָּגדֹול ְמלֹא ָחְפָניו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ּוַמֲחִזיָרן ְלַמְכֶּתֽ
ְוׁשֹוֲחָקן ָיֶפה ָיֶפה ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַדָּקה ִמן ַהַּדָּקה,

ּלּו ֵהן ַהֳּצִרי ְוַהִּצּֽפֶֹרן ַהֶחְלְּבָנה ְוַהְּלבֹוָנה ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה,  יּו ָבּה, ְוֵאֽ ְוַאַחד ָעָׂשר ַסָּמִנים ָהֽ
מֹור ּוְקִציָעה ִׁשּֽבֶֹלת ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמֶנה, ַהּקְׁשְט ְׁשֵנים ָעָׂשר ְוִקּלּוָפה 

ְׁשלָׁשה ְוִקָּנמֹון ִּתְׁשָעה, ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ִּתְׁשָעה ַקִּבין, ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלָתא ְוַקִּבין ְּתָלָתא, ְוִאם ֵאין לֹו 
ַלח ְסדֹוִמית ֽרַֹבע ַהָּקב, ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא, ַרִּבי ָנָתן ַהַּבְבִלי  ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחַּוְרָין ַעִּתיק, ֶמֽ

אֹוֵמר ַאף ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשהּוא, ְוִאם ָנַֽתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה ְוִאם ִחַּסר ַאַחת ִמָּכל ַסָּמֶנֽיָה ַחָּיב ִמיָתה:
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ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׂשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף, ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ָלָּמה ִהיא 
ָאה ְּכֵדי ְלַיּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצֹּפֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ָלָּמה הּוא ָבא ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת  ָבֽ

ִים ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני  ִים ָיִפין ָלּה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלֽ ַהִצֹּפֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלֽ
ַהָּכבֹוד:

ַּתְנָיא ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָהֵדק ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹול ָיֶפה ַלְּבָׂשִמים, 
ְענּו: ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶזה ַהְּכָלל ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה  יַע לֹא ָׁשַמֽ ִּפְּטָמּה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה ִלְׁשִליׁש ְוִלְרִבֽ

ַלֲחָצִאין ְוִאם ִחַּסר ַאַחת ִמָּכל ַסָּמֶנֽיָה ַחָּיב ִמיָתה:

ִים ַלֲחָצִאין: ַּתְנָיא ַּבר ַקָּפָרא אֹוֵמר ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהְיָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַרֽ

ָּמה ֵאין  ְועֹוד ָּתֵני ַּבר ַקָּפָרא ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה קֹוְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹד ִמְּפֵני ֵריָחּה ְוָלֽ
ה: ּנּו ִאֶּׁשה ַליהָוֹ ירּו ִמֶּמֽ ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ִּכי ָכל־ְׂשֹאר ְוָכל־ְּדַבׁש לֹא־ַתְקִטֽ

ָלה: נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסֽ נּו ִמְׂשָּגב ָלֽ ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמֽ
ַח ָּבְך: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטֽ

נּו: ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ יָעה ַהֶּמֽ ְיֹהָוה הֹוִׁשֽ

ִם ִּכיֵמי  ה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ ָלה: ְוָעְרָבה ַליהָוֹ ִני ֶסֽ ִני ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבֽ ֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרֽ ַאָּתה ֵסֽ
עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמִֹנּיֹות:

ֶמת  ֶדר ַהַּמֲעָרָכה ִמְּׁשָמא ִדְגָמָרא ְוַאִּלָּבא ְדַאָּבא ָׁשאּול, ַמֲעָרָכה ְגדֹוָלה קֹוֶדֽ ַאַּבֵּיי, ֲהָוה ְמַסֵּדר ֵסֽ
ֶמת ְלִסּדּור ְׁשֵני ִגְזֵרי ֵעִצים, ְוִסּדּור ְׁשֵני  ְלַמֲעָרָכה ְׁשִנָּיה ֶׁשל ְקֽטֶֹרת, ּוַמֲעָרָכה ְׁשִנָּיה ֶׁשל ְקֽטֶֹרת קֹוֶדֽ
ַח ַהְּפִניִמי ֽקֹוֶדם ְלַהָּטַבת ָחֵמׁש ֵנרֹות, ְוַהָּטַבת  ַח ַהְּפִניִמי, ְוִדּׁשּון ִמְזֵּבֽ ִגְזֵרי ֵעִצים ֽקֹוֶדם ְלִדּׁשּון ִמְזֵּבֽ

ֶמת  ֶמת ְלַדם ַהָּתִמיד, ְוַדם ַהָּתִמיד ֽקֹוֶדם ְלַהָּטַבת ְׁשֵּתי ֵנרֹות, ְוַהָּטַבת ְׁשֵּתי ֵנרֹות קֹוֶדֽ ָחֵמׁש ֵנרֹות קֹוֶדֽ
ֶמת ְלֵאָבִרים, ְוֵאָבִרים ְלִמְנָחה, ּוִמְנָחה ַלֲחִבִּתין, ַוֲחִבִּתין ִלְנָסִכין, ּוְנָסִכין  ִלְקֽטֶֹרת, ּוְקֽטֶֹרת קֹוֶדֽ

יָה ָהֹעָלה  ִים, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָעַרְך ָעֶלֽ ְלמּוָסִפין, ּומּוָסִפין ְלָבִזיִכין, ּוָבִזיִכין קֹוְדִמין ְלָתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרָּבֽ
יָה ַהְׁשֵלם ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֻּכָּלם: יָה ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים, ָעֶלֽ ְוִהְקִטיר ָעֶלֽ

נּו נֹוָרא: ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך  נּו ַטֲהֵרֽ ָּנא, ְּבֽכַֹח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה: ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבֽ ָאֽ
ָך: ָיִחיד  ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם: ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָּתִמיד ָּגְמֵלם: ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתֽ

ַע ַּתֲעלּומֹות: ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד  נּו יֹוֵדֽ נּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתֽ ָך: ַׁשְוָעֵתֽ ֵּגֶאה ְלַעְּמָך ְּפֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתֽ
ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

נּו ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְּבמֹוֲעדֹו ְוִלְהיֹות ֹּכֲהִנים ַּבֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִּים ְּבדּוָכָנם  ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַאָּתה ִצִּויָתֽ
נּו לֹא ֹכֵהן ַּבֲעבֹוָדתֹו ְולֹא  ינּו ָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוֻבַּטל ַהָּתִמיד ְוֵאין ָלֽ ְוִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲעָמָדם, ְוַעָּתה ַּבֲעוֹ נֹוֵתֽ

יַח  ינּו ֶׁשְּיֵהא ִׂשֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֵלִוי ְּבדּוָכנֹו ְולֹא ִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲעָמדֹו. ָלֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְדנּו ַעל ַמֲעָמדֹו: ְבנּו ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְּבמֹוֲעדֹו ְוָעַמֽ ינּו ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפֶנֽיָך ְּכִאּלּו ִהְקַרֽ ִׂשְפתֹוֵתֽ

ֶמן ְוִנְסּכֹו: ֹעַלת  ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני־ְכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ֽסֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֽ
ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל־ֹעַלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה:

א. ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן ֶׁשל ְזָבִחים ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון ָּפר ְוָׂשִעיר ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון 
ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון ְוָדָמן ָטעּון ַהָּזָיה ַעל ֵּבין ַהַּבִּדים ְוַעל ַהָּפֽרֶֹכת ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב ַמָּתָנה 
ַח ַהִחיצֹון ִאם לֹא ָנַתן לֹא ִעֵּכב: ֶבת: ְׁשָיֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבֽ ַאַחת ֵמֶהן ְמַעָּכֽ

ב. ָּפִרים ַהִּנְׂשָרִפים ּוְׂשִעיִרים ַהִּנְׂשָרִפים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון ְוָדָמן ָטעּון 
ֶבת: ְׁשָיֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד  ַהָּזָיה ַעל ַהָּפֽרֶֹכת ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב ַמָּתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעָּכֽ

ֶׁשן: ּלּו ִנְׂשָרִפין ְּבֵבית ַהָּדֽ ּלּו ָוֵאֽ ַח ַהִחיצֹון ִאם לֹא ָנַתן לֹא ִעֵּכב ֵאֽ ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבֽ
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ּלּו ֵהן ַחּטֹאת ַהִּצּבּור ְׂשִעיֵרי ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְוֶׁשל מֹוֲעדֹות ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון  ג. ַחּטֹאת ַהִּצּבּור ְוַהָּיִחיד ֵאֽ
ֶבׁש ּוָפָנה  ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון ְוָדָמן ָטעּון ַאְרַּבע ַמָּתנֹות ַעל ַאְרַּבע ְקָרנֹות, ֵּכיַצד ָעָלה ַבֶּכֽ

ֶרן ְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית, ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ַמֲעָרִבית ְּדרֹוִמית, ְׁשָיֵרי ַהָּדם  ַלּסֹוֵבב ּוָבא לֹו ְלֶקֽ
ְיָלה ַעד ֲחצֹות: ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ְּדרֹוִמי ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהְּקָלִעים ְלִזְכֵרי ְכֻהָּנה ְּבָכל ַמֲאָכל ְליֹום ָוַלֽ

ד. ָהעֹוָלה ֽקֶֹדׁש ָקָדִׁשים ְׁשִחיָטָתּה ַּבָּצפֹון ְוִקּבּול ָּדָמּה ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון ְוָדָמּה ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות 
ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ּוְטעּוָנה ֶהְפֵׁשט ְוִנּֽתּוַח ְוָכִליל ָלִאִּׁשים:

ּלּו ֵהן ֲאָׁשמֹות ֲאַׁשם ְּגֵזלֹות ֲאַׁשם ְמִעילֹות ֲאַׁשם ִׁשְפָחה ֲחרּוָפה  ה. ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי ִצּבּור ַוֲאָׁשמֹות, ֵאֽ
ֲאַׁשם ָנִזיר ֲאַׁשם ְמצֹוָרע ָאָׁשם ָּתלּוי, ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפֹון ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפֹון, ְוָדָמן ָטעּון ְׁשֵּתי 

ְיָלה ַעד ֲחצֹות: ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהְּקָלִעים ְלִזְכֵרי ְכֻהָּנה ְּבָכל ַמֲאָכל ְליֹום ָוַלֽ

ו. ַהּתֹוָדה ְוֵאיל ָנִזיר ָקָדִׁשים ַקִּלים ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל־ָמקֹום ָּבֲעָזָרה ְוָדָמן ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, 
ְיָלה ַעד־ֲחצֹות, ַהּמּוָרם ֵמֶהם ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ֶאָּלא  ְוֶנֱאָכִלין ְּבָכל־ָהִעיר ְלָכל־ָאָדם ְּבָכל־ַמֲאָכל ְליֹום ָוַלֽ

ֶׁשַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים ִלְנֵׁשיֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם:

ז. ְׁשָלִמים ָקָדִׁשים ַקִּלים ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל ָמקֹום ָּבֲעָזָרה ְוָדָמן ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, ְוֶנֱאָכִלין 
ְיָלה ֶאָחד: ַהּמּוָרם ֵמֶהם ַּכּיֹוֵצא ָבֶהם ֶאָּלא ֶׁשַהּמּוָרם  ְּבָכל ָהִעיר ְלָכל ָאָדם ְּבָכל ַמֲאָכל ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלֽ

ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים ִלְנֵׁשיֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם:

ַסח ָקָדִׁשים ַקִּלים ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל ָמקֹום ָּבֲעָזָרה ְוָדָמן ָטעּון ַמָּתָנה ֶאָחת  ח. ַהְּבכֹור ְוַהַּמֲעֵׂשר ְוַהֶּפֽ
ּוִבְלָבד ֶׁשִּיֵּתן ְּכֶנֶֽגד ַהְּיסֹוד, ִׁשָּנה ַבֲאִכיָלָתן ַהְּבכֹור ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים ְוַהַּמֲעֵׂשר ְלָכל ָאָדם, ְוֶנֱאָכִלין ְּבָכל 

ְיָלה ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ַעד  ַסח ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ַבַּלֽ ְיָלה ֶאָחד: ַהֶּפֽ ָהִעיר ְּבָכל ַמֲאָכל ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלֽ
ֲחצֹות ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ִלְמנּוָיו ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ָצִלי:

ֶׁשת ָּבֵהן: ִמַּקל ָוֽחֶֹמר, ּוִמְּגֵזָרה ָׁשָוה, ִמִּבְנַין ָאב  ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר ִּבְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ַהּתֹוָרה ִנְדֶרֽ
ִמָּכתּוב ֶאָחד, ּוִמִּבְנַין ָאב ִמְּׁשֵני ְכתּוִבים, ִמְּכָלל ּוְפָרט, ּוִמְּפָרט ּוְכָלל, ְּכָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ִאי ַאָּתה ָדן 

ֶאָּלא ְּכֵעין ַהְּפָרט, ִמְּכָלל ֶׁשהּוא ָצִריְך ִלְפָרט ּוִמְּפָרט ֶׁשהּוא ָצִריְך ִלְכָלל, ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא 
ִמן ַהְּכָלל ְלַלֵּמד לֹא ְלַלֵּמד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא ֶאָּלא ְלַלֵּמד ַעל ַהְּכָלל ֻּכּלֹו ָיָצא, ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל 

ְוָיָצא ִלְטֹען ֽטַֹען ֶאָחד ֶׁשהּוא ְכִעְנָינֹו ָיָצא ְלָהֵקל ְולֹא ְלַהֲחִמיר, ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלְטֹען ֽטַֹען 
ַאֵחר ֶׁשּלֹא ְכִעְנָינֹו ָיָצא ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר, ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלּדֹון ַּבָּדָבר ֶהָחָדׁש ִאי ַאָּתה 

ּנּו ַהָּכתּוב ִלְכָללֹו ְּבֵפרּוׁש, ָּדָבר ַהָּלֵמד ֵמִעְנָינֹו ְוָדָבר ַהָּלֵמד ִמּסֹופֹו,  ָיכֹול ְלַהֲחִזירֹו ִלְכָללֹו ַעד ֶׁשַּיֲחִזיֶרֽ
יַע ֵּביֵניֶהם: ְוֵכן ְׁשֵני ְכתּוִבים ַהַּמְכִחיִׁשים ֶזה ֶאת ֶזה ַעד ֶׁשָּיֹבא ַהָּכתּוב ַהְּׁשִליִׁשי ְוַיְכִרֽ

נּו  ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ♦ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְּבתֹוָרֶתֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ּוְלֵעֽ

ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון, ְוַעל ָּכל ָמאן ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא, 
ִּדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין 

ֲאִריִכין ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ּופּוְרָקָנא ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ְדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום  ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלֽ
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ
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ְעִּתי  ְחָּת ֹאְיַבי ִלי: ְיֹהָוה ֱאֹלָהי ִׁשַּוֽ ִני ְולֹא־ִׂשַּמֽ ִית ְלָדִוד: ֲארֹוִמְמָך ְיֹהָוה ִּכי ִדִּליָתֽ ִמְזמֹור ִׁשיר־ֲחֻנַּכת ַהַּבֽ
ִני ִמָּיְרִדי־בֹור: ַזְּמרּו ַליֹהָוה ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶֽכר  יָת ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתֽ ִני: ְיֹהָוה ֶהֱעִלֽ יָך ַוִּתְרָּפֵאֽ ֵאֶלֽ

ְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל־ֶאּמֹוט  ִכי ְוַלּֽבֶֹקר ִרָּנה: ַוֲאִני ָאַמֽ ֶרב ָיִלין ֶּבֽ ַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֽ ָקְדׁשֹו: ִּכי ֶרֽ
יָך ְיֹהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל־ֲאדָֹני  יִתי ִנְבָהל: ֵאֶלֽ ְרָּת ָפֶנֽיָך ָהִיֽ ְדָּתה ְלַהְרִרי ֹעז ִהְסַּתֽ ְלעֹוָלם: ְיֹהָוה ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמֽ
ִני ְיֹהָוה ֱהֵיה־ֹעֵזר  ָך: ְׁשַמע ְיֹהָוה ְוָחֵּנֽ ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתֽ ַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ָׁשֽ ֶאְתַחָּנן: ַמה־ֶּבֽ

ַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיֹהָוה  ִני ִׂשְמָחה: ְלַמֽ ְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרֽ ִלי: ♦ ָהַפֽ
ָך: ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא  ּוְלֵעֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

פסוקי דזמרה: ֲהֵריִני ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרִאי ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ּוְׁשִכיְנֵּתּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ָּברּוְך ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ֹעֶׂשה ְבֵראִׁשית, ָּברּוְך אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה, ָּברּוְך ּגֹוֵזר 
ֶרץ, ָּברּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות, ָּברּוְך ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו, ָּברּוְך ַחי  ּוְמַקֵּים, ָּברּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֽ
ֶלְך ָהעֹוָלם ָהֵאל ָהָאב  ינּו ֶמֽ ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַֽצח, ָּברּוְך ּפֹוֶדה ּוַמִּציל, ָּברּוְך ְׁשמֹו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך, ְנַהֶּלְלָך ְיֹהָוה  ָהַרֲחָמן ַהְּמֻהָּלל ְּבֶפה ַעּמֹו ְמֻׁשָּבח ּוְמֹפָאר ִּבְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו ּוְבִׁשיֵרי ָדִוד ַעְבֶּדֽ

ינּו, ♦ ָיִחיד,  נּו ֱאֹלֵהֽ ינּו ִּבְׁשָבחֹות ּוִבְזִמירֹות ְנַגֶּדְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ְוַנְזִּכיר ִׁשְמָך ְוַנְמִליְכָך ַמְלֵּכֽ ֱאֹלֵהֽ
ֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות: ֶלְך ְמֻׁשָּבח ּוְמֹפָאר ֲעֵדי ַעד ְׁשמֹו ַהָּגדֹול: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֶמֽ ֵחי ָהעֹוָלִמים, ֶמֽ

יחּו ְּבָכל־ִנְפְלאֹוָתיו: ִהְתַהְּללּו  ירּו לֹו ַזְּמרּו־לֹו ִׂשֽ יעּו ָבַעִּמים ֲעִליֹלָתיו: ִׁשֽ  הֹודּו ַליֹהָוה ִקְראּו ִּבְׁשמֹו הֹוִדֽ
ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיֹהָוה: ִּדְרׁשּו ְיֹהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד: ִזְכרּו ִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

ֶרץ ִמְׁשָּפָטיו:  ינּו ְּבָכל־ָהָאֽ יהּו: ֶזַֽרע ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ְּבֵני ַיֲעֹקב ְּבִחיָריו: הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי־ִפֽ
ָה ְלַיֲעֹקב  ֶלף ּדֹור: ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת־ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְצָחק: ַוַּיֲעִמיֶדֽ ִזְכרּו ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֽ
ֶבל ַנֲחַלְתֶכם: ִּבְהיֹוְתֶכם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט  ֶרץ־ְּכָנַען ֶחֽ ְלֹחק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם: ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאֽ

יַח ְלִאיׁש ְלָעְׁשָקם ַוּֽיֹוַכח ֲעֵליֶהם  ְוָגִרים ָּבּה: ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל־ּגֹוי ּוִמַּמְמָלָכה ֶאל־ַעם ַאֵחר: לֹא־ִהִּנֽ
ֶרץ ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום־ֶאל־יֹום ְיׁשּוָעתֹו:  ירּו ַליֹהָוה ָּכל־ָהָאֽ עּו: ִׁשֽ ְמָלִכים: ַאל־ִּתְּגעּו ִּבְמִׁשיָחי ּוִבְנִביַאי ַאל־ָּתֵרֽ

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ֶאת־ְּכבֹודֹו ְּבָכל־ָהַעִּמים ִנְפְלֹאָתיו: ♦ ִּכי ָגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְונֹוָרא הּוא ַעל־ָּכל־
ִים ָעָׂשה: ֱאֹלִהים: ִּכי ָּכל־ֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים ַויֹהָוה ָׁשַמֽ

הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו עֹז ְוֶחְדָוה ִּבְמֹקמֹו: ָהבּו ַליֹהָוה ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַליֹהָוה ָּכבֹוד ָוֹעז: ָהבּו ַליֹהָוה 
ֶרץ ַאף־ִּתּכֹון  ילּו ִמְּלָפָניו ָּכל־ָהָאֽ ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֽבֹאּו ְלָפָניו ִהְׁשַּתֲחוּו ַליֹהָוה ְּבַהְדַרת־ֽקֶֹדׁש: ִחֽ

ֶרץ ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים ְיֹהָוה ָמָלְך: ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹואֹו ַיֲעֹלץ ַהָּׂשֶדה  ִים ְוָתֵגל ָהָאֽ ֵּתֵבל ַּבל־ִּתּמֹוט: ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמֽ
ֶרץ: הֹודּו ַליֹהָוה ִּכי טֹוב ִּכי  ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו: ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיֹהָוה ִּכי־ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת־ָהָאֽ

ַח  ָך ְלִהְׁשַּתֵּבֽ נּו ִמן־ַהּגֹוִים ְלהֹודֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשֽ נּו ְוַהִּציֵלֽ נּו ְוַקְּבֵצֽ נּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְוִאְמרּו הֹוִׁשיֵעֽ
ָך: ָּברּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן־ָהעֹוָלם ְוַעד ָהֹעָלם ַוּיֹאְמרּו ָכל־ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַליֹהָוה: ִּבְתִהָּלֶתֽ

ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר  ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: ♦ רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו: ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעו ֹן ְולֹא־ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא־ָיִעיר ָּכל־ ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יָך  יָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדֽ ִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצֽרּוִני: ְזֹכר ַרֲחֶמֽ יָך ִמֶּמֽ ֲחָמתֹו: ַאָּתה ְיֹהָוה לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמֽ

יָך ֵאל  ָּמה: ְּתנּו ֹעז ֵלאֹלִהים ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקים: נֹוָרא ֱאֹלִהים ִמִּמְקָּדֶׁשֽ ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהֽ
יַע: ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט  ִיְׂשָרֵאל הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם ָּברּוְך ֱאֹלִהים: ֵאל־ְנָקמֹות ְיֹהָוה ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפֽ
נּו  ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלֽ ָך ֶּסֽ ֶרץ ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל־ֵּגִאים: ַליֹהָוה ַהְיׁשּוָעה ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתֽ ָהָאֽ
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נּו:  ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ יָעה ַהֶּמֽ ַח ָּבְך: ְיֹהָוה הֹוִׁשֽ ָלה: ♦ ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטֽ ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסֽ
נּו ּוָמִגֵּנֽנּו  נּו ִחְּכָתה ַליֹהָוה ֶעְזֵרֽ ָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם: ַנְפֵׁשֽ ָך ּוָבֵרְך ֶאת־ַנֲחָלֶתֽ יָעה ֶאת־ַעֶּמֽ הֹוִׁשֽ

נּו  ְלנּו ָלְך: ַהְרֵאֽ ינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחֽ ְחנּו: ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיֹהָוה ָעֵלֽ נּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטֽ הּוא: ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבֽ
יָך ַהַּמַעְלָך  ָך: ָאֹנִכי ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ ַען ַחְסֶּדֽ נּו ְלַמֽ ָתה ָּלנּו ּוְפֵדֽ נּו: ֽקּוָמה ֶעְזָרֽ ֶּתן־ָלֽ ָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֽ ְיֹהָוה ַחְסֶּדֽ

ָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: ַוֲאִני  הּו: ♦ ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכֽ יָך ַוֲאַמְלֵאֽ ִים ַהְרֶחב־ִּפֽ ֶרץ ִמְצָרֽ ֵמֶאֽ
יָרה ַליֹהָוה ִּכי ָגַמל ָעָלי: ָך ָאִׁשֽ ְחִּתי ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתֽ ְּבַחְסְּדָך ָבַטֽ

יַע ֽאֶֹמר  יַע: יֹום ְליֹום ַיִּבֽ ִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקֽ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַהָּׁשַמֽ ַלְמַנֵּצֽ
ֶרץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל  ַעת: ֵאין־ֽאֶֹמר ְוֵאין ְּדָבִרים ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם: ְּבָכל־ָהָאֽ ְיָלה ְיַחֶּוה־ָּדֽ ְיָלה ְלַלֽ ְוַלֽ

ִים  ֶמׁש ָׂשם־ֽאֶֹהל ָּבֶהם: ְוהּוא ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ ֽאַֹרח: ִמְקֵצה ַהָּׁשַמֽ ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֽ
יַבת ָנֶֽפׁש ֵעדּות ְיֹהָוה ֶנֱאָמָנה  תֹו: ּתֹוַרת ְיֹהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשֽ מֹוָצאֹו ּוְתקּוָפתֹו ַעל־ְקצֹוָתם ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמֽ

ִתי: ִּפּקּוֵדי ְיֹהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵלב ִמְצַות ְיֹהָוה ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִֽים: ִיְרַאת ְיֹהָוה ְטהֹוָרה  יַמת ֶּפֽ ַמְחִּכֽ
ֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי־ְיֹהָוה ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָּדו: ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמָּפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֽנֶֹפת צּוִפים:  עֹוֶמֽ

ָך ַאל־ ִני: ַּגם ִמֵּזִדים ֲחׂשְך ַעְבֶּדֽ ֶקב ָרב: ְׁשִגיאֹות ִמי־ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקֽ ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם ֵעֽ
ַׁשע ָרב: ♦ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: יִתי ִמֶּפֽ ִיְמְׁשלּו־ִבי ָאז ֵאיָתם ְוִנֵּקֽ

הּו ַוֵּיַלְך: ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיֹהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו  ֶלְך ַוְיָגְרֵׁשֽ ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו ִלְפֵני ֲאִביֶמֽ
ְׁשִּתי  חּו: ַּגְּדלּו ַליֹהָוה ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו: ָּדַרֽ ְּבִפי: ַּביֹהָוה ִּתְתַהֵּלל ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמֽ
רּו: ֶזה ָעִני ָקָרא ַויֹהָוה  רּו ּוְפֵניֶהם ַאל־ֶיְחָּפֽ יטּו ֵאָליו ְוָנָהֽ ִני: ִהִּבֽ ִני ּוִמָּכל־ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלֽ ֶאת־ְיֹהָוה ְוָעָנֽ

ַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: ֹחֶנה ַמְלַאְך־ְיֹהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְּלֵצם: ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב ְיֹהָוה  ָׁשֵמֽ
בּו ְודְֹרֵׁשי  ֶבר ֶיֱֽחֶסה־ּבֹו: ְיראּו ֶאת־ְיֹהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי־ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעֽ ַאְׁשֵרי ַהֶּגֽ
ְיֹהָוה לֹא־ַיְחְסרּו ָכל־טֹוב: ְלכּו־ָבִנים ִׁשְמעּו־ִלי ִיְרַאת ְיֹהָוה ֲאַלֶּמְדֶכם: ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב 

יָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה: סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום  ָיִמים ִלְראֹות טֹוב: ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתֽ
ֶרץ ִזְכָרם: ָצֲעקּו  הּו: ֵעיֵני ְיֹהָוה ֶאל־ַצִּדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל־ַׁשְוָעָתם: ְּפֵני ְיֹהָוה ְּבֽעֵֹׂשי ָרע ְלַהְכִרית ֵמֶאֽ ְוָרְדֵפֽ
יַע: ַרּבֹות ָרעֹות ַצִּדיק  ַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם ִהִּציָלם: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב ְוֶאת־ַדְּכֵאי־ֽרּוַח יֹוִׁשֽ ַויֹהָוה ָׁשֵמֽ

ָרה: ְּתמֹוֵתת ָרָשע ָרָעה ְוׂשְנֵאי ַצִּדיק  ָּנה לֹא ִנְׁשָּבֽ ּנּו ְיֹהָוה: ֹׁשֵמר ָּכל־ַעְצמָֹתיו ַאַחת ֵמֵהֽ ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלֽ
מּו: ♦ ּפֹוֶדה ְיֹהָוה ֶנֶֽפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו: ֶיְאָׁשֽ

ֶרץ  דּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֽ ֶרם ָהִרים ֻיָּלֽ נּו ְּבדֹר ָודֹר: ְּבֶטֽ יָת ָּלֽ ְּתִפָּלה ְלמֶׁשה ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים ֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִיֽ
ֶלף ָׁשִנים  ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד־עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד־ַּדָּכא ַוּֽתֹאֶמר ֽׁשּובּו ְבֵני־ָאָדם: ִּכי ֶאֽ

ְיָלה: ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו ַּבּֽבֶֹקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: ַּבּֽבֶֹקר ָיִציץ  ְּבֵעיֶנֽיָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעֹבר ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלֽ
נּו ִלְמאֹור  ָך ֲעֻלֵמֽ ינּו ְלֶנְגֶּדֽ ְלנּו: ַׁשָּתה ֲעו ֹֹנֵתֽ ָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהֽ ינּו ְבַאֶּפֽ ֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ִּכי־ָכִלֽ ְוָחָלף ָלֶעֽ

ינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם ִּבְגבּורֹת  ֶגה: ְיֵמי־ְׁשנֹוֵתֽ ינּו ָׁשֵנֽינּו ְכמֹו־ֶהֽ ָך ִּכִּלֽ ינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתֽ ָּפֶנֽיָך: ִּכי ָכל־ָיֵמֽ
ינּו  ָך: ִלְמנֹות ָיֵמֽ ָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתֽ ַע ֹעז ַאֶּפֽ ָפה: ִמי־יֹוֵדֽ ֶון ִּכי־ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעֽ ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֽ

נּו ַבּֽבֶֹקר ַחְסֶּדָך ּוְנַרְּנָנה  יָך: ַׂשְּבֵעֽ ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: ׁשּוָבה ְיֹהָוה ַעד־ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל־ֲעָבֶדֽ
ָך ַוֲהָדְרָך ַעל־ יָך ָפָעֶלֽ ינּו ָרָעה: ֵיָרֶאה ֶאל־ֲעָבֶדֽ נּו ְׁשנֹות ָרִאֽ נּו ִּכימֹות ִעִּניָתֽ ינּו: ַׂשְּמֵחֽ ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל־ָיֵמֽ

ינּו ּכֹוְנֵנֽהּו: ינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדֽ ינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלֽ ינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדֽ ינּו ָעֵלֽ ְּבֵניֶהם: ♦ ִויִהי ֽנַֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהֽ

ֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַליֹהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח־ּבֹו: ִּכי הּוא ַיִּציְלָך  יֵׁשב ְּבֵסֽ
ַחד  ַחת־ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא־ִתיָרא ִמַּפֽ ֶבר ַהּוֹות: ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶֽסְך ָלְך ְוַתֽ ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֽ

ֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָֽך  ִים: ִיֹּפל ִמִּצְּדָך ֶאֽ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרֽ ֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֽ ֶבר ָּבֽאֹ ְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמֶּדֽ ָלֽ
ְמָּת ְמעֹוֶנָֽך:  יָך לֹא ִיָּגׁש: ַרק ְּבֵעיֶנֽיָך ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ִּכי־ַאָּתה ְיֹהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשֽ ֵאֶלֽ
ִים  יָך: ַעל־ַּכַּפֽ ָך: ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה־ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל־ְּדָרֶכֽ יָך ָרָעה ְוֶנַֽגע לֹא־ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלֽ לֹא־ְתֻאֶּנה ֵאֶלֽ

הּו  ֶתן ִּתְדרְֹך ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין: ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטֽ ַחל ָוֶפֽ ָך: ַעל־ַׁשֽ ֶבן ַרְגֶלֽ ִיָּׂשֽאּוְנָך ֶּפן־ִּתֹּגף ָּבֶאֽ
ֶרְך ָיִמים  הּו: ♦ ֽאֹ הּו ַוֲאַכְּבֵדֽ ִני ְוֶאֱעֵנֽהּו ִעּמֹו־ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצֽ הּו ִּכי־ָיַדע ְׁשִמי: ִיְקָרֵאֽ ֲאַׂשְּגֵבֽ

הּו ִּביׁשּוָעִתי: הּו ְוַאְרֵאֽ ֶרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעֽ הּו ִּביׁשּוָעִתי: ֽאֹ הּו ְוַאְרֵאֽ ַאְׂשִּביֵעֽ
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ינּו: ַהְללּוָיּה  ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיֹהָוה: ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית ְיֹהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהֽ
ְעִּתי ִּכי־ָגדֹול ְיֹהָוה  ִּכי־טֹוב ְיֹהָוה ַזְּמרּו ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים: ִּכי־ַיֲעֹקב ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו: ִּכי ֲאִני ָיַדֽ
ֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל־ְּתֹהמֹות: ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים  ִים ּוָבָאֽ ַוֲאדֵֹנֽינּו ִמָּכל־ֱאֹלִהים: ֹּכל ֲאֶׁשר־ָחֵפץ ְיֹהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמֽ
ִים ֵמָאָדם ַעד־ְּבֵהָמה:  ֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה ֽמֹוֵצא־ֽרּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי ִמְצָרֽ ִמְקֵצה ָהָאֽ

ִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל־ֲעָבָדיו: ֶׁשִהָּכה ּגֹוִים ַרִּבים ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים:  ִכי ִמְצָרֽ ָׁשַלח אֹוֹתת ּומְֹפִתים ְּבתֹוֵכֽ
ֶלְך ַהָּבָׁשן ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַֽען: ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו:  ֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֽ ְלִסיחֹון ֶמֽ
ֶסף ְוָזָהב  ְיֹהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיֹהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר־ָודֹר: ִּכי־ָיִדין ְיֹהָוה ַעּמֹו ְוַעל־ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֽ
ינּו ַאף ֵאין־ֶיׁש־ֽרּוַח  רּו ֵעיַנִֽים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: ָאְזַנִֽים ָלֶהם ְולֹא ַיֲאִזֽ ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: ֶּפה־ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּבֽ

ַח ָּבֶהם: ♦ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת־ְיֹהָוה ֵּבית ַאֲהרֹן ָּבְרכּו ֶאת־ ְּבִפיֶהם: ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר־ּבֵֹטֽ
ִם ַהְללּוָיּה: ְיֹהָוה: ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת־ְיֹהָוה ִיְרֵאי ְיֹהָוה ָּבְרכּו ֶאת־ְיֹהָוה: ָּברּוְך ְיֹהָוה ִמִּצּיֹון ׁשֵֹכן ְירּוָׁשָלֽ

הֹודּו ַליֹהָוה ִּכי־טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
ִים ִּבְתבּוָנה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמֽ
ִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶרץ ַעל־ַהָּמֽ ְלרַֹקע ָהָאֽ

ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
ֶלת ַּבּיֹום ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֽ ֶאת־ַהֶּׁשֽ

ְיָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלֽ ֶאת־ַהָּיֵרֽ
ִים ִּבְבכֹוֵריֶהם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלַמֵּכה ִמְצַרֽ

ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֽרֹוַע ְנטּוָיה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

ְלֹגֵזר ַים־סּוף ִלְגָזִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים־סּוף ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
ֶלְך ָהֱאמִֹרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ְלִסיחֹון ֶמֽ

ֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְלעֹוג ֶמֽ
ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
נּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: נּו ָזַֽכר־ָלֽ ֶׁשְּבִׁשְפֵלֽ

ינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: נּו ִמָּצֵרֽ ַוִּיְפְרֵקֽ
ֶחם ְלָכל־ָּבָׂשר ִּכי־ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ♦ ֹנֵתן ֶלֽ

ִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמֽ

ירּו־לֹו ִׁשיר  ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביֹהָוה ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה: הֹודּו ַליֹהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶֽבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו־לֹו: ִׁשֽ
ֶסד  הּו ֶּבֱאמּוָנה: ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֽ יבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה: ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיֹהָוה ְוָכל־ַמֲעֵׂשֽ ָחָדׁש ֵהיִטֽ

ִים ַנֲעׂשּו ּוְבֽרּוַח ִּפיו ָּכל־ְצָבָאם: ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים ֹנֵתן ְּבאֹוָצרֹות  ֶרץ: ִּבְדַבר ְיֹהָוה ָׁשַמֽ ְיֹהָוה ָמְלָאה ָהָאֽ
ּנּו ָיֽגּורּו ָּכל־יְׁשֵבי ֵתֵבל: ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִֽהי הּוא־ִצָּוה ַוַּיֲעמֹד:  ֶרץ ִמֶּמֽ ְּתהֹומֹות: ִייְראּו ֵמְיֹהָוה ָּכל־ָהָאֽ

ְיֹהָוה ֵהִפיר ֲעַצת־ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: ֲעַצת ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: 
ִים ִהִּביט ְיֹהָוה ָרָאה ֶאת־ָּכל־ְּבֵני ָהָאָדם:  ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי ֲאֶׁשר־ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ָּבַחר ְלַנֲֽחָלה לֹו: ִמָּׁשַמֽ

ֶלְך  ֶרץ: ַהּיֵֹצר ַיַֽחד ִלָּבם ַהֵּמִבין ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: ֵאין ַהֶּמֽ יַח ֶאל ָּכל־יְׁשֵבי ָהָאֽ ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגֽ
ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹא ְיַמֵּלט: ִהֵּנה ֵעין ְיֹהָוה  ִיל ִּגּבֹור לֹא־ִיָּנֵצל ְּבָרב־ּֽכַֹח: ֶׁשֽ נֹוָׁשע ְּבָרב־ָחֽ
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נּו  נּו ִחְּכָתה ַליֹהָוה ֶעְזֵרֽ ֶות ַנְפָׁשם ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב: ַנְפֵׁשֽ ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ְלַהִּציל ִמָּמֽ
ְלנּו ָלְך: ינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחֽ ְחנּו: ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיֹהָוה ָעֵלֽ נּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטֽ ּוָמִגֵּנֽנּו הּוא: ♦ ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבֽ

ָך ֶוֱאמּוָנְתָך  ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: טֹוב ְלֹהדֹות ַליֹהָוה ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: ְלַהִּגיד ַּבּֽבֶֹקר ַחְסֶּדֽ
יָך ֲאַרֵּנן: ַמה־ָּגְדלּו  ָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדֽ ִני ְיֹהָוה ְּבָפֳעֶלֽ ַּבֵּלילֹות: ֲעֵלי־ָעׂשֹור ַוֲעֵלי־ָנֶֽבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור: ִּכי ִׂשַּמְחַּתֽ
ַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא־ָיִבין ֶאת־זֹאת: ִּבְפֽרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו  יָך: ִאיׁש־ַּבֽ יָך ְיֹהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתֽ ַמֲעֶׂשֽ
יָך ְיֹהָוה ִּכי־ִהֵּנה  ֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי־ַעד: ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיֹהָוה: ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבֽ יצּו ָּכל־ּֽפֲֹעֵלי ָאֽ ֶׂשב ַוָּיִצֽ ֵעֽ

ֶמן ַרֲעָנן: ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים  ֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֽ ֶון: ַוָּתֽ דּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל־ּֽפֲֹעֵלי ָאֽ יָך יֹאֵבֽ ֹאְיֶבֽ
ֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה: ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ְיֹהָוה ְּבַחְצרֹות  ְעָנה ָאְזָני: ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֽ ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמֽ
ָתה ּבֹו: יחּו: עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: ְלַהִּגיד ִּכי־ָיָׁשר ְיֹהָוה צּוִרי ְולֹא־ַעְוָלֽ ינּו ַיְפִרֽ ֱאֹלֵהֽ

ְיֹהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיֹהָוה ֹעז ִהְתַאָּזר ַאף־ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל־ִּתּמֹוט: ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם 
ִים ַרִּבים ַאִּדיִרים  ָּתה: ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיֹהָוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים: ִמֹּקלֹות ַמֽ ָאֽ

ֶרְך ָיִמים: יָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ָנֲֽאָוה־ּֽקֶֹדׁש ְיֹהָוה ְלֽאֹ ִמְׁשְּבֵרי־ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיֹהָוה: ֵעדֶֹתֽ

ְיִהי ְכבֹוד ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיֹהָוה ְּבַמֲעָׂשיו: ְיִהי ֵׁשם ְיֹהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם: ִמִּמְזַרח־
ִים ְּכבֹודֹו: ְיֹהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם  ֶמׁש ַעד־ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיֹהָוה: ָרם ַעל־ָּכל־ּגֹוִים ְיֹהָוה ַעל ַהָּׁשַמֽ ֶׁשֽ

ֶרץ  ִים ְוָתֵגל ָהָאֽ ָלה: ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמֽ ִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשֽ ְיֹהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר־ָודֹר: ְיֹהָוה ַּבָּׁשַמֽ
ֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו  ֶלְך ְיֹהָוה ָמָלְך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְיֹהָוה ֶמֽ ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים ְיֹהָוה ָמָלְך: ְיֹהָוה ֶמֽ
גֹוִים ֵמַאְרצֹו: ְיֹהָוה ֵהִפיר ֲעַצת־ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב־ִאיׁש ַוֲעַצת ְיֹהָוה 
ִהיא ָתקּום: ֲעַצת ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִֽהי הּוא־ִצָּוה ַוַּיֲעמֹד: 
ִּכי ָבַחר ְיֹהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: ִּכי־ַיֲעֹקב ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו: ִּכי לֹא ִיּטׁש ְיֹהָוה ַעּמֹו 
ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: ♦ ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעו ֹן ְולֹא־ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא־ָיִעיר ָּכל־ֲחָמתֹו: 

נּו: ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום־ָקְרֵאֽ ְיֹהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֽ

ָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: ְּתִהָּלה  ָלה: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכֽ ָך עֹוד ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתֽ
ָך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם  ֶלְך ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְּבָכל־יֹום ֲאָבְרֶכֽ ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֽ
ידּו: ֲהַדר  יָך ַיִּגֽ ֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך ּוְגבּורֶֹתֽ ָוֶעד: ָּגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֽ

יעּו  ָּנה: ֵזֶֽכר ַרב־טּוְבָך ַיִּבֽ יָך יֹאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרֽ יָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתֽ יָך ָאִׂשֽ ָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתֽ ְּכבֹוד הֹוֶדֽ
ֶסד: טֹוב־ְיֹהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו:  ִים ּוְגָדל־ָחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּנֽנּו: ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה ֶאֽ
יַע ִלְבֵני  רּו: ְלהֹוִדֽ יָך ְיָבְרֽכּוָכה: ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּבֽ יָך ַוֲחִסיֶדֽ יֹוֽדּוָך ְיֹהָוה ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ

ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל־ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל־ּדֹור ָודֹר: סֹוֵמְך 
רּו ְוַאָּתה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְּבִעּתֹו:  יָך ְיַׂשֵּבֽ ְיֹהָוה ְלָכל־ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהְּכפּוִפים: ֵעיֵני־ֹכל ֵאֶלֽ

יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל־ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל־ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל־ ָך ּוַמְׂשִּבֽ ַח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ
הּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון־ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת־ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר ְיֹהָוה  ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאֽ

ֶאת־ָּכל־ֹאֲהָביו ְוֵאת ָּכל־ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ♦ ְּתִהַּלת ְיֹהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל־ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם 
ָוֶעד: ַוֲאַנְֽחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה:

ַהְללּוָיּה ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיֹהָוה: ֲאַהְלָלה ְיֹהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי: ַאל־ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן־
ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה: ֵּתֵצא רּוחֹו ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 

ֶרץ ֶאת־ַהָּים ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּבם, ַהֹּׁשֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם:  ִים ָוָאֽ ְּבֶעְזרֹו, ִׂשְברֹו ַעל־ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: ֹעֶׂשה ָׁשַמֽ
ַח ִעְוִרים ְיֹהָוה זֵֹקף ְּכפּוִפים  ֶחם ָלְרֵעִבים ְיֹהָוה ַמִּתיר ֲאסּוִרים: ְיֹהָוה ֹּפֵקֽ ֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ַלֲעׁשּוִקים ֹנֵתן ֶלֽ

ֶרְך ְרָׁשִעים ְיַעֵּות: ♦ ִיְמֹלְך ְיֹהָוה  ְיֹהָוה ֹאֵהב ַצִּדיִקים: ְיֹהָוה ֹׁשֵמר ֶאת־ֵּגִרים ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ְוֶדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ִם ְיֹהָוה ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס:  ינּו, ִּכי־ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה: ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלֽ ַהְללּוָיּה ִּכי־טֹוב ַזְּמָרה ֱאֹלֵהֽ
ָהרֹוֵפא ִלְׁשֽבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: מֹוֶנה ִמְסָּפר ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא: ָּגדֹול ֲאדֹוֵנֽינּו 
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ֶרץ: ֱענּו ַליֹהָוה ְּבתֹוָדה  ְוַרב־ּֽכַֹח ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיֹהָוה ַמְׁשִּפיל ְרָׁשִעים ֲעֵדי־ָאֽ
יַח ָהִרים ָחִציר: נֹוֵתן  ֶרץ ָמָטר ַהַּמְצִמֽ ִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֽ ינּו ְבִכּנֹור: ַהְמַכֶּסה ָׁשַמֽ ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהֽ

אּו: לֹא ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש ִיְרֶצה: רֹוֶצה  ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָרֽ
ִיְך ִצּיֹון: ִּכי־ִחַּזק ְּבִריֵחי  ִם ֶאת ְיֹהָוה ַהְלִלי ֱאֹלַהֽ ְיֹהָוה ֶאת־ְיֵרָאיו ֶאת־ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלֽ

ֶרץ ַעד־ְמֵהָרה  ַח ִאְמָרתֹו ָאֽ ֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך: ַהֹּׁשֵלֽ ִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִֽיְך ְּבִקְרֵּבְך: ַהָּׂשם־ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ֵחֽ ְׁשָעָרֽ
ֶפר ְיַפֵּזר: ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו ְכִפִּתים ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: ִיְׁשַלח  ֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֽ ֶלג ַּכָּצֽ ָירּוץ ְּדָברֹו: ַהֹּנֵתן ֶׁשֽ

ָׂשה ֵכן  ִים: ♦ ַמִּגיד ְּדָבָריו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל: לֹא ָעֽ ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו־ָמֽ
ְלָכל־ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל־ְיָדעּום ַהְללּוָיּה:

ִים ַהְלֽלּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: ַהְלֽלּוהּו ָּכל־ַמְלָאָכיו ַהְלֽלּוהּו ָּכל־ְצָבָאיו:  ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת־ְיֹהָוה ִמן ַהָּׁשַמֽ
ִים:  ִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמֽ ִים ְוַהַּמֽ ַח ַהְלֽלּוהּו ָּכל־ּֽכֹוְכֵבי אֹור: ַהְלֽלּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמֽ ֶמׁש ְוָיֵרֽ ַהְלֽלּוהּו ֶׁשֽ

אּו: ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק־ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: ַהְללּו ֶאת־ְיֹהָוה  ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָרֽ
ֶלג ְוִקיטֹור ֽרּוַח ְסָעָרה ֹעָׂשה ְדָברֹו: ֶהָהִרים ְוָכל־ְּגָבעֹות  ֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכל־ְּתֹהמֹות: ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֽ ִמן־ָהָאֽ
ֶרץ ְוָכל־ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל־ֹׁשְפֵטי  ֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: ַמְלֵכי־ֶאֽ ֵעץ ְּפִרי ְוָכל־ֲאָרִזים: ַהַחָּיה ְוָכל־ְּבֵהָמה ֶרֽ
ֶרץ: ַּבחּוִרים ְוַגם־ְּבתּולֹות ְזֵקִנים ִעם־ְנָעִרים: ♦ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ִּכי־ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל־ ָאֽ

ֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: ִים: ַוָּיֶֽרם ֶקֽ ֶרץ ְוָׁשָמֽ ֶאֽ

ילּו  ירּו ַליֹהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים: ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעָׂשיו ְּבֵני־ִצּיֹון ָיִגֽ ַהְללּוָיּה ִׁשֽ
ְבַמְלָּכם: ְיַהְללּו ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו־לֹו: ִּכי־רֹוֶצה ְיֹהָוה ְּבַעּמֹו ְיָפֵאר ֲעָנִוים ִּביׁשּוָעה: ַיְעְלזּו 

ֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה  ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָתם: רֹוְממֹות ֵאל ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֽ
ַבּגֹוִים ּתֹוֵכחֹות ַּבְלֻאִּמים: ♦ ֶלְאֹסר ַמְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים ְוִנְכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל: ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִמְׁשָּפט 

ָּכתּוב ָהָדר הּוא ְלָכל־ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה:

ַקע  יַע ֻעּזֹו: ַהְלֽלּוהּו ִּבְגבּורָֹתיו ַהְלֽלּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: ַהְלֽלּוהּו ְּבֵתֽ ְללּו־ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְלֽלּוהּו ִּבְרִקֽ ַהְללּוָיּה ַהֽ
ַמע  ׁשֹוָפר ַהְלֽלּוהּו ְּבֵנֶֽבל ְוִכּנֹור: ַהְלֽלּוהּו ְּבֹתף ּוָמחֹול ַהְלֽלּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: ַהְלֽלּוהּו ְבִצְלְצֵלי־ָׁשֽ

ַהְלֽלּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ♦ ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה: ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:

ִם ַהְללּוָיּה: ָּברּוְך ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי  ָּברּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ָּברּוְך ְיֹהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלֽ
ֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ִיְׂשָרֵאל ֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ♦ ּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת־ָּכל־ָהָאֽ

ינּו, ֵמעֹוָלם  ֶרְך ָּדִויד ֶאת־ְיֹהָוה ְלֵעיֵני ָּכל־ַהָּקָהל ַוּֽיֹאֶמר ָּדִויד ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאִבֽ ַוְיָבֽ
ֶרץ ְלָך ְיֹהָוה  ִים ּוָבָאֽ ֶרת ְוַהֵּנַֽצח ְוַההֹוד ִּכי־ֹכל ַּבָּׁשַמֽ ְוַעד־עֹוָלם: ְלָך ְיֹהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֽ

ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש: ְוָהֽעֶׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפֶנֽיָך ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַּבֹּכל, ּוְבָיְדָך ּֽכַֹח ּוְגבּוָרה, 
ָך: ינּו מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּתֽ ּוְבָיְדָך ְלַגֵּדל ּוְלַחֵּזק ַלֹּכל: ְוַעָּתה ֱאֹלֵהֽ

יָה ַהַּיִּמים  ֶרץ ְוָכל־ֲאֶׁשר ָעֶלֽ ִים ְוָכל־ְצָבָאם, ָהָאֽ ִים ְׁשֵמי ַהָּׁשַמֽ יָת ֶאת־ַהָּׁשַמֽ ָך, ַאָּתה ָעִׂשֽ ַאָּתה־הּוא ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִים ְלָך ִמְׁשַּתֲחִוים: ♦ ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר  ְוָכל־ֲאֶׁשר ָּבֶהם, ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת־ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמֽ

אָת ֶאת־ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶנֽיָך ְמָּת ְׁשמֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצֽ ְרָּת ְּבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ְוַׂשֽ ָּבַחֽ

ֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְיבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ָלֵתת ְלַזְרעֹו  ְוָכרֹות ִעּמֹו ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת־ֶאֽ
ְעָּת ַעל־ַים־סּוף:  ִים ְוֶאת־ַזֲעָקָתם ָׁשַמֽ ינּו ְּבִמְצָרֽ ֶרא ֶאת־ֳעִני ֲאֹבֵתֽ ָּתה: ַוֵּתֽ יָך ִּכי ַצִּדיק ָאֽ ֶקם ֶאת־ְּדָבֶרֽ ַוָּתֽ
ַעׂש־ְלָך ֵׁשם  ידּו ֲעֵליֶהם ַוַּתֽ ְעָּת ִּכי ֵהִזֽ ַוִּתֵּתן ֹאֹתת ּומְֹפִתים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל־ֲעָבָדיו ּוְבָכל־ַעם ַאְרצֹו ִּכי ָיַדֽ

ְכָּת ִבְמצֹוֹלת  ְעָּת ִלְפֵניֶהם ַוַּיַעְברּו ְבתֹוְך־ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה ְוֶאת־רְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלֽ ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ♦ ְוַהָּים ָּבַקֽ
ִים ַעִּזים: ֶבן ְּבַמֽ ְּכמֹו־ֶאֽ

ִים ֵמת ַעל־ְׂשַפת ַהָּים: ♦  ִים ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִמְצַרֽ ַוּֽיֹוַׁשע ְיֹהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרֽ
ינּו ַּביֹהָוה  ִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיֹהָוה ַוַּיֲאִמֽ ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיֹהָוה ְּבִמְצַרֽ

ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹו:
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יָרה ַליֹהָוה ִּכי־ָגֹאה ָּגָאה  ָאז ָיִׁשיר מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ַליֹהָוה ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשֽ
ְנהּו: ְיֹהָוה  סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים: ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי־ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוֽהּו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמֽ
ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיֹהָוה ְׁשמֹו: ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָּים ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים־סּוף: ְּתֹהמֹת 

יְנָך ְיֹהָוה ִּתְרַעץ אֹוֵיב: ּוְברֹב ְּגאֹוְנָך ַּתֲהרֹס  ֶבן: ְיִמיְנָך ְיֹהָוה ֶנְאָּדִרי ַּבּֽכַֹח ְיִמֽ ְיַכְסֻיֽמּו ָיְרדּו ִבְמצֹוֹלת ְּכמֹו־ָאֽ
ִים ִנְּצבּו ְכמֹו־ֵנד ֹנְזִלים ָקְפאּו ְתֹהמֹת ְּבֶלב־ יָך ֶנֶֽעְרמּו ַמֽ יָך ְּתַׁשַּלח ֲחרְֹנָך ֽיֹאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש: ּוְבֽרּוַח ַאֶּפֽ ָקֶמֽ
ְפָּת ְברּוֲחָך  מֹו ָיִדי: ָנַׁשֽ מֹו ַנְפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשֽ ָים: ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאֽ

ִים ַאִּדיִרים: ִמי־ָכֽמָֹכה ָּבֵאִלם ְיֹהָוה ִמי ָּכֽמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּֽקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהֹּלת  ֶרת ְּבַמֽ מֹו ָים ָצֲללּו ַּכעֹוֶפֽ ִּכָּסֽ
ְמעּו  ָך: ָׁשֽ ְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל־ְנֵוה ָקְדֶׁשֽ ְלָּת ֵנַהֽ יָת ְבַחְסְּדָך ַעם־זּו ָּגָאֽ ֶרץ: ָנִחֽ מֹו ָאֽ יָת ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעֽ ֶלא: ָנִטֽ ֽעֵֹׂשה־ֶפֽ

ַעד ָנֽמֹגּו ֹּכל יְׁשֵבי  ֶׁשת: ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב ֽיֹאֲחֵזֽמֹו ָרֽ ַעִּמים ִיְרָּגזּון ִחיל ָאַחז יְׁשֵבי ְּפָלֽ
יָת:  ֶבן ַעד־ַיֲֽעֹבר ַעְּמָך ְיֹהָוה ַעד־ַיֲֽעֹבר ַעם־זּו ָקִנֽ ַחד ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֽ ָתה ָוַפֽ ְכָנַֽען: ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמֽ

יָך: ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם  ְלָּת ְיֹהָוה ִמְּקָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדֽ מֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעֽ מֹו ְוִתָּטֵעֽ ְּתִבֵאֽ
ָוֶעד: ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְיֹהָוה ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִּכי ָבא סּוס ַּפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו 

ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים ַוָּיֶֽׁשב ְיֹהָוה ֲעֵלֶהם ֶאת־ֵמי ַהָּים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּיֽם: ִּכי ַליֹהָוה ַהְּמלּוָכה 
ּומֵׁשל ַּבּגֹוִים: ♦ ְוָעלּו מֹוִׁשיִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת־ַהר ֵעָׂשו, ְוָהְיָתה ַליֹהָוה ַהְּמלּוָכה: ְוָהָיה ְיֹהָוה 

ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ֶלְך ַעל־ָּכל ָהָאֽ ְלֶמֽ

נּו ָּתִמיד. ִמן  ינּו. ְוֽרּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵּכֽ ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יַע. ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס ּוְמַרֵחם  ֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשֽ יָך ֵאין ָלנּו ֶמֽ ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ָּתה. ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים. ֱאֽלֹוַּה ָּכל ְּבִרּיֹות. ֲאדֹון  ֶלְך ֶאָּלא ָאֽ ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֽ
ה לֹא ָינּום ְולֹא  ֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ַויהָוֹ ָּכל ּתֹוָלדֹות. ַהְּמֻהָּלל ְּברֹב ַהִּתְׁשָּבחֹות. ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֽ

יַח ִאְּלִמים. ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים. ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים. ְוַהּזֹוֵקף  ִייָׁשן. ַהְּמעֹוֵרר ְיֵׁשִנים. ְוַהֵּמִקיץ ִנְרָּדִמים. ְוַהֵּמִׂשֽ
ינּו  ינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים. ּוְלׁשֹוֵנֽנּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו. ְוִׂשְפתֹוֵתֽ ְּכפּוִפים ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים. ִאּלּו ִפֽ

ינּו ַקּלֹות  ִים. ְוַרְגֵלֽ ינּו ְפרּוׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ָׁשָמֽ ַח. ְוָיֵדֽ ֶמׁש ְוַכָּיֵרֽ יַע. ְוֵעיֵנֽינּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֽ ַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקֽ ֶׁשֽ
ָך ַעל ַאַחת  ינּו. ּוְלָבֵרְך ֶאת ְׁשֶמֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּכַאָּילֹות. ֵאין ֲאַנְֽחנּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

נּו  ִים ְּגַאְלָּתֽ נּו. ִמִּמְצַרֽ ינּו ְוִעָּמֽ יָת ִעם ֲאבֹוֵתֽ ֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים. ַהּטֹובֹות ֶׁשָעִׂשֽ ֶלף ֶאֽ ֵמָאֽ
נּו.  ֶבר ִמַּלְטָּתֽ נּו. ּוִמֶּדֽ ֶרב ִהַּצְלָּתֽ נּו. ֵמֶחֽ נּו. ּוְבָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתֽ נּו. ְּבָרָעב ַזְנָּתֽ ינּו. ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו.  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ יָך. ְוַאל ִּתְּטֵׁשֽ יָך. ְולֹא ֲעָזֽבּונּו ֲחָסֶדֽ ָּנה ֲעָזֽרּונּו ַרֲחֶמֽ נּו: ַעד ֵהֽ ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִּדִּליָתֽ
ינּו. ֵהן ֵהם יֹודּו  ְמָּת ְּבִפֽ ינּו. ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשֽ ְחָּת ְּבַאֵּפֽ נּו. ְוֽרּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפֽ ְגָּת ָּבֽ ָלֶנַֽצח: ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלֽ

נּו. ִּכי ָכל ֶּפה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל  יכּו ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ יׁשּו ְוַיְמִלֽ יצּו ְוַיְקִּדֽ ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִרֽ
ֶרב ּוְכָליֹות  ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶנֽיָך ִתְׁשַּתֲחֶוה. ְוָכל ְלָבבֹות ִייָרֽאּוָך ְוָכל ֶקֽ ָלׁשֹון ְלָך ִתָּׁשַבע. ְוָכל ֶּבֽ
ּנּו. ְוָעִני ְוֶאְביֹון  ְרָנה ְיֹהָוה ִמי ָכֽמֹוָך. ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמֽ ָך ַּכָּדָבר ֶׁשָּכתּוב ָּכל ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמֽ ְיַזְּמרּו ִלְׁשֶמֽ

ִים  ִמּגֹוְזלֹו: ִמי ִיְדֶמה ָּלְך ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא. ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמֽ
ָך: ָּכָאמּור ְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיֹהָוה. ְוָכל  ֶרץ: ♦ ְנַהֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ ָוָאֽ
יָך. ָך. ַהִּגּבֹור ָלֶנַֽצח ְוַהּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתֽ ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו: ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזָֽך. ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמֽ

ֶלְך ּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא: ַהֶּמֽ

ה. ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה: ְּבִפי ְיָׁשִרים  ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו. ְוָכתּוב ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוֹ
ֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל: ִּתְתרֹוָמם. ּוְבִדְבֵרי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַרְך. ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתַקָּדׁש. ּוְבֶקֽ

נּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. ֶׁשֵּכן חֹוַבת ָּכל  ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְּבִרָּנה ִיְתָּפַאר ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ינּו ♦ ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח. ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלָבֵרְך  ינּו. ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ַהְיצּוִרים ְלָפֶנֽיָך. ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָך: ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי. ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחֽ

ינּו  ֶרץ, ִּכי ְלָך ָנֶאה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִים ּוָבָאֽ ֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמֽ נּו ָהֵאל ַהֶּמֽ ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכֽ
ֶרת ְקֻדָּׁשה  ינּו ִׁשיר ּוְׁשָבָחה ַהֵּלל ְוִזְמָרה ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה ֶנַֽצח ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֽ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ

ֶלְך ָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות ֵאל  ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ♦ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֵאל ֶמֽ
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ֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים: ַההֹוָדאֹות ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה ֶמֽ

יָך ְיֹהָוה: ֲאדָֹני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהֶיֽיָנה ָאְזֶנֽיָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּוָני:  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתֽ
יִתי ְיֹהָוה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי  ַען ִּתָּוֵרא: ִקִּוֽ ִאם־ֲעו ֹנֹות ִּתְׁשָמר־ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: ִּכי־ִעְּמָך ַהְּסִליָחה ְלַמֽ

ְלִּתי: ַנְפִׁשי ַלאדָֹני ִמֹּׁשְמִרים ַלּֽבֶֹקר ֹׁשְמִרים ַלּֽבֶֹקר: ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְיֹהָוה ִּכי־ִעם־ְיֹהָוה  ְוִלְדָברֹו הֹוָחֽ
ֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעו ֹנֹוָתיו: ַהֶחֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ּוְלֵעֽ

ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך:
ָּברּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ֶלְך ָהעֹוָלם יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֽחֶׁשְך ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהֹּכל: ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

First Day:
ָלה יֹוֵצר ַהֹּכל. ָהֵאל  ה. ַהֹּכל ְירֹוְמֽמּוָך ֶּסֽ ַהֹּכל יֹוֽדּוָך. ְוַהֹּכל ְיַׁשְּבֽחּוָך. ְוַהֹּכל יֹאְמרּו ֵאין־ָקדֹוׁש ַּכיהָוֹ
יַע. מֹוִציא ַחָּמה ִמְּמקֹוָמּה ּוְלָבָנה ִמְּמכֹון  ַע ַחּלֹוֵני ָרִקֽ ַח ְּבָכל יֹום ַּדְלתֹות ַׁשֲעֵרי ִמְזָרח. ּובֹוֵקֽ ַהּפֹוֵתֽ

ִׁשְבָּתּה. ּוֵמִאיר ְלעֹוָלם ֻּכּלֹו ּוְליֹוְׁשָביו ֶׁשָּבָרא ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים.
ֶלְך  יָה ְּבַרֲחִמים. ּוְבטּובֹו ְמַחֵּדׁש ְּבָכל־יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית. ַהֶּמֽ ֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶלֽ ַהֵּמִאיר ָלָאֽ
יָך ָהַרִּבים  ַהְּמרֹוָמם ְלַבּדֹו ֵמָאז. ַהְּמֻׁשָּבח ְוַהְּמפֹוָאר ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ִמימֹות עֹוָלם. ֱאֹלֵהי עֹוָלם ְּבַרֲחֶמֽ

ֶפס  ָך. ֶאֽ ָך ְוֵאין זּוָלֶתֽ נּו. ֵאין ְּכֶעְרֶּכֽ נּו. ִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדֽ נּו. ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו. ֲאדֹון ֻעֵּזֽנּו. צּור ִמְׂשַּגֵּבֽ ַרֵחם ָעֵלֽ
נּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.  ינּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוֵאין זּוָלְתָך ַמְלֵּכֽ ָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֵאין ְּכֶעְרֶּכֽ ִּבְלֶּתֽ

נּו ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים: יַח. ְוֵאין דֹוֶמה ְלָך מֹוִׁשיֵעֽ נּו ִלימֹות ַהָּמִׁשֽ ֶפס ִּבְלְּתָך ּגֹוֲאֵלֽ ֶאֽ
ֵאל ָאדֹון ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים. ָּברּוְך ּוְמֹבָרְך ְּבִפי ָּכל ְנָׁשָמה.

ַעת ּוְתבּוָנה סֹוְבִבים אֹותֹו: ָּגְדלֹו ְוטּובֹו ָמֵלא עֹוָלם. ַּדֽ
ַהִּמְתָּגֶאה ַעל ַחּיֹות ַהּֽקֶֹדׁש. ְוֶנְהָּדר ְּבָכבֹוד ַעל ַהֶּמְרָּכָבה.

ֶסד ְוַרֲחִמים ִלְפֵני ְכבֹודֹו: ְזכּות ּוִמיׁשֹור ִלְפֵני ִכְסאֹו. ֶחֽ
ַעת ְּבִביָנה ּוְבַהְׂשֵּכל. ינּו. ְיָצָרם ְּבַדֽ טֹוִבים ְמאֹורֹות ֶׁשָּבָרא ֱאֹלֵהֽ

ֶרב ֵּתֵבל: ּֽכַֹח ּוְגבּוָרה ָנַתן ָּבֶהם. ִלְהיֹות מֹוְׁשִלים ְּבֶקֽ
ְמֵלִאים ִזיו ּוְמִפיִקים ֽנַֹגּה. ָנֶאה ִזיָום ְּבָכל ָהעֹוָלם.

ְׂשֵמִחים ְּבֵצאָתם ְוָׂשִׂשים ְּבבֹוָאם. עֹוִׂשים ְּבֵאיָמה ְרצֹון קֹוָנם:
ְּפֵאר ְוָכבֹוד נֹוְתִנים ִלְׁשמֹו. ָצֳהָלה ְוִרָּנה ְלֵזֶֽכר ַמְלכּותֹו.

ֶמׁש ַוִּיְזַרח אֹור. ָרָאה ְוִהְתִקין צּוַרת ַהְּלָבָנה: ָקָרא ַלֶּׁשֽ
ֶרת ּוְגֻדָּלה ְׂשָרִפים ְואֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ַהּֽקֶֹדׁש: ַבח נֹוְתִנים לֹו ָּכל ְצָבא ָמרֹום. ִּתְפֶאֽ ֶׁשֽ

ֶרת ָעָטה ְליֹום  ָלֵאל ֲאֶׁשר ָׁשַבת ִמָּכל ַהַּמֲעִׂשים. ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִהְתַעָּלה ְוָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ְכבֹודֹו. ִּתְפֶאֽ
ַבח ֶׁשל יֹום ַהְּׁשִביִעי ֶׁשּבֹו ָׁשַבת ֵאל ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו. ְויֹום  ַהְּמנּוָחה. ֽעֶֹנג ָקָרא ְליֹום ַהַּׁשָּבת. ֶזה ֶׁשֽ

ה: ְלִפיָכְך ְיָפֲארּו ִויָבְרכּו ָלֵאל  ַח ְואֹוֵמר. ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת טֹוב ְלהֹודֹות ַליהָוֹ ַהְּׁשִביִעי ְמַׁשֵּבֽ
ֶלְך יֹוֵצר ֹּכל. ַהַּמְנִחיל ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו  ַבח ְיָקר ּוְגֻדָּלה ִיְּתנּו ָלֵאל, ֶמֽ ָּכל ְיצּוָריו. ֶׁשֽ
ֶרץ  ַעל ְוַעל ָהָאֽ ִים ִמַּמֽ נּו ִיְתָּפַאר ַּבָּׁשַמֽ ינּו ִיְתַקַּדׁש. ְוִזְכְרָך ַמְלֵּכֽ ְּביֹום ַׁשַּבת ֽקֶֹדׁש. ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָלה: יָת ְיָפֲאֽרּוָך ֶּסֽ יָך. ְוַעל ְמאֹוֵרי אֹור ֶׁשָעִׂשֽ ַבח ַמֲעֵׂשה ָיֶדֽ נּו ַעל ֶׁשֽ ַחת. ִּתְתָּבֵרְך מֹוִׁשיֵעֽ ִמָּתֽ
Continue with תתברך צורנו
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Second Day:
יָה ְּבַרֲחִמים, ּוְבטּובֹו ְמַחֵּדׁש ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: ָמה־ַרּבּו  ֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶלֽ ַהֵּמִאיר ָלָאֽ

ֶלְך ַהְּמרֹוָמם ְלַבּדֹו ֵמָאז, ַהְּמֻׁשָּבח  ֶרץ ִקְנָיֶנָֽך: ַהֶּמֽ יָת, ָמְלָאה ָהָאֽ יָך ְיֹהָוה, ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשֽ ַמֲעֶׂשֽ
ינּו ֲאדֹון ֻעֵּזֽנּו צּור  יָך ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלֽ ְוַהְּמֹפָאר ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ִמימֹות עֹוָלם: ֱאֹלֵהי עֹוָלם ְּבַרֲחֶמֽ

נּו: נּו ִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדֽ נּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ִמְׂשַּגֵּבֽ
ֵאל ָּברּוְך ְּגדֹול ֵּדָעה, ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחָּמה, טֹוב ָיַצר ָּכבֹוד ִלְׁשמֹו, ְמאֹורֹות ָנַתן ְסִביבֹות ֻעּזֹו, 

ִּפּנֹות ְצָבָאיו ְקדֹוִׁשים רֹוְמֵמי ַׁשַּדי, ָּתִמיד ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל ּוְקֻדָּׁשתֹו:
ָלה: יָת ְיָפֲאֽרּוָך ֶּסֽ יָך ְוַעל ְמֽאֹוֵרי אֹור ֶׁשָעִׂשֽ ַבח ַמֲעֵׂשה ָיֶדֽ ינּו ַעל ֶׁשֽ ִּתְתָּבֵרְך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

נּו, יֹוֵצר ְמָׁשְרִתים, ַוֲאֶׁשר  נּו, ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכֽ נּו ְוגֹוֲאֵלֽ נּו ַמְלֵּכֽ ִּתְתָּבַרְך צּוֵרֽ
ֶלְך עֹוָלם:  ְמָׁשְרָתיו ֻּכָּלם עֹוְמִדים ְּברּום עֹוָלם ּוַמְׁשִמיִעים ְּבִיְרָאה ַיַֽחד ְּבקֹול ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחִּיים ּוֶמֽ

ֻּכָלם ֲאהּוִבים ֻּכָּלם ְּברּוִרים ֻּכָּלם ִּגּבֹוִרים ְוֻכָּלם ֹעִׂשים ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון קֹוָנם: ♦ ְוֻכָּלם ּפֹוְתִחים 
ֶאת ִּפיֶהם ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּבִׁשיָרה ּוְבִזְמָרה ּוְמָבְרִכים ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ּוַמֲעִריִצים ּוַמְקִּדיִׁשים 

ּוַמְמִליִכים:

ִים  ֶלְך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמֽ ֶאת ֵׁשם ָהֵאל ַהֶּמֽ
ֶזה ִמֶּזה, ְונֹוְתִנים ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה ְלַהְקִּדיׁש ְליֹוְצָרם ְּבַנַֽחת ֽרּוַח ְּבָׂשָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה, ְקֻדָּׁשה ֻּכָּלם 

ְּכֶאָחד עֹוִנים ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה

ֶרץ ְּכבֹודֹו: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות. ְמלֹא ָכל־ָהָאֽ

ַעׁש ָּגדֹול ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים: ָּברּוְך  ְוָהאֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ַהּֽקֶֹדׁש ְּבַרֽ
ְּכבֹוד־ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו:

יעּו, ִּכי הּוא ְלַבּדֹו ּפֹוֵעל  רּו ְוִתְׁשָּבחֹות ַיְׁשִמֽ ֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים ְזִמירֹות יֹאֵמֽ נּו, ְלֶּמֽ ָלֵאל ָּברּוְך ְנִעימֹות ִיֵּתֽ
יַח ְיׁשּועֹות ּבֹוֵרא ְרפּואֹות נֹוָרא ְתִהּלֹות ֲאדֹון  ַע ְצָדקֹות ַמְצִמֽ ַעל ִמְלָחמֹות זֹוֵרֽ ְּגבּורֹות ֹעֶׂשה ֲחָדׁשֹות ַּבֽ
ַהִּנְפָלאֹות: ַהְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית: ָּכָאמּור ְלֹעֵׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם 

נּו ְמֵהָרה ְלאֹורֹו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות: ַחְסּדֹו: ♦ אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר ְוִנְזֶּכה ֻכָּלֽ

ינּו  נּו ַּבֲעבּור ֲאבֹוֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו: ָאִבֽ ְלָּת ָעֵלֽ ינּו ֶחְמָלה ְגדֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַאֲהָבה ַרָּבה ֲאַהְבָּתֽ
ינּו ְוֵתן  ינּו ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמַרֵחם ַרֵחם ָעֵלֽ נּו: ָאִבֽ ֶׁשָּבְטחּו ְבָך ַוְּתַלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחִּיים ֵּכן ְּתָחֵּנֽנּו ּוְתַלְּמֵדֽ

ָך  נּו ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ִלְׁשֽמַֹע ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתֽ ְּבִלֵּבֽ
ָך, ְולֹא  נּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמֽ יָך ְוַיֵחד ְלָבֵבֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ ָך ְוַדֵּבק ִלֵּבֽ ְּבַאֲהָבה: ְוָהֵאר ֵעיֵנֽינּו ְּבתֹוָרֶתֽ

נּו ְלָׁשלֹום  ָך: ַוֲהִביֵאֽ יָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעֶתֽ ְחנּו ָנִגֽ ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁשָך ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ָּבָטֽ
ְרָּת ִמָּכל ַעם  נּו ָבַחֽ ָּתה ּוָבֽ נּו: ִּכי ֵאל ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ָאֽ נּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצֽ ֶרץ ְותֹוִליֵכֽ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֽ

ָלה ֶּבֱאֶמת ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַיֶחְדָך ְּבַאֲהָבה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּבֹוֵחר  נּו ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסֽ ְוָלׁשֹון ♦ ְוֵקַרְבָּתֽ
ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה:

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ֶלְך ֶנֱאָמן:( ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ )ֵאל ֶמֽ
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי  ָך: ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֽ יָך ְּבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהֽ
ָך:  ֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ ָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֽ ָך: ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶנֽיָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתֽ ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל־ְלָבֶבֽ

יָך: ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶנֽיָך: ּוְכַתְבָּתם ַעל־ְמֻזזֹות ֵּביֶתֽ ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל־ָיֶדֽ

ְוָהָיה ִאם־ָׁשֽמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל־ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת־ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם 
ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכם: ְוָנַתִּתי ְמַטר־ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָֽך ְוִתירְׁשָך 



DRAFT

27

ְעָּת: ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן־ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם  ָך ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבֽ ֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתֽ ָך: ְוָנַתִּתי ֵעֽ ְוִיְצָהֶרֽ
ִים ְוּלֹא־ִיְהֶיה ָמָטר  ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף־ְיֹהָוה ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת־ַהָּׁשַמֽ

ה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם  ֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ְיהָוֹ ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת־ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֽ
ֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם:  ֶאת־ְּדָבַרי ֵאֽ

ָך: ּוְכַתְבָּתם  ֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ ָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֽ ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת־ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתֽ
ַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיֹהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם  יָך: ְלַמֽ ָך ּוִבְׁשָעֶרֽ ַעל־ְמזּוזֹות ֵּביֶתֽ

ֶרץ: ִים ַעל־ָהָאֽ ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמֽ

ּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל־מֶׁשה ֵּלאמֹר: ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל־ַּכְנֵפי  ַוֽ
ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֽ

ה ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתֽתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר־ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם:  ָּכל־ִמְצֹות ְיהָוֹ
אִתי  ַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ ְלַמֽ

ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: ֱאֶמת ♦ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת: ֶרץ ִמְצַרֽ ֶאְתֶכם ֵמֶאֽ

ְוַיִּציב ְוָנכֹון ְוַקָּים ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן ְוָאהּוב ְוָחִביב ְוֶנְחָמד ְוָנִעים ְונֹוָרא ְוַאִּדיר ּוְמֻתָּקן ּוְמֻקָּבל ְוטֹוב ְוָיֶפה 
נּו, ♦ ְלדֹר ָודֹר הּוא ַקָּים  נּו צּור ַיֲעֹקב ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֱאֶמת ֱאֹלֵהי עֹוָלם ַמְלֵּכֽ ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעֵלֽ

ּוְׁשמֹו ַקָּים ְוִכְסאֹו ָנכֹון ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקָּיֶֽמת: ּוְדָבָריו ָחִיים ְוַקָּיִמים ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד 
יָך:  ינּו ְוַעל ָּכל ּדֹורֹות ֶזַֽרע ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדֽ ינּו ַעל ָּבֵנֽינּו ְוַעל ּדֹורֹוֵתֽ ינּו ְוָעֵלֽ ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ַעל ֲאבֹוֵתֽ

ַעל ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל ָהַאֲחרֹוִנים ָּדָבר טֹוב ְוַקָּים ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה חֹוק ְולֹא ַיֲעֹבר:♦ ֱאֶמת 
נּו צּור  ינּו יֹוְצֵרֽ נּו ֹּגֵאל ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֹּגֲאֵלֽ ֶלְך ֲאבֹוֵתֽ נּו ֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָך: ָך ֵאין ֱאֹלִהים זּוָלֶתֽ נּו ֵמעֹוָלם ְׁשֶמֽ נּו ּוַמִּציֵלֽ נּו ּפֹוֵדֽ ְיׁשּוָעֵתֽ

ָך  יַע ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ְּבָכל ּדֹור ָודֹור: ְּברּום עֹוָלם מֹוָׁשֶבֽ ינּו ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם ָמֵגן ּומֹוִׁשֽ ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתֽ
יָך ְותֹוָרְתָך ּוְדָבְרָך ָיִׂשים ַעל ִלּבֹו:  ֶרץ: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשִּיְׁשַמע ְלִמְצֹוֶתֽ יָך ְוִצְדָקְתָך ַעד ַאְפֵסי ָאֽ ּוִמְׁשָּפֶטֽ
ֶלְך ִּגּבֹור ָלִריב ִריָבם: ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ִראׁשֹון ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרֹון  ָך ּוֶמֽ ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ָאדֹון ְלַעֶּמֽ

נּו: ָּכל  ינּו ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ִים ְּגַאְלָּתֽ יַע: ִמִּמְצַרֽ ֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשֽ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ִים ָצֵריֶהם  ְרָּת ַוְיַכּסּו ַמֽ ְעָּת ִויִדיִדים ֶהֱעַבֽ ְעָּת ְוֵזִדים ִטַּבֽ ְלָּת ְוַים סּוף ָּבַקֽ ְגָּת ּוְבכֹוְרָך ָּגָאֽ ְּבכֹוֵריֶהם ָהָרֽ

ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: ַעל זֹאת ִׁשְּבחּו ֲאהּוִבים ְורֹוְממּו ֵאל ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמירֹות ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות 
יַּה ְׁשָפִלים מֹוִציא  ֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים: ָרם ְוִנָּׂשא ָּגדֹול ְונֹוָרא ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים ּוַמְגִּבֽ ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלֶּמֽ

ֲאִסיִרים ּופֹוֶדה ֲעָנִוים ְועֹוֵזר ַּדִּלים ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ְּבֵעת ַׁשְּוָעם ֵאָליו: ♦ְּתִהּלֹות ְלֵאל ֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 
ּוְמֹבָרְך, מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם:

ֶלא: ִמי ָכֽמָֹכה ָּבֵאִלם ְיֹהָוה ִמי ָּכֽמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּֽקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהֹּלת ֽעֵֹׂשה ֶפֽ

יכּו ְוָאְמרּו: ְיֹהָוה ִיְמֹלְך  ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים ְלִׁשְמָך ַעל ְׂשַפת ַהָּים ַיַֽחד ֻּכָּלם הֹודּו ְוִהְמִלֽ
נּו ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ָך ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל, ֹּגֲאֵלֽ ְלעֹוָלם ָוֶעד: צּור ִיְׂשָרֵאל ֽקּוָמה ְּבֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמֽ

ְׁשמֹו ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

ָך: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים: נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
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ַעל ְּגבּורֹות  ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
יַח ְיׁשּוָעה: ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ָלה: ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ

אָת. ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְענּו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ

אָת: ינּו ֶׁשַהִּׁשְלטֹון ְלָפֶנֽיָך ֹעז ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ינּו: ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ָך ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ְלַאְרֶצֽ

יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה  ָתה ִּתְקָּפץ ִּפֽ ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ: ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ

ָך. ַּכָּכתּוב  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש: ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו  נּו ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ינּו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ אָת: ַוִּתֶּתן ָלֽ ינּו ָקָרֽ ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ ְּבִמְצֹוֶתֽ

ְּבַאֲהָבה )ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו( ֶאת־יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. יֹום )ִזְכרֹון( ְּתרּוָעה )ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש 
ִים: ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך.  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ֲאבֹוֵתֽ

ינּו ּבֹו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ
ינּו  נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו. ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדֽ

ָּתה: ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ָך ְוהֹוַפע  ֶרץ ִּביָקֶרֽ ָך ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו. ְמלֹוְך ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך. ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה  ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָֽך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצֽ

ָלה: ֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשֽ ְיַצְרּתֹו ְויֹאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֽ

ָך  נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו( ַקְּדֵׁשֽ ינּו ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ )ֱאֹלֵהֽ
ָך ְוָיֽנּוחּו בֹו ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי  ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך: )ְוַהְנִחיֵלֽ נּו ִּביׁשּוָעֶתֽ ְוַׂשְּמֵחֽ

נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ֱאֹלִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ָך( ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ְׁשֶמֽ
ֶרץ ְמַקֵּדׁש )ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ֶמֽ

ָך ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל,  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך  ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

נּו ַאָּתה  ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל  ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ָך ַעל ַחֵּיֽינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ
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ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו  ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ִנֶּסֽ
ינּו ָלְך: יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ יָך ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ ַרֲחֶמֽ

ָך: נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ

ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

נּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי  ינּו ֻּכָּלֽ נּו ָאִבֽ ינּו ָּבְרֵכֽ ינּו ָעֵלֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום,  ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום  ָך. ְּבֵסֽ ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ
ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוְך ַאָּתה 

ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום )נ"א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום(:

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה ְּפַתח 
יָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם:  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ַען ֵיָחְלצּון  ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ יָך הֹוִׁשֽ ְיִדיֶדֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

נּו  ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִם  ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ ְּבתֹוָרֶתֽ

ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות:

חזרת הש"ץ
ָך: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים: נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ַעל ְּגבּורֹות  ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ

יַח ְיׁשּוָעה: ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. ֵאל ָנא: ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ַאָּתה הּוא ֱאֹלֵהינּו: ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ִּגּבֹור ְוַנֲעָרץ: ָּדגּול ֵמְרָבָבה: הּוא ָׂשח ַוֶּיִהי: ְוִצָּוה ְוִנְבָראּו: ִזְכרֹו 
ָלֶנַצח: ַחי עֹוָלִמים: ְטהֹור ֵעיַנִים: יֹוֵׁשב ֵסֶתר: ִּכְתרֹו ְיׁשּוָעה: ְלבּוׁשֹו ְצָדָקה: ַמֲעֵטהּו ִקְנָאה: ֶנְאָּפד 

ְנָקָמה: ִסְתרֹו יֹוֶׁשר: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה: ְּפֻעָּלתֹו ֱאֶמת: ַצִּדיק ְוָיָׁשר: ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֶּבֱאֶמת: ָרם ּוִמְתַנֵּׂשא: 
ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים: ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה:
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ירּו: ּוְבֵכן ְלָך ַהֹּכל ַיְכִּתֽ
ְלֵאל עֹוֵרְך ִּדין: ְלבֹוֵחן ְלָבבֹות ְּביֹום ִּדין: ְלגֹוֶלה ֲעמּוקֹות ַּבִּדין: ְלדֹוֵבר ֵמיָׁשִרים ְּביֹום ִּדין: ְלהֹוֶגה 

ֶסד ְּביֹום ִּדין: ְלזֹוֵכר ְּבִריתֹו ַּבִּדין: ְלחֹוֵמל ַמֲעָׂשיו ְּביֹום ִּדין: ְלַטֵהר חֹוָסיו  ֵדעֹות ַּבִּדין: ְלָוִתיק ְוֽעֶֹׂשה ֶחֽ
ַע ַמֲחָׁשבֹות ְּביֹום ִּדין: ְלכֹוֵבׁש ַּכֲעסֹו ַּבִּדין: ְללֹוֵבׁש ְצָדקֹות ְּביֹום ִּדין: ְלמֹוֵחל ֲעו ֹנֹות ַּבִּדין:  ַּבִּדין: ְליֹוֵדֽ

ַח ַלֲעמּוָסיו ַּבִּדין: ְלעֹוֶנה ְלקֹוְרָאיו ְּביֹום ִּדין: ְלפֹוֵעל ַרֲחָמיו ַּבִּדין:  ְלנֹוָרא ְתִהּלֹות ְּביֹום ִּדין: ְלסֹוֵלֽ
ְלצֹוֶפה ִנְסָּתרֹות ְּביֹום ִּדין: ְלקֹוֶנה ֲעָבָדיו ַּבִּדין: ְלַרֵחם ַעּמֹו ְּביֹום ִּדין: ְלׁשֹוֵמר ֹאֲהָביו ַּבִּדין: ְלתֹוֵמְך 

ְּתִמיָמיו ְּביֹום ִּדין:

ֶלְך: ינּו ֶמֽ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה. ִּכי ַאָּתה ֱאֹלֵהֽ
ָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל  ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ָּבעֹוָלם ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום. ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ

ֶזה ְוָאַמר:

ֶרץ ְּכבֹודֹו: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל־ָהָאֽ
רּו: ַעׁש ָּגדֹול ַאִּדיר ְוָחָזק ַמְׁשִמיִעים קֹול ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים. ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך יֹאֵמֽ ָאז ְּבקֹול ַרֽ

ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו:
ינּו ְלעֹוָלם  ינּו ִּכי ְמַחִּכים ֲאַנְחנּו ָלְך ָמַתי ִּתְמלֹוְך ְּבִצּיֹון ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמֽ יַע ְוִתְמלֹוְך ָעֵלֽ נּו תֹוִפֽ ִמְּמקֹוְמָך ַמְלֵּכֽ

יָנה  ִים ִעיְרָך ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים: ְוֵעיֵנֽינּו ִתְרֶאֽ ָוֶעד ִּתְׁשּכֹון: ִּתְתַּגַּדל ְוִתְתַקַּדׁש ְּבתֹוְך ְירּוָׁשַלֽ
ָך: יַח ִצְדֶקֽ ָך ַּכָּדָבר ָהָאמּור ְּבִׁשיֵרי ֻעֶּזָֽך ַעל ְיֵדי ָדִוד ְמִׁשֽ ַמְלכּוֶתֽ

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי  ינּו ִמִּפֽ ָך ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש ְוִׁשְבֲחָך ֱאֹלֵהֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ
ָּתה: ֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאֽ ֵאל ֶמֽ

אָת. ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְענּו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ

אָת: ינּו ֶׁשַהִּׁשְלטֹון ְלָפֶנֽיָך ֹעז ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ינּו: ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ָך ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ְלַאְרֶצֽ

יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה  ָתה ִּתְקָּפץ ִּפֽ ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ: ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ

ָך. ַּכָּכתּוב  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש: ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו  נּו ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
אָת: ינּו ָקָרֽ ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ ְּבִמְצֹוֶתֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה )ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו( ֶאת־יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. יֹום )ִזְכרֹון( ְּתרּוָעה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוִּתֶּתן ָלֽ
ִים: )ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך.  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ֲאבֹוֵתֽ

ינּו ּבֹו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ



DRAFT

31

ינּו  נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו. ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדֽ
ָּתה: ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ָך ְוהֹוַפע  ֶרץ ִּביָקֶרֽ ָך ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו. ְמלֹוְך ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך. ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה  ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָֽך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצֽ

ָלה: ֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשֽ ְיַצְרּתֹו ְויֹאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֽ

ָך  נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו( ַקְּדֵׁשֽ ינּו ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ )ֱאֹלֵהֽ
ָך ְוָיֽנּוחּו בֹו ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי  ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך: )ְוַהְנִחיֵלֽ נּו ִּביׁשּוָעֶתֽ ְוַׂשְּמֵחֽ

נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ֱאֹלִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ָך( ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ְׁשֶמֽ
ֶרץ ְמַקֵּדׁש )ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ֶמֽ

ָך ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל,  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך  ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

נּו ַאָּתה  ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל  ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ָך ַעל ַחֵּיֽינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ

ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו  ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ִנֶּסֽ
ינּו ָלְך: יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ יָך ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ ַרֲחֶמֽ

נּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית  ינּו ֱאֹלֵהי ָכל ָּבָׂשר יֹוְצֵרֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ְוֶתֱאסֹוף  נּו ֵּכן ְּתַחֵּיֽינּו ּוְתַקְּיֵמֽ נּו ְוִקַּיְמָּתֽ ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ

נּו מֹוִדים ָלְך,  יָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ּוְלָעְבְּדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ַעל ֶׁשָאֽ ָך ִלְׁשמֹור ֻחֶּקֽ ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ ָּגֻלּיֹוֵתֽ
ָּברּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות:

ָך: ְוֹכל  נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהּטֹוב  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ

ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

ָך. ָהֲאמּוָרה  ֶׁשת, ַּבּתֹוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדֽ נּו ַבְּבָרָכה ַהְּמֻׁשֶּלֽ ינּו ָּבְרֵכֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
יָך ִויֻחֶּנָֽך: ִיָּׂשא  ָך: ָיֵאר ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ ָך ָּכָאמּור: ְיָבֶרְכָך ְיֹהָוה ְוִיְׁשְמֶרֽ ִמִּפי ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

יָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום: ְיֹהָוה ָּפָניו ֵאֶלֽ

נּו ְּכֶאָחד  ינּו ֻּכָּלֽ נּו ָאִבֽ ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים  ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ

ֶפר ַחִּיים  ָך. ְּבֵסֽ ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ
ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים 

ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום )נ"א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום(:

Omit on Shabbos
אנּו ְלָפֶנֽיָך: נּו ָחָטֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָּתה: ֶלְך ֶאָּלא ָאֽ נּו ֶמֽ נּו ֵאין ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ נּו ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׁשָנה טֹוָבה: נּו ַחֵּדׁש ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות: נּו ַּבֵּטל ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו: נּו ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשֹוְנֵאֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו: נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
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ינּו: נּו ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו: נּו ְסתֹום ִּפּיֹות ַמְׂשִטיֵנֽנּו ּוְמַקְטִריֵגֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך: ֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית ְוָעו ֹן ִמְּבֵני ְבִריֶתֽ ֶבר ְוֶחֽ נּו ַּכֵּלה ֶּדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: נּו ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו: נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעו ֹנֹוֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו: יָך ָהַרִּבים ָּכל ִׁשְטֵרי חֹובֹוֵתֽ נּו ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽיָך: נּו ַהֲחִזיֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: נּו ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ְקַרע ֽרַֹע ְּגַזר ִּדיֵנֽנּו: ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך: נּו ָזְכֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַחִּיים טֹוִבים: נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה: נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה: נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְזֻכּיֹות: נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה: נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב: נּו ַהְצַמח ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך: ֶרן ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: ֶרן ְמִׁשיֶחֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך: ינּו ִמִּבְרכֹוֶתֽ נּו ַמֵּלא ָיֵדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׂשָבע: נּו ַמֵּלא ֲאָסֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו: נּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְׁשַמע קֹוֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו: נּו ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו: ִים ִלְתִפָּלֵתֽ נּו ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ָזכֹור ִּכי ָעָפר ֲאָנְֽחנּו: ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ֵריָקם ִמְּלָפֶנֽיָך: נּו ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהֹּזאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך: ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו: ינּו ְוַטֵּפֽ ינּו ְוַעל עֹוָלֵלֽ נּו ֲחמֹול ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: ַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך: ַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: ִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמֽ ַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך ַהָּׁשפּוְך: נּו ְנקֹום ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵנֽנּו: ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו: נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
יָך ָהַרִּבים: ַען ַרֲחֶמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו: ַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו: ֶסד ְוהֹוִׁשיֵעֽ נּו ְצָדָקה ָוֶחֽ נּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמֽ נּו ָחֵּנֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ִּכי ֵאין ָּבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ָּלא ּוְלֵעֽ ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון 
ינּו ְוַעל ָּכל  ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:
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קריאת התורה
יָך: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָודֹור:  ֵאין ָּכֽמֹוָך ָבֱאֹלִהים ֲאדָֹני ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשֽ

ֶלְך ְיֹהָוה ָמָלְך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: ְיֹהָוה ֶמֽ

ֶלְך ֵאל ָרם  ְחנּו ֶמֽ ִם: ִּכי ְבָך ְלַבד ָּבָטֽ יָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ִּתְבֶנה חֹומֹות ְירּוָׁשָלֽ ָאב ָהַרֲחִמים ֵהיִטֽ
ְוִנָּׂשא ֲאדֹון עֹוָלִמים:

יָך ִמָּפֶנֽיָך: ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה  יָך ְוָיֻנֽסּו ְמַׂשְנֶאֽ צּו ֹאְיֶבֽ ַוְיִהי ִּבְנֽסַֹע ָהָארֹן ַוּֽיֹאֶמר מֶׁשה קּוָמה ְיֹהָוה ְוָיֻפֽ
ִם: ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו: ּוְדַבר ְיֹהָוה ִמירּוָׁשָלֽ

ֶסד ָלֲאָלִפים. ֶסד ֶוֶאֶמת: ֹנֵצר ֶחֽ ִים ְוַרב ֶחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְיֹהָוה ְיֹהָוה. ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון. ֶאֽ
ַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה:  ֹנֵׂשא ָעו ֹן ָוֶפֽ

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ִלִּבי ְלטֹוָבה ְוָהֵפק ְרצֹוִני ְוֶתן ְׁשֵאָלִתי ּוְמחֹול ִלי ַעל ָּכל־ֲעו ֹנֹוַתי ְוַעל 
נּו  ִני ֵמֲחָטַאי ּוֵמֲעו ֹנֹוַתי ּוִמְּפָׁשַעי. ְוָזְכֵרֽ ֶסד ְמִחיָלה ְבַרֲחִמים ְוַטֲהֵרֽ ָּכל ֲעו ֹנֹות ַאְנֵׁשי ֵביִתי ְמִחיָלה ְבֶחֽ

נּו ְלַחִּיים טֹוִבים ַוֲארּוִכים ּוְלָׁשלֹום ְלַפְר נּו ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ְוָזְכֵרֽ ־ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך ּוָפְקֵדֽ
ָך ּוְלַקֵּים  ֶרְך ָיִמים ַלֲהגֹות ְּבתֹוָרֶתֽ ֶגד ִלְלּבֹוׁש ְוֽעֶׁשר ְוָכבֹוד ְוֽאֹ ֶחם ֶלֱאכֹול ּוֶבֽ נּו ֶלֽ ָנָסה ְוַכְלָּכָלה ְוֶתן־ָלֽ
ינּו ּוְתָבֵרְך ֶאת  יָה. ּוְׁשַלח ְרפּוָאה ְלָכל־ַמְכאֹוֵבֽ ֶכל ּוִביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ִעְמֵקי סֹודֹוֶתֽ יָה ְוֵׂשֽ ִמְצֹוֶתֽ
ינּו ָּכל־ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות.  ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו. ְוִתְגזֹור ָעֵלינּו ְגֵזרֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות ּוְתַבֵּטל ֵמָעֵלֽ

ינּו ְלטֹוָבה. ָאֵמן ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון  יָה ָעֵלֽ יָה ְוָׂשֶרֽ ְוַתֶּטה ֵלב ַהַּמְלכּות ְויֹוֲעֶצֽ
ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ָך: ִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעֽ ָך. ֲעֵנֽ ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון. ֱאֹלִהים ְּבָרב ַחְסֶּדֽ

ְּבִריְך ְׁשֵמּה ְּדָמֵרא ָעְלָמא ְּבִריְך ִּכְתָרְך ְוַאְתָרְך. ְיֵהא ְרעּוָתְך ִעם ַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל ְלָעָלם. ּוֻפְרַקן ְיִמיָנְך 
ַאֲחֵזי ְלַעָּמְך ְּבֵבית ַמְקְּדָׁשְך ּוְלַאְמטּוֵיי ָלָנא ִמּטּוב ְנהֹוָרְך ּוְלַקֵּבל ְצלֹוָתָנא ְּבַרֲחִמין. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך 
ְּדתֹוִריְך ָלן ַחִּיין ְּבִטיבּוָתא. ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא ְפִקיָדא ְּבגֹו ַצִּדיַקָּיא. ְלִמְרַחם ָעַלי ּוְלִמְנַטר ָיִתי ְוַית ָּכל ִּדי ִלי 
ְוִדי ְלַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל. ַאְנְּת הּוא ָזן ְלֹכָּלא ּוְמַפְרֵנס ְלֹכָּלא. ַאְנְּת הּוא ַׁשִּליט ַעל ֹּכָּלא. ַאְנְּת הּוא ְּדַׁשִּליט 

ַעל ַמְלַכָּיא ּוַמְלכּוָתא ִּדיָלְך ִהיא. ֲאָנא ַעְבָּדא ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּדָסִגיְדָנא ַקֵּמּה ּוִמַּקֵּמּה ִּדיַקר 
אֹוַרְיֵתּה ְּבָכל ִעָּדן ְוִעָּדן. ָלא ַעל ֱאָנׁש ָרִחיְצָנא. ְוָלא ַעל ַּבר ֱאָלִהין ָסִמיְכָנא. ֶאָּלא ֶּבֱאָלָהא ִדְׁשַמָּיא. 

ְּדהּוא ֱאָלָהא ְקׁשֹוט. ְואֹוַרְיֵתּה ְקׁשֹוט. ּוְנִביאֹוִהי ְקׁשֹוט. ּוַמְסֵּגא ְלֶמְעַּבד ַטְבָון ּוְקׁשֹוט. ֵּבּה ֲאָנא ָרִחיץ 
ְוִלְׁשֵמּה ַקִּדיָׁשא ַיִּקיָרא ֲאָנא ֵאַמר ֻּתְׁשְּבָחן. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ְּדִתְפַּתח ִלָּבִאי ְּבאֹוַרְיָתא. ְוַתְׁשִלים 

ִמְׁשֲאִלין ְּדִלָּבִאי. ְוִלָּבא ְדָכל ַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל. ְלַטב ּוְלַחִּיין ְוִלְׁשָלם:

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו. ָּגדֹול ֲאדֹוֵנֽינּו. ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: ֶאָחד ֱאֹלֵהֽ

ה ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו: ַּגְּדלּו ַליהָוֹ

ֶרץ ְלָך ְיֹהָוה ַהַּמְמָלָכה  ִים ּוָבָאֽ ֶרת ְוַהֵּנַֽצח ְוַההֹוד ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמֽ ְלָך ְיֹהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֽ
ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ְיֹהָוה  ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש: רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו: ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֱאֹלֵהֽ

ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  ַעל ַהֹּכל. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש. ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר. ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְׁשמֹו ֶׁשל ֶמֽ
ָּברּוְך הּוא. ָּבעֹוָלמֹות ֶׁשָּבָרא. ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוָהעֹוָלם ַהָּבא. ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ְוִכְרצֹון ָּכל ֵּבית 

ִיְׂשָרֵאל. צּור ָהעֹוָלִמים. ֲאדֹון ָּכל ַהְּבִרּיֹות. ֱאֽלֹוַּה ָּכל ַהְּנָפׁשֹות. ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶמְרֲחֵבי ָמרֹום. ַהּׁשֹוֵכן ִּבְׁשֵמי 
ינּו ְלֵעיֵני  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶדם. ְקֻדָּׁשתֹו ַעל ַהַחּיֹות. ּוְקֻדָּׁשתֹו ַעל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ּוְבֵכן ִיְתַקַּדׁש ִׁשְמָך ָּבֽ ְׁשֵמי ֶקֽ

Omit on 
Shabbos
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ירּו ֵלאֹלִהים. ַזְּמרּו ְׁשמֹו. ֽסֹּלּו ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות ְּבָיּה ְׁשמֹו.  ָּכל ָחי. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ִׁשיר ָחָדׁש. ַּכָּכתּוב: ִׁשֽ
ִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ְיֹהָוה ִצּיֹון. ְוֶנֱאַמר.  ִין ְּבַעֽ ִין. ְּבׁשּובֹו ֶאל ָנֵוֽהּו. ַּכָּכתּוב: ִּכי ַעֽ ִין ְּבַעֽ הּו ַעֽ ְוִעְלזּו ְלָפָניו. ְוִנְרֵאֽ

ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ְיֹהָוה ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו ִּכי ִּפי ְיֹהָוה ִּדֵּבר:

ינּו ִמן ַהָּׁשעֹות ָהָרעֹות ְוִיְגַער  ָאב ָהַרֲחִמים הּוא ְיַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים ְוִיְזֹּכר ְּבִרית ֵאיָתִנים ְוַיִּציל ַנְפׁשֹוֵתֽ
ינּו ְּבִמָּדה טֹוָבה ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים: נּו ִלְפֵליַטת עֹוָלִמים ִויַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתֽ ְּבֵיֶֽצר ָהָרע ִמן ַהְּנׂשּוִאים ְוָיחֹון אֹוָתֽ

ינּו ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. ֹּכֵהן  יַע ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו ְוֹנאַמר ָאֵמן. ַהֹּכל ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאֹלֵהֽ ְוַיֲעזֹור ְוָיֵגן ְויֹוִׁשֽ
ְקָרב. ַיֲעמֹד )פב"פ( ַהֹּכֵהן. ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו:

ה ֱאֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום: ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּביהָוֹ

ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְּמֹבָרְך:        ָּברּוְך ְיֹהָוה ַהְּמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:
נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ָּברּוְך ַאָּתה  נּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַֽתן ָלֽ ַחר ָּבֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ְיֹהָוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:

נּו: ָּברּוְך ַאָּתה  נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַֽתן ָלֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְיֹהָוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:

קריאה ליום ראשון של ראש השנה
ר: ַוַּתַהר֩ ַוֵּתֶ֨לד ָׂשָר֧ה ְלַאְבָרָה֛ם  ֲאֶׁש֥ר ִּדֵּבֽ ה ַּכֽ ה ְלָׂשָר֖ ַעׂש ְיֹהָו֛ ֲאֶׁש֣ר ָאָמ֑ר ַוַּי֧ יֹהָו֛ה ָּפַק֥ד ֶאת־ָׂשָר֖ה ַּכֽ ַוֽ

ֹו ֲאֶׁשר־ָיְֽלָדה־ּלֹ֥ו  א ַאְבָרָה֝ם ֶאת־ֶׁשם־ְּבנֹ֧ו ַהּֽנֹוַלד־ל֛ ים: ַוִּיְקָר֨ ר ֹאתֹ֖ו ֱאֹלִהֽ ן ִלְזֻקָנ֑יו ַלּמֹוֵע֕ד ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ֵּב֖
ים: )לוי( ְוַאְבָרָה֖ם  ה ֹאתֹ֖ו ֱאֹלִהֽ ר ִצָּו֥ ֲאֶׁש֛ ת ָיִמ֑ים ַּכֽ ק ְּבנֹ֔ו ֶּבן־ְׁשמַֹנ֖ ק: ַוָּיָ֤מל ַאְבָרָהם֙ ֶאת־ִיְצָח֣ ָׂשָר֖ה ִיְצָחֽ
י:  ֲצַחק־ִלֽ ַע ִיֽ י ֱאֹלִה֑ים ָּכל־ַהֹּׁשֵמ֖ ה ְצֹח֕ק ָעָׂ֥שה ִל֖ ֶּבן־ְמַא֣ת ָׁשָנ֑ה ְּבִהָּוֶ֣לד לֹ֔ו ֵא֖ת ִיְצָח֥ק ְּבֽנֹו: ַוֹּת֣אֶמר ָׂשָר֔

ַעׂש ַאְבָרָהם֙  ֶלד ַוִּיָּגַמ֑ל ַוַּי֤ ְדִּתי ֵב֖ן ִלְזֻקָנֽיו: ַוִּיְגַּד֥ל ַהֶּי֖ י־ ָיַל֥ יָקה ָבִנ֖ים ָׂשָר֑ה ִּכֽ ַוֹּת֗אֶמר ִמ֤י ִמֵּל֙ל ְלַאְבָרָה֔ם ֵהיִנ֥
ית ֲאֶׁשר־ָיְֽלָד֥ה  ר ַהִּמְצִר֛ ֶרא ָׂשָר֝ה ֶאת־ֶּבן־ָהָג֧ ק: )שלישי( ַוֵּת֨ ִמְׁשֶּת֣ה ָגדֹ֔ול ְּביֹ֖ום ִהָּגֵמ֥ל ֶאת־ִיְצָחֽ

ָאָמ֣ה ַהֹּז֔את ִעם־ ה ַהֹּז֖את ְוֶאת־ְּבָנּ֑ה ִּכ֣י לֹ֤א ִייַרׁש֙ ֶּבן־ָהֽ ָאָמ֥ ׁש ָהֽ ם ָּגֵר֛ ק: ַוֹּת֨אֶמר֙ ְלַאְבָרָה֔ ְלַאְבָרָה֖ם ְמַצֵחֽ
ע  י ַאְבָרָה֑ם ַע֖ל אֹודֹ֥ת ְּבֽנֹו: ַוּיֹ֨אֶמר ֱאֹלִה֝ים ֶאל־ַאְבָרָה֗ם ַאל־ֵיַר֤ ק: ַוֵּיַ֧רע ַהָּדָב֛ר ְמֹא֖ד ְּבֵעיֵנ֣ ְּבִנ֖י ִעם־ִיְצָחֽ

א ְלָך֖ ָזַֽרע:  י ְבִיְצָח֔ק ִיָּקֵר֥ ע ְּבֹקָלּ֑ה ִּכ֣ יָך ָׂשָר֖ה ְׁשַמ֣ ל ֲאֶׁש֨ר ֹּתאַמ֥ר ֵאֶל֛ ְּבֵעיֶנ֨יָך֙ ַעל־ַהַּנַ֣ער ְוַעל־ֲאָמֶתָ֔ך ֹּכ֩
ַּקח־ֶלֶחם֩ ְוֵחַ֨מת  ם ַאְבָרָה֣ם| ַּבֹּבֶ֡קר ַוִּיֽ י ַזְרֲעָך֖ ֽהּוא: ַוַּיְׁשֵּכ֣ ה ְלגֹ֣וי ֲאִׂשיֶמּ֑נּו ִּכ֥ ָאָמ֖ )רביעי( ְוַג֥ם ֶאת־ֶּבן־ָהֽ

ַבע: ַוִּיְכלּ֥ו ַהַּמִ֖ים  ַתע ְּבִמְדַּב֖ר ְּבֵא֥ר ָׁשֽ ְיַׁשְּלֶחָ֑ה ַוֵּתֶ֣לְך ַוֵּת֔ ֶלד ַוֽ ָהָגר֠ ָׂש֧ם ַעל־ִׁשְכָמּ֛ה ְוֶאת־ַהֶּי֖ ִים ַוִּיֵּת֣ן ֶאל־֠ ַמ֝
י ֶקֶׁ֔שת ִּכ֣י  ֲחֵו֣ ּה ִמֶּנֶ֗גד ַהְרֵחק֙ ִּכְמַטֽ ם: ַוֵּתֶלְך֩ ַוֵּתֶׁ֨שב ָל֝ ֶלד ַּתַ֖חת ַאַח֥ד ַהִּׂשיִחֽ ֶמת ַוַּתְׁשֵלְ֣ך ֶאת־ַהֶּי֔ ִמן־ַהֶח֑
ע ֱאֹלִהים֘ ֶאת־קֹ֣ול ַהַּנַ֒ער֒  ְבְך: ַוִּיְׁשַמ֣ ּה ַוֵּתֽ ֶגד ַוִּתָּׂש֥א ֶאת־ֹקָל֖ ֶלד ַוֵּתֶׁ֣שב ִמֶּנ֔ ה ְּבמֹ֣ות ַהָּי֑ ְמָר֔ה ַאל־ֶאְרֶא֖ ָאֽ

ע ֱאֹלִה֛ים  י־ָׁשַמ֧ י ִּכֽ ְך ָהָג֑ר ַאל־ִּת֣יְרִא֔ ַוִּיְקָרא֩ ַמְלַאְ֨ך ֱאֹלִה֤ים| ֶאל־ָהָגר֙ ִמן־ַהָּׁשַמִ֔ים ַוּיֹ֥אֶמר ָלּ֖ה ַמה־ָּל֣
י־ְלגֹ֥וי ָּג֖דֹול  יִקי ֶאת־ָיֵדְ֖ך ּבֹ֑ו ִּכֽ ֲחִז֥ ם: )חמישי( ֚קּוִמי ְׂשִא֣י ֶאת־ַהַּנַ֔ער ְוַהֽ ֲאֶׁש֥ר הּוא־ָׁשֽ ֶאל־קֹ֥ול ַהַּנַ֖ער ַּבֽ

ִים ַוַּתְׁ֖שְק ֶאת־ַהָּנַֽער:  א ֶאת־ַהֵחֶ֨מת֙ ַמ֔ ִים ַוֵּתֶ֝לְך ַוְּתַמֵּל֤ ר ָמ֑ ֶרא ְּבֵא֣ ּנּו: ַוִּיְפַק֤ח ֱאֹלִהים֙ ֶאת־ֵעיֶנ֔יָה ַוֵּת֖ ֲאִׂשיֶמֽ
ֹו ִאּמֹ֛ו  ַּקח־ל֥ ֶׁשב ְּבִמְדַּב֣ר ָּפאָר֑ן ַוִּתֽ ת: ַוֵּי֖ ר ַוְיִה֖י רֶֹב֥ה ַקָּׁשֽ ֶׁשב֙ ַּבִּמְדָּב֔ ל ַוֵּי֨ ַוְיִה֧י ֱאֹלִה֛ים ֶאת־ַהַּנַ֖ער ַוִּיְגָּד֑

ת ַהִה֔וא ַוּיֹ֣אֶמר ֲאִביֶמֶ֗לְך ּוִפיֹכל֙ ַׂשר־ְצָבאֹ֔ו ֶאל־ַאְבָרָה֖ם ֵלאמֹ֑ר  ְיִהי֙ ָּבֵע֣ ִים: )ששי( ַוֽ ה ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ ִאָּׁש֖
י  י ּוְלִניִנ֖י ּוְלֶנְכִּד֑ אֹלִהים֙ ֵהָּ֔נה ִאם־ִּתְׁשֹק֣ר ִל֔ י ֵבֽ ה ִהָּׁשְ֨בָעה ִּל֤ ה: ְוַעָּת֗ ֱאֹלִה֣ים ִעְּמָך֔ ְּבֹכ֥ל ֲאֶׁשר־ַאָּת֖ה ֹעֶׂשֽ
ַע:  י ִאָּׁשֵבֽ ֹנִכ֖ ּה: ַוּיֹ֨אֶמר ַאְבָרָה֔ם ָאֽ י ְוִעם־ָהָאֶ֖רץ ֲאֶׁשר־ַּגְ֖רָּתה ָּבֽ ֲעֶׂש֣ה ִעָּמִד֔ ֶסד ֲאֶׁשר־ָעִׂש֤יִתי ִעְּמָך֙ ַּתֽ ַּכֶח֝
ֶלְך לֹ֣א  ֶלְך: ַוּיֹ֣אֶמר ֲאִביֶמ֔ י ֲאִביֶמֽ ּו ַעְבֵד֥ ר ָּגְֽזל֖ ִים ֲאֶׁש֥ ר ַהַּמ֔ ְוהֹוִכַ֥ח ַאְבָרָה֖ם ֶאת־ֲאִביֶמֶ֑לְך ַעל־ֹאדֹות֙ ְּבֵא֣

ְעִּתי ִּבְלִּת֥י ַהּֽיֹום: ַוִּיַּק֤ח  א ָׁשַמ֖ ֹנִכ֛י לֹ֥ י ְוַג֧ם ָאֽ א־ִהַּגְ֣דָּת ִּל֗ ְעִּתי ִמ֥י ָעָׂש֖ה ֶאת־ַהָּדָב֣ר ַהֶּז֑ה ְוַגם־ַאָּת֞ה לֹֽ ָיַד֔
ית: )שביעי( ַוַּיֵּצ֣ב ַאְבָרָה֗ם ֶאת־ ֶׁשַ֛בע ִּכְבׂש֥ת  ֶלְך ַוִּיְכְרתּ֥ו ְׁשֵניֶה֖ם ְּבִרֽ ֲאִביֶמ֑ ר ַוִּיֵּת֖ן ַלֽ ַאְבָרָהם֙ צֹ֣אן ּוָבָק֔

ָנה:  ְבָּת ְלַבָּדֽ ה ֵהָּ֗נה ֶׁשַ֤בע ְּכָבׂש֙ת ָהֵאֶּ֔לה ֲאֶׁש֥ר ִהַּצ֖ ן: ַוּיֹ֥אֶמר ֲאִביֶמֶ֖לְך ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ָמ֣ ַהּצֹ֖אן ְלַבְּדֶהֽ
את: ַעל־ֵּכ֗ן  י ְלֵעָד֔ה ִּכ֥י ָחַפְ֖רִּתי ֶאת־ַהְּבֵא֥ר ַהֹּזֽ ְהֶיה־ִּל֣ ֲעבּור֙ ִּתֽ י ַּבֽ ח ִמָּיִד֑ ִּכי ֶאת־ֶׁשַ֣בע ְּכָבׂש֔ת ִּתַּק֖ ַוּיֹ֕אֶמר ֚

ית ִּבְבֵא֣ר ָׁשַ֑בע ַוָּיָ֣קם ֲאִביֶמֶ֗לְך  ם: ַוִּיְכְרתּ֥ו ְבִר֖ ם ִנְׁשְּבעּ֖ו ְׁשֵניֶהֽ ָקָר֛א ַלָּמקֹ֥ום ַההּ֖וא ְּבֵא֣ר ָׁשַ֑בע ִּכ֛י ָׁש֥
ם ְיֹהָו֖ה ֵא֥ל  ר ָׁשַ֑בע ַוִּיְ֨קָרא־ָׁש֔ם ְּבֵׁש֥ ים: ַוִּיַּט֥ע ֵאֶׁ֖של ִּבְבֵא֣ ֹו ַוָּיֻׁש֖בּו ֶאל־ֶאֶ֥רץ ְּפִלְׁשִּתֽ ּוִפיֹכל֙ ַׂשר־ְצָבא֔

ים: ם: ַוָּיָ֧גר ַאְבָרָה֛ם ְּבֶאֶ֥רץ ְּפִלְׁשִּת֖ים ָיִמ֥ים ַרִּבֽ עֹוָלֽ
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יו ַאְבָרָה֖ם ַוּיֹ֥אֶמר ִהֵּנִֽני: ַוּיֹ֡אֶמר ַקח־ ים ָהֵאֶּ֔לה ְוָהֱ֣אֹלִה֔ים ִנָּס֖ה ֶאת־ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֣אֶמר ֵאָל֔ ַוְיִה֗י ַאַחר֙ ַהְּדָבִר֣

ֲעֵל֤הּו ָׁשם֙ ְלֹעָל֔ה ַ֚על ַאַח֣ד  ִרָּי֑ה ְוַהֽ יְדָך֤ ֲאֶׁשר־ָאַהְ֨בָּת֙ ֶאת־ִיְצָח֔ק ְוֶלְ֨ך־ְלָך֔ ֶאל־ֶאֶ֖רץ ַהּמֹֽ ָנ֠א ֶאת־ִּבְנָך֨ ֶאת־ְיִחֽ
יָך: ַוַּיְׁשֵּכ֨ם ַאְבָרָה֝ם ַּבּבֶֹ֗קר ַוַּיֲֽחבׁש֙ ֶאת־ֲחמֹרֹ֔ו ַוִּיַּק֞ח ֶאת־ְׁשֵנ֤י ְנָעָריו֙ ִאּתֹ֔ו ְוֵא֖ת  ים ֲאֶׁש֖ר ֹאַמ֥ר ֵאֶלֽ ָהִר֔ ֶהֽ

ים: )לוי( ַּבּיֹ֣ום ַהְּׁשִליִׁש֗י ַוִּיָּׂש֨א  ֱאֹלִהֽ ַמר־לֹ֥ו ָהֽ ִיְצָח֣ק ְּבנֹ֑ו ַוְיַבַּקע֙ ֲעֵצ֣י ֹעָל֔ה ַוָּיָ֣קם ַוֵּיֶ֔לְך ֶאל־ַהָּמקֹ֖ום ֲאֶׁשר־ָאֽ
ֲאִנ֣י  ֲחמֹ֔ור ַוֽ יו ְׁשֽבּו־ָלֶכ֥ם ֹּפה֙ ִעם־ַהֽ ק: ַוּיֹ֨אֶמר ַאְבָרָה֝ם ֶאל־ְנָעָר֗ ָרֹחֽ ַאְבָרָה֧ם ֶאת־ֵעיָנ֛יו ַוַּיְ֥רא ֶאת־ַהָּמקֹ֖ום ֵמֽ

ֶׂשם֙ ַעל־ִיְצָח֣ק ְּבנֹ֔ו  ֹעָל֗ה ַוָּי֨ ם: ַוִּיַּק֨ח ַאְבָרָה֝ם ֶאת־ֲעֵצ֣י ָהֽ ֲחֶו֖ה ְוָנׁשּ֥וָבה ֲאֵליֶכֽ ְוַהַּנַ֔ער ֵנְֽלָכ֖ה ַעד־ֹּכ֑ה ְוִנְׁשַּתֽ
ו: ַוּיֹ֨אֶמר ִיְצָח֝ק ֶאל־ַאְבָרָה֤ם ָאִביו֙ ַוּיֹ֣אֶמר ָאִב֔י  ֲאֶכֶ֑לת ַוֵּיְֽלכּ֥ו ְׁשֵניֶה֖ם ַיְחָּדֽ ַוִּיַּק֣ח ְּבָידֹ֔ו ֶאת־ָהֵאׁ֖ש ְוֶאת־ַהַּמֽ

ה: ַוּיֹ֨אֶמר֙ ַאְבָרָה֔ם ֱאֹלִה֞ים ִיְרֶאה־ּלֹ֥ו ַהֶּׂש֛ה  ַוּיֹ֖אֶמר ִהֶּנִּ֣ני ְבִנ֑י ַוּיֹ֗אֶמר ִהֵּנ֤ה ָהֵאׁש֙ ְוָהֵ֣עִצ֔ים ְוַאֵּי֥ה ַהֶּׂש֖ה ְלֹעָלֽ
ֱאֹלִהים֒ ַוִּיֶ֨בן ָׁש֤ם ַאְבָרָהם֙  ַמר־ לֹ֣ו ָהֽ ו: )שלישי( ַוָּיֹב֗אּו ֶאל־ַהָּמקֹום֘ ֲאֶׁש֣ר ָאֽ ְלֹעָל֖ה ְּבִנ֑י ַוֵּיְֽלכּ֥ו ְׁשֵניֶה֖ם ַיְחָּדֽ

ים: ַוִּיְׁשַל֤ח  ֵעִצֽ ֵעִצ֑ים ַוַּיֲֽעֹקד֙ ֶאת־ִיְצָח֣ק ְּבנֹ֔ו ַוָּיֶׂש֤ם ֹאתֹו֨ ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֔ח ִמַּמַ֖על ָלֽ ֶאת־ַהִּמְזֵּבַ֔ח ַוַּיֲֽערְֹ֖ך ֶאת־ָהֽ
יו ַמְלַאְ֤ך ְיֹהָוה֙ ִמן־ ַהָּׁשַמִ֔ים ַוּיֹ֖אֶמר  ֲאֶכֶ֑לת ִלְׁשֹח֖ט ֶאת־ְּבֽנֹו: ַוִּיְקָר֨א ֵאָל֝ ַאְבָרָהם֙ ֶאת־ָידֹ֔ו ַוִּיַּק֖ח ֶאת־ַהַּמֽ

ַאְבָרָה֣ם| ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֖אֶמר ִהֵּנִֽני: ַוּיֹ֗אֶמר ַאל־ִּתְׁשַל֤ח ָיְֽדָך֙ ֶאל־ַהַּנַ֔ער ְוַאל־ַּתַ֥עׂש לֹ֖ו ְמאּ֑וָמה ִּכ֣י| ַעָּת֣ה 
ִּני: ַוִּיָּׂש֨א ַאְבָרָה֝ם ֶאת־ֵעיָנ֗יו ַוַּיְרא֙  יְדָך֖ ִמֶּמֽ ְעִּתי ִּכי־ְיֵר֤א ֱאֹלִהים֙ ַאָּ֔תה ְולֹ֥א ָחַׂשְ֛כָּת ֶאת־ִּבְנָך֥ ֶאת־ְיִחֽ ָיַד֗

ְוִהֵּנה־ַאִ֔יל ַאַח֕ר ֶנֱֽאַח֥ז ַּבְּסַבְ֖ך ְּבַקְרָנ֑יו ַוֵּיֶ֤לְך ַאְבָרָהם֙ ַוִּיַּק֣ח ֶאת־ָהַאִ֔יל ַוַּיֲֽעֵל֥הּו ְלֹעָל֖ה ַּתַ֥חת ְּבֽנֹו: ַוִּיְקָר֧א 
ה: )רביעי( ַוִּיְקָר֛א ַמְלַאְ֥ך  ַאְבָרָה֛ם ֵׁשם־ַהָּמקֹ֥ום ַההּ֖וא ְיֹהָו֣ה| ִיְרֶא֑ה ֲאֶׁשר֙ ֵיָֽאֵמ֣ר ַהּיֹ֔ום ְּבַה֥ר ְיֹהָו֖ה ֵיָֽרֶאֽ
ִים: ַוּיֹ֕אֶמר ִּב֥י ִנְׁשַּבְ֖עִּתי ְנֻאם־ְיֹהָו֑ה ִּכ֗י ַ֚יַען ֲאֶׁש֤ר ָעִׂש֨יָת֙ ֶאת־ ַהָּדָב֣ר  ְיהָֹו֖ה ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ֵׁשִנ֖ית ִמן־ַהָּׁשָמֽ

ֶרְכָך֗ ְוַהְרָּב֨ה ַאְרֶּב֤ה ֶאת־ַזְרֲעָך֙ ְּכֽכֹוְכֵב֣י ַהָּׁשַמִ֔ים ְוַכחֹ֕ול  י־ָבֵרְ֣ך ֲאָבֽ ָך: ִּכֽ ַהֶּז֔ה ְולֹ֥א ָחַׂשְ֖כָּת ֶאת־ִּבְנָך֥ ֶאת־ְיִחיֶדֽ
ְעָּת  ְרכּ֣ו ְבַזְרֲעָך֔ ֹּכ֖ל ּגֹוֵי֣י ָהָאֶ֑רץ ֵעֶ֕קב ֲאֶׁש֥ר ָׁשַמ֖ יו: ְוִהְתָּבֽ ְיָבֽ ׁש ַזְרֲעָך֔ ֵא֖ת ַׁשַ֥ער ֹאֽ ֲאֶׁש֖ר ַעל־ְׂשַפ֣ת ַהָּי֑ם ְוִיַר֣

ַבע: )חמישי(  ֶׁשב ַאְבָרָה֖ם ִּבְבֵא֥ר ָׁשֽ יו ַוָּיֻק֛מּו ַוֵּיְֽלכּ֥ו ַיְחָּד֖ו ֶאל־ְּבֵא֣ר ָׁשַ֑בע ַוֵּי֥ ָׁשב ַאְבָרָהם֙ ֶאל־ְנָעָר֔ י: ַוָּי֤ ְּבֹקִלֽ
יָך:  ים ָהֵאֶּ֔לה ַוֻּיַּג֥ד ְלַאְבָרָה֖ם ֵלאמֹ֑ר ִ֠הֵּנ֠ה ָיְֽלָד֨ה ִמְלָּכ֥ה ַגם־ִה֛וא ָּבִנ֖ים ְלָנחֹ֥ור ָאִחֽ ֲחֵרי֙ ַהְּדָבִר֣ ַוְיִה֗י ַאֽ

ש ְוֶאת־ִיְדָל֑ף  ם: ְוֶאת־ֶּכֶׂ֣שד ְוֶאת־ֲחזֹ֔ו ְוֶאת־ִּפְלָּד֖ ֶאת־עּ֥וץ ְּבֹכרֹ֖ו ְוֶאת־ּבּ֣וז ָאִח֑יו ְוֶאת־ְקמּוֵא֖ל ֲאִב֥י ֲאָרֽ
יַלְגׁשֹ֖ו ּוְׁשָמּ֣ה  ם: ּוִפֽ ְוֵא֖ת ְּבתּוֵאל: ּוְבתּוֵא֖ל ָיַל֣ד ֶאת־ִרְבָק֑ה ְׁשמָֹנ֥ה ֵאֶּ֨לה֙ ָיְֽלָד֥ה ִמְלָּכ֔ה ְלָנחֹ֖ור ֲאִח֖י ַאְבָרָהֽ

ה: ֲעָכֽ ת־ַמֽ ְראּוָמ֑ה ַוֵּתֶ֤לד ַּגם־ִהוא֙ ֶאת־ֶטַ֣בח ְוֶאת־ַּגַ֔חם ְוֶאת־ַּתַ֖חׁש ְוֶאֽ

הגבהה
ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ְיֹהָוה ְּבַיד מֶׁשה: ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה 
ֶרְך ָיִמים ִּביִמיָנּה ִּבְׂשמֹאָלּה ֽעֶׁשר ְוָכבֹוד:  יָה ָׁשלֹום: ֽאֹ יָה ַּדְרֵכי ֽנַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתֽ יָה ְמֻאָּׁשר: ְּדָרֶכֽ ְותֹוְמֶכֽ

ַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר: ְיֹהָוה ָחֵפץ ְלַמֽ

ֲעׂשּ֑ו יֹ֥ום  א ַתֽ ְהֶי֣ה ָלֶכ֔ם ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ֲעֹבָד֖ה לֹ֣ ֶדׁש֙ ִיֽ ְקָרא־ֹק֨ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֝י ְּבֶאָח֣ד ַלֹחֶ֗דׁש ִמֽ )מפטיר( ּוַבֹח֨
ד ְּכָבִׂש֧ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה  ד ַאִ֣יל ֶאָח֑ ר ֶּבן־ָּבָק֛ר ֶאָח֖ יֹהָו֔ה ַּפ֧ ֲעִׂשיֶת֨ם ֹעָל֝ה ְלֵריַח ִניֹחַ֨ח֙ ַלֽ ם: ַוֽ ְהֶי֥ה ָלֶכֽ ְּתרּוָע֖ה ִיֽ

ִיל: ְוִעָּׂשרֹ֣ון  י ֶעְׂשרִֹנ֖ים ָלָאֽ ֶמן ְׁשלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים֙ ַלָּפ֔ר ְׁשֵנ֥ ה ַבָּׁש֑ ם: ּוִמְ֨נָחָת֔ם ֹסֶ֖לת ְּבלּוָל֣ ִׁשְבָע֖ה ְּתִמיִמֽ
ם: ִמְּלַבד֩ ֹעַל֨ת ַהֹחֶ֝דׁש  ד ַחָּט֑את ְלַכֵּפ֖ר ֲעֵליֶכֽ ים ֶאָח֖ יר־ִעִּז֥ ים: ּוְׂשִעֽ ד ְלִׁשְבַע֖ת ַהְּכָבִׂשֽ ֶאָח֑ ֶאָח֔ד ַלֶּכֶ֖בׂש ָהֽ

יֹהָוֽה: יַח ִניֹחַ֔ח ִאֶּׁש֖ה ַלֽ ם ְלֵר֣ ם ְּכִמְׁשָּפָט֑ ּוִמְנָחָתּ֗ה ְוֹעַלת ַהָּתִמיד֙ ּוִמְנָחָתּ֔ה ְוִנְסֵּכיֶה֖

ברכות ההפטרה
עֹוָלם. ֲאֶׁשר ָּבַחר ִּבְנִביִאים טֹוִבים. ְוָרָצה ְבִדְבֵריֶהם. ַהֶּנֱאָמִרים  ֶלְך ָהֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶדק: ֶּבֱאֶמת: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ַהּבֹוֵחר ַּבּתֹוָרה. ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹו. ּוְבִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו. ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ָוֶצֽ

הפטרה ליום ראשון של ראש השנה
ִים ּוְׁשמֹ֡ו ֶ֠אְלָקָנ֠ה ֶּבן־ְירָֹח֧ם ֶּבן־ֱאִליהּ֛וא ֶּבן־ֹּת֥חּו ֶבן־צּ֖וף  ָמַתִ֛ים צֹוִפ֖ים ֵמַה֣ר ֶאְפָר֑ ַוְיִהי֩ ִא֨יׁש ֶאָח֝ד ִמן־ָהָרֽ
ים: ְוָעָלה֩  ים ּוְלַחָּנ֖ה ֵא֥ין ְיָלִדֽ י: ְולֹו֙ ְׁשֵּת֣י ָנִׁש֔ים ֵׁש֤ם ַאַחת֙ ַחָּנ֔ה ְוֵׁש֥ם ַהֵּׁשִנ֖ית ְּפִנָּנ֑ה ַוְיִה֤י ִלְפִנָּנה֙ ְיָלִד֔ ֶאְפָרִתֽ
יֹהָו֥ה ְצָבאֹ֖ות ְּבִׁשלֹ֑ה ְוָׁש֞ם ְׁשֵנ֣י ְבֵנֽי־ֵעִל֗י ָחְפִני֙  ת ְוִלְזֹּבַ֛ח ַלֽ ֲחו ֹ֧ ִעירֹו֙ ִמָּיִמ֣ים| ָיִמ֔יָמה ְלִהְׁשַּתֽ ָהִא֨יׁש ַההּ֤וא ֵמֽ
יֹהָוֽה: ַוְיִה֣י ַהּיֹ֔ום ַוִּיְזַּב֖ח ֶאְלָקָנ֑ה ְוָנַת֞ן ִלְפִנָּנ֣ה ִאְׁשּתֹ֗ו ּוְלָכל־ָּבֶנ֛יָה ּוְבנֹוֶת֖יָה ָמֽנֹות: ּוְלַחָּנ֕ה  ֲהִנ֖ים ַלֽ ּוִפְ֣נָח֔ס ֹּכֽ
ֲעבּ֖ור ַהְרִעָמּ֑ה  ָרָתּה֙ ַּגם־ַּכַ֔עס ַּבֽ ֲעַסָּ֤תה ָצֽ ּה: ְוִכֽ יֹהָו֖ה ָסַג֥ר ַרְחָמֽ ִיֵּת֛ן ָמָנ֥ה ַאַח֖ת ַאָּפִ֑ים ִּכ֤י ֶאת־ַחָּנה֙ ָאֵה֔ב ַוֽ

י ֲעֹלָתּה֙ ְּבֵב֣ית ְיֹהָו֔ה ֵּכ֖ן ַּתְכִעֶסָּ֑נה ַוִּתְבֶּכ֖ה ְולֹ֥א  ּה: ְוֵכ֨ן ַיֲֽעֶׂש֝ה ָׁשָנ֣ה ְבָׁשָנ֗ה ִמֵּד֤ י־ָסַג֥ר ְיֹהָו֖ה ְּבַע֥ד ַרְחָמֽ ִּכֽ
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ֹנִכי֙ טֹ֣וב  אְכִל֔י ְוָלֶ֖מה ֵיַר֣ע ְלָבֵבְ֑ך ֲהלֹ֤וא ָאֽ ל: ַוּיֹ֨אֶמר ָלּ֝ה ֶאְלָקָנ֣ה ִאיָׁשּ֗ה ַחָּנה֙ ָלֶ֣מה ִתְבִּכ֔י ְוָלֶ֨מה֙ לֹ֣א ֹתֽ ֹתאַכֽ
י ָׁשֹת֑ה ְוֵעִל֣י ַהֹּכֵה֗ן יֵׁשב֙ ַעל־ַהִּכֵּס֔א ַעל־ְמזּוַז֖ת  ֲחֵר֣ י ָאְכָל֥ה ְבִׁשלֹ֖ה ְוַאֽ ֲחֵר֛ ים: ַוָּתָ֣קם ַחָּנ֔ה ַאֽ ֲעָׂשָר֖ה ָּבִנֽ ָלְ֔ך ֵמֽ

ה: ַוִּתּדֹ֙ר ֶנֶ֝דר ַוֹּתאַמ֗ר ְיֹהָו֨ה ְצָבאֹ֝ות ִאם־ ֵהיַכ֥ל ְיֹהָוֽה: ְוִה֖יא ָמַ֣רת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ל ַעל־ְיֹהָו֖ה ּוָבֹכ֥ה ִתְבֶּכֽ
יֹהָֹוה֙  ְתָך֖ ֶזַ֣רע ֲאָנִׁש֑ים ּוְנַתִּת֤יו ַלֽ ֲאָמֽ א־ִתְׁשַּכ֣ח ֶאת־ֲאָמֶתָ֔ך ְוָנַֽתָּת֥ה ַלֽ ֳעִנ֣י ֲאָמֶתָ֗ך ּוְזַכְרַּתִ֨ני֙ ְולֹֽ ָרֹא֥ה ִתְרֶא֣ה| ָּבֽ

יָה:  ָּכל־ְיֵמ֣י ַחָּי֔יו ּומֹוָר֖ה לֹא־ַיֲֽעֶל֥ה ַעל־רֹאֽׁשֹו: ְוָהָיה֙ ִּכ֣י ִהְרְּבתָ֔ה ְלִהְתַּפֵּל֖ל ִלְפֵנ֣י ְיֹהָו֑ה ְוֵעִל֖י ֹׁשֵמ֥ר ֶאת־ִּפֽ
ה: ַוּיֹ֤אֶמר ֵאֶל֨יָה֙  י ְלִׁשֹּכָרֽ ְוַחָּנ֗ה ִ֚היא ְמַדֶּבֶ֣רת ַעל־ִלָּבּ֔ה ַ֚רק ְׂשָפֶת֣יָה ָנעֹ֔ות ְוקֹוָלּ֖ה לֹ֣א ִיָּׁשֵמַ֑ע ַוַּיְחָׁשֶבָ֥ה ֵעִל֖

ִיְך: ַוַּתַ֨ען ַחָּנ֤ה ַוֹּת֨אֶמר֙ לֹ֣א ֲאדִֹנ֔י ִאָּׁש֤ה ְקַׁשת־רּ֨וַח֙ ָאֹנִ֔כי ְוַיִ֥ין  ָעָלֽ ין ָהִס֥יִרי ֶאת־ֵייֵנְ֖ך ֵמֽ י ַעד־ָמַת֖י ִּתְׁשַּתָּכִר֑ ֵעִל֔
י־ֵמרֹ֥ב ִׂשיִח֛י  ֶאְׁשֹּפְ֥ך ֶאת־ַנְפִׁש֖י ִלְפֵנ֥י ְיֹהָוֽה: ַאל־ִּתֵּתן֙ ֶאת־ֲאָמְ֣תָך֔ ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּיַ֑על ִּכֽ ְוֵׁשָכ֖ר לֹ֣א ָׁשִת֑יִתי ָוֽ

ִעּֽמֹו:  י ַוּיֹ֖אֶמר ְלִכ֣י ְלָׁשלֹ֑ום ֵוֽאֹלֵה֣י ִיְׂשָרֵא֗ל ִיֵּתן֙ ֶאת־ֵׁשָ֣לֵתְ֔ך ֲאֶׁש֥ר ָׁשַאְ֖לְּת ֵמֽ ָּנה: ַוַּיַ֧ען ֵעִל֛ ְוַכְעִס֖י ִּדַּבְ֥רִּתי ַעד־ֵהֽ
יּו־ָלּ֖ה ֽעֹוד: ַוַּיְׁשִּכ֣מּו ַבּבֶֹ֗קר  ִאָּׁש֤ה ְלַדְרָּכּה֙ ַוֹּתאַכ֔ל ּוָפֶנ֥יָה לֹא־ָהֽ ְתָך֛ ֵח֖ן ְּבֵעיֶנ֑יָך ַוֵּתֶ֨לְך ָהֽ ַוּתֹ֕אֶמר ִּתְמָצ֧א ִׁשְפָחֽ

ְיִהי֙  ָרָמָ֑תה ַוֵּיַ֤דע ֶאְלָקָנה֙ ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּתֹ֔ו ַוִּיְזְּכֶרָ֖ה ְיֹהָוֽה: ַוֽ ֲחוּו֙ ִלְפֵנ֣י ְיֹהָו֔ה ַוָּיֻׁש֛בּו ַוָּיבֹ֥אּו ֶאל־ֵּביָת֖ם ָהֽ ְׁשַּתֽ ַוִּיֽ
יו: ַוַּיַ֛על ָהִא֥יׁש ֶאְלָקָנ֖ה  ְיֹהָו֖ה ְׁשִאְלִּתֽ ִלְתֻקפֹ֣ות ַהָּיִמ֔ים ַוַּתַ֥הר ַחָּנ֖ה ַוֵּתֶ֣לד ֵּב֑ן ַוִּתְקָר֤א ֶאת־ְׁשמֹו֙ ְׁשמּוֵא֔ל ִּכ֥י ֵמֽ

ְמָר֣ה ְלִאיָׁשּ֗ה ַע֣ד ִיָּגֵמ֤ל ַהַּנַ֨ער֙  יֹהָו֛ה ֶאת־ֶזַ֥בח ַהָּיִמ֖ים ְוֶאת־ִנְדֽרֹו: ְוַחָּנ֖ה לֹ֣א ָעָלָ֑תה ִּכי־ָאֽ ְוָכל־ֵּביתֹ֑ו ִלְזֹּבַ֧ח ַלֽ
ם: ַוּיֹ֣אֶמר ָלּה֩ ֶאְלָקָנ֨ה ִאיָׁשּ֝ה ֲעִׂש֧י ַהּטֹ֣וב ְּבֵעיַנִ֗יְך ְׁשִבי֙  ֹאִת֗יו ְוִנְרָאה֙ ֶאת־ְּפֵנ֣י ְיֹהָו֔ה ְוָיַׁ֥שב ָׁש֖ם ַעד־ עֹוָלֽ ֲהִבֽ ַוֽ

ֲעֵל֨הּו ִעָּמּ֝ה  ִאָּׁשה֙ ַוֵּת֣יֶנק ֶאת־ְּבָנּ֔ה ַעד־ָּגְמָלּ֖ה ֹאֽתֹו: ַוַּתֽ ַעד־ָּגְמֵלְ֣ך ֹאתֹ֔ו ַאְ֛ך ָיֵק֥ם ְיֹהָו֖ה ֶאת־ְּדָברֹ֑ו ַוֵּתֶׁ֤שב ָהֽ
ִּיְׁשֲחטּ֖ו  ית־ְיֹהָו֖ה ִׁשלֹ֑ו ְוַהַּנַ֖ער ָנַֽער: ַוֽ ים ְׁשלָׁשה֙ ְוֵאיָפ֨ה ַאַח֥ת ֶקַ֨מח֙ ְוֵנֶ֣בל ַיִ֔ין ַוְּתִבֵא֥הּו ֵבֽ ֲאֶׁש֣ר ְּגָמַלּ֗תּו ְּבָפִר֤ ַּכֽ

ִאָּׁש֗ה ַהִּנֶּצֶ֤בת ִעְּמָכה֙ ָּבֶז֔ה  י: ַוֹּת֙אֶמר֙ ִּב֣י ֲאדִֹנ֔י ֵח֥י ַנְפְׁשָך֖ ֲאדִֹנ֑י ֲאִנ֣י ָהֽ ֶאת־ַהָּפ֑ר ַוָּיִב֥אּו ֶאת־ַהַּנַ֖ער ֶאל־ֵעִלֽ
ֹנִכ֗י  ִעּֽמֹו: ְוַג֣ם ָאֽ ְלִהְתַּפֵּל֖ל ֶאל־ְיֹהָוֽה: ֶאל־ַהַּנַ֥ער ַהֶּז֖ה ִהְתַּפָּלְ֑לִּתי ַוִּיֵּת֨ן ְיֹהָו֥ה ִלי֙ ֶאת־ְׁשֵאָ֣לִת֔י ֲאֶׁש֥ר ָׁשַאְ֖לִּתי ֵמֽ
יֹהָוֽה: ַוִּתְתַּפֵּל֤ל ַחָּנה֙ ַוֹּתאַמ֔ר  יֹהָו֑ה ַוִּיְׁשַּת֥חּו ָׁש֖ם ַלֽ יֹהָו֔ה ָּכל־ַהָּיִמים֙ ֲאֶׁש֣ר ָהָי֔ה הּ֥וא ָׁשאּ֖ול ַלֽ ִהְׁשִאְלִּת֨יהּו֙ ַלֽ

יֹהָו֖ה ִּכ֣י־ֵא֣ין  ָך: ֵאין־ָקדֹ֥וׁש ַּכֽ יֹהָו֑ה ָרַ֤חב ִּפי֙ ַעל־אֹ֣וְיַב֔י ִּכ֥י ָׂשַמְ֖חִּתי ִּביֽׁשּוָעֶתֽ יֹהָו֔ה ָרָ֥מה ַקְרִנ֖י ַּבֽ ץ ִלִּבי֙ ַּבֽ ָעַל֤
ינּו: ַאל־ַּתְרּבּ֤ו ְתַדְּברּו֙ ְּגֹבָה֣ה ְגֹבָה֔ה ֵיֵצ֥א ָעָת֖ק ִמִּפיֶכ֑ם ִּכ֣י ֵא֤ל ֵּדעֹות֙ ְיֹהָו֔ה ְול֥וֹולא  אֹלֵהֽ ִּבְלֶּתָ֑ך ְוֵא֥ין צּ֖ור ֵּכֽ
ִיל: ְׂשֵבִע֤ים ַּבֶּלֶֶ֨חם֙ ִנְׂשָּכ֔רּו ּוְרֵעִב֖ים ָחֵדּ֑לּו ַעד־ ים ַחִּת֑ים ְוִנְכָׁשִל֖ים ָאְ֥זרּו ָחֽ כתיב ִנְתְּכנּ֖ו ֲעִלֽלֹות: ֶקֶׁ֥שת ִּגֹּבִר֖

ֲעִׁש֑יר  יׁש ּוַמֽ יד ְׁשאֹ֖ול ַוָּיַֽעל: ְיֹהָו֖ה מֹוִר֣ ָלה: ְיֹהָו֖ה ֵמִמ֣ית ּוְמַחֶּי֑ה מֹוִר֥ ֲעָקָרה֙ ָיְֽלָד֣ה ִׁשְבָע֔ה ְוַרַּב֥ת ָּבִנ֖ים ֻאְמָלֽ
ים ֶאְביֹ֔ון ְלהֹוִׁשיב֙ ִעם־ְנִדיִב֔ים ְוִכֵּס֥א ָכבֹ֖וד ַיְנִחֵל֑ם ִּכ֤י  ַאְׁשֹּפת֙ ָיִר֣ ָעָפ֝ר ָּד֗ל ֵמֽ ם: ֵמִק֨ים ֵמֽ ַמְׁשִּפ֖יל ַאף־ְמרֹוֵמֽ

יש:  י ֲחִסיָדו֙ ִיְׁשמֹ֔ר ּוְרָׁשִע֖ים ַּבחֶׁ֣שְך ִיָּדּ֑מּו ִּכי־לֹ֥א ְּבֹכַ֖ח ִיְגַּבר־ִאֽ ל: ַרְגֵל֤ יֹהָוה֙ ְמֻצֵ֣קי ֶאֶ֔רץ ַוָּיֶׁ֥שת ֲעֵליֶה֖ם ֵּתֵבֽ ַלֽ
ין ַאְפֵסי־ָאֶ֑רץ ְוִיֶּתן־ֹע֣ז ְלַמְלּכֹ֔ו ְוָיֵר֖ם ֶקֶ֥רן ְמִׁשיֽחֹו: ּתּו ְמִריָב֗ו ָעָלו֙ ַּבָּׁשַמִ֣ים ַיְרֵע֔ם ְיֹהָו֖ה ָיִד֣ ְיֹהָו֞ה ֵיַחֽ

הפטרה ליום שני של ראש השנה
י  ָרחֹ֕וק ְיֹהָו֖ה ִנְרָא֣ה ִל֑ ל: ֵמֽ ֶרב ָהלֹ֥וְך ְלַהְרִּגיעֹ֖ו ִיְׂשָרֵאֽ יֵדי ָח֑ א ֵחן֙ ַּבִּמְדָּב֔ר ַע֖ם ְׂשִר֣ ר ְיֹהָו֔ה ָמָצ֥ ֹּכה ָאַמ֣ ֚

י ֻתַּפִ֔יְך  ֶסד: עֹ֤וד ֶאְבֵנְך֙ ְוִנְבֵנ֔ית ְּבתּוַל֖ת ִיְׂשָרֵא֑ל עֹ֤וד ַּתְעִּד֣ ן ְמַׁשְכִּת֥יְך ָחֽ ֲהַב֤ת עֹוָל֙ם ֲאַהְבִּת֔יְך ַעל־ֵּכ֖ ְוַאֽ
ְראּ֥ו  לּו: ִּכ֣י ֶיׁש־יֹ֔ום ָקֽ ְטִע֖ים ְוִחֵּלֽ ּו ֹנֽ ְמרֹ֑ון ָנְֽטע֥ י ֹׁשֽ ים: עֹ֤וד ִּתְּטִע֣י ְכָרִמ֔ים ְּבָהֵר֖ ֲחִקֽ ְוָיָצ֖את ִּבְמחֹ֥ול ְמַׂשֽ

ּו ְלַיֲֽעֹקב֙ ִׂשְמָח֔ה  ר ְיֹהָו֗ה ָרּנ֤ ינּו: ִּכי־ֹכ֣ה| ָאַמ֣ ִים ֚קּומּו ְוַנֲֽעֶל֣ה ִצּיֹ֔ון ֶאל־ְיֹהָו֖ה ֱאֹלֵהֽ ים ְּבַה֣ר ֶאְפָר֑ ְצִר֖ ֹנֽ
ל: ִהְנִני֩ ֵמִב֨יא  ית ִיְׂשָרֵאֽ ת ְׁשֵאִר֥ ע ְיֹהָוה֙ ֶאת־ַעְּמָך֔ ֵא֖ ְללּו֙ ְוִאְמרּ֔ו הֹוַׁש֤ ם ַהְׁשִמ֤יעּו ַהֽ ֲהלּ֖ו ְּברֹ֣אׁש ַהּגֹוִי֑ ְוַצֽ
ָּנה:  ַח ָהָר֥ה ְויֶֹלֶ֖דת ַיְחָּד֑ו ָקָה֥ל ָּגדֹ֖ול ָיׁשּ֥ובּו ֵהֽ ָּבם ִעֵּו֣ר ּוִפֵּס֔ אֹוָת֝ם ֵמֶאֶ֣רץ ָצפֹ֗ון ְוִקַּבְצִּתים֘ ִמַּיְרְּכֵתי־ָאֶ֒רץ֒ ֚
י־ָהִי֤יִתי ְלִיְׂשָרֵאל֙  ְׁשלּ֖ו ָּבּ֑ה ִּכֽ א ִיָּכֽ ֶרְך ָיָׁש֔ר לֹ֥ ֲחנּוִנים֘ ֽאֹוִביֵלם֒ ֽאֹוִליֵכם֙ ֶאל־ַנֲ֣חֵלי ַמִ֔ים ְּבֶד֣ ִּבְבִכ֣י ָיֹב֗אּו ּֽוְבַתֽ

ה ִיְׂשָרֵאל֙ ְיַקְּבֶצּ֔נּו  ִאִּי֖ים ִמֶּמְרָח֑ק ְוִאְמרּ֗ו ְמָזֵר֤ ּו ְדַבר־ְיֹהָוה֙ ּגֹוִי֔ם ְוַהִּג֥ידּו ָבֽ ִרי ֽהּוא: ִׁשְמע֤ ִים ְּבֹכ֥ ְלָא֔ב ְוֶאְפַר֖
ּנּו: ּוָב֘אּו֘ ְוִרְּננּ֣ו ִבְמֽרֹום־ִצּיֹון֒ ְוָנֲֽהרּ֞ו  ֹו ִמַּי֖ד ָחָז֥ק ִמֶּמֽ ה ְיֹהָו֖ה ֶאת־ַיֲֽעֹק֑ב ּוְגָאל֕ י־ָפָד֥ ֹו ְּכרֶֹע֥ה ֶעְדֽרֹו: ִּכֽ ּוְׁשָמר֖
א־יֹוִס֥יפּו  ה ַנְפָׁשם֙ ְּכַג֣ן ָרֶו֔ה ְולֹֽ ְיָת֤ ׁש ְוַעל־ִיְצָה֔ר ְוַעל־ְּבֵני־צֹ֖אן ּוָבָק֑ר ְוָהֽ ּוב ְיֹהָו֗ה ַעל־ָּדָגן֙ ְוַעל־ִּתיר֣ ֶאל־ט֣

ַפְכִּת֨י ֶאְבָל֤ם ְלָׂשׂשֹון֙ ְוִנַ֣חְמִּת֔ים  ו ְוָהֽ ים ּוְזֵקִנ֖ים ַיְחָּד֑ ֻחִר֥ ֲאָב֖ה ֽעֹוד: ָא֣ז ִּתְׂשַמ֤ח ְּבתּוָלה֙ ְּבָמחֹ֔ול ּוַבֽ ְלַדֽ
ר ְיֹהָו֗ה  ה: ֹּכ֣ה| ָאַמ֣ י ִיְׂשָּב֖עּו ְנֻאם־ְיֹהָוֽ ֶׁשן ְוַעִּמ֛י ֶאת־טּוִב֥ ֲהִנ֖ים ָּד֑ יגֹוָנֽם: ְוִרֵּויִת֛י ֶנֶ֥פׁש ַהֹּכֽ ְוִׂשַּמְחִּת֖ים ִמֽ

ֲאָנ֛ה ְלִהָּנֵח֥ם ַעל־ָּבֶנ֖יָה ִּכ֥י ֵאיֶנּֽנּו: ֹּכ֣ה|  ל ְמַבָּכ֣ה ַעל־ָּבֶנ֑יָה ֵמֽ ים ָרֵח֖ קֹ֣ול ְּבָרָמ֤ה ִנְׁשָמע֙ ְנִהי֙ ְּבִכ֣י ַתְמרּוִר֔
ה ְוָׁש֖בּו ֵמֶאֶ֥רץ אֹוֵיֽב:  ם־ְיֹהָו֔ ר ִלְפֻעָּלֵתְך֙ ְנֻאֽ ׁש ָׂשָכ֤ ִיְך ִמִּדְמָע֑ה ִּכי֩ ֵי֨ ר ְיֹהָו֗ה ִמְנִע֤י קֹוֵלְך֙ ִמֶּבִ֔כי ְוֵעיַנ֖ ָאַמ֣

ִאָּוֵס֔ר  ִים֙ ִמְתנֹוֵד֔ד ִיַּסְרַּתִ֨ני֙ ָוֽ ְעִּתי ֶאְפַר֨ ם: ָׁשמֹ֣וַע ָׁשַמ֗ ם־ְיֹהָו֑ה ְוָׁש֥בּו ָבִנ֖ים ִלְגבּוָלֽ ֲחִריֵתְ֖ך ְנֻאֽ ְוֵיֽׁש־ִּתְקָו֥ה ְלַאֽ
ְדִע֔י ָסַפְ֖קִּתי  ֲחֵרי ִהָּו֣ י ׁשּוִבי֙ ִנַחְ֔מִּתי ְוַאֽ ֲחֵר֤ י: ִּכי־ַאֽ ה ְיֹהָו֥ה ֱאֹלָהֽ ּוָבה ִּכ֥י ַאָּת֖ ד ֲהִׁשֵבִ֣ני ְוָאׁש֔ ְּכֵעֶ֖גל לֹ֣א ֻלָּמ֑

י  י־ִמֵּד֤ ֲעׁשּוִע֔ים ִּכֽ י ֶאְפרִַ֗ים ִ֚אם ֶיֶ֣לד ַׁשֽ י: ֲהֵבן֩ ַיִּק֨יר ִל֝ י ָנָׂש֖אִתי ֶחְרַּפ֥ת ְנעּוָרֽ ְמִּתי ִּכ֥ ַעל־ָיֵרְ֑ך ֹּבְׁ֤שִּתי ְוַגם־ִנְכַל֔
ֲחֶמּ֖נּו ְנֻאם־ְיֹהָוֽה: ֹו ַרֵח֥ם ֲאַרֽ ַדְּבִרי֙ ּבֹ֔ו ָזֹכ֥ר ֶאְזְּכֶרּ֖נּו עֹ֑וד ַעל־ֵּכ֗ן ָהמּ֤ו ֵמַעי֙ ל֔
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ֶלְך ָהעֹוָלם. צּור ָּכל ָהֽעֹוָלִמים. ַצִּדיק ְּבָכל־ַהּדֹורֹות. ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן. ָהאֹוֵמר  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יָך.  ינּו. ְוֶנֱאָמִנים ְּדָבֶרֽ ֶדק: ֶנֱאָמן ַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְועֹוֶׂשה. ַהְמַדֵּבר ּוְמַקֵּים. ֶׁשָּכל ְּדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֽ

ָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ָהֵאל  ֶלְך ֶנֱֽאָמן ְוַרֲחָמן ָאֽ יָך. ָאחֹור לֹא־ָיׁשּוב ֵריָקם. ִּכי ֵאל ֶמֽ ְוָדָבר ֶאָחד ִמְּדָבֶרֽ
ַהֶּנֱאָמן ְּבָכל־ְּדָבָריו:

ַח  ינּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ְמַׂשֵּמֽ יַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ַרֵחם ַעל־ִצּיֹון ִּכי ִהיא ֵּבית ַחֵּיֽינּו. ְוַלֲעלּוַבת ֶנֶֽפׁש ּתֹוִׁשֽ
ִצּיֹון ְּבָבֶנֽיָה:

נּו. ַעל  ָך. ִּבְמֵהָרה ָיֹבא ְוָיֵגל ִלֵּבֽ ָך. ּוְבַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ ינּו. ְּבֵאִלָּיֽהּו ַהָּנִביא ַעְבֶּדֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַׂשְּמֵחֽ
ְעָּת ּלֹו. ֶׁשּלֹא ִיְכֶּבה ֵנרֹו  ִּכְסאֹו לֹא ֵיֶֽׁשב ָזר. ְולֹא ִיְנֲחלּו עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ְּכבֹודֹו. ִּכי ְּבֵׁשם ָקְדְׁשָך ִנְׁשַּבֽ

ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה. ָמֵגן ָּדִוד:

ָּת  ַעל ַהּתֹוָרה. ְוַעל ָהֲעבֹוָדה. ְוַעל ַהְּנִביִאים. )ְוַעל יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה.( ְוַעל יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. ֶׁשָּנַתֽ
ינּו. ֲאַנְֽחנּו מֹוִדים ָלְך  ֶרת: ַעל־ַהֹּכל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ינּו )ִלְקֻדָּׁשה ְוִלְמנּוָחה( ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָלֽ
ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָּכל־ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד: ָּברּוְך ַאָּתה 

ְיֹהָוה. ְמַקֵּדׁש )ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון:

On the first day, Yekum Purkan is recited followed by Ashrei
ְיקּום ֻּפְרָקן ִמן ְׁשַמָּיא ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי ְוַחֵּיי ֲאִריֵכי ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ְוִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ּוַבְריּות 

ּגּוָפא ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא. ַזְרָעא ַחָּיא ְוַקָּיָמא. ַזְרָעא ִּדי ָלא ִיְפסֹוק ְוִדי ָלא ִיְבטֹול ִמִּפְתָּגֵמי אֹוַרְיָתא: 
ְלָמָרָנן ְוַרָּבָנן ֲחבּוָרָתא ַקִּדיָׁשָתא. ִּדי ְבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל ְוִדי ְּבָבֶבל. ְלֵריֵׁשי ַכֵּלי ּוְלֵריֵׁשי ַגְלָוָתא 

ּוְלֵריֵׁשי ְמִתיָבָתא ּוְלַדָּיֵני ִדי ָבָבא: ְלָכל ַּתְלִמיֵדיהֹון ּוְלָכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ּוְלָכל ָמאן ְּדָעְסִקין 
ְּבאֹוַרְיָתא. ַמְלָּכא ְדָעְלָמא ְיָבֵרְך ַיְתהֹון ַיִּפיׁש ַחֵּייהֹון ְוַיְסֵּגא יֹוֵמיהֹון ְוִיֵּתן ַאְרָּכא ִלְׁשֵניהֹון ְוִיְתָּפְרקּון 
ְוִיְׁשֵּתְזבּון ִמן ָּכל ָעָקא ּוִמן ָּכל ַמְרִעין ִּביִׁשין. ָמָרן ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְיֵהא ְבַסְעְּדהֹון ָּכל ְזַמן ְוִעָּדן. ְוֹנאַמר 

ָאֵמן:
ְיקּום ֻּפְרָקן ִמן ְׁשַמָּיא ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי ְוַחֵּיי ֲאִריֵכי ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ְוִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ּוַבְריּות ּגּוָפא 

ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא. ַזְרָעא ַחָּיא ְוַקָּיָמא ַזְרָעא ִּדי ָלא ִיְפסֹוק ְוִדי ָלא ִיְבטֹול ִמִּפְתָּגֵמי אֹוַרְיָתא: ְלָכל 
ְקָהָלא ַקִּדיָׁשא ָהֵדין ַרְבְרַבָּיא ִעם ְזֵעַרָּיא ַטְפָלא ּוְנַׁשָּיא. ַמְלָּכא ְדָעְלָמא ְיָבֵרְך ַיְתכֹון ַיִּפיׁש ַחֵּייכֹון 
ְוַיְסֵּגא יֹוֵמיכֹון ְוִיֵּתן ַאְרָּכא ִלְׁשֵניכֹון ְוִתְתָּפְרקּון ְוִתְׁשֵּתְזבּון ִמן ָּכל ָעָקא ּוִמן ָּכל ַמְרִעין ִּביִׁשין. ָמָרן 

ִּדי ִבְׁשַמָיא ְיֵהא ְבַסְעְּדכֹון ָּכל ְזַמן ְוִעָּדן. ְוֹנאַמר ָאֵמן:
ינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ִעם ָּכל ְקִהּלֹות  ִמי ֶׁשֵּבַרְך ֲאבֹוֵתֽ
ַהּֽקֶֹדׁש. ֵהם ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ּוִמי ֶׁשְּמַיֲחִדים ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ִלְתִפָּלה. ּוִמי 
ֶׁשָּבִאים ְּבתֹוָכם ְלִהְתַּפֵּלל. ּוִמי ֶׁשּנֹוְתִנים ֵנר ַלָּמאֹור ְוַיִֽין ְלִקּדּוׁש ּוְלַהְבָּדָלה ּוַפת ָלאֹוְרִחים ּוְצָדָקה 

ָלֲעִנִּיים. ♦ ְוָכל ִמי ֶׁשעֹוְסִקים ְּבָצְרֵכי ִצּבּור ֶּבֱאמּוָנה. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַׁשֵּלם ְׂשָכָרם ְוָיִסיר ֵמֶהם 
ָּכל ַמֲחָלה ְוִיְרָּפא ְלָכל ּגּוָפם ְוִיְסַלח ְלָכל ֲעו ָֹנם. ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ִעם ָּכל 

ִיְׂשָרֵאל ֲאֵחיֶהם. ְוֹנאַמר ָאֵמן:
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תקיעת שופר
Tekias Shofar is not performed on Shabbos

This paragraph is ordinarily recited seven times. This year, it is sufficient to recite it once.

יעּו ֵלאֹלִהים ְּבקֹול ִרָּנה: ִּכי־ְיֹהָוה ֶעְליֹון נֹוָרא  ַח ִלְבֵני־ֽקַֹרח ִמְזמֹור: ָּכל־ָהַעִּמים ִּתְקעּו־ָכף ָהִרֽ ַלְמַנֵּצֽ
נּו ֶאת ְּגאֹון  נּו ֶאת־ַנֲחָלֵתֽ ינּו: ִיְבַחר־ָלֽ ַחת ַרְגֵלֽ ינּו ּוְלֻאִּמים ַּתֽ ֶרץ: ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתֽ ֶלְך ָּגדֹול ַעל־ָּכל־ָהָאֽ ֶמֽ

נּו  רּו ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכֽ ָלה: ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ְיֹהָוה ְּבקֹול ׁשֹוָפר: ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמֽ ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר־ָאֵהב ֶסֽ
ֶרץ ֱאֹלִהים ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל: ָמַלְך ֱאֹלִהים ַעל־ּגֹוִים ֱאֹלִהים ָיַׁשב | ַעל־ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו:  ֶלְך ָּכל־ָהָאֽ רּו: ִּכי ֶמֽ ַזֵּמֽ

ֶרץ ְמֹאד ַנֲעָלה: פּו ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִּכי ֵלאֹלִהים ָמִגֵּני־ֶאֽ ְנִדיֵבי ַעִּמים| ֶנֱאָסֽ

ִני ַּבֶּמְרַחב ָיּה: אִתי ָיּה ָעָנֽ ִמן ַהֵּמַצר ָקָרֽ
ְעָּת ַאל ַּתְעֵּלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי: ק ֹוִלי ָׁשָמֽ

ָך: רֹ אׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶקֽ
ִני ֵזִדים: ֲע רֹוב ַעְבְּדָך ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקֽ

ָך ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב: ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתֽ
ְנִּתי: יָך ֶהֱאָמֽ ִני ִּכי ְבִמְצֹוֶתֽ ַעת ַלְּמֵדֽ ַעם ָוַדֽ ט ּוב ַטֽ

ִני: יָך ַלְּמֵדֽ ִנ ְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ְיֹהָוה ּוִמְׁשָּפֶטֽ
ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ְיֹהָוה ְּבקֹול ׁשֹוָפר:

נּו ִלְׁשֽמַֹע קֹול ׁשֹוָפר: נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ַלְּזַמן ַהֶּזֽה: נּו ְוִהִּגיָעֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָיֽנּו ְוִקְּיָמֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

תקיעה. ׁשברים תרועה. תקיעה
תקיעה. ׁשברים תרועה. תקיעה
תקיעה. ׁשברים תרועה. תקיעה

Some recite the Yehi Ratzon prayers between blasts

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, ֶׁשְּתִקיַעת תשר"ת ֶׁשֲאַנְחנּו ּתֹוְקִעין, ְּתֵהא ְמרּוֶּקֶמת ִּביִריָעה, ַעל ְיֵדי ַהְּממּוֶּנה 
)טרטיאל(, ְּכֵׁשם ֶׁשִּקַּבְלָּת ַעל ְיֵדי ֵאִלָיהּו ז"ל )ִויׁשּוַע ַׂשר ַהָּפִנים( ְוַׂשר מט"ט, ּוְתַמֵּלא ָעֵלינּו 

ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ַּבַעל ָהַרֲחִמים:

תקיעה. ׁשברים. תקיעה:
תקיעה. ׁשברים. תקיעה:
תקיעה. ׁשברים. תקיעה:

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, ֶׁשְּתִקיַעת תש"ת ֶׁשֲאַנְחנּו ּתֹוְקִעים, ֶׁשַּתֲעֶׂשה ֲעָטָרה ִמֶּמָּנה, ִלְהיֹות עֹוָלה ְויֹוֵשב 
ְּברֹאׁש ֱאֹלֵהי ַהְּצָבאֹות, ְוַיֲעֶׂשה ִעָמנּו אֹות ְלטֹוָבה, ּוְתַמֵלא ָעֵלינּו ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ַּבַעל 

ָהַרֲחִמים:

תקיעה. תרועה. תקיעה:
תקיעה. תרועה. תקיעה:

תקיעה. תרועה. תקיעה גדֹולה:

ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשַּיֲעלּו ֵאּלּו ַהַּמְלָאִכים, ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּׁשֹוָפר, 
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ּוִמן ַהְּתִקיָעה, ּוִמן ַהְּׁשָבִרים, ּוִמן ַהְּתרּוָעה, ּוִמן תשר"ת ּוִמן תש"ת, ּוִמן תר"ת, ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך, 
ְוַיְמִליצּו טֹוב ַּבֲעֵדנּו, ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתינּו:

ַאְׁשֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה. ְיֹהָוה ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ְיַהֵּלכּון:
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום, ּוְבִצְדָקְתָך ָיֽרּומּו:

ָּתה, ּוִבְרצֹוְנָך ָּתרּום ַקְרֵנֽנּו: ֶרת ֻעָּזֽמֹו ָאֽ ִּכי ִּתְפֶאֽ
ָלה: ָך עֹוד ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתֽ

ֶלְך ַוֲאָבְרָכה  ָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיֹהָוה ֱאֹלָהיו: ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֽ ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכֽ
ָך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו  ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְּבָכל־יֹום ֲאָבְרֶכֽ

יָחה: ֶוֱעזּוז  יָך ָאִׂשֽ ָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתֽ ידּו: ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדֽ יָך ַיִּגֽ ֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך ּוְגבּורֶֹתֽ ֵאין ֵחֽ
ִים  ֶרְך ַאַּפֽ יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּנֽנּו: ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה ֶאֽ ָּנה: ֵזֶֽכר ַרב־טּוְבָך ַיִּבֽ יָך יֹאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרֽ נֹוְרֹאֶתֽ
יָך ְיָבְרֽכּוָכה: ְּכבֹוד  יָך ַוֲחִסיֶדֽ ֶסד: טֹוב־ְיֹהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו: יֹוֽדּוָך ְיֹהָוה ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ּוְגָדל־ָחֽ

יַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות  רּו: ְלהֹוִדֽ ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּבֽ
יָך  ָּכל־ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל־ּדֹור ָודֹר: סֹוֵמְך ְיֹהָוה ְלָכל־ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל־ַהְּכפּוִפים: ֵעיֵני־ֹכל ֵאֶלֽ
יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל־ ָך ּוַמְׂשִּבֽ ַח ֶאת־ָיֶדֽ רּו ְוַאָּתה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ּפֹוֵתֽ ְיַׂשֵּבֽ
הּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון־ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה  ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל־ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל־ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאֽ

ְוֶאת־ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר ְיֹהָוה ֶאת־ָּכל־ֹאֲהָביו ְוֵאת ָּכל־ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ♦ ְּתִהַּלת ְיֹהָוה 
ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל־ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְֽחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה:

ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ִּכי־ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו:
ֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל־ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: ִים: ַוָּיֶֽרם ֶקֽ ֶרץ ְוָׁשָמֽ הֹודֹו ַעל־ֶאֽ

First Day
ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליֹהָוה ְּבֵני ֵאִלים ָהבּו ַליֹהָוה ָּכבֹוד ָוֹעז: ָהבּו ַליֹהָוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִהְׁשַּתֲחוּו ַליֹהָוה 
ִים ַרִּבים: קֹול־ְיֹהָוה ַּבּֽכַֹח קֹול  ִים ֵאל־ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ְיֹהָוה ַעל־ַמֽ ְּבַהְדַרת־ֽקֶֹדׁש: קֹול ְיֹהָוה ַעל־ַהָּמֽ

ֶגל ְלָבנֹון  ְיֹהָוה ֶּבָהָדר: קֹול ְיֹהָוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר ְיֹהָוה ֶאת־ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון: ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו־ֵעֽ
ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן־ְרֵאִמים: קֹול־ְיֹהָוה ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: קֹול ְיֹהָוה ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ְיֹהָוה ִמְדַּבר 

ָקֵדׁש: קֹול ְיֹהָוה ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: ְיֹהָוה ַלַמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶֽׁשב 
ֶלְך ְלעֹוָלם: ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: ְיֹהָוה ֶמֽ

Second Day
ֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְוֽיְׁשֵבי ָבּה: ִּכי־הּוא ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָֽה:  ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליֹהָוה ָהָאֽ

ִים ּוַבר־ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא־ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא  ִמי־ַיֲעֶלה ְבַהר־ְיֹהָוה ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: ְנִקי ַכַּפֽ
ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיֹהָוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: ֶזה ּדֹור ּדֹוְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפֶנֽיָך ַיֲעֹקב 

ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי ֶזה ֶמֽ ָלה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ ֶסֽ
ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי  ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ

ָלה: ֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסֽ ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֽ הּוא ֶזה ֶמֽ

ָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָֽך: ֹּכֲהֶנֽיָך  ּוְבֻנֹחה יֹאַמר ׁשּוָבה ְיֹהָוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל: קּוָמה ְיֹהָוה ִלְמנּוָחֶתֽ
ִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי  ַקח טֹוב ָנַתֽ ָך: ִּכי ֶלֽ ָך ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶחֽ יָך ְיַרֵּנֽנּו: ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ֶדק ַוֲחִסיֶדֽ ִיְלְּבׁשּו ֶצֽ
יָה ָׁשלֹום:  יָה ַּדְרֵכי ֽנַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתֽ יָה ְמֻאָּׁשר: ְּדָרֶכֽ ַאל ַּתֲעֽזֹבּו: ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְותֹוְמֶכֽ

ֶדם: ינּו ְּכֶקֽ יָך ְוָנֽׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמֽ נּו ְיֹהָוה ֵאֶלֽ ֲהִׁשיֵבֽ
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תפילת מוסף
אִתי ַלֲעמֹד ּוְלִהְתַחֵּנן ְלָפֶנֽיָך ַעל ַעְּמָך  ַחד יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל. ָּבֽ ַעׂש, ִנְרַעׁש ְוִנְפַחד ִמַּפֽ ִהְנִני ֶהָעִני ִמַּמֽ

ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשָלֽחּוִני. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיִני ְּכַדאי ְוָהגּון ְלָכְך. ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמָך ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי 
יַח  ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב. ְיֹהָוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל. ַׁשַּדי ָאיֹום ְונֹוָרא, ֱהֵיה ָנא ַמְצִלֽ

ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ֲאִני הֹוֵלְך ַלֲעמֹד ּוְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ָעַלי ְוַעל ׁשֹוְלָחי. ָנא ַאל ַּתְפִׁשיֵעם ְּבַחֹּטאַתי ְוַאל ְּתַחְּיֵבם 
ִני. ְוַאל ִיָּכְלמּו ִּבְפָׁשַעי ְוַאל ֵיֽבֹוׁשּו ֵהם ִּבי ְוַאל ֵאבֹוׁש ֲאִני ָּבֶהם. ְוַקֵּבל  ַע ָאֽ ַּבֲעו ֹנֹוַתי. ִּכי חֹוֵטא ּופֹוֵׁשֽ
ַעת ִעם ַהְּבִרּיֹות. ְוִתְגַער  ְּתִפָּלִתי ִּכְתִפַּלת ָזֵקן ְוָרִגיל ּוִפְרקֹו ָנֶאה ּוְזָקנֹו ְמֻגָּדל ְוקֹולֹו ָנִעים ּוְמֻעָרב ְּבַדֽ

יָך ַאֲהָבה. ְוַעל ָּכל ְּפָׁשִעים ְּתַכֶּסה ְּבַאֲהָבה. ְוָכל ָצרֹות ְוָרעֹות  נּו ָעֶלֽ ִני. ִויִהי ָנא ִדּלּוֵגֽ ַּבָּׂשָטן ְלַבל ַיְׂשִטיֵנֽ
בּו ְולֹא ְיִהי ׁשּום  ֲהָפְך ָנא ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום. ָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהֽ

ִמְכׁשֹול ִּבְתִפָּלִתי. ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא. 
ָך.  יאּו ְתִפָּלִתי ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ ֵאל ֶעְליֹון. ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה. ֶׁשָּכל ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵהם ַמֲעֵלי ְתִפּלֹות. ָיִבֽ
יגּו אֹוָתּה ְלָפֶנֽיָך. ַּבֲעבּור ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְּיָׁשִרים. ּוַבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא.  ְוַיִּצֽ

ַע ְּתִפָּלה: ַע ְּתִפַּלת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ

ֶלְך ֶעְליֹון. ַקֵּבל ַׁשְוָעִתי ְּבָרצֹון, ֱאמֹוץ ְלָבִבי )ּכּוזּו ְּבמּוְכָסז ּכּוזּו( ֵאל ַחי.  ֶלְך ֶנֱאָמן. ַׁשַּדי ֶמֽ ֵאל ֶמֽ
ֶדק. ַרחּום ְוַחּנּון, ַרֵחם ָעַלי ּוְׁשַמע ַהּיֹום ֲאֶׁשר ַאְעִּתיר ַּבֲעִדי ּוְבַעד ֵּביִתי ּוְבַעד  ַּדָּין ֱאֶמת. ׁשֹוֵפט ֶצֽ
נּו ִעם ָּכל ְּתִפּלֹות ַהְיָׁשרֹות ְוַהְּנִקּיֹות ֶׁשֵּיָעׂשּו ַהּיֹום  ֲעָדִתי ַהַּמְסִּכיִמים ִעִּמי ִּבְתִפָּלִתי. ְוִתְכֹלל ְּתִפָּלֵתֽ

ְרָּת ִלְתִפַּלת מֶׁשה ֶׁשּלֹא ֵיֽבֹוׁשּו ׁשֹוְלַחי ִּבי ְולֹא  ָך ְּכמֹו ֶׁשָחַתֽ ַחת ִּכֵּסא ְכבֹוֶדֽ ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל. ְוַתְחֹּתר ַּתֽ
ָלה: ְיִהי ָרצֹון ְלָפֶנֽיָך ָאיֹום  ֲאִני ָּבֶהם: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ָאֵמן ֶסֽ

ַחר ְּגרֹוִני. ִויֵהא קֹוִלי ָנִעים ְוָחָזק. ְּכמֹו  ְונֹוָרא. ֶׁשִּתֵּתן ִלי קֹול ָעֵרב ְוָנִעים ַהּיֹום. ְוַאל ִיְפַסק קֹוִלי. ְוַאל ִיֽ
ָלה: ֶׁשֶּנֱאַמר ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד. ָאֵמן ֶסֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ּוְלֵעֽ

ָך: ינּו: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ ֶדל ֵלאֹלֵהֽ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֽ
ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 
ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים: נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ַעל ְּגבּורֹות  ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ

יַח ְיׁשּוָעה: ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ָלה: ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ

אָת. ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְענּו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ
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אָת: ינּו ֶׁשַהִּׁשְלטֹון ְלָפֶנֽיָך ֹעז ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ינּו: ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ָך ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ְלַאְרֶצֽ

יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה  ָתה ִּתְקָּפץ ִּפֽ ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ: ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ

ָך. ַּכָּכתּוב  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש: ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו  נּו ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
אָת: ינּו ָקָרֽ ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ ְּבִמְצֹוֶתֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה )ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו( ֶאת־יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. יֹום )ִזְכרֹון( ְּתרּוָעה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוִּתֶּתן ָלֽ
ִים: )ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ

ינּו ְּבֵבית  נּו ְוֵאין ֲאַנְֽחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתֽ ְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתֽ נּו ְוִנְתַרַחֽ ינּו ֵמַאְרֵצֽ ינּו ָּגִלֽ ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאֽ
ָך: ְיִהי ָרצֹון  ִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו ִמְּפֵני ַהָּיד ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה ְּבִמְקָּדֶׁשֽ ָך ַּבַּבֽ ְּבִחיָרֶתֽ

יָך  ינּו ְוַעל ִמְקָּדְׁשָך ְּבַרֲחֶמֽ ֶלְך ַרֲחָמן ֶׁשָּתׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלֽ ינּו ֶמֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ְמֵהָרה ְוהֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא  נּו ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָהַרִּבים ְוִתְבֵנֽהּו ְמֵהָרה ּוְתַגֵּדל ְּכבֹודֹו: ָאִבֽ

נּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך  ֶרץ. ַוֲהִביֵאֽ ינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֽ ינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתֽ ינּו ְלֵעיֵני ָּכל ָחי ְוָקֵרב ְּפזּוֵרֽ ָעֵלֽ
ינּו ְּתִמיִדים  ִים ֵּבית ִמְקָּדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם. ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽיָך ֶאת ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֽ ְּבִרָּנה ְוִלירּוָׁשַלֽ

ְּכִסְדָרם ּומּוָסִפים ְּכִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוְסֵפי )יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו( יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽיָך 
ָך ָּכָאמּור: ָך ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְבָּת ָעֵלֽ ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָֽך ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ

)ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ֽסֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכֹו: ֹעַלת 
ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל ֹעַלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכה:(

אֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה  ּוַבֽחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֽחֶֹדׁש ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלֽ
ִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה  יַח ִניֽחַֹח ַליֹהָוה ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאֽ ִיְהֶיה ָלֶכם: ַוֲעִׂשיֶתם ֹעָלה ְלֵרֽ

ֶבׂש ְוַיִֽין  ִיל ְוִעָּׂשרֹון ַלֶּכֽ ְּתִמיִמם: ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּבר ְׁשלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים ָלָאֽ
ְּכִנְסּכֹו ּוְׁשֵני ְׂשִעיִרים ְלַכֵּפר. ּוְׁשֵני ְתִמיִדים ְּכִהְלָכָתם: ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֽחֶֹדׁש ּוִמְנָחָתּה. ְוֹעַלת ַהָּתִמיד 

יַח ִניֽחַֹח ִאֶּׁשה ַליֹהָוה: ּוִמְנָחָתּה. ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵרֽ

ָך.  )ִיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת ְוֽקֹוְרֵאי ֽעֶֹנג. ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשִביִעי. ֻּכָּלם ִיְׂשְּבעּו ְוִיְתַעְּנגּו ִמּטּוֶבֽ
אָת. ֵזֶֽכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית:( יָת ּבֹו ְוִקַּדְׁשּתֹו ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו ָקָרֽ ּוַבְּׁשִביִעי ָרִצֽ

נּו  נּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
ֶבל ָוִריק  נּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ַלֶהֽ נּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלֽ ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ

ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  יַע. ַוֲאַנְֽחנּו ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יוִׁשֽ
ַעל. ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי  ִים ִמַּמֽ ֶרץ. ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ּומַּבָּׁשַמֽ ִים ְויֹוֵסד ָאֽ ָּברּוְך הּוא. ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמֽ

ֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל  נּו ֶאֽ ינּו ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ְמרֹוִמים. הּוא ֱאֹלֵהֽ
ַחת ֵאין עֹוד: ֶרץ ִמָּתֽ ַעל ְוַעל ָהָאֽ ִים ִמַּמֽ ָך ִּכי ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֽ ְלָבֶבֽ

ֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ֶרת ֻעֶּזָֽך ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
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ֶרץ.  יָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֽ ָך. ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ָּכרֹת ִיָּכֵרתּון ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמֽ
ינּו ִיְכְרעּו  ֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון: ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֽ ַיִּכֽ

ָך. ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי  נּו. ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֽ ְוִיּֽפֹלּו. ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתֽ
ָך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמֹלְך ְּבָכבֹוד. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ

ֶלְך ּבֹו: ְוֶנֱאַמר  ֶון ְּבַיֲעֹקב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֽ ְוֶנֱאַמר לֹא ִהִּביט ָאֽ
אֵׁשי ָעם ַיַֽחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: ֶלְך ְּבִהְתַאֵּסף ֽרָ ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֽ

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר: ִּכי ַליֹהָוה ַהְּמלּוָכה ּומֵׁשל ַּבּגֹוִים: ְוֶנֱאַמר ְיֹהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ְיֹהָוה ֹעז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט: ְוֶנֱאַמר ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא 
ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי ֶזה ֶמֽ ֶמֽ

ָלה: ֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסֽ ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֽ ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֽ

ֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ְיֹהָוה ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשֹון  יָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר: ֹּכה ָאַמר ְיֹהָוה ֶמֽ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדֽ
ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱאֹלִהים: ְוֶנֱאַמר ְוָעלּו מֹוִׁשיִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה 

ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ַליֹהָוה ַהְּמלּוָכה: ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ּוְבתֹוָרְתָך ָּכתּוב ֵלאמֹר: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָך ְוהֹוַפע  ֶרץ ִּביָקֶרֽ ָך ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו. ְמלֹוְך ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך. ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה  ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָֽך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצֽ

ָלה: ֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשֽ ְיַצְרּתֹו ְויֹאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֽ

ָך  נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו( ַקְּדֵׁשֽ ינּו ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ )ֱאֹלֵהֽ
ָך ְוָיֽנּוחּו בֹו ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי  ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך: )ְוַהְנִחיֵלֽ נּו ִּביׁשּוָעֶתֽ ְוַׂשְּמֵחֽ

נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ֱאֹלִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ָך( ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ְׁשֶמֽ
ֶרץ ְמַקֵּדׁש )ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ֶמֽ

ֶדם. ְלָפֶנֽיָך ִנְגלּו ָּכל־ַּתֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנְסָּתרֹות  ַאָּתה זֹוֵכר ַמֲעֵׂשה עֹוָלם ּופֹוֵקד ָּכל־ְיֽצּוֵרי ֶקֽ
ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ַאָּתה זֹוֵכר ֶאת ָּכל ַהִּמְפָעל.  ֶׁשִּמְּבֵראִׁשית. ִּכי ֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ

ינּו. צֹוֶפה ּוַמִּביט ַעד סֹוף ָּכל  ָך. ַהֹּכל ָּגלּוי ְוָיֽדּוַע ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ְוַגם ָּכל־ַהְיצּור לֹא ִנְכַחד ִמֶּמֽ
ַהּדֹורֹות. ִּכי ָתִביא ֹחק ִזָּכרֹון ְלִהָּפֵקד ָּכל ֽרּוַח ָוָנֶֽפׁש. ְלִהָּזֵכר ַמֲעִׂשים ַרִּבים ַוֲהמֹון ְּבִרּיֹות ְלֵאין 

יָך ִזָּכרֹון ְליֹום ִראׁשֹון.  יָת. ֶזה ַהּיֹום ְּתִחַּלת ַמֲעֶׂשֽ ְעָּת. ּוִמְּלָפִנים אֹוָתּה ִּגִּלֽ ַּתְכִלית. ֵמֵראִׁשית ָּכזֹאת הֹוָדֽ
ֶרב. ְוֵאי זֹו ַלָּׁשלֹום. ֵאי  ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ְוַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר ֵאי זֹו ַלֶחֽ

ֶות: ִמי לֹא ִנְפָקד ְּכַהּיֹום ַהֶּזֽה. ִּכי ֵזֶֽכר  דּו. ְלַהְזִּכיָרם ַלַחִּיים ְוַלָּמֽ זֹו ָלָרָעב. ְוֵאי זֹו ַלּֽׂשַבע. ּוְבִרּיֹות ּבֹו ִיָּפֵקֽ
ֶבר. ַמְחְׁשבֹות ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיו ְוִיְצֵרי  ָּכל ַהְּיצּור ְלָפֶנֽיָך ָּבא. ַמֲעֵׂשה ִאיׁש ּוְפֻקָּדתֹו. ַוֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָגֽ

לּו. ְולֹא  יָך ְלעֹוָלם לֹא ִיָּכֵׁשֽ ָך. ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאֶּמץ ָּבְך. ִּכי דֹוְרֶׁשֽ ַמַעְלֵלי ִאיׁש: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּלֹא ִיְׁשָּכֶחֽ
ִיָּכְלמּו ָלֶנַֽצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּבְך: ִּכי ֵזֶֽכר ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְלָפֶנֽיָך ָּבא ְוַאָּתה דֹוֵרׁש ַמֲעֵׂשה ֻכָּלם:

הּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַּבֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל  ְרָּת. ַוִּתְפְקֵדֽ ְוַגם ֶאת ֽנַֹח ְּבַאֲהָבה ָזַכֽ
ינּו ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ְּכַעְפרֹות ֵּתֵבל.  ָּבָׂשר ִמְּפֵני ֽרַֹע ַמַעְלֵליֶהם. ַעל ֵּכן ִזְכרֹונֹו ָּבא ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָך ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר  ְוֶצֱאָצָאיו ְּכחֹול ַהָּים. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ִים: ִאּתֹו ַּבֵּתָבה ַוַּיֲעֵבר ֱאֹלִהים ֽרּוַח ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיֽׁשֹּכּו ַהָּמֽ

ְוֶנֱאַמר ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב: 
ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת־ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר:

ֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר  ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר: ֵזֶֽכר ָעָׂשה ְלִנְפְלֹאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה: ְוֶנֱאַמר ֶטֽ
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו: ְוֶנֱאַמר ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם ְּכרֹב ֲחָסָדיו:
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ְרִּתי ָלְך  ִם ֵלאמֹר ֹּכה ָאַמר ְיֹהָוה ָזַכֽ אָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלֽ יָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר: ָהֹלְך ְוָקָרֽ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדֽ
ֶרץ לֹא ְזרּוָעה: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרִּתי ֲאִני ֶאת ְּבִריִתי  ִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֽ ִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתֽ ֶסד ְנעּוַרֽ ֶחֽ

ִים ִאם ֶיֶֽלד ַׁשֲעׁשּוִעים ִּכי  ִיְך ַוֲהִקימֹוִתי ָלְך ְּבִרית עֹוָלם: ְוֶנֱאַמר ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרֽ אֹוָתְך ִּביֵמי ְנעּוָרֽ
ּנּו ְנֻאם ְיֹהָוה: ּנּו עֹוד ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמֽ ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזְּכֶרֽ

ֶדם  נּו ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֽ נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך ּוָפְקֵדֽ ינּו ָזְכֵרֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ְּבַהר  ְעָּת ְלַאְבָרָהם ָאִבֽ ֶסד ְוֶאת־ַהְּׁשבּוָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ינּו ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ּוְזָכר ָלֽ
ַח ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו  ינּו ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבֽ ַהּמֹוִרָּיה ְוֵתָרֶאה ְלָפֶנֽיָך ֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבֽ
ינּו ּוְבטּוְבָך ַהָּגדֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאְּפָך  יָך ֶאת ַּכַעְסָך ֵמָעֵלֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ֵּכן ִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמֽ

ָך ַעל ְיֵדי  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך. ְוַקֶּים ָלֽ ֵמַעְּמָך ּוֵמִעיְרָך ּוֵמַאְרְצָך ּוִמַּנֲחָלֶתֽ
ִים  ֶרץ ִמְצַרֽ אִתי אֹוָתם ֵמֶאֽ ָך ָּכָאמּור: ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ
ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה: ִּכי זֹוֵכר ָּכל ַהִּנְׁשָּכחֹות ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם ְוֵאין ִׁשְכָחה 
ָך. ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלַזְרעֹו )ֶׁשל ַיֲעֹקב( ַהּיֹום ְּבַרֲחִמים ִּתְזּכֹור: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה זֹוֵכר  ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ

ַהְּבִרית:

יָת ֲעֵליֶהם  ָך ְוִנְגֵלֽ ִים ִהְׁשַמְעָּתם קֹוֶלֽ ָך ַעל ַעם ָקְדֶׁשָך ְלַדֵּבר ִעָּמם. ִמן ַהָּׁשַמֽ יָת ַּבֲעַנן ְּכבֹוֶדֽ ַאָּתה ִנְגֵלֽ
נּו ַעל־ַהר  ָך ְּבִהָּגלֹוְתָך ַמְלֵּכֽ ְּבַעְרְפֵלי ֽטַֹהר. ַּגם )ָּכל( ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָחל ִמָּפֶנֽיָך ּוְבִרּיֹות ְּבֵראִׁשית ָחְרדּו ִמֶּמֽ

ָך ְוִדְּברֹות ָקְדְׁשָך ִמַּלֲהבֹות ֵאׁש. ְּבקֹולֹות  ִסיַני ְלַלֵּמד ְלַעְּמָך ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ַוַּתְׁשִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלֽ
ְעָּת: יָת ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפֽ ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵלֽ

ָך, ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּֽבֶֹקר ַוְיִהי ֹקֹלת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוֹקל ֹׁשָפר  ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ָחָזק ְמֹאד ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה: ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד מֶׁשה ְיַדֵּבר 

ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּֽנּו ְבקֹול: ְוֶנֱאַמר ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹּׁשָפר ְוֶאת ָהָהר 
ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנֽעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק:

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר: ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ְיֹהָוה ְּבקֹול ׁשֹוָפר: ְוֶנֱאַמר ַּבֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול 
נּו: ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֶסה ְליֹום ַחֵּגֽ ֶלְך ְיֹהָוה: ְוֶנֱאַמר, ִּתְקעּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ַּבֶּכֽ יעּו ִלְפֵני ַהֶּמֽ ׁשֹוָפר ָהִרֽ

יַע ֻעּזֹו: ַהְלֽלּוהּו ִבְגבּורָֹתיו  ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ְוֶנֱאַמר, ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְלֽלּוהּו ִּבְרִקֽ
ַקע ׁשֹוָפר ַהְלֽלּוהּו ְּבֵנֶֽבל ְוִכּנֹור: ַהְלֽלּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול ַהְלֽלּוהּו ְּבִמִּנים  ַהְלֽלּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: ַהְלֽלּוהּו ְּבֵתֽ

ַמע ַהְלֽלּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה: ְוֻעָגב: ַהְלֽלּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשֽ

ֶרץ ִּכְּנׂשא ֵנס ָהִרים ִּתְראּו ְוִכְתֽקַֹע ׁשֹוָפר  יָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר: ָּכל יְׁשֵבי ֵתֵבל ְוֽׁשְֹכֵני ָאֽ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדֽ
ֶרץ  ֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֽ אּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֽ עּו: ְוֶנֱאַמר, ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבֽ ִּתְׁשָמֽ

ִם: ְוֶנֱאַמר, ַויֹהָוה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו ַואדָֹני  ִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַליֹהָוה ְּבַהר ַהּֽקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשָלֽ ִמְצָרֽ
ָך: ֱיֹהִוה ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמן: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם. ֵּכן ָּתֵגן ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ינּו ִמֵּבין  ינּו ְוָקֵרב ְּפזּוֵרֽ נּו ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתֽ ינּו ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ִם ֵּבית ִמְקָּדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת  נּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְּבִרָּנה ְוִלירּוָׁשַלֽ ֶרץ ַוֲהִביֵאֽ ינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֽ ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתֽ

ָך ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי  ינּו ְבתֹוָרֶתֽ ינּו ִּכְמֻצָּוה ָעֵלֽ עֹוָלם ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽיָך ֶאת ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֽ
ָך ָּכָאמּור: ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל ֹעֹלֵתיֶכם ְוַעל  ְכבֹוֶדֽ
ַע קֹול ׁשֹוָפר ּוַמֲאִזין  ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ

ַע קֹול ְּתרּוַעת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים: ְּתרּוָעה ְוֵאין ּֽדֹוֶמה ָּלְך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ׁשֹוֵמֽ

ָך ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל,  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך  ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

נּו ַאָּתה  ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
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ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל  ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ָך ַעל ַחֵּיֽינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ
ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו  ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ִנֶּסֽ

ינּו ָלְך: יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ יָך ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ ַרֲחֶמֽ

ָך: נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ

ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

נּו ְּכֶאָחד  ינּו ֻּכָּלֽ נּו ָאִבֽ ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים  ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ

ֶפר ַחִּיים  ָך. ְּבֵסֽ ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ
ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים 

ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום )נ"א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום(:

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה 
יָך ִּתְרּדֹוף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ַען  ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ַמֲחַׁשְבָּתם: ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֹעֶׂשה  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ יָך הֹוִׁשֽ ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

נּו  ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִם  ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ ְּבתֹוָרֶתֽ

ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות:
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חזרת הש"ץ
ָך: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 

ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים: נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ַעל ְּגבּורֹות  ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ

יַח ְיׁשּוָעה: ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

The following is only recited on the first day
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיה: ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ֵאל ָנא: ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ֵאל ֱאמּוָנה ְּבָעְרְּכָך ִדין. ִאם ְּתַמֵּצה ֽעֶֹמק ַהִּדין. ִמי ִיְצַּדק ְלָפֶנֽיָך ַּבִּדין. ָקדֹוׁש:
ַעׂש. ָקדֹוׁש: ַעׂש. ֵאין ְלַבֵּקר ְוִלְמצֹא ַמֽ ִאם לֹא ְלַמֲענֹו ַיַֽעׂש. ְוָיִסיר ֶמּנּו ֲחרֹון ַאף ָוַכֽ

ֶלְך ֶעְליֹון. ֵאל ָּדר ַּבָּמרֹום. ַאִּדיר ַּבָּמרֹום. ֽאֶֹמץ ָידֹו ָּתרֹום. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶלְך: ֶמֽ ּוְבֵכן ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֽ
ֶלְך ֶעְליֹון. ִּגּבֹור ְלָהִקים. ּגֹוֵזר ּוֵמִקים. ּגֹוֶלה ֲעמּוִקים. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶמֽ

ֶלְך ֶעְליֹון. ַהְמַדֵּבר ִּבְצָדָקה. ַהּלֹוֵבׁש ְצָדָקה. ַהַּמֲאִזין ְצָעָקה. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶמֽ
ֶלְך ֶעְליֹון. זֹוֵכר צּוִרים. ַזּכֹות ְיצּוִרים. זֹוֵעם ָצִרים. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶמֽ

ֶלְך ֶעְליֹון. טֹוב ׁשֹוֵכן ַעד. טּובֹו ָלַעד. ִטַּפח ְׁשֵמי ַעד. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶמֽ
ֶלְך ֶעְליֹון. ַּכַּׂשְלָמה ֽעֹוֶטה אֹור. ָּכל ְמֽאֹוֵרי אֹור. ַּכִּביר ְוָנאֹור. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶמֽ
יַח ִאְּלִמים. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶלְך עֹוָלִמים. ְמַפֲעֵנַֽח ֶנְעָלִמים. ֵמִּׂשֽ ֶלְך ֶעְליֹון. ֶמֽ ֶמֽ

ֶלְך ֶעְליֹון. סֹוֵבל ַהֹּכל. ָסב ּוְמַבֶּלה ֹּכל. סֹוֵקר ַהֹּכל. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶמֽ
ֶלְך ֶעְליֹון. ְּפֵארֹו ֹעז. ּֽפַֹעל ְיִמינֹו ָּתֹעז. ּפֹוֶדה ּוָמעֹוז. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶמֽ

ַהב. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ַהב. ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ְּבַאֽ ַהב. קֹוֵרא ֵמי ַרֽ ֶלְך ֶעְליֹון. ְקדֹוָׁשיו ַלֽ ֶמֽ
ַבח טֹוב ְּבַמְצּפּוָניו. ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶקט ִּבְפִניָניו. ֶׁשֽ ֶלְך ֶעְליֹון. ֵׁשָנה ֵאין ְלָפָניו. ֶׁשֽ ֶמֽ
ַחת. ְּבֵלאּות ְּבִלי ַנַֽחת. ַעד ָמַתי ִיְמֹלְך: ַחת. ִּבְׁשאֹון ּוְבַתֽ ֶלְך ֶאְביֹון. ָּבָלה ְוָרד ַׁשֽ ֶמֽ

ֶלְך ֶאְביֹון. ְּתנּוָמה ְּתעּוֶפּנּו. ַּתְרֵּדָמה ְּתעֹוְפֶפּנּו ֹּתהּו ְיׁשּוֶפּנּו. ַעד ָמַתי ִיְמֹלְך: ֶמֽ
ֶדת ָלַעד. ְלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך: ֶלְך ֶעְליֹון. ָּתְקּפֹו ָלַעד. ִּתְפַאְרּתֹו ֲעֵדי ַעד. ְּתִהָּלתֹו עֹוֶמֽ ֲאָבל ֶמֽ

ֶלְך: ינּו ֶמֽ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדָּׁשה. ִּכי ַאָּתה ֱאֹלֵהֽ

ָך. ְוֵתֵׁשב  ֶסד ִּכְסֶאֽ ָך. ְוִיּכֹון ְּבֶחֽ ּוְנַתֶּנה ֹּתֶקף ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום. ִּכי הּוא נֹוָרא ְוָאיֹום. ּובֹו ִתָּנֵׂשא ַמְלכּוֶתֽ
ַע ָוֵעד. ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה. ְוִתְזֹּכר ָּכל  יַח ְויֹוֵדֽ ָעָליו ֶּבֱאֶמת. ֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא ַדָּין ּומֹוִכֽ
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ֶפר ַהִּזְכרֹונֹות. ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרא. ְוחֹוָתם ַיד ָּכל ָאָדם ּבֹו. ּוְבׁשֹוָפר ָּגדֹול ִיָּתַקע.  ַהִּנְׁשָּכחֹות. ְוִתְפַּתח ֶאת ֵסֽ
ְוקֹול ְּדָמָמה ַדָּקה ִיָּׁשַמע. ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון. ְוִחיל ּוְרָעָדה יֹאֵחזּון. ְויֹאְמרּו ִהֵּנה יֹום ַהִּדין. ִלְפֹקד ַעל 
ְצָבא ָמרֹום ַּבִּדין. ִּכי לֹא ִיְזּכּו ְבֵעיֶנֽיָך ַבִּדין. ְוָכל ָּבֵאי עֹוָלם ַיַעְברּון ְלָפֶנֽיָך ִּכְבֵני ָמרֹון. ְּכַבָּקַרת רֹוֶעה 

ַחת ִׁשְבטֹו. ֵּכן ַּתֲעִביר ְוִתְסֹּפר ְוִתְמֶנה. ְוִתְפֹקד ֶנֶֽפׁש ָּכל ָחי. ְוַתְחֹּתְך ִקְצָבה ְלָכל  ֶעְדרֹו. ַמֲעִביר צֹאנֹו ַּתֽ
יָך. ְוִתְכֹּתב ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם: ְּבִרּיֹוֶתֽ

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִיָּכֵתבּון ּוְביֹום צֹום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון. ַּכָּמה ַיַעְברּון. ְוַכָּמה ִיָּבֵראּון. ִמי ִיְחֶיה. ּוִמי ָימּות. ִמי 
ַעׁש.  ֶרב. ּוִמי ַבַחָּיה. ִמי ָבָרָעב. ּוִמי ַבָּצָמא. ִמי ָבַרֽ ִים. ּוִמי ָבֵאׁש. ִמי ַבֶחֽ ְבִקּצֹו. ּוִמי לֹא ְבִקּצֹו. ִמי ַבַּמֽ

ּוִמי ַבַּמֵּגָפה. ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבְּסִקיָלה. ִמי ָינּוַח. ּוִמי ָיֽנּוַע. ִמי ִיָּׁשֵקט. ּוִמי ִיָּטֵרף. ִמי ִיָּׁשֵלו. ּוִמי ִיְתַיָּסר. 
ִמי ֵיָעִני. ּוִמי ֵיָעֵׁשר. ִמי ִיָּׁשֵפל. ּוִמי ָירּום:

ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֽרֹוַע ַהְּגֵזָרה:

ָך. ָקֶׁשה ִלְכֹעס ְוֽנֹוַח ִלְרצֹות. ִּכי לֹא ַתְחֹּפץ ְּבמֹות ַהֵּמת. ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו  ִּכי ְּכִׁשְמָך ֵּכן ְּתִהָּלֶתֽ
ְוָחָיה. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְּתַחֶּכה ּלֹו. ִאם ָיׁשּוב ִמַּיד ְּתַקְּבלֹו:

ַע ִיְצָרם. ִּכי ֵהם ָּבָׂשר ָוָדם: ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר ְוסֹופֹו ֶלָעָפר.  ֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא יֹוְצָרם. ְוַאָּתה יֹוֵדֽ
ֶרס ַהִּנְׁשָּבר. ְּכָחִציר ָיֵבׁש. ּוְכִציץ נֹוֵבל. ְּכֵצל עֹוֵבר. ּוְכָעָנן ָּכָלה. ּוְכֽרּוַח  ְּבַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו. ָמׁשּול ְּכֶחֽ

ֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים: ַח. ְוַכֲחלֹום ָיעּוף: ְוַאָּתה הּוא ֶמֽ ֶבת. ּוְכָאָבק ּפֹוֵרֽ נֹוָׁשֽ

ָך.  ָך. ְוֵאין ְלָפֵרׁש ֵעלּום ְׁשֶמֽ יָך. ְוֵאין ְלַׁשֵער ַמְרְּכבֹות ְּכבֹוֶדֽ ֶרְך ָיֶמֽ ֵאין ִקְצָבה ִלְׁשנֹוֶתֽיָך. ְוֵאין ֵקץ ְלֽאֹ
ָך: אָת ִּבְׁשֶמֽ נּו ָקָרֽ ָך. ּוְׁשֵמֽ ִׁשְמָך ָנֶאה ְלָך ְוַאָּתה ָנֶאה ִלְׁשֶמֽ

ָך. ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ַהַּנַעָרץ ְוַהִּנְקָּדׁש. ְּכסֹוד  ָך. ְוַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ַעל ַמְקִּדיֵׁשי ְׁשֶמֽ ַען ְׁשֶמֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ָּטה קֹוְרִאים ּוְמַׁשְּלִׁשים ְּבִׁשּלּוׁש  ְעָלה ִעם ָּדֵרי ַמֽ יַח ַׂשְרֵפי ֹקֶדׁש. ַהַּמְקִּדיִׁשים ִׁשְמָך ַּבּֽקֶֹדׁש. ָּדֵרי ַמֽ ִׂשֽ

ְקֻדָּׁשה ַּבּֽקֶֹדׁש. ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

ֶרץ ְּכבֹודֹו: ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֽ
רּו: ְּכבֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם ְמָׁשְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך יֹאֵמֽ

ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו:
ִים ְּבַאֲהָבה  ֶרב ָוֽבֶֹקר ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַּפֲעַמֽ ֶפן ְּבַרֲחִמים ְוָיחֹון ַעם ַהְּמַיֲחִדים ְׁשמֹו ֶעֽ ִמְּמקֹומֹו הּוא ִיֽ

ְׁשַמע אֹוְמִרים:
ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

נּו ְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית ְלֵעיֵני ָּכל ָחי ִלְהיֹות  נּו ְוהּוא ַיְׁשִמיֵעֽ נּו הּוא מֹוִׁשיֵעֽ ינּו הּוא ַמְלֵּכֽ ינּו הּוא ָאִבֽ הּוא ֱאֹלֵהֽ
ָלֶכם ֵלאֹלִהים: ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם:

ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּביֹום ַההּוא  ֶרץ: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ נּו ְיֹהָוה ֲאדֹוֵנֽינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל ָהָאֽ ַאִּדיר ַאִּדיֵרֽ
ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:
ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר:

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי  ינּו ִמִּפֽ ָך ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש ְוִׁשְבֲחָך ֱאֹלֵהֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ
ָּתה: ֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאֽ ֵאל ֶמֽ

יָך:  יָך ֻּתְקַּדׁש ָאדֹון ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ יָך ְּבַצֶּדְקָך ֲעמּוֶסֽ יָך. ְויֹאְמרּו ְלָך חֹוֶסֽ יָך ְוִתְׂשַמח ְּבַמֲעֶׂשֽ ֲחמֹל ַעל ַמֲעֶׂשֽ
ְׁשָּת. ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ְּפֵאר ִמְּקדֹוִׁשים: יָך ִּבְקֻדָּׁשְתָך ִקַּדֽ ִּכי ַמְקִּדיֶׁשֽ

ָך ְוַעל  ָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ִים ִעיֶרֽ ָך ְוַעל ְירּוָׁשַלֽ ינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ּוְבֵכן ִיְתַקַּדׁש ִׁשְמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ָך ְוַעל ְמכֹוְנָך ְוֵהיָכֶלֽ ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחֽ
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ֶדק  נּו ַאֲהַבת ֵאיָתן ֲאדֹוֵנֽינּו. ּוַבֵּבן ַהֶּנֱעַקד ַיְׁשִּבית ְמַדְּיֵנֽנּו. ּוִבְזכּות ַהָּתם יֹוִציא ָאיֹום ְלֶצֽ עֹוד ִיְזָּכר ָלֽ
ִּדיֵנֽנּו. ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנֽנּו:

ֶלְך ַהִּמְׁשָּפט נּו ַּבִּמְׁשָּפט ַהֶּמֽ ַׁשע. ַּתִּגיד ְלַיֲעֹקב ְּדַבר ֹחק ּוִמְׁשָּפט. ְוַצְּדֵקֽ ְּבֵאין ֵמִליץ ֽיֶׁשר מּול ַמִּגיד ֶּפֽ

ָהאֹוֵחז ְּבַיד ִמַּדת ִמְׁשָּפט: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֵאל ֱאמּוָנה:
ַהּבֹוֵחן ּובֹוֵדק ִּגְנֵזי ִנְסָּתרֹות: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ּבֹוֵחן ְּכָליֹות:
ַחת: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ּגֹוֵאל ָחָזק: ֶות ּופֹוֶדה ִמַּׁשֽ ַהּגֹוֵאל ִמָּמֽ

ַהָּדן ְיִחיִדי ְלָבֵאי עֹוָלם: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַדָּין ֱאֶמת:
ֶהָהגּוי ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה:

ַהַּוַּדאי ְׁשמֹו ֵּכן ְּתִהָּלתֹו: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְוֵאין ִּבְלּתֹו:
ַהּזֹוֵכר ְלַמְזִּכיָריו טֹובֹות ִזְכרֹונֹות: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא זֹוֵכר ַהְּבִרית:

ַהחֹוֵתְך ַחִּיים ְלָכל ָחי: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַחי ְוַקָּים:
ַהּטֹוב, ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא טֹוב ַלֹּכל:

ֶטן: ַע ֶיֶֽצר ָּכל ְיצּוִרים: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא יֹוְצָרם ַּבָּבֽ ַהּיֹוֵדֽ
ַהֹּכל ָיכֹול ְוכֹוְלָלם ָיַֽחד: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֹּכל ָיכֹול:

ֶתר ְּבֵצל, ַׁשַּדי: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו הּוא: ַהָּלן ְּבֵסֽ
ֶלְך עֹוָלם: ַהַּמְמִליְך ְמָלִכים ְולֹו ַהְּמלּוָכה: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֶמֽ

ֶסד: ַהּנֹוֵהג ְּבַחְסּדֹו ָּכל ּדֹור: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא נֹוֵצר ָחֽ
ָלה: ַח ֶסֽ ִין ִמּסֹוְרִרים: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא סֹוֵלֽ ַהּסֹוֵבל ּוַמֲעִלים ַעֽ

ַחׁש: ָהֶעְליֹון, ְוֵעינֹו ֶאל ְיֵרָאיו: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא עֹוֶנה ָלֽ
ַח ַׁשַער ְלדֹוְפֵקי ִבְתׁשּוָבה: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְּפתּוָחה ָידֹו: ַהּפֹוֵתֽ

ַהּצֹוֶפה ָלָרָׁשע ְוָחֵפץ ְּבִהָּצְדקֹו: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַצִּדיק ְוָיָׁשר:
ַהְּקַצר ְּבַזַֽעם ּוַמֲאִריְך ַאף: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָקֶׁשה ִלְכֹעס:

ָהַרחּום, ּוַמְקִּדים ַרֲחִמים ְלֽרֶֹגז: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַרְך ִלְרצֹות:
ֶדק: ַהָּׁשֶוה, ּוַמְׁשֶוה ָקֹטן ְוָגדֹול: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ׁשֹוֵפט ֶצֽ

ַהָּתם ּוִמַּתָּמם ִעם ְּתִמיִמים: ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָּתִמים ָּפֳעלֹו:

ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ָך ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ ֻּתְׂשַּגב ְלַבְּדָך ְוִתְמֹלְך ַעל ֹּכל ְּבִיחּוד: ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ
ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:

אָת. ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְענּו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ

אָת: ינּו ֶׁשַהִּׁשְלטֹון ְלָפֶנֽיָך ֹעז ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ינּו: ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ָך ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ְלַאְרֶצֽ

יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה  ָתה ִּתְקָּפץ ִּפֽ ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ: ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ

ָך. ְוִיְדְרֽׁשּוָך ַעִּמים לֹא ְיָדֽעּוָך. ִויַהְלֽלּוָך ָּכל  ָך. ְוַיִּגידּו ָבִאִּיים ִצְדֶקֽ ָך ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹוֶדֽ יּו ֹכל ְלָעְבֶּדֽ ְוֶיֱאָתֽ
ֶרץ. ְויֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיֹהָוה: ְוִיְזְּבחּו ְלָך ֶאת ִזְבֵחיֶהם. ְוִיְזְנחּו ֶאת ֲעַצֵּביֶהם. ְוַיְחְּפרּו ִעם  ַאְפֵסי ָאֽ

ָך. ְוִיְלְמדּו  ירּו ּֽכַֹח ַמְלכּוֶתֽ ֶמׁש ְמַבְקֵׁשי ָפֶנֽיָך. ְוַיִּכֽ ָך: ְוִייָרֽאּוָך ִעם ֶׁשֽ ְּפִסיֵליֶהם: ְוַיּטּו ְׁשֶכם ֶאָחד ְלָעְבֶּדֽ
ָך. ִויַנְּׂשֽאּוָך ִמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש. ִויַסְּלדּו ְבִחיָלה ָּפֶנֽיָך. ִויַעְּטֽרּוָך ֶנֶֽזר  תֹוִעים ִּביָנה: ִויַמְּללּו ֶאת ְּגבּוָרֶתֽ

ָך. ִויַקְּבלּו ֹעל ַמְלכּוְתָך ֲעֵליֶהם. ִוירֹוְמֽמּוָך ִּבְקַהל  ִּתְפָאָרה: ְוִיְפְצחּו ָהִרים ִרָּנה. ְוִיְצֲהלּו ִאִּיים ְּבָמְלֶכֽ
ֶתר ְמלּוָכה: ָעם. ְוִיְׁשְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיֽבֹואּו. ְוִיְּתנּו ְלָך ֶּכֽ
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ָך. ַּכָּכתּוב  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש: ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו  נּו ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
אָת: ינּו ָקָרֽ ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ ְּבִמְצֹוֶתֽ

ינּו ְּבַאֲהָבה )ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו( ֶאת־יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. יֹום )ִזְכרֹון( ְּתרּוָעה  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַוִּתֶּתן ָלֽ
ִים: )ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ

ינּו ְּבֵבית  נּו ְוֵאין ֲאַנְֽחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתֽ ְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתֽ נּו ְוִנְתַרַחֽ ינּו ֵמַאְרֵצֽ ינּו ָּגִלֽ ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאֽ
ָך: ְיִהי ָרצֹון  ִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו ִמְּפֵני ַהָּיד ֶׁשִּנְׁשַּתְּלָחה ְּבִמְקָּדֶׁשֽ ָך ַּבַּבֽ ְּבִחיָרֶתֽ

יָך  ינּו ְוַעל ִמְקָּדְׁשָך ְּבַרֲחֶמֽ ֶלְך ַרֲחָמן ֶׁשָּתׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלֽ ינּו ֶמֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ְמֵהָרה ְוהֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא  נּו ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָהַרִּבים ְוִתְבֵנֽהּו ְמֵהָרה ּוְתַגֵּדל ְּכבֹודֹו: ָאִבֽ

נּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך  ֶרץ. ַוֲהִביֵאֽ ינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֽ ינּו ִמֵּבין ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתֽ ינּו ְלֵעיֵני ָּכל ָחי ְוָקֵרב ְּפזּוֵרֽ ָעֵלֽ
ינּו ְּתִמיִדים  ִים ֵּבית ִמְקָּדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם. ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽיָך ֶאת ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֽ ְּבִרָּנה ְוִלירּוָׁשַלֽ
ְּכִסְדָרם ּומּוָסִפים ְּכִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוְסֵפי יֹום )ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְויֹום( ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה ַנֲעֶׂשה ְוַנְקִריב ְלָפֶנֽיָך 

ָך ָּכָאמּור: ָך ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ ינּו ְּבתֹוָרֶתֽ ְבָּת ָעֵלֽ ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָֽך ְּכמֹו ֶׁשָּכַתֽ

)ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ֽסֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכֹו: ֹעַלת 
ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל ֹעַלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה:(

אֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה  ּוַבֽחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֽחֶֹדׁש ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלֽ
ִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה  יַח ִניֽחַֹח ַליֹהָוה ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאֽ ִיְהֶיה ָלֶכם: ַוֲעִׂשיֶתם ֹעָלה ְלֵרֽ

ֶבׂש ְוַיִֽין  ִיל ְוִעָּׂשרֹון ַלֶּכֽ ְּתִמיִמם: ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִּכְמֻדָּבר ְׁשלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשרֹוִנים ָלָאֽ
ְּכִנְסּכֹו ּוְׁשֵני ְׂשִעיִרים ְלַכֵּפר. ּוְׁשֵני ְתִמיִדים ְּכִהְלָכָתם: ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֽחֶֹדׁש ּוִמְנָחָתּה. ְוֹעַלת ַהָּתִמיד 

יַח ִניֽחַֹח ִאֶּׁשה ַליֹהָוה: ּוִמְנָחָתּה. ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵרֽ

ָך.  )ִיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת ְוֽקֹוְרֵאי ֽעֶֹנג. ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשִביִעי. ֻּכָּלם ִיְׂשְּבעּו ְוִיְתַעְּנגּו ִמּטּוֶבֽ
אָת. ֵזֶֽכר ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית:( יָת ּבֹו ְוִקַּדְׁשּתֹו ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו ָקָרֽ ּוַבְּׁשִביִעי ָרִצֽ

נּו  נּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
ֶבל ָוִריק  נּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ַלֶהֽ נּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלֽ ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ

ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  יַע. ַוֲאַנְֽחנּו ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יוִׁשֽ
ַעל. ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי  ִים ִמַּמֽ ֶרץ. ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ִים ְויֹוֵסד ָאֽ ָּברּוְך הּוא. ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמֽ

ֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל  נּו ֶאֽ ינּו ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ְמרֹוִמים. הּוא ֱאֹלֵהֽ
ַחת ֵאין עֹוד: ֶרץ ִמָּתֽ ַעל ְוַעל ָהָאֽ ִים ִמַּמֽ ָך ִּכי ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֽ ְלָבֶבֽ

ינּו ֱהֵיה ִעם ִּפיִפּיֹות ְׁשלּוֵחי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ָהעֹוְמִדים ְלַבֵּקׁש ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
לּו. ַיְּדֵעם  רּו. ֲהִׁשיֵבם ַמה ֶּׁשִּיְׁשָאֽ רּו. ֲהִביֵנם ַמה ֶּׁשְּיַדֵּבֽ ִמְּלָפֶניָך ַעל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: הֹוֵרם ַמה ֶּׁשּיֹאֵמֽ
ֶרְך ְלָך ִיְכְרעּון. ַעְּמָך ְּבִפיֶהם ְיָבֵרכּון. ּוִמִּבְרכֹות ִּפיָך ֻּכָּלם ִיְתָּבְרכּון:  רּו: ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון. ֶּבֽ ֵאיְך ְיָפֵאֽ

ֶוְך ַיֲעֹברּון. ֵעיֵני ַעְּמָך ָּבם ְּתלּויֹות. ְוֵעיֵניֶהם ְלָך ְמַיֲחלֹות: ָּגִׁשים מּול  ַעְּמָך ְלָפֶנֽיָך ַיֲעִבירּון. ְוֵהם ַּבָּתֽ
יַח  ִים ַּתְׁשִּגֽ ַעס ְוֵחָמה. ְוַעְּמָך ַמְסִּביִבים אֹוָתם ַּכחֹוָמה. ְוַאָּתה ִמן ַהָּׁשַמֽ ֲארֹון ַהּֽקֶֹדׁש ְּבֵאיָמה. ְלַׁשֵּכְך ַּכֽ
ִים: ֶׁשּלֹא  ִים. ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן ַהָּׁשַמֽ ִים ֵלב ׁשֹוְפִכים ָנְכֲחָך ַּכַּמֽ ִין נֹוְׂשִאים ְלָך ַלָּׁשַמֽ ָמה: ַעֽ אֹוָתם ְלַרֵחֽ

ִיָּכְׁשלּו ִבְלׁשֹוָנם. ְולֹא ִיָּנְקׁשּו ְבִׁשּנּוָנם. ְולֹא ֵיֽבֹוׁשּו ְּבַמְׁשֵעָנם. ְולֹא ִיָּכְלמּו ָבם ְׁשאֹוָנם. ְוַאל יֹאַמר 
ָּמה ְמֻרָחִמים. ְּכָמה  יָך ֵהֽ ָּמה ֲחנּוִנים. ּוְמֻרָחֶמֽ ינּו ֵהֽ ִּפיֶהם ָּדָבר ֶׁשּלֹא ִכְרצֹוֶנָֽך: ִּכי ֲחנּוֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
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ָך ַוּיֹאֶמר ֲאִני  ינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָּתחֹון יּוָחן. ְוֶאת ֲאֶׁשר ְּתַרֵחם ְירּוָחם. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ְענּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶׁשָּיַדֽ
ַאֲעִביר ָּכל טּוִבי ַעל ָּפֶניָך. ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיֹהָוה ְלָפֶניָך. ְוַחֹּנִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן. ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר 

יָך ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: יָך ֲאדָֹני ֱאֹלִהים ְצָבאֹות. ַאל ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשֽ ֲאַרֵחם: ְוֶנֱאַמר ַאל ֵיֽבֹוׁשּו ִבי ֹקֶוֽ

יָעה ְרָננֹות  יָרה ֻעּזֹו. ַאִּבֽ יָלה ָלֵאל. ֲאַחֶּלה ָפָניו. ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּמּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשֹון: ֲאֶׁשר ִּבְקַהל ָעם ָאִׁשֽ אֹוִחֽ
ָך: ִיְהיּו  ְּבַעד ִמְפָעָליו: ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב. ּוֵמְיֹהָוה ַמֲעֵנה ָלׁשֹון: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח. ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ

ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ֶרת ֻעֶּזָֽך ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶרץ.  יָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֽ ָך. ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ָּכרֹת ִיָּכֵרתּון ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמֽ

ינּו ִיְכְרעּו  ֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון: ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֽ ַיִּכֽ
ָך. ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי  נּו. ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֽ ְוִיּֽפֹלּו. ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתֽ

ָך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמֹלְך ְּבָכבֹוד. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ

ֶלְך ּבֹו: ְוֶנֱאַמר  ֶון ְּבַיֲעֹקב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֽ ְוֶנֱאַמר לֹא ִהִּביט ָאֽ
אֵׁשי ָעם ַיַֽחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: ֶלְך ְּבִהְתַאֵּסף ֽרָ ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֽ

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר: ִּכי ַליֹהָוה ַהְּמלּוָכה ּומֵׁשל ַּבּגֹוִים: ְוֶנֱאַמר ְיֹהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ְיֹהָוה ֹעז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט: ְוֶנֱאַמר ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא 
ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי ֶזה ֶמֽ ֶמֽ

ָלה: ֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסֽ ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֽ ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֽ

ֶלְך ִיְׂשָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ְיֹהָוה ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשֹון  יָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר: ֹּכה ָאַמר ְיֹהָוה ֶמֽ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדֽ
ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱאֹלִהים: ְוֶנֱאַמר ְוָעלּו מֹוִׁשיִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה 

ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ַליֹהָוה ַהְּמלּוָכה: ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ

ינּו ְיֹהָוה ֶאָחד: ּוְבתֹוָרְתָך ָּכתּוב ֵלאמֹר: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ָך ְוהֹוַפע  ֶרץ ִּביָקֶרֽ ָך ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו. ְמלֹוְך ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך. ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה  ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָֽך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצֽ

ָלה: ֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשֽ ְיַצְרּתֹו ְויֹאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֽ

ָך  נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו( ַקְּדֵׁשֽ ינּו ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ )ֱאֹלֵהֽ
ָך ְוָיֽנּוחּו בֹו ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי  ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך: )ְוַהְנִחיֵלֽ נּו ִּביׁשּוָעֶתֽ ְוַׂשְּמֵחֽ

נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ֱאֹלִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ָך( ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ְׁשֶמֽ
ֶרץ ְמַקֵּדׁש )ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ֶמֽ

Omit on 
Shabbos

תקיעה: שברים תרועה: תקיעה:             תקיעה. ׁשברים. תקיעה:
תקיעה. תרועה. תקיעה:

נּו  ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם. ַהּיֹום ַיֲעִמיד ַּבִּמְׁשָּפט ָּכל ְיצּוֵרי עֹוָלִמים. ִאם ְּכָבִנים. ִאם ַּכֲעָבִדים. ִאם ְּכָבִנים ַרֲחֵמֽ
נּו ָאּיֹום ָקדֹוׁש: ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים. ְוִאם ַּכֲעָבִדים ֵעיֵנֽינּו ְלָך ְתלּויֹות. ַעד ֶׁשְּתָחֵּנֽנּו ְותֹוִציא ָכאֹור ִמְׁשָּפֵטֽ

Omit on 
Shabbos

ינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶנֽיָך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא. ֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִּביט ּוַמְקִׁשיב ְלקֹול  ֶׁשת ְׂשָפֵתֽ ֲאֶרֽ
ינּו: ֶדר ַמְלֻכּיֹוֵתֽ נּו ּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֽ ְּתִקיָעֵתֽ

ֶדם. ְלָפֶנֽיָך ִנְגלּו ָּכל־ַּתֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנְסָּתרֹות ֶׁשִּמְּבֵראִׁשית.  ַאָּתה זֹוֵכר ַמֲעֵׂשה עֹוָלם ּופֹוֵקד ָּכל־ְיֽצּוֵרי ֶקֽ
ָך. ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ַאָּתה זֹוֵכר ֶאת ָּכל ַהִּמְפָעל. ְוַגם ָּכל־ַהְיצּור  ִּכי ֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדֽ
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ינּו. צֹוֶפה ּוַמִּביט ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות. ִּכי ָתִביא ֹחק  ָך. ַהֹּכל ָּגלּוי ְוָיֽדּוַע ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ לֹא ִנְכַחד ִמֶּמֽ
ְעָּת.  ִזָּכרֹון ְלִהָּפֵקד ָּכל ֽרּוַח ָוָנֶֽפׁש. ְלִהָּזֵכר ַמֲעִׂשים ַרִּבים ַוֲהמֹון ְּבִרּיֹות ְלֵאין ַּתְכִלית. ֵמֵראִׁשית ָּכזֹאת הֹוָדֽ
יָך ִזָּכרֹון ְליֹום ִראׁשֹון. ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי  יָת. ֶזה ַהּיֹום ְּתִחַּלת ַמֲעֶׂשֽ ּוִמְּלָפִנים אֹוָתּה ִּגִּלֽ

ֶרב. ְוֵאי זֹו ַלָּׁשלֹום. ֵאי זֹו ָלָרָעב. ְוֵאי זֹו ַלּֽׂשַבע. ּוְבִרּיֹות ּבֹו  ַיֲעֹקב: ְוַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר ֵאי זֹו ַלֶחֽ
ֶות: ִמי לֹא ִנְפָקד ְּכַהּיֹום ַהֶּזֽה. ִּכי ֵזֶֽכר ָּכל ַהְּיצּור ְלָפֶנֽיָך ָּבא. ַמֲעֵׂשה ִאיׁש  דּו. ְלַהְזִּכיָרם ַלַחִּיים ְוַלָּמֽ ִיָּפֵקֽ

ֶבר. ַמְחְׁשבֹות ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיו ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּלֹא  ּוְפֻקָּדתֹו. ַוֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָגֽ
לּו. ְולֹא ִיָּכְלמּו ָלֶנַֽצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּבְך: ִּכי  יָך ְלעֹוָלם לֹא ִיָּכֵׁשֽ ָך. ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאֶּמץ ָּבְך. ִּכי דֹוְרֶׁשֽ ִיְׁשָּכֶחֽ

הּו ִּבְדַבר  ְרָּת. ַוִּתְפְקֵדֽ ֵזֶֽכר ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְלָפֶנֽיָך ָּבא ְוַאָּתה דֹוֵרׁש ַמֲעֵׂשה ֻכָּלם: ְוַגם ֶאת ֽנַֹח ְּבַאֲהָבה ָזַכֽ
ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַּבֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר ִמְּפֵני ֽרַֹע ַמַעְלֵליֶהם. ַעל ֵּכן ִזְכרֹונֹו ָּבא ְלָפֶנֽיָך 
ָך ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח  ינּו ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ְּכַעְפרֹות ֵּתֵבל. ְוֶצֱאָצָאיו ְּכחֹול ַהָּים. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִים: ְוֶנֱאַמר  ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה ַוַּיֲעֵבר ֱאֹלִהים ֽרּוַח ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיֽׁשֹּכּו ַהָּמֽ

ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרִּתי 
ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת־ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר:

ֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר  ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר: ֵזֶֽכר ָעָׂשה ְלִנְפְלֹאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה: ְוֶנֱאַמר ֶטֽ
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו: ְוֶנֱאַמר ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם ְּכרֹב ֲחָסָדיו:

ְרִּתי ָלְך  ִם ֵלאמֹר ֹּכה ָאַמר ְיֹהָוה ָזַכֽ אָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלֽ יָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר: ָהֹלְך ְוָקָרֽ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדֽ
ֶרץ לֹא ְזרּוָעה: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרִּתי ֲאִני ֶאת ְּבִריִתי  ִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֽ ִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתֽ ֶסד ְנעּוַרֽ ֶחֽ

ִים ִאם ֶיֶֽלד ַׁשֲעׁשּוִעים ִּכי  ִיְך ַוֲהִקימֹוִתי ָלְך ְּבִרית עֹוָלם: ְוֶנֱאַמר ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרֽ אֹוָתְך ִּביֵמי ְנעּוָרֽ
ּנּו ְנֻאם ְיֹהָוה: ּנּו עֹוד ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמֽ ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזְּכֶרֽ

ֶדם  נּו ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֽ נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך ּוָפְקֵדֽ ינּו ָזְכֵרֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ְּבַהר  ְעָּת ְלַאְבָרָהם ָאִבֽ ֶסד ְוֶאת־ַהְּׁשבּוָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ינּו ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ּוְזָכר ָלֽ
ַח ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו  ינּו ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבֽ ַהּמֹוִרָּיה ְוֵתָרֶאה ְלָפֶנֽיָך ֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבֽ

ינּו ּוְבטּוְבָך ַהָּגדֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאְּפָך ֵמַעְּמָך  יָך ֶאת ַּכַעְסָך ֵמָעֵלֽ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ֵּכן ִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמֽ
ָך ַעל ְיֵדי מֶׁשה  נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך. ְוַקֶּים ָלֽ ּוֵמִעיְרָך ּוֵמַאְרְצָך ּוִמַּנֲחָלֶתֽ
ִים ְלֵעיֵני  ֶרץ ִמְצַרֽ אִתי אֹוָתם ֵמֶאֽ ָך ָּכָאמּור: ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר הֹוֵצֽ ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדֽ

ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיֹהָוה: ִּכי זֹוֵכר ָּכל ַהִּנְׁשָּכחֹות ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם ְוֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִכֵּסא 
ָך. ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלַזְרעֹו )ֶׁשל ַיֲעֹקב( ַהּיֹום ְּבַרֲחִמים ִּתְזּכֹור: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה זֹוֵכר ַהְּבִרית: ְכבֹוֶדֽ

Omit on 
Shabbos

תקיעה: שברים תרועה: תקיעה:             תקיעה. ׁשברים. תקיעה:
תקיעה. תרועה. תקיעה:

נּו  ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם. ַהּיֹום ַיֲעִמיד ַּבִּמְׁשָּפט ָּכל ְיצּוֵרי עֹוָלִמים. ִאם ְּכָבִנים. ִאם ַּכֲעָבִדים. ִאם ְּכָבִנים ַרֲחֵמֽ
נּו ָאּיֹום ָקדֹוׁש: ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים. ְוִאם ַּכֲעָבִדים ֵעיֵנֽינּו ְלָך ְתלּויֹות. ַעד ֶׁשְּתָחֵּנֽנּו ְותֹוִציא ָכאֹור ִמְׁשָּפֵטֽ

Omit on 
Shabbos

ינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶנֽיָך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא. ֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִּביט ּוַמְקִׁשיב ְלקֹול  ֶׁשת ְׂשָפֵתֽ ֲאֶרֽ
ינּו: ֶדר ִזְכרֹונֹוֵתֽ נּו ּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֽ ְּתִקיָעֵתֽ

יָת ֲעֵליֶהם  ָך ְוִנְגֵלֽ ִים ִהְׁשַמְעָּתם קֹוֶלֽ ָך ַעל ַעם ָקְדֶׁשָך ְלַדֵּבר ִעָּמם. ִמן ַהָּׁשַמֽ יָת ַּבֲעַנן ְּכבֹוֶדֽ ַאָּתה ִנְגֵלֽ
נּו ַעל־ַהר  ָך ְּבִהָּגלֹוְתָך ַמְלֵּכֽ ְּבַעְרְפֵלי ֽטַֹהר. ַּגם )ָּכל( ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָחל ִמָּפֶנֽיָך ּוְבִרּיֹות ְּבֵראִׁשית ָחְרדּו ִמֶּמֽ

ָך ְוִדְּברֹות ָקְדְׁשָך ִמַּלֲהבֹות ֵאׁש. ְּבקֹולֹות  ִסיַני ְלַלֵּמד ְלַעְּמָך ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ַוַּתְׁשִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלֽ
ָך, ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת  ְעָּת: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ יָת ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפֽ ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵלֽ
ַהּֽבֶֹקר ַוְיִהי ֹקֹלת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוֹקל ֹׁשָפר ָחָזק ְמֹאד ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה: 

ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי קֹול ַהֹּׁשָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד מֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּֽנּו ְבקֹול: ְוֶנֱאַמר ְוָכל ָהָעם רִֹאים 
ֶאת ַהּקֹוֹלת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹּׁשָפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנֽעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק:
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ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר: ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ְיֹהָוה ְּבקֹול ׁשֹוָפר: ְוֶנֱאַמר ַּבֲחצֹוְצרֹות ְוקֹול 
נּו: ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֶסה ְליֹום ַחֵּגֽ ֶלְך ְיֹהָוה: ְוֶנֱאַמר, ִּתְקעּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ַּבֶּכֽ יעּו ִלְפֵני ַהֶּמֽ ׁשֹוָפר ָהִרֽ

יַע ֻעּזֹו: ַהְלֽלּוהּו ִבְגבּורָֹתיו  ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ְוֶנֱאַמר, ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְלֽלּוהּו ִּבְרִקֽ
ַקע ׁשֹוָפר ַהְלֽלּוהּו ְּבֵנֶֽבל ְוִכּנֹור: ַהְלֽלּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול ַהְלֽלּוהּו ְּבִמִּנים  ַהְלֽלּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: ַהְלֽלּוהּו ְּבֵתֽ

ַמע ַהְלֽלּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה: ְוֻעָגב: ַהְלֽלּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשֽ

ֶרץ ִּכְּנׂשא ֵנס ָהִרים ִּתְראּו ְוִכְתֽקַֹע ׁשֹוָפר  יָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר: ָּכל יְׁשֵבי ֵתֵבל ְוֽׁשְֹכֵני ָאֽ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדֽ
ֶרץ  ֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֽ אּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֽ עּו: ְוֶנֱאַמר, ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבֽ ִּתְׁשָמֽ

ִם: ְוֶנֱאַמר, ַויֹהָוה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו ַואדָֹני  ִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַליֹהָוה ְּבַהר ַהּֽקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשָלֽ ִמְצָרֽ
ָך: ֱיֹהִוה ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמן: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם. ֵּכן ָּתֵגן ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ינּו ִמֵּבין  ינּו ְוָקֵרב ְּפזּוֵרֽ נּו ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתֽ ינּו ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ִם ֵּבית ִמְקָּדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת  נּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְּבִרָּנה ְוִלירּוָׁשַלֽ ֶרץ ַוֲהִביֵאֽ ינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֽ ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתֽ

ָך ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי  ינּו ְבתֹוָרֶתֽ ינּו ִּכְמֻצָּוה ָעֵלֽ עֹוָלם ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְלָפֶנֽיָך ֶאת ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתֽ
ָך ָּכָאמּור: ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל ֹעֹלֵתיֶכם ְוַעל  ְכבֹוֶדֽ
ַע קֹול ׁשֹוָפר ּוַמֲאִזין  ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמֽ

ַע קֹול ְּתרּוַעת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים: ְּתרּוָעה ְוֵאין ּֽדֹוֶמה ָּלְך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ׁשֹוֵמֽ

Omit on 
Shabbos

תקיעה: שברים תרועה: תקיעה:             תקיעה. ׁשברים. תקיעה:
תקיעה. תרועה. תקיעה:

נּו  ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם. ַהּיֹום ַיֲעִמיד ַּבִּמְׁשָּפט ָּכל ְיצּוֵרי עֹוָלִמים. ִאם ְּכָבִנים. ִאם ַּכֲעָבִדים. ִאם ְּכָבִנים ַרֲחֵמֽ
נּו ָאּיֹום ָקדֹוׁש: ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים. ְוִאם ַּכֲעָבִדים ֵעיֵנֽינּו ְלָך ְתלּויֹות. ַעד ֶׁשְּתָחֵּנֽנּו ְותֹוִציא ָכאֹור ִמְׁשָּפֵטֽ

Omit on 
Shabbos

ינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶנֽיָך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא. ֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִּביט ּוַמְקִׁשיב ְלקֹול  ֶׁשת ְׂשָפֵתֽ ֲאֶרֽ
ינּו: ֶדר ׁשֹוְפרֹוֵתֽ נּו ּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֽ ְּתִקיָעֵתֽ

ָך ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל,  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

When no Kohanim present
ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: 

When Kohanim present, many use this text
ֶדר  ָך ְוֵסֽ יָך ָהַרִּבים ָהֵׁשב ְׁשִכיָנְתָך ְלִצּיֹון ִעיֶרֽ נּו ְּכעֹוָלה ּוְכָקְרָּבן ָאָּנא ַרחּום ְבַרֲחֶמֽ ְוֵתָעֵרב ְלָפֶנֽיָך ֲעִתיָרֵתֽ
ִים ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  ָהֲעבֹוָדה ִלירּוָׁשָלֽ

ַקְדמֹוִנּיֹות: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֶׁשאֹוְתָך ְלַבְּדָך ְּבִיְרָאה ַנֲעבֹוד:

נּו ַאָּתה  ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל  ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ָך ַעל ַחֵּיֽינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ

ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו  ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ִנֶּסֽ
ינּו ָלְך: יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ יָך ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ ַרֲחֶמֽ

נּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית  ינּו ֱאֹלֵהי ָכל ָּבָׂשר יֹוְצֵרֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ְוֶתֱאסֹוף  נּו ֵּכן ְּתַחֵּיֽינּו ּוְתַקְּיֵמֽ נּו ְוִקַּיְמָּתֽ ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ

נּו מֹוִדים ָלְך,  יָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ּוְלָעְבְּדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ַעל ֶׁשָאֽ ָך ִלְׁשמֹור ֻחֶּקֽ ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ ָּגֻלּיֹוֵתֽ
ָּברּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות:
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נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ

ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית ְוָעו ֹן ּוְׁשַמד ּוַמֵּגָפה  יָך ּוְכבֹוׁש ַּכַעְסָך ְוַכֵּלה ֶדֽ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו  ַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל ַּתָקָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ְוָכל ְּגֵזָרה ָרָעה ְוִׂשְנַאת ִחָּנם ֵמָעֵלֽ ּוֶפֽ

ָך: ָך: ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ ּוֵמַעל ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ

ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

When there are no Kohanim, the following is recited
ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּבְרֵכנּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת ַּבּתוָרה ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך. 

ָך. ָיֵאר. ְיֹהָוה. ָּפָניו.  ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרן ּוָבָניו ּכֲהִנים ַעם ְקדוֶׁשָך. ָּכָאמּור: ְיָבֶרְכָך. ְיֹהָוה. ְוִיְׁשְמֶרֽ
יָך. ְוָיֵׂשם. ְלָך. ָׁשלֹום. יָך. ִויֻחֶּנָֽך. ִיָּׂשא. ְיֹהָוה. ָּפָניו. ֵאֶלֽ ֵאֶלֽ

יָת( ְלָבֵרְך  נּו( )ֶׁשִצִּוֽ ינּו ֶׁשְּתֵהא ַהְּבָרָכה ַהֹּזאת )ֶׁשִּצִּויָתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה ְולֹא ִיְהֶיה ָּבּה ׁשּום ִמְכׁשֹול ְוָעו ֹן ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ָּבְרֵכנּו ַּבְּבָרָכה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת ַּבּתוָרה  Chazan recites the 
following in an undertoneַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך. ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרן ּוָבָניו

ֹּכֲהִנים 
ָך ָּכָאמּור: ַעם ְקדֹוֶׁשֽ

נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל  נּו ִּבְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ְוִצָּוֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְּבַאֲהָבה:

ָך. ְיָבֶרְכָך. ְיֹהָוה. ְוִיְׁשְמֶרֽ

ַע ַמה הּוא  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני ֶׁשָּלְך ַוֲחלֹומֹוַתי ֶׁשָּלְך ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ְוֵאיִני יֹוֵדֽ This prayer 
is omitted on 
Shabbos

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל ָּכל 
ְמִּתי ַעל ֲאֵחִרים ּוֵבין ֶׁשָחְלמּו  ְמִּתי ַעל ַעְצִמי ּוֵבין ֶׁשָחַלֽ ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוָבה ֵּבין ֶׁשָחַלֽ

ֲאֵחִרים ָעָלי ִאם טֹוִבים ֵהם ַחְּזֵקם ְוַאְּמֵצם ְוִיְתַקְּימּו ִבי ּוָבֶהם ַּכֲחלֹומֹוָתיו ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְוִאם 
ֶלְך ְיהּוָדה ֵמָחְליֹו ּוְכִמְרָים ַהְּנִביָאה ִמָּצַרְעָּתּה ּוְכַנֲעָמן ִמָּצַרְעּתֹו  ְצִריִכים ְרפּוָאה ְרָפֵאם ְּכִחְזִקָּיֽהּו ֶמֽ
ְכָּת ֶאת ִקְלַלת ִּבְלָעם ָהָרָׁשע  נּו ּוְכֵמי ְיִריחֹו ַעל ְיֵדי ֱאִליָׁשע ּוְכֵׁשם ֶׁשָהַפֽ ּוְכֵמי ָמָרה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַרֵּבֽ

ִני ָאֵמן: ִני ְוִתְרֵצֽ ִני ּוְתָחֵּנֽ ִמְּקָלָלה ִלְבָרָכה ֵּכן ַּתֲהפֹוְך ָּכל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוָבה ְוִתְׁשְמֵרֽ

יָך. ִויֻחֶּנָֽך. ָיֵאר. ְיֹהָוה. ָּפָניו. ֵאֶלֽ

ַע ַמה הּוא  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני ֶׁשָּלְך ַוֲחלֹומֹוַתי ֶׁשָּלְך ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ְוֵאיִני יֹוֵדֽ This prayer 
is omitted on 
Shabbos

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל ָּכל 
ְמִּתי ַעל ֲאֵחִרים ּוֵבין ֶׁשָחְלמּו  ְמִּתי ַעל ַעְצִמי ּוֵבין ֶׁשָחַלֽ ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוָבה ֵּבין ֶׁשָחַלֽ

ֲאֵחִרים ָעָלי ִאם טֹוִבים ֵהם ַחְּזֵקם ְוַאְּמֵצם ְוִיְתַקְּימּו ִבי ּוָבֶהם ַּכֲחלֹומֹוָתיו ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְוִאם 
ֶלְך ְיהּוָדה ֵמָחְליֹו ּוְכִמְרָים ַהְּנִביָאה ִמָּצַרְעָּתּה ּוְכַנֲעָמן ִמָּצַרְעּתֹו  ְצִריִכים ְרפּוָאה ְרָפֵאם ְּכִחְזִקָּיֽהּו ֶמֽ
ְכָּת ֶאת ִקְלַלת ִּבְלָעם ָהָרָׁשע  נּו ּוְכֵמי ְיִריחֹו ַעל ְיֵדי ֱאִליָׁשע ּוְכֵׁשם ֶׁשָהַפֽ ּוְכֵמי ָמָרה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַרֵּבֽ

ִני ָאֵמן: ִני ְוִתְרֵצֽ ִני ּוְתָחֵּנֽ ִמְּקָלָלה ִלְבָרָכה ֵּכן ַּתֲהפֹוְך ָּכל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוָבה ְוִתְׁשְמֵרֽ

יָך. ְוָיֵׂשם. ְלָך. ָׁשלֹום. ִיָּׂשא. ְיֹהָוה. ָּפָניו. ֵאֶלֽ

יָך  ַען ְקֻדַּׁשת ֲחָסֶדֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך, ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶׁשַּתֲעֶׂשה ְלַמֽ This prayer 
is omitted on 
Shabbos
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ִים אֹוִתּיֹות  ַען ָטֳהַרת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ֶּבן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתֽ יָך ַהְּפׁשּוִטים, ּוְלַמֽ ֶדל ַרֲחֶמֽ ְוֹגֽ
ָך, ֶׁשִּתְהֶיה ָקרֹוב ִלי  ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהְּפסּוִקים ֶׁשל ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַעם ְקדֹוֶׁשֽ
ָך ַהִּנְקָרא ִאיׁש ָּתם.  ְעָּת ֶאְנַקת ַיֲעֹקב ְּתִמיֶמֽ ְּבָקְרִאי ָלְך, ְוִתְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ְוֶאְנָקִתי ָּתִמיד, ְּכֵׁשם ֶׁשָּׁשַמֽ

ַוח ְולֹא ְבִצְמצּום, ְּבַהֵּתר ְולֹא ְבִאּסּור, ְּבַנַֽחת ְולֹא  נּו ְּבֶרֽ ינּו ּוַפְרָנָסֵתֽ ְוִתֶּתן ִלי ּוְלָכל ַנְפׁשֹות ֵּביִתי ְמזֹונֹוֵתֽ
ינּו ַהִּנְקָרא ִאיׁש  ֶגד ִלְלּבֹוׁש ְלַיֲעֹקב ָאִבֽ ֶחם ֶלֱאכֹול ּוֶבֽ ָּת ִּפַּסת ֶלֽ ַחת ָיְדָך ָהְרָחָבה, ְּכֵׁשם ֶׁשָּנַתֽ ַער, ִמַּתֽ ְבַצֽ

ינּו, ְוִיְהיּו ְדָבַרי ִנְׁשָמִעים  ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶנֽיָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאֽ ָּתם. ְוִתְּתֵנֽנּו ְלַאֲהָבה, ּוְלֵחן ּוְלֶחֽ
ֶסד ּוְלַרֲחִמים  ָך ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְלִּביׁשֹו ָאִביו ְּכֽתֶנת ַּפִּסים ְלֵחן ּוְלֶחֽ ָּת ֶאת יֹוֵסף ַצִּדיֶקֽ ָך, ְּכֵׁשם ֶׁשָּנַתֽ ַלֲעבֹוָדֶתֽ

ִני ִּבְדָרָכי, ְוֵתן ְּבִלִּבי  ְּבֵעיֶנֽיָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוָאיו. ְוַתֲעֶׂשה ִעִּמי ִנְפָלאֹות ְוִנִּסים, ּוְלטֹוָבה אֹות, ְוַתְצִליֵחֽ
ִני ִמְּׁשִגיאֹות, ּוְתַטֵהר  יָך, ְוַתִּציֵלֽ ָך ְוסֹודֹוֶתֽ ִּביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתֽ

ָך, ְוַתֲאִריְך ָיַמי )ִויֵמי ָאִבי ְוִאִּמי/ְוִאְׁשִּתי ּוָבַני ּוְבנֹוַתי( ְּבטֹוב ּוִבְנִעימֹות,  ָך ּוְלִיְרָאֶתֽ ַרְעיֹוַני ְוִלִּבי ַלֲעבֹוָדֶתֽ
ָלה. ְּברֹב ֹעז ְוָׁשלֹום, ָאֵמן ֶסֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ַעְּמָך  קהל: ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ׁשֹוֵכן ִּבְגבּוָרה ַאָּתה ָׁשלֹום ְוִׁשְמָך ָׁשלֹום. ְיִהי ָרצֹון ֶׁשָּתִׂשים ָעֵלֽ
ֶרת ָׁשלֹום: ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַחִּיים ּוְבָרָכה ְלִמְׁשֶמֽ

יָפה  נּו ַהְׁשִקֽ נּו ְּכָמה ֶׁשִהְבַטְחָּתֽ ינּו ְוַאף ַאָּתה ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ינּו ַמה ֶּׁשָּגַזְֽרָּת ָעֵלֽ כהנים: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָעִׂשֽ
ְעָּת  נּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ָּתה ָּלֽ ִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתֽ ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ַהָּׁשַמֽ

ֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: ינּו ֶאֽ ַלֲאבֹוֵתֽ

נּו ְּכֶאָחד  ינּו ֻּכָּלֽ נּו ָאִבֽ ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים  ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ

ָך. ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ

ֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים  ְּבֵסֽ
נּו: ֱאֹלִהים  יפּו ְלָך ְׁשנֹות ַחִּיים: ְלַחִּיים טֹוִבים ִּתְכְּתֵבֽ יָך ְויֹוִסֽ טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום: ְוֶנֱאַמר ִּכי ִבי ִיְרּבּו ָיֶמֽ

ֶפר ַהַחִּיים: ַּכָּכתּוב ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּביֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום: נּו ְּבֵסֽ ַחִּיים. ָּכְתֵבֽ

נּו: ָאֵמן: ַהּיֹום ְּתַאְּמֵצֽ
נּו: ָאֵמן: ַהּיֹום ְּתָבְרֵכֽ
נּו: ָאֵמן: ַהּיֹום ְּתַגְּדֵלֽ

נּו ְלטֹוָבה: ָאֵמן: ַהּיֹום ִּתְדְרֵׁשֽ
נּו: ָאֵמן: ַהּיֹום ִּתְׁשַמע ַׁשְוָעֵתֽ

נּו: ָאֵמן: ַהּיֹום ְּתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ
ָך: ָאֵמן: נּו ִּביִמין ִצְדֶקֽ ַהּיֹום ִּתְתְמֵכֽ

ָך. ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי  נּו ָׂשִׂשים ּוְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ָׁשֵלם. ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ְּתִביֵאֽ
ְוִׂשַמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹוֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכל 

נּו ָּכל  ינּו ְלטֹוב ָלֽ ֶּלה ְלִיְרָאה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ נּו ְיֹהָוה ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהֻחִקים ָהֵאֽ ָהַעִּמים. ְוֶנֱאַמר ַוְיַצֵּוֽ
נּו ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ִלְפֵני  ְהֶיה ָּלֽ נּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזה. ְוֶנֱאַמר ּוְצָדָקה ִּתֽ ַהָּיִמים ְלַחּיֵֹתֽ

נּו. ינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

נּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַעד ָהעֹוָלם. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך  ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ִיְהֶיה ָּלֽ
ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום )נ"א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום(:

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי 
ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא 
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּתְתַקֵּבל  ָּלא ּוְלֵעֽ ְלֵעֽ

ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן 
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ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו  ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

If there is a need to blow the final shofar blasts in an outdoor location, they 
should be blown after the completion of Aleinu and Kaddish. 
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:

תקיעה. ׁשברים תרועה. תקיעה              תקיעה. ׁשברים. תקיעה:
תקיעה. תרועה. תקיעה גדֹולה:

ינּו: ִּכי  ָך ְוֵאין צּור ֵּכאֹלֵהֽ ָך ְוַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה: ֵאין ָקדֹוׁש ַּכיֹהָוה ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתֽ ַקֵּוה ֶאל ְיֹהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבֽ
ינּו: ִמי ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי ְיֹהָוה ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאֹלֵהֽ

נּו.  ינּו. ִמי ַכאדֹוֵנֽנּו. ִמי ְכַמְלֵּכֽ נּו: ִמי ֵכאֹלֵהֽ נּו. ֵאין ְּכמֹוִׁשיֵעֽ ינּו. ֵאין ַּכאדֹוֵנֽנּו. ֵאין ְּכַמְלֵּכֽ ֵאין ֵּכאֹלֵהֽ
ינּו. ָּברּוְך  נּו: ָּברּוְך ֱאֹלֵהֽ נּו. נֹוֶדה ְלמֹוִׁשיֵעֽ ינּו. נֹוֶדה ַלאדֹוֵנֽנּו. נֹוֶדה ְלַמְלֵּכֽ נּו: נֹוֶדה ֵלאֹלֵהֽ ִמי ְכמֹוִׁשיֵעֽ

נּו. ַאָּתה  ינּו. ַאָּתה הּוא ֲאדֹוֵנֽנּו. ַאָּתה הּוא ַמְלֵּכֽ נּו: ַאָּתה הּוא ֱאֹלֵהֽ נּו. ָּברּוְך מֹוִׁשיֵעֽ ֲאדֹוֵנֽנּו. ָּברּוְך ַמְלֵּכֽ
ינּו ְלָפֶנֽיָך ֶאת ְקֽטֶֹרת ַהַּסִּמים: ירּו ֲאבֹוֵתֽ נּו. ַאָּתה הּוא ֶׁשִהְקִטֽ הּוא מֹוִׁשיֵעֽ

ִּפּטּום ַהְּקֽטֶֹרת ַהֳּצִרי ְוַהִּצּֽפֶֹרן ַהֶחְלְּבָנה ְוַהְּלבֹוָנה ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה. מֹור ּוְקִציָעה ִׁשּֽבֶֹלת 
ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמֶנה. ַהּקְׁשְט ְׁשֵנים ָעָׂשר ְוִקּלּוָפה ְׁשלָׁשה ְוִקָּנמֹון 

ִּתְׁשָעה. ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ִּתְׁשָעה ַקִּבין. ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלָתא ְוַקִּבין ְּתָלָתא. ְוִאם ֵאין לֹו ֵיין ַקְפִריִסין 
ַלח ְסדֹוִמית ֽרַֹבע ַהָּקב. ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא. ַרִּבי ָנָתן ַהַּבְבִלי אֹוֵמר  ֵמִביא ֲחַמר ִחַּוְרָין ַעִּתיק. ֶמֽ

ַאף ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשהּוא. ְוִאם ָנַֽתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה ְוִאם ִחַּסר ַאַחת ִמָּכל ַסָּמֶנֽיָה ַחָּיב ִמיָתה: ַרָּבן 
ָּמה ִהיא ָבָאה  ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׂשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף. ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ָלֽ
ָּמה הּוא ָבא ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצּֽפֶֹרן  ְּכֵדי ְלַיּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצּֽפֶֹרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ָלֽ

ִים ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד: ִים ָיִפין ָלּה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלֽ ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלֽ

ֶרץ ּוְמֹלָאּה ֵּתֵבל  ַהִּׁשיר ֶׁשַהְלִוִּים ָהיּו אֹוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ָהיּו אֹוְמִרים. ַליֹהָוה ָהָאֽ
ינּו ַהר ָקְדׁשֹו: ַּבְּׁשִליִׁשי ָהיּו אֹוְמִרים.  ְוֽיְׁשֵבי ָבּה: ַּבֵּׁשִני ָהיּו אֹוְמִרים. ָּגדֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְּבִעיר ֱאֹלֵהֽ
יַע:  ֶרב ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט: ָּבְרִביִעי ָהיּו אֹוְמִרים. ֵאל ְנָקמֹות ְיֹהָוה ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפֽ ֱאֹלִהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֽ
יעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ַּבִּׁשִּׁשי ָהיּו אֹוְמִרים. ְיֹהָוה ָמָלְך ֵּגאּות  ינּו ֵלאֹלִהים ֻעֵּזֽנּו ָהִרֽ ַּבֲחִמיִׁשי ָהיּו אֹוְמִרים. ַהְרִנֽ

ָלֵבׁש ָלֵבׁש ְיֹהָוה עֹז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט: ַּבַּׁשָּבת ָהיּו אֹוְמִרים. ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת. 
ִמְזמֹור ִׁשיר ֶלָעִתיד ָלבֹא. ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:

ָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיֽהּו ָּכל ַהּׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות ְּבָכל יֹום ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֶּנֱאַמר ֲהִליכֹות עֹוָלם 
לֹו ַאל ִּתְקֵרי ֲהִליכֹות ֶאָּלא ֲהָלכֹות:

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא. ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. ֶׁשֶּנֱאַמר ְוָכל ָּבַנִֽיְך ִלּמּוֵדי 
מֹו ִמְכׁשֹול: ְיִהי  ָך ְוֵאין ָלֽ ְיֹהָוה ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִֽיְך: ַאל ִּתְקֵרי ָּבָנִֽיְך ֶאָּלא ּבֹוָנִֽיְך: ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתֽ
ינּו  ַען ֵּבית ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָנא ָׁשלֹום ָּבְך: ְלַמֽ ִיְך: ְלַמֽ ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתֽ

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: ְיֹהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:
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קדיש דרבנן
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל  ּוְלֵעֽ
ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון, ְוַעל ָּכל ָמאן ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא, ִּדי ְבַאְתָרא ָהֵדין 

ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי 
ּופּוְרָקָנא ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ְדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים 

ינּו ְוַעל ָּכל  ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ְבַרֲחָמיו ָׁשלֹום ָעֵלֽ ָעֵלֽ
ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

נּו  נּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
ֶבל ָוִריק  נּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ָלֶהֽ נּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלֽ ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ

ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  יַע, ַוֲאַנְֽחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשֽ
ַעל, ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי  ִים ִמַּמֽ ֶרץ, ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ִים ְויֹוֵסד ָאֽ ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמֽ

ֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל  נּו ֶאֽ ינּו ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ְמרֹוִמים, הּוא ֱאֹלֵהֽ
ַחת ֵאין עֹוד: ֶרץ ִמָּתֽ ַעל ְוַעל ָהָאֽ ִים ִמַּמֽ ָך ִּכי ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֽ ְלָבֶבֽ

ֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ֶרת ֻעֶּזָֽך ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יָך ָּכל ִרְׁשֵעי  ָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמֽ

ינּו ִיְכְרעּו  ֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון: ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי ְלָך ִתְכַרע ָּכל ֶּבֽ ֶרץ, ַיִּכֽ ָאֽ
ָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי  נּו, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֽ ְוִיּֽפֹלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתֽ
ָך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ♦ ְוֶנֱאַמר  ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹוְך ְּבָכבֹוד, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ

ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא  ּוְלֵעֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

Shir Shel Yom and L’Dovid appear at the beginning of Shacharis
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תפילת מנחה
ָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיהָֹוה ֱאֹלָהיו: ְּתִהָּלה ְלָדִוד  ָלה: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכֽ ָך עֹוד ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתֽ

ָך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָּגדֹול  ֶלְך ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְּבָכל־יֹום ֲאָבְרֶכֽ ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֽ
ָך ְוִדְבֵרי  ידּו: ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדֽ יָך ַיִּגֽ ֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך ּוְגבּורֶֹתֽ ְיֹהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֽ

יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּנֽנּו: ַחּנּון  ָּנה: ֵזֶֽכר ַרב־טּוְבָך ַיִּבֽ יָך יֹאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרֽ יָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתֽ יָך ָאִׂשֽ ִנְפְלֹאֶתֽ
יָך  ֶסד: טֹוב־ְיֹהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו: יֹוֽדּוָך ְיֹהָוה ָּכל־ַמֲעֶׂשֽ ִים ּוְגָדל־ָחֽ ֶרְך ַאַּפֽ ְוַרחּום ְיֹהָוה ֶאֽ

יַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר  רּו: ְלהֹוִדֽ יָך ְיָבְרֽכּוָכה: ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּבֽ ַוֲחִסיֶדֽ
ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל־ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל־ּדֹור ָודֹר: סֹוֵמְך ְיֹהָוה ְלָכל־ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל־

יַע ְלָכל־ַחי ָרצֹון:  ָך ּוַמְׂשִּבֽ ַח ֶאת־ָיֶדֽ רּו ְוַאָּתה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ּפֹוֵתֽ יָך ְיַׂשֵּבֽ ַהְּכפּוִפים: ֵעיֵני־ֹכל ֵאֶלֽ
הּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון־ְיֵרָאיו  ַצִּדיק ְיֹהָוה ְּבָכל־ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל־ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלָכל־ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאֽ
ַיֲעֶׂשה ְוֶאת־ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר ְיֹהָוה ֶאת־ָּכל־ֹאֲהָביו ְוֵאת ָּכל־ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: ♦ְּתִהַּלת ְיֹהָוה 

ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל־ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְֽחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה:

יָך  ַׁשע ְּבַיֲעֹקב ְנֻאם ְיֹהָוה: ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי ֹאָתם ָאַמר ְיֹהָוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶלֽ ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפֽ
יָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי ֶזַֽרע ַזְרֲעָך ָאַמר ְיֹהָוה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:  יָך לֹא ָיֽמּוׁשּו ִמִּפֽ ְמִּתי ְּבִפֽ ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשֽ

ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל: ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא 
ֶרץ ְּכבֹודֹו: ּוְמַקְּבִלין ֵּדין ִמן ֵּדין ְוָאְמִרין ַקִּדיׁש ִּבְׁשֵמי ְמרֹוָמא ִעָּלָאה ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה ַקִּדיׁש  ָכל ָהָאֽ

ַעל ַאְרָעא עֹוַבד ְּגבּוְרֵּתּה ַקִּדיׁש ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ְיֹהָוה ְצָבאֹות. ַמְלָיא ָכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה: 
ַעׁש ָּגדֹול ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו: ּוְנָטַלְתִני רּוָחא ּוְׁשָמִעית  ִני ֽרּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרֽ ַוִּתָּׂשֵאֽ

יַע ַסִּגיא ִּדְמַׁשְּבִחין ְוָאְמִרין ְּבִריְך ְיָקָרא ַדיֹהָוה ֵמֲאַתר ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה: ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם  ַּבְתַרי ָקל ִזֽ
ינּו  ָוֶעד: ְיֹהָוה ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ֲאבֹוֵתֽ

יָך: ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעו ֹן ְולֹא ַיְׁשִחית  ָך ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶלֽ ָׁשְמָרה זֹאת ְלֹעָלם ְלֵיֶֽצר ַמְחְׁשבֹות ְלַבב ַעֶּמֽ
יָך: ִצְדָקְתָך  ֶסד ְלָכל ֹקְרֶאֽ ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו: ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֽ
ֶדם:  יֵמי ֶקֽ ינּו ִמֽ ְעָּת ַלֲאבֹוֵתֽ ֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבֽ ֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת: ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֽ ֶצֽ

ָלה:  נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסֽ נּו ִמְׂשָּגב ָלֽ ָלה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעָּמֽ נּו ֶסֽ נּו ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ָּברּוְך ֲאדָֹני יֹום יֹום ַיֲעָמס ָלֽ
ינּו  נּו: ָּברּוְך הּוא ֱאֹלֵהֽ ֶלְך ַיֲעֵנֽנּו ְביֹום ָקְרֵאֽ יָעה ַהֶּמֽ ַח ָּבְך: ְיֹהָוה הֹוִׁשֽ ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטֽ
נּו הּוא ִיְפַּתח  נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ נּו ִמן ַהּתֹוִעים ְוָנַֽתן ָלֽ נּו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבִּדיָלֽ ֶׁשְּבָרָאֽ

ַען לֹא ִניַגע ָלִריק  נּו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ְלַמֽ נּו ְּבתֹוָרתֹו ְוָיֵׂשם ְּבִלֵּבֽ ִלֵּבֽ
יָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוִנְזֶּכה  ינּו ֶׁשִּנְׁשמֹר ֻחֶּקֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְולֹא ֵנֵלד ַלֶּבָהָלה: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא  יַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא: ְלַמֽ ְוִנְחֶיה ְוִנְרֶאה ְוִניַרׁש טֹוָבה ּוְבָרָכה ִלְׁשֵני ְימֹות ַהָּמִׁשֽ

ֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביֹהָוה ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו: ִּבְטחּו ַביֹהָוה  ָך: ָּברּוְך ַהֶּגֽ ִיּדֹם ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדֽ
יָך ְיֹהָוה: ְיֹהָוה ָחֵפץ  ָך ִּכי לֹא ָעַזְֽבָּת דְֹרֶׁשֽ ֲעֵדי ַעד ִּכי ְּבָיּה ְיֹהָוה צּור עֹוָלִמים: ♦ ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמֽ

ַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר: ְלַמֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ּוְלֵעֽ

קריאת התורה לשבת
ָך: ִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעֽ ָך. ֲעֵנֽ ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון. ֱאֹלִהים ְּבָרב ַחְסֶּדֽ

יָך ִמָּפֶנֽיָך: ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא  יָך ְוָיֻנֽסּו ְמַׂשְנֶאֽ צּו ֹאְיֶבֽ ַוְיִהי ִּבְנֽסַֹע ָהָארֹן ַוּֽיֹאֶמר מֶׁשה קּוָמה ְיֹהָוה ְוָיֻפֽ
ִם: ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו: תֹוָרה ּוְדַבר ְיֹהָוה ִמירּוָׁשָלֽ
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ְּבִריְך ְׁשֵמּה ְּדָמֵרא ָעְלָמא ְּבִריְך ִּכְתָרְך ְוַאְתָרְך. ְיֵהא ְרעּוָתְך ִעם ַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל ְלָעָלם. ּוֻפְרַקן ְיִמיָנְך 
ַאֲחֵזי ְלַעָּמְך ְּבֵבית ַמְקְּדָׁשְך ּוְלַאְמטּוֵיי ָלָנא ִמּטּוב ְנהֹוָרְך ּוְלַקֵּבל ְצלֹוָתָנא ְּבַרֲחִמין. ְיֵהא ַרֲעָוא 

ֳקָדָמְך ְּדתֹוִריְך ָלן ַחִּיין ְּבִטיבּוָתא. ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא ְפִקיָדא ְּבגֹו ַצִּדיַקָּיא. ְלִמְרַחם ָעַלי ּוְלִמְנַטר ָיִתי ְוַית 
ָּכל ִּדי ִלי ְוִדי ְלַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל. ַאְנְּת הּוא ָזן ְלֹכָּלא ּוְמַפְרֵנס ְלֹכָּלא. ַאְנְּת הּוא ַׁשִּליט ַעל ֹּכָּלא. ַאְנְּת 

הּוא ְּדַׁשִּליט ַעל ַמְלַכָּיא ּוַמְלכּוָתא ִּדיָלְך ִהיא. ֲאָנא ַעְבָּדא ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּדָסִגיְדָנא ַקֵּמּה 
ּוִמַּקֵּמּה ִּדיַקר אֹוַרְיֵתּה ְּבָכל ִעָּדן ְוִעָּדן. ָלא ַעל ֱאָנׁש ָרִחיְצָנא. ְוָלא ַעל ַּבר ֱאָלִהין ָסִמיְכָנא. ֶאָּלא 
ֶּבֱאָלָהא ִדְׁשַמָּיא. ְּדהּוא ֱאָלָהא ְקׁשֹוט. ְואֹוַרְיֵתּה ְקׁשֹוט. ּוְנִביאֹוִהי ְקׁשֹוט. ּוַמְסֵּגא ְלֶמְעַּבד ַטְבָון 
ּוְקׁשֹוט. ֵּבּה ֲאָנא ָרִחיץ ְוִלְׁשֵמּה ַקִּדיָׁשא ַיִּקיָרא ֲאָנא ֵאַמר ֻּתְׁשְּבָחן. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ְּדִתְפַּתח 

ִלָּבִאי ְּבאֹוַרְיָתא. ְוַתְׁשִלים ִמְׁשֲאִלין ְּדִלָּבִאי. ְוִלָּבא ְדָכל ַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל. ְלַטב ּוְלַחִּיין ְוִלְׁשָלם:

ה ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו: ַּגְּדלּו ַליהָוֹ

ֶרץ ְלָך ְיֹהָוה ַהַּמְמָלָכה  ִים ּוָבָאֽ ֶרת ְוַהֵּנַֽצח ְוַההֹוד ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמֽ ְלָך ְיֹהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֽ
ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ְיֹהָוה  ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלרֹאׁש: רֹוְממּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ינּו: ינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֱאֹלֵהֽ

ינּו ִמן ַהָּׁשעֹות ָהָרעֹות  ָאב ָהַרֲחִמים הּוא ְיַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים ְוִיְזֹּכר ְּבִרית ֵאיָתִנים ְוַיִּציל ַנְפׁשֹוֵתֽ
ינּו ְּבִמָּדה טֹוָבה  נּו ִלְפֵלַטת עֹוָלִמים ִויַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹוֵתֽ ְוִיְגַער ְּבֵיֶֽצר ָהָרע ִמן ַהְּנׂשּוִאים ְוָיחֹון אֹוָתֽ

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים:

ֶסד  נּו ּוְפֵלַטת ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלֵחן ּוְלֶחֽ ינּו ִּבְזַמן ָקרֹוב ְוָיחֹון ְּפֵלָטֵתֽ ְוִתָּגֶלה ְוֵתָרֶאה ַמְלכּותֹו ָעֵלֽ
ינּו ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. ֹּכֵהן ְקָרב. ַיֲעמֹד )פב"פ(  ּוְלַרֲחִמים ּוְלָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן. ַהֹּכל ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאֹלֵהֽ
ה ֱאֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום: ַהֹּכֵהן. ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתֹו: ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּביהָוֹ

ָּבְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְּמֹבָרְך:
ָּברּוְך ְיֹהָוה ַהְּמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ָּברּוְך  נּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַֽתן ָלֽ נּו ָּבֽ ַחר ָּבֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַאָּתה ְיֹהָוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:

נּו: ָּברּוְך  נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַֽתן ָלֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ַאָּתה ְיֹהָוה נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:

י: ַיֲֽערֹ֤ף ַּכָּמָטר֙ ִלְקִח֔י ִּתַּז֥ל ַּכַּט֖ל ִאְמָרִת֑י ִּכְׂשִעיִר֣ם  ֲאַדֵּבָ֑רה ְוִתְׁשַמ֥ע ָהָאֶ֖רץ ִאְמֵרי־ִפֽ ֲאִז֥ינּו ַהָּׁשַמִ֖ים ַוֽ ַהֽ
ֳעלֹ֔ו  ינּו: )לוי( ַהּצּור֙ ָּתִמ֣ים ָּפֽ אֹלֵהֽ ֶׂשב: ִּכ֛י ֵׁש֥ם ְיֹהָו֖ה ֶאְקָר֑א ָהבּ֥ו ֹגֶ֖דל ֵלֽ ֶׁשא ְוִכְרִביִב֖ים ֲעֵלי־ֵעֽ ֲעֵלי־ֶד֔

יק ְוָיָׁש֖ר ֽהּוא: ִׁשֵח֥ת לֹ֛ו לֹ֖א ָּבָנ֣יו מּוָמ֑ם ּדֹ֥ור ִעֵּקׁ֖ש  ִּכ֥י ָכל־ְּדָרָכ֖יו ִמְׁשָּפ֑ט ֵא֤ל ֱאמּוָנה֙ ְוֵא֣ין ָעֶ֔ול ַצִּד֥
ְנֶנָֽך: )ישראל(  ְיֹכֽ ְׂשָך֖ ַוֽ ל: ַהְלְיֹהָוה֙ ִּתְגְמלּו־זֹ֔את ַע֥ם ָנָב֖ל ְולֹ֣א ָחָכ֑ם ֲהלֹוא־הּוא֙ ָאִב֣יָך ָּקֶנָ֔ך הּ֥וא ָעֽ ּוְפַתְלֹּתֽ
ְך: ְּבַהְנֵח֤ל ֶעְליֹון֙ ּגֹוִי֔ם ְּבַהְפִרידֹ֖ו  ְזֹכר֙ ְימֹ֣ות עֹוָל֔ם ִּב֖ינּו ְׁשנֹ֣ות ּדֹר־ָודֹ֑ר ְׁשַא֤ל ָאִב֨יָך֙ ְוַיֵּגְ֔דָך ְזֵקֶנ֖יָך ְויֹ֥אְמרּו ָלֽ

ל: ִּכ֛י ֵחֶ֥לק ְיֹהָו֖ה ַעּמֹ֑ו ַיֲֽעֹק֖ב ֶחֶ֥בל ַנֲֽחָלֽתֹו: ִיְמָצֵא֨הּו֙  ְּבֵנ֣י ָאָד֑ם ַיֵּצב֙ ְּגֻבלֹ֣ת ַעִּמ֔ים ְלִמְסַּפ֖ר ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ
ְבֶבְ֨נהּו֙ ְיבֹ֣וְנֵנ֔הּו ִיְּצֶרְ֖נהּו ְּכִאיׁשֹ֥ון ֵעיֽנֹו: ְּכֶנֶׁ֨שר֙ ָיִע֣יר ִקּנֹ֔ו ַעל־ּֽגֹוָזָל֖יו  ְּבֶאֶ֣רץ ִמְדָּב֔ר ּוְבֹת֖הּו ְיֵל֣ל ְיִׁשמֹ֑ן ְיֹסֽ

ר: ְיַרֵח֑ף ִיְפרֹׂ֤ש ְּכָנָפיו֙ ִיָּקֵח֔הּו ִיָּׂשֵא֖הּו ַעל־ֶאְבָרֽתֹו: ְיֹהָו֖ה ָּבָד֣ד ַיְנֶחּ֑נּו ְוֵא֥ין ִעּמֹ֖ו ֵא֥ל ֵנָכֽ

ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ְיֹהָוה ְּבַיד מֶׁשה: ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים 
ֶרְך ָיִמים ִּביִמיָנּה ִּבְׂשמֹאָלּה ֽעֶׁשר  יָה ָׁשלֹום: ֽאֹ יָה ַּדְרֵכי ֽנַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתֽ יָה ְמֻאָּׁשר: ְּדָרֶכֽ ָּבּה ְותֹוְמֶכֽ

ַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר: ְוָכבֹוד: ְיֹהָוה ָחֵפץ ְלַמֽ

ֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל־ ִים: ַוָּיֶֽרם ֶקֽ ֶרץ ְוָׁשָמֽ ♦ ְיַהְללּו ֶאת־ֵׁשם ְיֹהָוה ִּכי־ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו: הֹודֹו ַעל־ֶאֽ
ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה:
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ֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְוֽיְׁשֵבי ָבּה: ִּכי־הּוא ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָֽה:  ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליֹהָוה ָהָאֽ
ִים ּוַבר־ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא־ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא  ִמי־ַיֲעֶלה ְבַהר־ְיֹהָוה ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: ְנִקי ַכַּפֽ
ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיֹהָוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: ֶזה ּדֹור ּדֹוְרָׁשיו ְמַבְקֵׁשי ָפֶנֽיָך ַיֲעֹקב 

ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה  ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי ֶזה ֶמֽ ָלה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ ֶסֽ
ֶלְך ַהָּכבֹוד: ִמי  ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֽ

ָלה: ֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסֽ ֶלְך ַהָּכבֹוד ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֽ הּוא ֶזה ֶמֽ

ָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָֽך:  ּוְבֻנֹחה יֹאַמר ׁשּוָבה ְיֹהָוה ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל: קּוָמה ְיֹהָוה ִלְמנּוָחֶתֽ
ִּתי  ַקח טֹוב ָנַתֽ ָך: ִּכי ֶלֽ ָך ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶחֽ יָך ְיַרֵּנֽנּו: ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ֶדק ַוֲחִסיֶדֽ ֹּכֲהֶנֽיָך ִיְלְּבׁשּו ֶצֽ
יָה ַּדְרֵכי ֽנַֹעם ְוָכל  יָה ְמֻאָּׁשר: ְּדָרֶכֽ ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֽזֹבּו: ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְותֹוְמֶכֽ

ֶדם: ינּו ְּכֶקֽ יָך ְוָנֽׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמֽ נּו ְיֹהָוה ֵאֶלֽ יָה ָׁשלֹום: ֲהִׁשיֵבֽ ְנִתיבֹוֶתֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי 
ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא 
ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא 

ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ָּלא ּוְלֵעֽ ְלֵעֽ

ָך: ינּו: ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֽ ֶדל ֵלאֹלֵהֽ ִּכי ֵׁשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֽ
ינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ

ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹּכל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני 
ַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: ְבֵניֶהם ְלַמֽ

ֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים: נּו ְּבֵסֽ ֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבֽ נּו ְלַחִּיים ֶמֽ ָזְכֵרֽ
יַע ּוָמֵגן: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

ֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים  יַע: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשֽ
ַעל ְּגבּורֹות  ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ

יַח ְיׁשּוָעה: ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל  ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ָּבעֹוָלם ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום. ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֽ
ֶזה ְוָאַמר:

רּו: ֶרץ ְּכבֹודֹו:    ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך יֹאֵמֽ ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל ָהָאֽ
ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיֹהָוה ִמְּמקֹומֹו:      ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאמֹר:

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּוָיּה: ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ

ינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי  ינּו ִמִּפֽ ָך ּוְלֵנַֽצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש ְוִׁשְבֲחָך ֱאֹלֵהֽ ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֽ
ָּתה: ֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאֽ ֵאל ֶמֽ

ָלה: ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך ֶּסֽ

אָת. ְוִייָרֽאּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים  יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ְענּו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ

אָת: ינּו ֶׁשַהִּׁשְלטֹון ְלָפֶנֽיָך ֹעז ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
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יָך ּוִפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִׂשְמָחה  יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשֽ ָך ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיֹהָוה ְלַעֶּמֽ
ינּו: ָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ָך ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ ֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ ָך ּוְצִמיַחת ֶקֽ ָך ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ ְלַאְרֶצֽ

יָה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה  ָתה ִּתְקָּפץ ִּפֽ ילּו ְועֹוָלֽ חּו ִויָׁשִרים ַיֲעֽלֹזּו ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגֽ ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
ֶרץ: ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ

ָך. ַּכָּכתּוב  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ּוִבירּוָׁשַלֽ יָך ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ ָך ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ְלַבֶּדֽ
ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: ָך ִיְמֹלְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהֽ ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשֽ

יָך. ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש  ָך ְוֵאין ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדֽ ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש: ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהֶּמֽ

נּו  נּו ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתֽ נּו. ְורֹוַמְמָּתֽ יָת ָּבֽ נּו ְוָרִצֽ ְבָּת אֹוָתֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
ינּו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ אָת: ַוִּתֶּתן ָלֽ ינּו ָקָרֽ ָך. ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ נּו ַמְלֵּכֽ יָך. ְוֵקַרְבָּתֽ ְּבִמְצֹוֶתֽ

ְּבַאֲהָבה )ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְו( ֶאת־יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. יֹום )ִזְכרֹון( ְּתרּוָעה )ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש 
ִים: ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו ְוִזְכרֹון  ינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך.  ִים ִעיר ָקְדֶׁשֽ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלֽ יַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדֽ ינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשֽ ֲאבֹוֵתֽ

ינּו ּבֹו  נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. ָזְכֵרֽ ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֽ
ינּו  נּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנֽנּו. ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵעֽ ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדֽ

ָּתה: ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ יָך ֵעיֵנֽינּו. ִּכי ֵאל ֶמֽ נּו. ִּכי ֵאֶלֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ

ָך ְוהֹוַפע  ֶרץ ִּביָקֶרֽ ָך ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֽ ינּו. ְמלֹוְך ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶדֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ָך. ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה  ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָֽך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצֽ

ָלה: ֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשֽ ְיַצְרּתֹו ְויֹאַמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֽ

ָך  נּו ִמּטּוֶבֽ ָך ַׂשְּבֵעֽ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ יָך ְוֵתן ֶחְלֵקֽ נּו ְּבִמְצֹוֶתֽ נּו( ַקְּדֵׁשֽ ינּו ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ )ֱאֹלֵהֽ
ָך ְוָיֽנּוחּו בֹו ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי  ינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת ָקְדֶׁשֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָך: )ְוַהְנִחיֵלֽ נּו ִּביׁשּוָעֶתֽ ְוַׂשְּמֵחֽ

נּו ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת ִּכי ַאָּתה ֱאֹלִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  ָך( ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ְׁשֶמֽ
ֶרץ ְמַקֵּדׁש )ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל ְויֹום ַהִּזָּכרֹון: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ֶמֽ

ָך ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל,  ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתֽ ְרֵצה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ָך: ְוֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ְּבׁשּוְבָך  ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ

ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

נּו ַאָּתה  ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור ַחֵּיֽינּו ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך ְוַעל  ָך ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ ָך ַעל ַחֵּיֽינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֽ הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ

ִים, ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו  ֶרב ָוֽבֶֹקר ְוָצֳהָרֽ יָך ֶׁשְּבָכל ֵעת, ֶעֽ יָך ְוטֹובֹוֶתֽ נּו ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ ִנֶּסֽ
ינּו ָלְך: יָך, ֵמעֹוָלם ִקִּוֽ ּמּו ֲחָסֶדֽ יָך ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ ַרֲחֶמֽ

נּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית  ינּו ֱאֹלֵהי ָכל ָּבָׂשר יֹוְצֵרֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ מֹוִדים ֲאַנְֽחנּו ָלְך ָׁשַאָּתה הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
נּו ְוֶתֱאסֹוף  נּו ֵּכן ְּתַחֵּיֽינּו ּוְתַקְּיֵמֽ נּו ְוִקַּיְמָּתֽ ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתֽ

נּו מֹוִדים ָלְך,  יָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָֽך ּוְלָעְבְּדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ַעל ֶׁשָאֽ ָך ִלְׁשמֹור ֻחֶּקֽ ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשֽ ָּגֻלּיֹוֵתֽ
ָּברּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות:

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ
ָך: ּוְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתֽ
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ָלה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָלה ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ֶּסֽ
ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

נּו ְּכֶאָחד  ינּו ֻּכָּלֽ נּו ָאִבֽ ָך, ָּבְרֵכֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ ֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֽ ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֽ
ֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים  ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֽ נּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ָּת ָּלֽ ְּבאֹור ָּפֶנֽיָך ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֽיָך ָנַתֽ

ֶפר ַחִּיים  ָך. ְּבֵסֽ ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ
ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶנֽיָך ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים 

ּוְלָׁשלֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום )נ"א ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום(:

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

ֱאֹלַהי ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה ְּפַתח 
יָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי ְוֹכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם:  ָך ּוְבִמְצֹוֶתֽ ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתֽ

ַען ֵיָחְלצּון  ָך. ְלַמֽ ַען ּתֹוָרֶתֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְקֻדָּׁשֶתֽ ַען ְיִמיֶנָֽך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ָך, ֲעֵׂשה ְלַמֽ ַען ְׁשֶמֽ ֲעֵׂשה ְלַמֽ
ִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֹעֶׂשה ַהָּׁשלֹום  יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנֽ יָך הֹוִׁשֽ ְיִדיֶדֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

נּו  ינּו ְוֵתן ֶחְלֵקֽ ינּו ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
ִם  ָך: ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלֽ ְּבתֹוָרֶתֽ

ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות:

אנּו ְלָפֶנֽיָך: נּו ָחָטֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָּתה: ֶלְך ֶאָּלא ָאֽ נּו ֶמֽ נּו ֵאין ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: ַען ְׁשֶמֽ נּו ְלַמֽ נּו ֲעֵׂשה ִעָּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׁשָנה טֹוָבה: נּו ַחֵּדׁש ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות: נּו ַּבֵּטל ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו: נּו ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשֹוְנֵאֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו: נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו: נּו ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו: נּו ְסתֹום ִּפּיֹות ַמְׂשִטיֵנֽנּו ּוְמַקְטִריֵגֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: ֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית ְוָעו ֹן ִמְּבֵני ְבִריֶתֽ ֶבר ְוֶחֽ נּו ַּכֵּלה ֶּדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך: נּו ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו: נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעו ֹנֹוֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך: ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו: יָך ָהַרִּבים ָּכל ִׁשְטֵרי חֹובֹוֵתֽ נּו ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶנֽיָך: נּו ַהֲחִזיֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: נּו ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶּמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ְקַרע ֽרַֹע ְּגַזר ִּדיֵנֽנּו: ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶנֽיָך: נּו ָזְכֵרֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַחִּיים טֹוִבים: נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה: נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה: נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ֶפר ְזֻכּיֹות: נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה: נּו ְּבֵסֽ נּו ָּכְתֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב: נּו ַהְצַמח ָלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך: ֶרן ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: ֶרן ְמִׁשיֶחֽ נּו ָהֵרם ֶקֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

Omit on Shabbos
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יָך: ינּו ִמִּבְרכֹוֶתֽ נּו ַמֵּלא ָיֵדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ינּו ָׂשָבע: נּו ַמֵּלא ֲאָסֵמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו: נּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלֽ נּו ְׁשַמע קֹוֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו: נּו ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו: ִים ִלְתִפָּלֵתֽ נּו ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ָזכֹור ִּכי ָעָפר ֲאָנְֽחנּו: ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו ֵריָקם ִמְּלָפֶנֽיָך: נּו ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהֹּזאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך: ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו: ינּו ְוַטֵּפֽ ינּו ְוַעל עֹוָלֵלֽ נּו ֲחמֹול ָעֵלֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: ַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ָך: ַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
ָך: ִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמֽ ַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

יָך ַהָּׁשפּוְך: נּו ְנקֹום ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם לֹא ְלַמֲעֵנֽנּו: ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

נּו: נּו ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵעֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
יָך ָהַרִּבים: ַען ַרֲחֶמֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ינּו: ַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלֽ נּו ֲעֵׂשה ְלַמֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ
נּו: ֶסד ְוהֹוִׁשיֵעֽ נּו ְצָדָקה ָוֶחֽ נּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמֽ נּו ָחֵּנֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ִּכי ֵאין ָּבֽ ינּו ַמְלֵּכֽ ָאִבֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי 
ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא 
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִּתְתַקֵּבל  ָּלא ּוְלֵעֽ ְלֵעֽ

ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן 
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו  ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

נּו  נּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
ֶבל ָוִריק  נּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם: ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ָלֶהֽ נּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלֽ ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ

ֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש  יַע, ַוֲאַנְֽחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשֽ
ַעל, ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי  ִים ִמַּמֽ ֶרץ, ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֽ ִים ְויֹוֵסד ָאֽ ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמֽ

ֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל  נּו ֶאֽ ינּו ֵאין עֹוד, ֱאֶמת ַמְלֵּכֽ ְמרֹוִמים, הּוא ֱאֹלֵהֽ
ַחת ֵאין עֹוד: ֶרץ ִמָּתֽ ַעל ְוַעל ָהָאֽ ִים ִמַּמֽ ָך ִּכי ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֽ ְלָבֶבֽ

ֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ֶרת ֻעֶּזָֽך ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֽ ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ
יָך ָּכל ִרְׁשֵעי  ָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶלֽ ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמֽ

ינּו ִיְכְרעּו  ֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון: ְלָפֶנֽיָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהֽ ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ִּכי ְלָך ִתְכַרע ָּכל ֶּבֽ ֶרץ, ַיִּכֽ ָאֽ
ָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי  נּו, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֽ ְוִיּֽפֹלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתֽ
ָך ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ♦ ְוֶנֱאַמר  ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלֽעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלֹוְך ְּבָכבֹוד, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ

ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֽ

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ִיְתָּבַרְך 

ָּלא  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא  ּוְלֵעֽ

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ַהָּׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום  ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלֽ
ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:


