סדר תפילות ראש השנה
לשנת תשפ"א

Elul 5870
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

תפילת מנחה לערב ראש השנה
ֹלהיוְּ :ת ִהּלָ ה
יתָך עֹוד יְ ַהלְ לֽ ּוָך ֶ ּֽסלָ הַ :א ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁש ָּכֽכָ ה ּלֹו ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשיְ הֹוָ ה ֱא ָ
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶ ֽ
ַא ְׁש ֵרי ְ
לֹוהי ַה ֶ ּֽמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ דְּ :בכָ ל־יֹום ֲא ָב ְר ֶכֽךָ וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
רֹומ ְמָך ֱא ַ
לְ ָדוִ ד ֲא ִ
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵ ֽח ֶקרּ :דֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח ַמעֲ ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶ ֹֽתיָך יַ ִּגֽידּוֲ :ה ַדר
וָ עֶ דּ :גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְ
ב־טּובָך ִ ֽיַּביעּו
ְ
ֹאמרּו ּוגְ ֻדּלָ ְתָך ֲא ַס ְּפ ֶ ֽרּנָ ה :זֵ ֽכֶ ר ַר
נֹורא ֶ ֹֽתיָך י ֵ
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ֶ ֹֽתיָך ָא ִ ֽׂש ָיחה :וֶ עֱ זּוז ְ
ּכְ בֹוד ֶ ֽ
ל־מ ֲע ָׂשיו:
ל־ח ֶסד :טֹוב־יְ הֹוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו ַעל־ּכָ ַ
וְ צִ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ ֽנּוַ :חּנּון וְ ַרחּום יְ הֹוָ ה ֶ ֽא ֶרְך ַא ַ ּֽפיִ ם ּוגְ ָד ָ ֽ
הֹוד ַיע לִ ְבנֵ י
בּור ְתָך יְ ַד ֵ ּֽברּו :לְ ִ ֽ
ֹאמרּו ּוגְ ָ
כּותָך י ֵ
ל־מעֲ ֶ ֽׂשיָך וַ ֲח ִס ֶ ֽידיָך ָיְב ְרכֽ ּוכָ הּ :כְ בֹוד ַמלְ ְ
יֹודּוָך יְ הֹוָ ה ּכָ ַ
ֽ
סֹומְך
ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל־ּדֹור וָ דֹרֵ :
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל־עֹלָ ִמים ֶ
ָה ָא ָדם ּגְ בּור ָֹתיו ּוכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹוַ :מלְ ְ
ת־אכְ לָ ם ְּב ִעּתֹו:
נֹותן־לָ ֶהם ֶא ָ
פּופים :עֵ ינֵ י־כֹל ֵא ֶלֽיָך יְ ַׂש ֵ ּֽברּו וְ ַא ָּתה ֵ
ל־הּכְ ִ
זֹוקף לְ כָ ַ
ל־הּנ ְֹפלִ ים וְ ֵ
יְ הֹוָ ה לְ כָ ַ
ל־מ ֲע ָׂשיוָ :קרֹוב יְ הֹוָ ה לְ כָ ל־
ל־ּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד ְּבכָ ַ
ל־חי ָרצֹון :צַ ִּדיק יְ הֹוָ ה ְּבכָ ְ
ּומ ְׂש ִ ּֽביעַ לְ כָ ַ
ּפֹות ַח ֶאת־יָ ֶ ֽדָך ַ
ֵֽ
ׁשֹומר יְ הֹוָ ה
יֹוׁש ֵיעםֵ :
ת־ׁשוְ עָ ָתם יִ ְׁש ַמע וְ ִ
ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻ ֽאהּו ֶב ֱא ֶמתְ :רצֹון־יְ ֵר ָאיו יַ עֲ ֶׂשה וְ ֶא ַ
ל־ּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם
ל־ה ְר ָׁשעִ ים יַ ְׁש ִמידְּ ♦ :ת ִהּלַ ת יְ הֹוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך ּכָ ָ
ֶאת־ּכָ ל־א ֲֹה ָביו וְ ֵאת ּכָ ָ
וָ עֶ ד :וַ ֲאנַ ְֽחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד־עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה:
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יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א ִמן
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
אֹלהינּו:
ּכִ י ֵׁשם יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָרא ָהבּו ֹֽג ֶדל לֵ ֵ ֽ
ֲאדֹנָ יְׂ ,ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ִּופי יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך:

אֹלהי יַ ֲעקֹב ָה ֵאל ַהּגָ דֹול
ֹלהי יִ צְ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
גֹואל לִ ְבנֵ י
ּומ ִביא ֵ
טֹובים וְ קֹונֵ ה ַהּכֹל וְ זֹוכֵ ר ַח ְס ֵדי ָאבֹות ֵ
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִ
ּנֹורא ֵאל עֶ לְ יֹון ֵ
ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ּומגֵ ןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ּומֹוׁשיעַ ָ
ְבנֵ ֶיהם לְ ַ ֽמעַ ן ְׁשמֹו ְּב ַא ֲה ָבהֽ ֶ :מלֶ ְך עֹוזֵ ר ִ ֽ
הֹוׁשיעַ ְ :מכַ לְ ּכֵ ל ַחּיִ ים ְּב ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחּיֵ ה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים
ַא ָּתה גִ ּבֹור לְ עֹולָ ם ֲאדֹנָ י ְמ ַחּיֶ ה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ִ ֽ
יׁשנֵ י ָע ָפרִ ,מי כָ ֽמֹוָך ַ ּֽב ַעל ּגְ בּורֹות
ּומ ַקּיֵ ם ֱאמּונָ תֹו לִ ֵ
סּורים ְ
ּומ ִּתיר ֲא ִ
רֹופא חֹולִ ים ַ
נֹופלִ ים וְ ֵ
סֹומְך ְ
ַר ִּבים ֵ
ּומצְ ִ ֽמ ַיח יְ ׁשּועָ ה :וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה לְ ַה ֲחיֹות ֵמ ִתיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
ּומ ַחּיֶ ה ַ
ֹומה ּלָ ְך ֶ ֽמלֶ ְך ֵמ ִמית ְ
ּומי ּֽד ֶ
ִ
ְמ ַחּיֵ ה ַה ֵּמ ִתים:
יאָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל
יׁשים אֹותֹו ִּב ְׁש ֵמי ָמרֹוםּ .כַ ּכָ תּוב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ ֽ
נְ ַק ֵּדׁש ֶאת ִׁש ְמָך ָּבעֹולָ ם ּכְ ֵׁשם ֶׁש ַּמ ְק ִּד ִ
זֶ ה וְ ָא ַמר:
ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ְמל ֹא כָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ּכְ בֹודֹו:
ֹאמרּו:
לְ עֻ ָּמ ָתם ָּברּוְך י ֵ ֽ
ָּברּוְך ּכְ בֹוד יְ הֹוָ ה ִמ ְּמקֹומֹו:
ְּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְׁשָך ּכָ תּוב לֵ אמֹר:
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹרַ :הלְ לּויָ ּה:
יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
ֹלהינּו ִמ ִ ּֽפינּו ל ֹא יָ מּוׁש לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ּכִ י
לְ דֹור וָ דֹור נַ ּגִ יד ּגָ ְד ֶלָֽך ּולְ נֵ ֽצַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָּׁש ְתָך ְנַק ִּדיׁש וְ ִׁש ְב ֲחָך ֱא ֵ ֽ
ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש ָ ֽא ָּתהָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ָה ֵאל ַה ָּקדֹוׁש:
דֹוׁשים ְּבכָ ל יֹום יְ ַהלְ לֽ ּוָך ֶ ּֽסלָ הָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ָה ֵאל ַה ָּקדֹוׁש:
ַא ָּתה ָקדֹוׁש וְ ִׁש ְמָך ָקדֹוׁש ְּוק ִ
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ּומלַ ֵּמד לֶ ֱאנֹוׁש ִּבינָ הָ :חּנֵ ֽנּו ֵמ ִא ְּתָך ֵּדעָ ה ִּבינָ ה וְ ַה ְׂשּכֵ לָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה חֹונֵ ן
ַא ָּתה חֹונֵ ן לְ ָא ָדם ַ ּֽדעַ ת ְ
ַה ָ ּֽדעַ ת:
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה לְ ָפנֶ ֽיָךָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
בֹוד ֶ ֽתָך וְ ַה ֲחזִ ֵ ֽירנּו ִּב ְת ָ
תֹור ֶ ֽתָך וְ ָק ְר ֵ ֽבנּו ַמלְ ֵּכֽנּו לַ עֲ ָ
יבנּו ָא ִ ֽבינּו לְ ָ
ֲה ִׁש ֵ ֽ
ׁשּובה:
ָהרֹוצֶ ה ִּב ְת ָ
סֹול ַֽח ָ ֽא ָּתהָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַחּנּון
מֹוחל וְ ֵ
ְסלַ ח ָלֽנּו ָא ִ ֽבינּו ּכִ י ָח ָ ֽטאנּו ְמ ַחל ָלֽנּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכִ י ָפ ָ ֽׁשעְ נּוּ ,כִ י ֵ
ַה ַּמ ְר ֶּבה לִ ְסלֽ ַֹוח:
ּגֹואל
ּגֹואל ָחזָ ק ָ ֽא ָּתהָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֵ
יבנּו ּוגְ ָא ֵלֽנּו ְמ ֵה ָרה לְ ַ ֽמ ַען ְׁש ֶ ֽמָך ּכִ י ֵ
ְר ֵאה ְבעָ נְ יֵ ֽנּו וְ ִ ֽר ָיבה ִר ֵ ֽ
יִ ְׂש ָר ֵאל:
ּכֹותינּוּ .כִ י ֵאל
פּואה ְׁשלֵ ָמה לְ כָ ל ַמ ֵ ֽ
יענּו וְ נִ ּוָ ֵ ֽׁשעָ ה ּכִ י ְת ִהּלָ ֵ ֽתנּו ָ ֽא ָּתה וְ ַהעֲ לֵ ה ְר ָ
הֹוׁש ֵ ֽ
ְר ָפ ֵ ֽאנּו יְ הֹוָ ה וְ נֵ ָר ֵפא ִ
רֹופא חֹולֵ י עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל:
רֹופא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָ ֽא ָּתהָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֵ
ֶ ֽמלֶ ְך ֵ
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טֹובה ,וְ ֵתן ְּב ָרכָ ה ַעל ְּפנֵ י
בּוא ָתּה לְ ָ
ֹלהינּו ֶאת ַה ָּׁשנָ ה ַהּזֹאת וְ ֶאת ּכָ ל ִמינֵ י ְת ָ
ָּב ֵרְך עָ ֵלֽינּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּטּובָך ָּוב ֵרְך ְׁשנָ ֵתנּו ּכַ ָּׁשנִ ים ַהּטֹובֹותָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ָב ֵרְך ַה ָּׁשנִ ים:
ָה ֲא ָד ָמה וְ ַׂש ְּב ֵ ֽענּו ִמ ֶ ֽ

ּיֹותינּו וְ ַק ְּב ֵ ֽצנּו יַ ַֽחד ֵמ ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ָה ָ ֽא ֶרץָּ :ברּוְך ַא ָּתה
רּותנּו וְ ָׂשא נֵ ס לְ ַק ֵּבץ ּגָ לֻ ֵ ֽ
ׁשֹופר ּגָ דֹול לְ ֵח ֵ ֽ
ְּת ַקע ְּב ָ
יְ הֹוָ ה ְמ ַק ֵּבץ נִ ְד ֵחי עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל:
ּומלֹוְך ָע ֵלֽינּו ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
ׁשֹופ ֵ ֽטינּו ּכְ ָב ִראׁשֹונָ ה וְ יֹועֲ ֵ ֽצינּו ּכְ ַב ְּת ִחּלָ ה וְ ָה ֵסר ִמ ֶ ּֽמּנּו יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה ְ
ָה ִ ֽׁש ָיבה ְ
ּומ ְׁש ָּפט:
לְ ַב ְּדָך ְּב ֶ ֽח ֶסד ְּוב ַר ֲח ִמים וְ צַ ְּד ֵ ֽקנּו ַב ִמ ְׁש ָּפטָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֶ ֽמלֶ ְך א ֵֹהב צְ ָד ָקה ִ
ֹיְביָך ְמ ֵה ָרה יִ ּכָ ֵ ֽרתּו ,וְ ַהּזֵ ִדים ְמ ֵה ָרה
ֹאבד וְ כָ ל א ֶ ֽ
וְ לַ ַּמלְ ִׁשינִ ים ַאל ְּת ִהי ִת ְקוָ ה וְ כָ ל ָה ִר ְׁשעָ ה ּכְ ֶרגַ ע ּת ֵ
ֽיע זֵ ִדים:
ּומכְ ִנ ַ
ׁשֹובר א ִֹיְבים ַ
ְתעַ ֵּקר ְּות ַׁש ֵּבר ְּות ַמּגֵ ר וְ ַתכְ נִ יעַ ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֵ

סֹופ ֵר ֶיהם וְ ַעל ּגֵ ֵרי ַה ֶּצ ֶֽדק וְ ָע ֵלֽינּו
עַ ל ַהּצַ ִּד ִיקים וְ עַ ל ַה ֲח ִס ִידים וְ עַ ל זִ ְקנֵ י עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל וְ עַ ל ְּפלֵ ַיטת ְ
ּבֹוט ִחים ְּב ִׁש ְמָך ֶּב ֱא ֶמת וְ ִׂשים ֶחלְ ֵ ֽקנּו ִע ָּמ ֶהם לְ עֹולָ ם
ֹלהינּו וְ ֵתן ָׂשכָ ר טֹוב לְ כָ ל ַה ְ
יֶ ֱהמּו ַר ֲח ֶ ֽמיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּומ ְב ָטח לַ ּצַ ִּד ִיקים:
וְ ל ֹא נֵ בֹוׁש ּכִ י ְבָך ָב ָ ֽט ְחנּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ִמ ְׁשעָ ן ִ
אֹותּה ְּב ָקרֹוב ְּביָ ֵ ֽמינּו ִּבנְ יַ ן
ירּוׁש ַלֽיִ ם עִ ְירָך ְּב ַר ֲח ִמים ָּתׁשּוב וְ ִת ְׁשּכֹון ְּבתֹוכָ ּה ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ַ ּֽב ְר ָּת ְּובנֵ ה ָ
וְ לִ ָ
רּוׁש ָלֽיִ ם:
עֹולָ ם וְ כִ ֵּסא ָדוִ ד ְמ ֵה ָרה לְ תֹוכָ ּה ָּתכִ יןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ּבֹונֵ ה יְ ָ
ֶאת ֶצ ַֽמח ָּדוִ ד עַ ְב ְּדָך ְמ ֵה ָרה ַתצְ ִ ֽמ ַיח וְ ַק ְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּועָ ֶ ֽתָךּ ,כִ י לִ יׁשּועָ ְתָך ִקִ ּֽוינּו ּכָ ל ַהּיֹוםָּ :ברּוְך ַא ָּתה
יְ הֹוָ ה ַמצְ ִ ֽמ ַיח ֶ ֽק ֶרן יְ ׁשּועָ ה:
ׁשֹומ ַע
ֹלהינּו חּוס וְ ַר ֵחם עָ ֵלֽינּו וְ ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ְּוב ָרצֹון ֶאת ְּת ִפּלָ ֵ ֽתנּוּ ,כִ י ֵאל ֵ ֽ
קֹולֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ְׁש ַמע ֵ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפּלַ ת ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל
יבנּוּ ,כִ י ַא ָּתה ֵ ֽ
ּומּלְ ָפנֶ ֽיָך ַמלְ ֵּכֽנּו ֵר ָיקם ַאל ְּת ִׁש ֵ ֽ
ְּת ִפּלֹות וְ ַת ֲחנּונִ ים ָ ֽא ָּתה ִ
ׁשֹומעַ ְּת ִפּלָ ה:
ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֵ ֽ
יתָך וְ ִא ֵּׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל,
בֹודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶ ֽ
ֹלהינּו ְּבעַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּוב ְת ִפּלָ ָתם .וְ ָה ֵׁשב ֶאת ָהעֲ ָ
ְרצֵ ה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ׁשּובָך
בֹודת יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָך :וְ ֶת ֱחזֶ ֽינָ ה ֵעינֵ ֽינּו ְּב ְ
ְּות ִפּלָ ָתם ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצֹון ְּות ִהי לְ ָרצֹון ָּת ִמיד עֲ ַ
לְ צִ ּיֹון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ֲחזִ יר ְׁשכִ ינָ תֹו לְ צִ ּיֹון:
בֹותינּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד צּור ַחּיֵ ֽינּו ָמגֵ ן יִ ְׁש ֵ ֽענּו ַא ָּתה
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
מֹותינּו ַה ְּפקּודֹות לָ ְך וְ ַעל
סּורים ְּביָ ֶ ֽדָך וְ עַ ל נִ ְׁש ֵ ֽ
נֹודה ּלְ ָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך עַ ל ַחּיֵ ֽינּו ַה ְּמ ִ
הּוא לְ דֹור וָ דֹור ֶ
טֹובֹותיָך ֶׁש ְּבכָ ל עֵ תֽ ֶ ,ע ֶרב וָ ֽב ֶֹקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ ,הּטֹוב ּכִ י ל ֹא כָ לּו
ֶֽ
אֹותיָך וְ
נִ ֶ ּֽסיָך ֶׁש ְּבכָ ל יֹום עִ ָ ּֽמנּו וְ עַ ל נִ ְפלְ ֶ ֽ
ַר ֲח ֶ ֽמיָך וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּכִ י ל ֹא ַ ֽתּמּו ֲח ָס ֶ ֽדיָךֵ ,מעֹולָ ם ִקִ ּֽוינּו לָ ְך:
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אׁשית
ֹלהי כָ ל ָּב ָׂשר יֹוצְ ֵ ֽרנּו יֹוצֵ ר ְּב ֵר ִ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
יתנּו וְ ִקּיַ ְמ ָ ּֽתנּו ּכֵ ן ְּת ַחּיֵ ֽינּו ְּות ַקּיְ ֵ ֽמנּו וְ ֶת ֱאסֹוף
הֹודאֹות לְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש עַ ל ֶׁש ֶה ֱחיִ ָ ֽ
ְּב ָרכֹות וְ ָ
מֹודים לָ ְך,
ּיֹותינּו לְ ַחצְ רֹות ָק ְד ֶ ֽׁשָך לִ ְׁשמֹור ֻח ֶ ּֽקיָך וְ לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונֶ ָֽך ּולְ עָ ְב ְּדָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ ם ַעל ֶׁש ָ ֽאנּו ִ
ּגָ לֻ ֵ ֽ
הֹודאֹות:
ָּברּוְך ֵאל ַה ָ
יֹודּוָך ֶ ּֽסלָ ה וִ ַיהלְ לּו ֶאת ִׁש ְמָך
רֹומם ִׁש ְמָך ַמלְ ֵּכֽנּו ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד :וְ כֹל ַה ַחּיִ ים ֽ
וְ עַ ל ּכֻ ּלָ ם יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְת ַ
ֶּב ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵ ֽתנּו וְ עֶ זְ ָר ֵ ֽתנּו ֶ ֽסלָ הָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַהּטֹוב ִׁש ְמָך ּולְ ָך נָ ֶאה לְ הֹודֹות:
ָׁשלֹום ָרב עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְּמָך ָּת ִׂשים לְ עֹולָ ם ּכִ י ַא ָּתה הּוא ֶ ֽמלֶ ְך ָאדֹון לְ כָ ל ַה ָּׁשלֹום וְ טֹוב ְּב ֵעינֶ ֽיָך לְ ָב ֵרְך
לֹומָךָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ְּמ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ָּׁשלֹום:
ֶאת עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל עֵ ת ְּובכָ ל ָׁשעָ ה ִּב ְׁש ֶ ֽ
ּוׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ִׁשי ִתּדֹום וְ נַ ְפ ִׁשי ּכֶ ָע ָפר לַ ּכֹל ִּת ְהיֶ ה ְּפ ַתח
ֹלהי נְ צֹור לְ ׁשֹונִ י ֵמ ָרע ְ
ֱא ַ
חֹוׁש ִבים עָ לַ י ָרעָ ה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ַׁש ְב ָּתם:
ֹותיָך ִּת ְרּדֹף נַ ְפ ִׁשי וְ כֹל ַה ְ
תֹור ֶ ֽתָך ְּוב ִמצְ ֶ ֽ
לִ ִּבי ְּב ָ
ּתֹור ֶ ֽתָך .לְ ַ ֽמ ַען יֵ ָחלְ צּון
עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְׁש ֶ ֽמָך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן יְ ִמינֶ ָֽך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְק ֻד ָּׁש ֶ ֽתָך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ָ
גֹואלִ י :ע ֶֹׂשה ָׁשלֹום
צּורי וְ ֲ
הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵ ֽנִ י :יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
יְ ִד ֶ ֽידיָך ִ ֽ
ֹלהינּו
רֹומיו הּוא יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִּב ְמ ָ
תֹור ֶ ֽתָך :וְ ָׁשם נַ ֲע ָב ְדָך ְּביִ ְר ָאה ּכִ ֵימי
בֹותינּו ֶׁש ָּיִּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו ְּב ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
וֵ ֵ
ירּוׁש ָל ִֽם ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות:
הּודה וִ ָ
עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות :וְ עָ ְר ָבה לַ יהֹוָ ה ִמנְ ַחת יְ ָ
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יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א ִמן
נַּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
רֹומם וְ יִ ְת ֵ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
עּותהֹון
לֹותהֹון ָּוב ְ
ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןִּ :ת ְת ַק ֵּבל צְ ְ
ְּדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִב ְׁש ַמּיָ א וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים ָע ֵלֽינּו וְ עַ ל
רֹומיו הּוא יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
אׁשית ֶׁשּל ֹא עָ ָ ֽׂשנּו ּכְ גֹויֵ י ָה ֲא ָרצֹות וְ ל ֹא ָׂש ָ ֽמנּו
עָ ֵלֽינּו לְ ַׁש ֵ ּֽב ַח לַ ֲאדֹון ַהּכֹל לָ ֵתת ּגְ ֻדּלָ ה לְ יֹוצֵ ר ְּב ֵר ִ
גֹור ֵלֽנּו ּכְ כָ ל ֲהמֹונָ םֶׁ :ש ֵהם ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים לָ ֶ ֽה ֶבל וָ ִריק
ּכְ ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמה ֶׁשּל ֹא ָׂשם ֶחלְ ֵ ֽקנּו ּכָ ֶהם וְ ָ
ּומֹודים לִ ְפנֵ י ֶ ֽמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש
ּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ִ
ּכֹורעִ ים ִ
יֹוׁשיעַ  ,וַ ֲאנַ ְֽחנּו ְ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ים ֶאל ֵאל ל ֹא ִ ֽ
ִ
ּוׁשכִ ינַ ת ֻעּזֹו ְּבגָ ְב ֵהי
ּומֹוׁשב יְ ָקרֹו ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ לְ ,
ַ
יֹוסד ָ ֽא ֶרץ,
נֹוטה ָׁש ַ ֽמיִ ם וְ ֵ
ָּברּוְך הּואֶׁ ,שהּוא ֶ
תֹורתֹו וְ יָ ַד ְע ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל
ֹלהינּו ֵאין עֹודֱ ,א ֶמת ַמלְ ֵּכֽנּו ֶ ֽא ֶפס זּולָ תֹו ּכַ ּכָ תּוב ְּב ָ
רֹומים ,הּוא ֱא ֵ ֽ
ְמ ִ
ֹלהים ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ ל וְ עַ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִמ ָ ּֽת ַחת ֵאין עֹוד:
לְ ָב ֶ ֽבָך ּכִ י יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִ
ֹלהינּו לִ ְראֹות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת עֻ ּזֶ ָֽך לְ ַהעֲ ִביר ּגִ ּלּולִ ים ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ וְ ָה ֱאלִ ילִ ים
עַ ל ּכֵ ן נְ ַקּוֶ ה לְ ָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּכָ רֹות יִ ּכָ ֵרתּון לְ ַת ֵּקן עֹולָ ם ְּב ַמלְ כּות ַׁש ַּדי וְ כָ ל ְּבנֵ י ָב ָׂשר יִ ְק ְראּו ִב ְׁש ֶ ֽמָך ,לְ ַה ְפנֹות ֵא ֶלֽיָך ּכָ ל ִר ְׁש ֵעי
ֹלהינּו יִ כְ ְרעּו
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ּכִ י לְ ָך ִתכְ ַרע ּכָ ל ֶ ּֽב ֶרְך ִּת ָּׁש ַבע ּכָ ל לָ ׁשֹון :לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ָ ֽא ֶרץ ,יַ ִ ּֽכירּו וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל ְ
כּותָך ,וְ ִת ְמֹלְך עֲ לֵ ֶיהם ְמ ֵה ָרה לְ עֹולָ ם וָ ֶעד,
וְ יִ ּֽפֹלּו ,וְ לִ כְ בֹוד ִׁש ְמָך יְ ָקר יִ ֵ ּֽתנּו ,וִ ַיק ְּבלּו כֻ ּלָ ם ֶאת עֹול ַמלְ ֶ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד :וְ נֶ ֱא ַמר
ּכִ י ַה ַּמלְ כּות ֶׁשּלְ ָך ִהיא ּולְ ֽעֹולְ ֵמי עַ ד ִּת ְמלֹוְך ְּבכָ בֹודּ ,כַ ּכָ תּוב ְּב ָ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד:
וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה לְ ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יְ הֹוָ ה ֶא ָחד ְ
קדיש יתום
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן
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ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת :טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהֹוָ ה ּולְ זַ ֵּמר לְ ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון :לְ ַהּגִ יד ַּב ּֽב ֶֹקר ַח ְס ֶ ּֽדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך
ַּבּלֵ ילֹות :עֲ לֵ י־עָ ׂשֹור וַ עֲ לֵ י־נָ ֶֽבל עֲ לֵ י ִהּגָ יֹון ְּבכִ ּנֹורּ :כִ י ִׂש ַּמ ְח ַ ּֽתנִ י יְ הֹוָ ה ְּב ָפ ֳע ֶלָֽך ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶ ֽדיָך ֲא ַרּנֵ ן:
ֹא־יָבין ֶאת־זֹאת:
יׁש־ּבעַ ר ל ֹא יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ִ
ַמה־ּגָ ְדלּו ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך יְ הֹוָ ה ְמאֹד עָ ְמקּו ַמ ְח ְׁשב ֶ ֹֽתיָךִ :א ַ ֽ
ל־ּפֹעֲ לֵ י ָ ֽאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם עֲ ֵדי־עַ ד :וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הֹוָ הּ :כִ י
ִּב ְפ ֽר ַֹח ְר ָׁשעִ ים ּכְ מֹו ֵ ֽע ֶׂשב וַ ּיָ ִ ֽציצּו ּכָ ֽ
ֹּלתי ְּב ֶ ֽׁש ֶמן
ל־ּפֹעֲ לֵ י ָ ֽאוֶ ן :וַ ָ ּֽת ֶרם ּכִ ְר ֵאים ַק ְרנִ י ַּב ִ
ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ֽ
ֹיְביָך י ֵ ֽ
י־הּנֵ ה א ֶ ֽ
ֹיְביָך יְ הֹוָ ה ּכִ ִ
ִהּנֵ ה א ֶ ֽ
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים עָ לַ י ְמ ֵרעִ ים ִּת ְׁש ַ ֽמעְ נָ ה ָאזְ נָ י ♦ :צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ּכְ ֶ ֽא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון
ַרעֲ נָ ן :וַ ַּת ֵּבט עֵ ינִ י ְּב ָ
ֹלהינּו יַ ְפִ ֽריחּו :עֹוד יְ נּובּון ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַר ֲענַ ּנִ ים יִ ְהיּו:
יִ ְׂשּגֶ הְׁ :שתּולִ ים ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֱא ֵ ֽ
צּורי וְ ל ֹא־עַ וְ ָל ָֽתה ּבֹו:
לְ ַהּגִ יד ּכִ י־יָ ָׁשר יְ הֹוָ ה ִ
ל־ּתּמֹוט :נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז ֵמעֹולָ ם
ף־ּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּב ִ
יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש יְ הֹוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַא ִ
ָ ֽא ָּתה :נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות יְ הֹוָ ה נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם יִ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ םִ :מּקֹלֹות ַ ֽמיִ ם ַר ִּבים ַא ִּד ִירים
ה־ּק ֶֹדׁש יְ הֹוָ ה לְ ֽא ֶֹרְך יָ ִמים:
ִמ ְׁש ְּב ֵרי־יָ ם ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום יְ הֹוָ ה ♦ :עֵ ד ֶ ֹֽתיָך נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נָ ֲֽאוָ ֽ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ְדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי עָ לְ ַמּיָ א:
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
לְ ֵ ֽעּלָ א ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא
רֹומיו הּוא
ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :ע ֶֹׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום עָ לֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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ָּב ְרכּו ֶאת יְ הֹוָ ה ַה ְמב ָֹרְך:
ָּברּוְך יְ הֹוָ ה ַה ְמב ָֹרְך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:
ּפֹות ַח ְׁש ָע ִרים ִּוב ְתבּונָ ה
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִּב ְד ָברֹו ַמעֲ ִריב עֲ ָר ִבים ְּב ָחכְ ָמה ֵ ֽ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּבֹורא יֹום
רֹות ֶיהם ָּב ָר ִ ֽק ַיע ּכִ ְרצֹונֹוֵ .
ּומ ַס ֵּדר ֶאת ַהּכֹוכָ ִבים ְּב ִמ ְׁש ְמ ֵ
ּומ ֲחלִ יף ֶאת ַהּזְ ַמּנִ ים ְ
ְמ ַׁשּנֶ ה עִ ִּתים ַ
ּומ ְב ִּדיל ֵּבין יֹום ֵּובין ָלֽיְ לָ ה
ּומ ִביא ָלֽיְ לָ ה ַ
ּומעֲ ִביר יֹום ֵ
וָ ָלֽיְ לָ ה ּגֹולֵ ל אֹור ִמ ְּפנֵ י ֽח ֶׁשְך וְ ֽח ֶׁשְך ִמ ְּפנֵ י אֹור ַ
יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ְׁשמֹוֵ ♦ :אל ַחי וְ ַקּיָ ם ָּת ִמיד יִ ְמֹלְך עָ ֵלֽינּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ דָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ַּמעֲ ִריב עֲ ָר ִבים:
אֹותנּו לִ ַ ּֽמ ְד ָּתַ .על ּכֵ ן יְ הֹוָ ה
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ָ ֽ
ּומצְ ֹות ֻח ִּקים ִ
ּתֹורה ִ
ַא ֲה ַבת עֹולָ ם ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְּמָך ָא ָ ֽה ְב ָּת ָ
ֹותיָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ .כִ י ֵהם
ּתֹור ֶ ֽתָך ְּוב ִמצְ ֶ ֽ
קּומנּו נָ ִ ֽׂש ַיח ְּב ֻח ֶ ּֽקיָך וְ נִ ְׂש ַמח ְּב ִד ְב ֵרי ַתלמּוד ָ
ֹלהינּו ְּב ָׁשכְ ֵ ֽבנּו ְּוב ֵ ֽ
ֱא ֵ ֽ
יֹומם וָ ָלֽיְ לָ ה ♦ .וְ ַא ֲה ָב ְתָך ַאל ָּת ִסיר ִמ ֶ ּֽמּנּו לְ עֹולָ ִמיםָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
ַחּיֵ ֽינּו וְ ֽא ֶֹרְך יָ ֵ ֽמינּו ָּוב ֶהם נֶ ְהּגֶ ה ָ
אֹוהב עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל:
ֵ
ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
(אל ֶ ֽמלֶ ְך נֶ ֱא ָמןְׁ ):ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֵ
ָּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:
ל־מא ֶ ֹֽדָך :וְ ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵ ֽאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י
ֹלהיָך ְּבכָ ל־לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל־נַ ְפ ְׁשָך ְּובכָ ְ
וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת יְ הֹוָ ה ֱא ֶ ֽ
קּומָך:
יתָך ְּובלֶ כְ ְּתָך ַב ֶ ּֽד ֶרְך ְּוב ָׁשכְ ְּבָך ְּוב ֶ ֽ
ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום עַ ל־לְ ָב ֶ ֽבָך :וְ ִׁשּנַ נְ ָּתם לְ ָבנֶ ֽיָך וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם ְּב ִׁש ְב ְּתָך ְּב ֵב ֶ ֽ
יתָך ִּוב ְׁש ָע ֶ ֽריָך:
ל־מזֻ זֹות ֵּב ֶ ֽ
ְּוק ַׁש ְר ָּתם לְ אֹות עַ ל־יָ ֶ ֽדָך וְ ָהיּו לְ ט ָֹטפֹת ֵּבין עֵ ינֶ ֽיָךּ :וכְ ַת ְב ָּתם עַ ְ
ֹלהיכֶ ם
ל־מצְ ַֹותי ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום לְ ַא ֲה ָבה ֶאת־יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ם־ׁש ֽמֹעַ ִּת ְׁש ְמעּו ֶא ִ
וְ ָהיָ ה ִא ָ
ירׁשָך
ּומלְ קֹוׁש וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ָֽך וְ ִת ְ
יֹורה ַ
ר־א ְרצְ כֶ ם ְּבעִ ּתֹו ֶ
ּולְ עָ ְבדֹו ְּבכָ ּל־ּלְ ַב ְבכֶ ם ְּובכָ ל־נַ ְפ ְׁשכֶ ם :וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַט ַ
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וְ יִ צְ ָה ֶ ֽרָך :וְ נָ ַת ִּתי ֵ ֽע ֶׂשב ְּב ָׂש ְדָך לִ ְב ֶה ְמ ֶ ּֽתָך וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂש ָ ֽבעְ ָּתִ :ה ָּׁש ְמרּו לָ כֶ ם ֶּפן־יִ ְפ ֶּתה לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַס ְר ֶּתם
ת־ה ָּׁש ַ ֽמיִ ם וְ ּל ֹא־יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר
ֹלהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם :וְ ָח ָרה ַאף־יְ הֹוָ ה ָּבכֶ ם וְ עָ צַ ר ֶא ַ
וַ עֲ ַב ְד ֶּתם ֱא ִ
וְ ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ִת ֵּתן ֶאת־יְבּולָ ּה וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמעַ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ַהּט ָֹבה ֲא ֶׁשר יְ הֹוָ ה נ ֵֹתן לָ כֶ ם :וְ ַׂש ְמ ֶּתם
טֹוטפֹת ֵּבין ֵעינֵ יכֶ ם:
ת־ּד ָב ַרי ֵ ֽאּלֶ ה עַ ל־לְ ַב ְבכֶ ם וְ עַ ל־נַ ְפ ְׁשכֶ ם ְּוק ַׁש ְר ֶּתם א ָֹתם לְ אֹות עַ ּל־ּיֶ ְדכֶ ם וְ ָהיּו לְ ָ
ֶא ְ
קּומָךּ :וכְ ַת ְב ָּתם
יתָך ְּובלֶ כְ ְּתָך ַב ֶ ּֽד ֶרְך ְּוב ָׁשכְ ְּבָך ְּוב ֶ ֽ
ת־ּבנֵ יכֶ ם לְ ַד ֵּבר ָּבם ְּב ִׁש ְב ְּתָך ְּב ֵב ֶ ֽ
וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶא ְ
יתָך ִּוב ְׁשעָ ֶ ֽריָך :לְ ַ ֽמעַ ן יִ ְרּבּו יְ ֵמיכֶ ם וִ ֵימי ְבנֵ יכֶ ם עַ ל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם
ל־מזּוזֹות ֵּב ֶ ֽ
עַ ְ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
לָ ֵתת לָ ֶהם ּכִ ֵימי ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם עַ ָ
ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם וְ עָ ׂשּו לָ ֶהם צִ יצִ ת ַעל־ּכַ נְ ֵפי
ל־מׁשה ּלֵ אמֹרַּ :ד ֵּבר ֶא ְ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֶא ֶ
וַ ֽ ּי ֶ
ִבגְ ֵד ֶיהם לְ דֹר ָֹתם וְ נָ ְתנּו עַ ל־צִ יצִ ת ַהּכָ נָ ף ְּפ ִתיל ְּת ֵכֽלֶ ת :וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ צִ יצִ ת ְּור ִא ֶיתם אֹתֹו ּוזְ כַ ְר ֶּתם ֶאת־
ר־א ֶּתם זֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶיהם:
ל־מצְ ֹות יְ הֹוָ ה וַ עֲ ִׂש ֶיתם א ָֹתם וְ ל ֹא ָת ֽתּורּו ַא ֲח ֵרי לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי עֵ ינֵ יכֶ ם ֲא ֶׁש ַ
ּכָ ִ
אתי
הֹוצ ִ
ֹלהיכֶ ם ֲא ֶׁשר ֵ ֽ
אֹלהיכֶ םֲ :אנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
דׁשים לֵ ֵ
ל־מצְ ָֹותי וִ ְהיִ ֶיתם ְק ִ
לְ ַ ֽמעַ ן ִּתזְ ּכְ רּו וַ עֲ ִׂש ֶיתם ֶאת־ּכָ ִ
ֹלהיכֶ םֱ :א ֶמת
אֹלהים ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֶא ְתכֶ ם ֵּמ ֶ ֽא ֶרץ ִמצְ ַ ֽריִ ם לִ ְהיֹות לָ כֶ ם לֵ ִ
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ֹלהיכֶ ם ֱא ֶמת:
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ

ּפֹודנּו ִמּיַ ד
ֹלהינּו וְ ֵאין זּולָ תֹו וַ ֲאנַ ְֽחנּו יִ ְׂש ָר ֵאל ַעּמֹוַ :ה ֵ ֽ
וֶ ֱאמּונָ ה ּכָ ל זֹאת וְ ַקּיָ ם עָ ֵלֽינּו ּכִ י הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּגֹוא ֵלֽנּו ִמּכַ ף ּכָ ל ֶהעָ ִריצִ יםָ :ה ֵאל ַהּנִ ְפ ָרע ָלֽנּו ִמּצָ ֵ ֽרינּו וְ ַה ְמ ַׁשּלֵ ם ּגְ מּול לְ כָ ל א ֵֹיְבי
ְמלָ כִ ים ַמלְ ֵּכֽנּו ַה ֲ
נַ ְפ ֵ ֽׁשנּוָ :הע ֶֹׂשה גְ דֹולֹות עַ ד ֵאין ֵ ֽח ֶקר וְ נִ ְפלָ אֹות עַ ד ֵאין ִמ ְס ָּפרַ :ה ָּׂשם נַ ְפ ֵ ֽׁשנּו ַּב ַחּיִ ים וְ ל ֹא נָ ַתן לַ ּמֹוט
ֹיְבינּו וַ ּיָ ֶֽרם ַק ְרנֵ ֽנּו עַ ל ּכָ ל ׂשֹונְ ֵ ֽאינּוָ :ה ֽע ֶֹׂשה ָּלֽנּו נִ ִּסים ּונְ ָק ָמה ְּב ַפ ְרעֹה
ַרגְ ֵלֽנּו ַה ַּמ ְד ִר ֵיכֽנּו עַ ל ָּבמֹות א ֵ ֽ
כֹורי ִמצְ ָ ֽריִ ם וַ ּיֹוצֵ א ֶאת עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ּומֹופ ִתים ְּב ַא ְד ַמת ְּבנֵ י ָחםַ :ה ַּמּכֶ ה ְבעֶ ְב ָרתֹו ּכָ ל ְּב ֵ
אֹותֹות ְ
רֹוד ֵפ ֶיהם וְ ֶאת ׂשֹונְ ֵא ֶיהם ִּב ְתהֹומֹות ִט ַּבע:
ִמּתֹוכָ ם לְ ֵחרּות עֹולָ םַ :ה ַּמעֲ ִביר ָּבנָ יו ֵּבין ּגִ זְ ֵרי יַ ם סּוף ֶאת ְ
מׁשה ְּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָך ָענּו
ּומלְ כּותֹו ְב ָרצֹון ִק ְּבלּו עֲ לֵ ֶיהם ֶ
בּורתֹו ִׁש ְּבחּו וְ הֹודּו לִ ְׁשמֹוַ ♦ .
וְ ָראּו ָבנָ יו ּגְ ָ
ִׁש ָירה ְּב ִׂש ְמ ָחה ַר ָּבה וְ ָא ְמרּו כֻ ּלָ ם:
ּבֹוק ַע
כּותָך ָראּו ָבנֶ ֽיָך ֵ ֽ
נֹורא ְת ִהֹּלת ֽע ֵֹׂשה ֶפלֶ אַ ♦ :מלְ ְ
ִמי כָ ֽמֹכָ ה ָּב ֵאלִ ם יְ הֹוָ ה ִמי ּכָ ֽמֹכָ ה נֶ ְא ָּדר ַּב ּֽק ֶֹדׁש ָ
מׁשה זֶ ה ֵאלִ י עָ נּו וְ ָא ְמרּו:
יָ ם לִ ְפנֵ י ֶ
יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ עֶ ד ♦ :וְ נֶ ֱא ַמר ּכִ י ָפ ָדה יְ הֹוָ ה ֶאת יַ עֲ קֹב ּוגְ ָאלֹו ִמּיַ ד ָחזָ ק ִמ ֶ ּֽמּנּוָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
ּגָ ַאל יִ ְׂש ָר ֵאל:
לֹומָך וְ ַת ְּקנֵ ֽנּו ְּב ֵעצָ ה
ֹלהינּו לְ ָׁשלֹום וְ ַהעֲ ִמ ֵ ֽידנּו ַמלְ ֵּכֽנּו לְ ַחּיִ ים ְּופרֹוׂש עָ ֵלֽינּו ֻסּכַ ת ְׁש ֶ ֽ
יבנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ַה ְׁשּכִ ֵ ֽ
יענּו לְ ַ ֽמעַ ן ְׁש ֶ ֽמָך .וְ ָהגֵ ן ַּבעֲ ֵ ֽדנּו וְ ָה ֵסר ֵמעָ ֵלֽינּו אֹויֵב ֶ ּֽד ֶבר וְ ֶ ֽח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָ גֹון וְ ָה ֵסר
הֹוׁש ֵ ֽ
טֹובה ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך וְ ִ
ָ
ּומּצִ ֵילֽנּו ָ ֽא ָּתה ּכִ י ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַחּנּון
ׁשֹומ ֵ ֽרנּו ַ
ּומ ַא ֲח ֵ ֽרינּו ְּובצֵ ל ּכְ נָ ֶ ֽפיָך ַּת ְס ִּת ֵ ֽירנּוּ .כִ י ֵאל ְ
ָׂש ָטן ִמּלְ ָפנֵ ֽינּו ֵ
ּובֹואנּו לְ ַחּיִ ים ּולְ ָׁשלֹום ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ םְּ ♦ .ופרֹוׂש ָע ֵלֽינּו ֻסּכַ ת
אתנּו ֵ ֽ
ּוׁשמֹור צֵ ֵ ֽ
וְ ַרחּום ָ ֽא ָּתהְ .
רּוׁש ָלֽיִ ם:
ּפֹורׂש ֻסּכַ ת ָׁשלֹום עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַעל יְ ָ
לֹומָךָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ֵ
ְׁש ֶ ֽ
On Shabbos

ת־ה ַּׁש ָּבת לְ דֹר ָֹתם ְּב ִרית עֹולָ םֵּ :בינִ י ֵּובין ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ת־ה ַּׁש ָּבת .לַ עֲ ׂשֹות ֶא ַ
וְ ָׁש ְמרּו ְבנֵ י־יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ַ
ת־ה ָ ֽא ֶרץ ַּובּיֹום ַה ְּׁש ִב ִיעי ָׁש ַבת וַ ּיִ ּנָ ַפׁש:
ת־ה ָּׁש ַ ֽמיִ ם וְ ֶא ָ
י־ׁש ֶׁשת יָ ִמים עָ ָׂשה יְ הֹוָ ה ֶא ַ
אֹות ִהיא לְ עֹלָ םּ .כִ ֵ ֽ
אֹלהי יַ ֲעקֹב:
ׁשֹופר ַּב ֶּכ ֶֽסה לְ יֹום ַח ֵּגֽנּוּ .כִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ִמ ְׁש ָּפט לֵ ֵ
ִּת ְקעּו ַב ֽח ֶֹדׁש ָ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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ֲאדֹנָ יְׂ ,ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ִּופי יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך:
אֹלהי יַ ֲעקֹב ָה ֵאל ַהּגָ דֹול
ֹלהי יִ צְ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
גֹואל לִ ְבנֵ י
ּומ ִביא ֵ
טֹובים וְ קֹונֵ ה ַהּכֹל וְ זֹוכֵ ר ַח ְס ֵדי ָאבֹות ֵ
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִ
ּנֹורא ֵאל עֶ לְ יֹון ֵ
ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ְבנֵ ֶיהם לְ ַ ֽמעַ ן ְׁשמֹו ְּב ַא ֲה ָבה:
ֹלהים ַחּיִ ים:
זָ כְ ֵ ֽרנּו לְ ַחּיִ ים ֶ ֽמלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַחּיִ ים וְ כָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַה ַחּיִ ים לְ ַמעַ נְ ָך ֱא ִ
ּומגֵ ןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ּומֹוׁשיעַ ָ
ֶ ֽמלֶ ְך עֹוזֵ ר ִ ֽ
הֹוׁשיעַ ְ :מכַ לְ ּכֵ ל ַחּיִ ים ְּב ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחּיֵ ה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים
ַא ָּתה גִ ּבֹור לְ עֹולָ ם ֲאדֹנָ י ְמ ַחּיֶ ה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ִ ֽ
יׁשנֵ י ָע ָפרִ ,מי כָ ֽמֹוָך ַ ּֽב ַעל ּגְ בּורֹות
ּומ ַקּיֵ ם ֱאמּונָ תֹו לִ ֵ
סּורים ְ
ּומ ִּתיר ֲא ִ
רֹופא חֹולִ ים ַ
נֹופלִ ים וְ ֵ
סֹומְך ְ
ַר ִּבים ֵ
ּומצְ ִ ֽמ ַיח יְ ׁשּועָ ה:
ּומ ַחּיֶ ה ַ
ֹומה ּלָ ְך ֶ ֽמלֶ ְך ֵמ ִמית ְ
ּומי ּֽד ֶ
ִ
צּוריו לְ ַחּיִ ים ְּב ַר ֲח ִמים:
ִמי כָ ֽמֹוָך ַאב ָה ַר ֲח ִמים זֹוכֵ ר יְ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה לְ ַה ֲחיֹות ֵמ ִתיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַחּיֵ ה ַה ֵּמ ִתים:
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דֹוׁשים ְּבכָ ל יֹום יְ ַהלְ לֽ ּוָך ֶ ּֽסלָ ה:
ַא ָּתה ָקדֹוׁש וְ ִׁש ְמָך ָקדֹוׁש ְּוק ִ

את .וְ יִ ָיר ֽאּוָך ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ֹלהינּו עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך וְ ֵא ָימ ְתָך עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
ְּובכֵ ן ֵּתן ַּפ ְח ְּדָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
רּואים .וְ יֵ עָ ׂשּו כֻ ּלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונְ ָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ םּ .כְ מֹו ֶׁשּיָ ַ ֽד ְענּו
וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל ַה ְּב ִ
את:
נֹורא עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
בּורה ִּב ִימינֶ ָֽך וְ ִׁש ְמָך ָ
ֹלהינּו ֶׁש ַה ִּׁשלְ טֹון לְ ָפנֶ ֽיָך עֹז ְּביָ ְדָך ּוגְ ָ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ

דֹור ֶ ֽׁשיָך ִּופ ְתחֹון ֶּפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךִׂ .ש ְמ ָחה
טֹובה לְ ְ
ְּובכֵ ן ֵּתן ּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה לְ עַ ֶ ּֽמָך ְּת ִהּלָ ה לִ ֵיר ֶ ֽאיָך וְ ִת ְקוָ ה ָ
יחָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו:
לְ ַא ְר ֶצָֽך וְ ָׂשׂשֹון לְ עִ ֶ ֽירָך ּוצְ ִמ ַיחת ֶ ֽק ֶרן לְ ָדוִ ד עַ ְב ֶ ּֽדָך וַ עֲ ִריכַ ת נֵ ר לְ ֶבן־יִ ַׁשי ְמ ִׁש ֶ ֽ
עֹול ָֽתה ִּת ְק ָּפץ ִ ּֽפ ָיה .וְ כָ ל ָה ִר ְׁש ָעה
יׁש ִרים יַ עֲ לֽ ֹזּו וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִרּנָ ה יָ ִגֽילּו וְ ָ
ְּובכֵ ן צַ ִּד ִיקים יִ ְראּו וְ יִ ְׂש ָ ֽמחּו וִ ָ
ּכֻ ּלָ ּה ּכְ עָ ָׁשן ִּתכְ לֶ ה ּכִ י ַתעֲ ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽׁשלֶ ת זָ דֹון ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ:
ירּוׁש ַלֽיִ ם ִעיר ָק ְד ֶ ֽׁשָךּ .כַ ּכָ תּוב
בֹודָך ִּוב ָ
וְ ִת ְמלֹוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה לְ ַב ֶ ּֽדָך עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך ְּב ַהר צִ ּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ ֽ
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה:
ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽׁשָך יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
נֹורא ְׁש ֶ ֽמָך וְ ֵאין ֱאלֽ ַֹוּה ִמ ַּבלְ עָ ֶ ֽדיָךּ .כַ ּכָ תּוב וַ ּיִ גְ ַּבּה יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וְ ָה ֵאל ַה ָּקדֹוׁש
ָקדֹוׁש ַא ָּתה וְ ָ
נִ ְק ַּדׁש ִּבצְ ָד ָקהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ֶ ּֽמלֶ ְך ַה ָּקדֹוׁש:
רֹומ ְמ ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ַהּלְ ׁשֹונֹות .וְ ִק ַּד ְׁש ָ ּֽתנּו
אֹותנּו וְ ָר ִ ֽצ ָית ָ ּֽבנּו .וְ ַ
ַא ָּתה ְב ַח ְר ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ָהעַ ִּמיםָ .א ַ ֽה ְב ָּת ָ ֽ
את:
בֹוד ֶ ֽתָך .וְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש עָ ֵלֽינּו ָק ָ ֽר ָ
ֹותיָך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּֽתנּו ַמלְ ֵּכֽנּו לַ עֲ ָ
ְּב ִמצְ ֶ ֽ
ֹלהינּו ֶאת ִמ ְׁש ְּפ ֵטי צִ ְד ֶ ֽקָך .וַ ְּתלַ ְּמ ֵ ֽדנּו לַ עֲ ׂשֹות ֻח ֵּקי ְרצֹונֶ ָֽך .וַ ִּת ֶּתן
יענּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּתֹוד ֵ ֽ
וַ ִ
טֹובים .וַ ַּתנְ ִח ֵילֽנּו
ּומצְ ֹות ִ
ֹלהינּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים יְ ָׁש ִרים וְ תֹורֹות ֱא ֶמתֻ .ח ִּקים ִ
ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
מֹועד וַ ֲחגִ יגַ ת
יׁשנּו ְק ֻד ַּׁשת ַׁש ָּבת ּוכְ בֹוד ֵ
ּתֹור ֵ ֽ
זְ ַמּנֵ י ָׂשׂשֹון ּומֹועֲ ֵדי ֽק ֶֹדׁש וְ ַחּגֵ י נְ ָד ָבה .וַ ִ
ֹלהינּו ֵּבין ֽק ֶֹדׁש לְ חֹול ֵּבין אֹור לְ ֽח ֶׁשְך ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ַע ִּמים
ָה ֶ ֽרגֶ ל .וַ ַּת ְב ֵּדל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֵּבין יֹום ַה ְּׁש ִביעִ י לְ ֵ ֽׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמעֲ ֶׂשהֵּ .בין ְק ֻד ַּׁשת ַׁש ָּבת לִ ְק ֻד ַּׁשת יֹום טֹוב ִה ְב־
ַ ּֽדלְ ָּת .וְ ֶאת יֹום ַה ְּׁש ִביעִ י ִמ ֵ ּֽׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמעֲ ֶׂשה ִק ַ ּֽד ְׁש ָּת ִה ְב ַ ּֽדלְ ָּת וְ ִק ַ ּֽד ְׁש ָּת ֶאת ַע ְּמָך
יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ָּׁש ֶ ֽתָך:

On the
second
night,
recite the
following:

רּועה
(את־יֹום ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ ) ֶאת־יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה .יֹום (זִ כְ רֹון) ְּת ָ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶ
וַ ִּת ֶּתן ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
(ּב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ֽק ֶֹדׁש זֵ ֽכֶ ר לִ יצִ ַיאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
ְ
בֹותינּו יַ עֲ לֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ ִּגֽיעַ וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָרצֶ ה וְ יִ ָּׁש ַמע וְ יִ ָּפ ֵקד וְ יִ ּזָ כֵ ר זִ כְ רֹונֵ ֽנּו ִּופ ְקדֹונֵ ֽנּו וְ זִ כְ רֹון
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
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רּוׁש ַלֽיִ ם עִ יר ָק ְד ֶ ֽׁשָך וְ זִ כְ רֹון ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ ֽיָך.
בֹותינּו וְ זִ כְ רֹון ָמ ִ ֽׁש ַיח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶ ּֽדָך וְ זִ כְ רֹון יְ ָ
ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו ּבֹו
טֹובה לְ ֵחן ּולְ ֶ ֽח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים לְ ַחּיִ ים ּולְ ָׁשלֹום ְּביֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה .זָ כְ ֵ ֽרנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
לִ ְפלֵ ָיטה לְ ָ
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחּנֵ ֽנּו .וְ ַר ֵחם ָע ֵלֽינּו
יענּו בֹו לְ ַחּיִ יםִּ .וב ְד ַבר יְ ָ
הֹוׁש ֵ ֽ
טֹובהָּ .ופ ְק ֵ ֽדנּו בֹו לִ ְב ָרכָ ה .וְ ִ
לְ ָ
יענּוּ .כִ י ֵא ֶלֽיָך עֵ ינֵ ֽינּוּ .כִ י ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַחּנּון וְ ַרחּום ָ ֽא ָּתה:
הֹוׁש ֵ ֽ
וְ ִ
הֹופע
בֹודָך וְ ִהּנָ ֵׂשא עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִּב ָיק ֶ ֽרָך וְ ַ
בֹותינּוְ .מלֹוְך עַ ל ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִּבכְ ֶ ֽ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצָֽך .וְ יֵ ַדע ּכָ ל ָּפעּול ּכִ י ַא ָּתה ְפעַ לְ ּתֹו וְ ִיָבין ּכָ ל יְ צּור ּכִ י ַא ָּתה
ַּב ֲה ַדר ּגְ אֹון עֻ ּזֶ ָֽך עַ ל ּכָ ל ְ
ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָ ֽׁשלָ ה:
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַ
ֹאמר ּכֹל ֲא ֶׁשר נְ ָׁש ָמה ְב ַאּפֹו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יְ צַ ְרּתֹו וְ י ַ
ּטּובָך
תֹור ֶ ֽתָך ַׂש ְּב ֵ ֽענּו ִמ ֶ ֽ
ֹותיָך וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו ְּב ָ
נּוח ֵ ֽתנּו) ַק ְּד ֵ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ֶ ֽ
בֹותינּו ְרצֵ ה ִב ְמ ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
(א ֵ ֽ
ֱ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצֹון ַׁש ַּבת ָק ְד ֶ ֽׁשָך וְ יָ נֽ ּוחּו בֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ֵׁשי
וְ ַׂש ְּמ ֵ ֽחנּו ִּביׁשּועָ ֶ ֽתָך( :וְ ַהנְ ִח ֵילֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהים ֱא ֶמת ְּוד ָב ְרָך ֱא ֶמת וְ ַקּיָ ם לָ ַעדָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
ְׁש ֶ ֽמָך) וְ ַט ֵהר לִ ֵ ּֽבנּו לְ עָ ְב ְּדָך ֶּב ֱא ֶמת ּכִ י ַא ָּתה ֱא ִ
(ה ַּׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון:
ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵּדׁש ַ
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יתָך וְ ִא ֵּׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל,
בֹודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶ ֽ
ֹלהינּו ְּבעַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּוב ְת ִפּלָ ָתם ,וְ ָה ֵׁשב ֶאת ָהעֲ ָ
ְרצֵ ה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ׁשּובָך
בֹודת יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָך :וְ ֶת ֱחזֶ ֽינָ ה ֵעינֵ ֽינּו ְּב ְ
ְּות ִפּלָ ָתם ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצֹון ְּות ִהי לְ ָרצֹון ָּת ִמיד עֲ ַ
לְ צִ ּיֹון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ֲחזִ יר ְׁשכִ ינָ תֹו לְ צִ ּיֹון:

בֹותינּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד צּור ַחּיֵ ֽינּו ָמגֵ ן יִ ְׁש ֵ ֽענּו ַא ָּתה
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
מֹותינּו ַה ְּפקּודֹות לָ ְך וְ ַעל
סּורים ְּביָ ֶ ֽדָך וְ עַ ל נִ ְׁש ֵ ֽ
נֹודה ּלְ ָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך עַ ל ַחּיֵ ֽינּו ַה ְּמ ִ
הּוא לְ דֹור וָ דֹור ֶ
טֹובֹותיָך ֶׁש ְּבכָ ל עֵ תֽ ֶ ,ע ֶרב וָ ֽב ֶֹקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ ,הּטֹוב ּכִ י ל ֹא כָ לּו
ֶֽ
אֹותיָך וְ
נִ ֶ ּֽסיָך ֶׁש ְּבכָ ל יֹום עִ ָ ּֽמנּו וְ עַ ל נִ ְפלְ ֶ ֽ
ַר ֲח ֶ ֽמיָך וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּכִ י ל ֹא ַ ֽתּמּו ֲח ָס ֶ ֽדיָךֵ ,מעֹולָ ם ִקִ ּֽוינּו לָ ְך:
יתָך :וְ כֹל
טֹובים ּכָ ל ְּבנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
רֹומם ִׁש ְמָך ַמלְ ֵּכֽנּו ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ עֶ דּ :וכְ תֹוב לְ ַחּיִ ים ִ
וְ עַ ל ּכֻ ּלָ ם יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְת ַ
ׁשּוע ֵ ֽתנּו וְ עֶ זְ ָר ֵ ֽתנּו ֶ ֽסלָ הָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַהּטֹוב
יֹודּוָך ֶ ּֽסלָ ה וִ ַיהלְ לּו ֶאת ִׁש ְמָך ֶּב ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ָ
ַה ַחּיִ ים ֽ
ִׁש ְמָך ּולְ ָך נָ ֶאה לְ הֹודֹות:
ָׁשלֹום ָרב עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְּמָךָּ .ת ִׂשים לְ עֹולָ ם ּכִ י ַא ָּתה הּוא ֶ ֽמלֶ ְך ָאדֹון לְ כָ ל ַה ָּׁשלֹום וְ טֹוב יִ ְהיֶ ה ְּב ֵעינֶ ֽיָך
טֹובה
לֹומָךְּ .ב ֵ ֽס ֶפר ַחּיִ ים ְּב ָרכָ ה וְ ָׁשלֹום ַּופ ְרנָ ָסה ָ
לְ ָב ֵרְך ֶאת עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל עֵ ת ְּובכָ ל ָׁשעָ ה ִּב ְׁש ֶ ֽ
טֹובים ּולְ ָׁשלֹוםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ְּמ ָב ֵרְך
נִ ּזָ כֵ ר וְ נִ ּכָ ֵתב לְ ָפנֶ ֽיָך ֲאנַ ְֽחנּו וְ כָ ל עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַחּיִ ים ִ
ֶאת עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ָּׁשלֹום (נ"א ע ֶֹׂשה ַה ָּׁשלֹום):
גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
ּוׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ִׁשי ִתּדֹום וְ נַ ְפ ִׁשי ּכֶ ָע ָפר לַ ּכֹל ִּת ְהיֶ ה ְּפ ַתח
ֹלהי נְ צֹור לְ ׁשֹונִ י ֵמ ָרע ְ
ֱא ַ
חֹוׁש ִבים עָ לַ י ָרעָ ה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ַׁש ְב ָּתם:
ֹותיָך ִּת ְרּדֹף נַ ְפ ִׁשי וְ כֹל ַה ְ
תֹור ֶ ֽתָך ְּוב ִמצְ ֶ ֽ
לִ ִּבי ְּב ָ
ּתֹור ֶ ֽתָך .לְ ַ ֽמ ַען יֵ ָחלְ צּון
עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְׁש ֶ ֽמָך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן יְ ִמינֶ ָֽך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְק ֻד ָּׁש ֶ ֽתָך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ָ
גֹואלִ י :ע ֶֹׂשה ַה ָּׁשלֹום
צּורי וְ ֲ
הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵ ֽנִ י :יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
יְ ִד ֶ ֽידיָך ִ ֽ
רֹומיו הּוא יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ִּב ְמ ָ
בֹותינּו ֶׁש ָּיִּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ירּוׁש ָל ִֽם
הּודה וִ ָ
תֹור ֶ ֽתָך :וְ ָׁשם נַ עֲ ָב ְדָך ְּביִ ְר ָאה ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות :וְ עָ ְר ָבה לַ יהֹוָ ה ִמנְ ַחת יְ ָ
ְּב ָ
ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות:
On Shabbos

ֹלהים ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י ְמלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה .וַ ּיִ ְׁשּבֹת ַּבּיֹום
וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם וְ ָה ָ ֽא ֶרץ וְ כָ ל־צְ ָב ָאם :וַ יְ כַ ל ֱא ִ
ֹלהים ֶאת־יֹום ַה ְּׁש ִביעִ י וַ יְ ַק ֵּדׁש אֹתֹוּ .כִ י בֹו ָׁש ַבת
יְב ֶרְך ֱא ִ
ל־מלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה :וַ ָ ֽ
ַה ְּׁש ִביעִ י ִמּכָ ְ
ֹלהים לַ עֲ ׂשֹות:
ר־ּב ָרא ֱא ִ
ל־מלַ אכְ ּתֹו ֲא ֶׁש ָ
ִמּכָ ְ
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In an ad-hoc minyan that is not meeting at a shul, the following beracha is
omitted:

אֹלהי יַ ֲעקֹב ָה ֵאל ַהּגָ דֹול
ֹלהי יִ צְ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּנֹוראֵ .אל עֶ לְ יֹון קֹונֵ ה ָׁש ַ ֽמיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץָ :מגֵ ן ָאבֹות ִּב ְד ָברֹוְ .מ ַחּיֵ ה ֵמ ִתים ְּב ַמ ֲא ָמרֹוַ .ה ֶּמלֶ ְך
ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ֽיח לָ ֶהם .לְ ָפנָ יו נַ ֲעבֹוד
ֽיח לְ עַ ּמֹו ְּביֹום ַׁש ַּבת ָק ְדׁשֹוּ .כִ י ָבם ָרצָ ה לְ ָה ִנ ַ
ַה ָּקדֹוׁש ֶׁש ֵאין ּכָ ֽמֹוהּוַ .ה ֵּמ ִנ ַ
הֹודאֹותֲ .אדֹון ַה ָּׁשלֹוםְ .מ ַק ֵּדׁש
נֹודה לִ ְׁשמֹו ְּבכָ ל יֹום ָּת ִמיד ֵמעֵ ין ַה ְּב ָרכֹותֵ :אל ַה ָ
ְּביִ ְר ָאה וָ ַ ֽפ ַחד .וְ ֶ
אׁשית:
ֽיח ִּב ְק ֻד ָּׁשה לְ עַ ם ְמ ֻד ְּׁשנֵ י ֽעֹנֶ ג זֵ ֽכֶ ר לְ ַמעֲ ֵׂשה ְב ֵר ִ
ּומ ִנ ַ
ּומ ָב ֵרְך ְׁש ִביעִ יֵ .
ַה ַּׁש ָּבת ְ
תֹור ֶ ֽתָך ַׂש ְּב ֵ ֽענּו ִמּטּו־
נּוח ֵ ֽתנּוַ .ק ְּד ֵ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ו ֶ ֹֽתיָך וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו ְּב ָ
בֹותינּו ְרצֵ ה נָ א ִב ְמ ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצֹון ַׁש ַּבת
ֶ ֽבָך .וְ ַׂש ְּמ ֵ ֽחנּו ִּביׁשּועָ ֶ ֽתָך :וְ ַט ֵהר לִ ֵ ּֽבנּו לְ עָ ְב ְּדָך ֶּב ֱא ֶמת .וְ ַהנְ ִח ֵילֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ָק ְד ֶ ֽׁשָך .וְ יָ נֽ ּוחּו ָבּה יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ֵׁשי ְׁש ֶ ֽמָךָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַק ֵּדׁש ַה ַּׁש ָּבת:
לֹואּה ֵּת ֵבל וְ יֽ ְׁש ֵבי ָבּהּ :כִ י־הּוא עַ ל־יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ ַעל־נְ ָהרֹות יְ כֹונְ נֶ ָֽהִ :מי־
ּומ ָ
לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהֹוָ ה ָה ָ ֽא ֶרץ ְ
ּומי יָ קּום ִּב ְמקֹום ָק ְדׁשֹו :נְ ִקי כַ ַ ּֽפיִ ם ַּובר־לֵ ָבב ֲא ֶׁשר ל ֹא־נָ ָׂשא לַ ָּׁשוְ א נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא נִ ְׁש ַּבע
יַ עֲ לֶ ה ְב ַהר־יְ הֹוָ ה ִ
ּדֹור ָׁשיו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ ֽיָך יַ ֲעקֹב ֶ ֽסלָ ה:
ֹלהי יִ ְׁשעֹו :זֶ ה ּדֹור ְ
לְ ִמ ְר ָמה :יִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
אׁשיכֶ ם וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה ִעּזּוז וְ גִ ּבֹור
ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ָר ֵ
ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי הּוא זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך
אׁשיכֶ ם ְ
יְ הֹוָ ה ּגִ ּבֹור ִמלְ ָח ָמהְׂ :שאּו ְׁשעָ ִרים ָר ֵ
ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד ֶ ֽסלָ ה:
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יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ ְיַמלִ יְך ַמלְ ֵ
ְיִתּגַ ַּדל וְ ְיִת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ִּוב ַזְמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֵ :יְהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ עָ לַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵעּֽלָ א ּולְ ֵעּֽלָ א
נַּׂשא וְ ְיִת ַה ָּדר וְ ְיִתעַ ּלֶ ה וְ ְיִת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
רֹומם וְ ְיִת ֵ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ ְיִת ָּפ ַאר וְ ְיִת ַ
עּותהֹון
לֹותהֹון ָּוב ְ
נֶח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןִּ :ת ְת ַק ֵּבל צְ ְ
ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ ֱ
ְּדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִב ְׁש ַמּיָ א וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֵ :יְהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים ָע ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל
רֹומיו הּוא יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום עָ לֵ ינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
אׁשית ֶׁשּל ֹא עָ ָ ֽׂשנּו ּכְ גֹויֵ י ָה ֲא ָרצֹות וְ ל ֹא ָׂש ָ ֽמנּו
עָ ֵלֽינּו לְ ַׁש ֵ ּֽב ַח לַ ֲאדֹון ַהּכֹל לָ ֵתת ּגְ ֻדּלָ ה לְ יֹוצֵ ר ְּב ֵר ִ
גֹור ֵלֽנּו ּכְ כָ ל ֲהמֹונָ םֶׁ :ש ֵהם ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים לָ ֶ ֽה ֶבל וָ ִריק
ּכְ ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמה ֶׁשּל ֹא ָׂשם ֶחלְ ֵ ֽקנּו ּכָ ֶהם וְ ָ
ּומֹודים לִ ְפנֵ י ֶ ֽמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש
ּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ִ
ּכֹורעִ ים ִ
יֹוׁשיעַ  ,וַ ֲאנַ ְֽחנּו ְ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ים ֶאל ֵאל ל ֹא ִ ֽ
ִ
ּוׁשכִ ינַ ת ֻעּזֹו ְּבגָ ְב ֵהי
ּומֹוׁשב יְ ָקרֹו ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ לְ ,
ַ
יֹוסד ָ ֽא ֶרץ,
נֹוטה ָׁש ַ ֽמיִ ם וְ ֵ
ָּברּוְך הּואֶׁ ,שהּוא ֶ
תֹורתֹו וְ יָ ַד ְע ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל
ֹלהינּו ֵאין עֹודֱ ,א ֶמת ַמלְ ֵּכֽנּו ֶ ֽא ֶפס זּולָ תֹו ּכַ ּכָ תּוב ְּב ָ
רֹומים ,הּוא ֱא ֵ ֽ
ְמ ִ
ֹלהים ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ ל וְ עַ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִמ ָ ּֽת ַחת ֵאין עֹוד:
לְ ָב ֶ ֽבָך ּכִ י יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִ
ֹלהינּו לִ ְראֹות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת עֻ ּזֶ ָֽך לְ ַהעֲ ִביר ּגִ ּלּולִ ים ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ וְ ָה ֱאלִ ילִ ים
עַ ל ּכֵ ן נְ ַקּוֶ ה לְ ָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּכָ רֹות יִ ּכָ ֵרתּון לְ ַת ֵּקן עֹולָ ם ְּב ַמלְ כּות ַׁש ַּדי וְ כָ ל ְּבנֵ י ָב ָׂשר יִ ְק ְראּו ִב ְׁש ֶ ֽמָך ,לְ ַה ְפנֹות ֵא ֶלֽיָך ּכָ ל ִר ְׁש ֵעי
ֹלהינּו יִ כְ ְרעּו
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ּכִ י לְ ָך ִתכְ ַרע ּכָ ל ֶ ּֽב ֶרְך ִּת ָּׁש ַבע ּכָ ל לָ ׁשֹון :לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ָ ֽא ֶרץ ,יַ ִ ּֽכירּו וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל ְ
כּותָך ,וְ ִת ְמֹלְך עֲ לֵ ֶיהם ְמ ֵה ָרה לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ ,כִ י
וְ יִ ּֽפֹלּו ,וְ לִ כְ בֹוד ִׁש ְמָך יְ ָקר יִ ֵ ּֽתנּו ,וִ ַיק ְּבלּו כֻ ּלָ ם ֶאת עֹול ַמלְ ֶ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד ♦ :וְ נֶ ֱא ַמר
ַה ַּמלְ כּות ֶׁשּלְ ָך ִהיא ּולְ ֽעֹולְ ֵמי עַ ד ִּת ְמלֹוְך ְּבכָ בֹודּ ,כַ ּכָ תּוב ְּב ָ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד:
וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה לְ ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יְ הֹוָ ה ֶא ָחד ְ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
עָ לֵ ינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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אֹורי וְ יִ ְׁשעִ י ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הֹוָ ה ָמעֹוז ַחּיַ י ִמ ִּמי ֶא ְפ ָחדִּ :ב ְקרֹב ָעלַ י ְמ ֵר ִעים לֶ ֱאכֹל ֶאת ְּב ָׂש ִרי
לְ ָדוִ ד יְ הֹוָ ה ִ
נָפלּוִ :אם ַּת ֲחנֶ ה ָעלַ י ַמ ֲחנֶ ה ל ֹא יִ ָירא לִ ִּבי ִאם ָּתקּום ָעלַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת
צָ ַרי וְ א ַֹיְבי לִ י ֵ ֽה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ ָ ֽ
אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה ּכָ ל יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות ְּב ֽנ ַֹעם יְ הֹוָ ה
בֹוט ַחַ :א ַחת ָׁש ַ ֽאלְ ִּתי ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה ָ
ֲאנִ י ֵ ֽ
ֹאׁשי
רֹומ ֵ ֽמנִ י :וְ ַע ָּתה יָ רּום ר ִ
ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹוּ :כִ י יִ צְ ְּפנֵ ֽנִ י ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום ָר ָעה יַ ְס ִּת ֵ ֽרנִ י ְּב ֵ ֽס ֶתר ָא ֳהלֹו ְּבצּור יְ ְ
רּועה ָא ִ ֽׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ יהֹוָ הְׁ :ש ַמע יְ הֹוָ ה קֹולִ י ֶא ְק ָרא
יבֹותי וְ ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו ְזִב ֵחי ְת ָ
עַ ל א ַֹיְבי ְס ִב ָ
וְ ָחּנֵ ֽנִ י וַ עֲ נֵ ֽנִ י :לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו ָפנָ י ֶאת ָּפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֲא ַב ֵּקׁשַ :אל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ ֽיָך ִמ ֶ ּֽמּנִ י ַאל ַּתט ְּב ַאף ַע ְב ֶ ּֽדָך
הֹורנִ י יְ הֹוָ ה
ֹלהי יִ ְׁש ִעיּ :כִ י ָא ִבי וְ ִא ִּמי ֲע ֽזָבּונִ י וַ יהֹוָ ה יַ ַא ְס ֵ ֽפנִ יֽ ֵ :
זְבנִ י ֱא ֵ
ֽית ַאל ִּת ְּט ֵ ֽׁשנִ י וְ ַאל ַּתעַ ֵ ֽ
עֶ זְ ָר ִתי ָה ִי ָ
יפ ַח ָח ָמס :לּולֵ א
ׁשֹור ָריַ :אל ִּת ְּתנֵ ֽנִ י ְּבנֶ ֶֽפׁש צָ ָרי ּכִ י ָ ֽקמּו ִבי ֵע ֵֽדי ֶ ֽׁש ֶקר וִ ֵ ֽ
ַּד ְר ֶּכָֽך ּונְ ֵ ֽחנִ י ְּב ֽא ַֹרח ִמיׁשֹור לְ ַ ֽמעַ ן ְ
ֶה ֱא ַ ֽמנְ ִּתי לִ ְראֹות ְּבטּוב יְ הֹוָ ה ְּב ֶ ֽא ֶרץ ַחּיִ יםַ ♦ :קּוֵ ה ֶאל יְ הֹוָ ה ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּבָך וְ ַקּוֵ ה ֶאל יְ הֹוָ ה:
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
עָ לֵ ינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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ֲאדֹון עֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָמלַ ְךְּ ,ב ֶ ֽט ֶרם ּכָ ל יְ צִ יר נִ ְב ָרא :לְ עֵ ת נַ עֲ ָׂשה ְב ֶח ְפצֹו ּכֹלֲ ,אזַ י ֶ ֽמלֶ ְך ְׁשמֹו נִ ְק ָרא :וְ ַא ֲח ֵרי
נֹורא :וְ הּוא ָהיָ ה וְ הּוא הֹוֶ ה ,וְ הּוא יִ ְהיֶ ה ְּב ִת ְפ ָא ָרה :וְ הּוא ֶא ָחד וְ ֵאין ֵׁשנִ י,
ּכִ כְ לֹות ַהּכֹל ,לְ ַבּדֹו יִ ְמֹלְך ָ
ּגֹואלִ י ,וְ צּור
אׁשית ְּבלִ י ַתכְ לִ ית ,וְ לֹו ָהעֹז וְ ַה ִּמ ְׂש ָרה :וְ הּוא ֵאלִ י וְ ַחי ֲ
לְ ַה ְמ ִׁשיל לֹו לְ ַה ְח ִ ּֽב ָירהְּ :בלִ י ֵר ִ
יׁשן
רּוחיְּ ,ב ֵעת ִא ַ
ּכֹוסי ְּביֹום ֶא ְק ָראְּ :ביָ דֹו ַא ְפ ִקיד ִ
ּומנֹוס לִ יְ ,מנָ ת ִ
ֶח ְבלִ י ְּבעֵ ת צָ ָרה :וְ הּוא נִ ִּסי ָ
רּוחי ּגְ וִ ּיָ ִתי ,יְ הֹוָ ה לִ י וְ ל ֹא ִא ָירא:
וְ ָא ִ ֽע ָירה :וְ עִ ם ִ
טֹובה ִּתּכָ ֵתב וְ ֵת ָח ֵתם:
לְ ָׁשנָ ה ָ
טֹובה ִּתּכָ ֵתבּו וְ ֵת ָח ֵתמּו:
לְ ָׁשנָ ה ָ
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תפילת שחרית
מֹודה ֲאנִ י לְ ָפנֶ ֽיָך ֶ ֽמלֶ ְך ַחי וְ ַקּיָ ם ֶׁש ֶה ֱחזַ ְֽר ָּת ִּבי נִ ְׁש ָמ ִתי ְּב ֶח ְמלָ הַ ,ר ָּבה ֱאמּונָ ֶ ֽתָך:
ֶ
עֹומ ֶדת לָ עַ ד:
אׁשית ָחכְ ָמה יִ ְר ַאת יְ הֹוָ הֽׂ ֵ ,שכֶ ל טֹוב לְ כָ ל ע ֵֹׂש ֶיהםְּ ,ת ִהּלָ תֹו ֶ ֽ
ֵר ִ
ָּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ ּוָ ֽנּו עַ ל ִמצְ וַ ת צִ יצִ ית :יְ ִהי ָרצֹון
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ׁשּובה ִמצְ וַ ת צִ יצִ ית לְ ָפנֶ ֽיָך ּכְ ִאּלּו ִקּיַ ְמ ִ ּֽת ָיה ְּבכָ ל ְּפ ָר ֶ ֽט ָיה
בֹותי ֶׁש ְּת ֵהא ֲח ָ
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
ִמּלְ ָפנֶ יָך יְ הֹוָ ה ֱא ַ
נֹות ָיה וְ ַת ְריַ "ג ִמצְ וֹות ַה ְּתלּויֹות ָּבּהָ ,א ֵמן ֶסלָ ה:
ּדּוק ָיה וְ כַ ּוָ ֶ ֽ
וְ ִד ְק ֶ ֽ
נֹוטה ָׁש ַ ֽמיִ ם
ֹלהי ּגָ ַ ֽדלְ ָּת ְמאֹד ,הֹוד וְ ָה ָדר לָ ָ ֽב ְׁש ָּתֽ :ע ֶֹטה־אֹור ּכַ ַּׂשלְ ָמהֶ ,
ָּב ְרכִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת־יְ הֹוָ ה ,יְ הֹוָ ה ֱא ַ
ּכַ יְ ִריעָ ה:
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חּודא ְׁשלִ ים ְּב ֵׁשם
ּוׁשכִ ינְ ֵּתּהִּ ,ב ְד ִחילּו ְּור ִחימּו לְ יַ ֵחד ֵׁשם י"ה בו"ה ְּביִ ָ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְ
לְ ֵׁשם יִ חּוד ְ
ּוׁש ָס"ה גִ ַידי ְּבאֹור
ּגּופי ַּבּצִ יצִ יתּ ,כֵ ן ִּת ְת ַע ֵּטף נִ ְׁש ָמ ִתי ְּור ַמ"ח ֵא ָיב ַרי ְ
ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,ה ֵרינִ י ִמ ְתעַ ֵּטף ִ
לּוקא ְד ַר ָּבנָ ן ּולְ ַטּלִ ית
ַהּצִ יצִ ית ָהעֹולֶ ה ַּת ְריַ "גּ ,וכְ ֵׁשם ֶׁש ֲאנִ י ִמ ְתּכַ ֶּסה ַּב ַּטּלִ ית ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ּכַ ְך ֶאזְ ּכֶ ה לַ ֲח ָ
רּוחי וְ נִ ְׁש ָמ ִתי ְּות ִפּלָ ִתי ִמן ַה ִחיצֹונִ ים,
נָ ָאה לָ עֹולָ ם ַה ָּבא ְּבגַ ן ֵע ֶֽדן ,וְ עַ ל יְ ֵדי ִמצְ וַ ת צִ יצִ יתִּ ,תּנָצֵ ל ְנַפ ִׁשי ִ
ׁשּובה ִמצְ וַ ת צִ יצִ ית
נָפיו עֲ לֵ ֶיהם ,וְ יַ ּצִ ילֵ ם ּכְ נֶ ֶֽׁשר יָ ִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוזָ לָ יו יְ ַר ֵחףְּ ,ות ֵהא ֲח ָ
וְ ַה ַּטּלִ ית יִ ְפרֹׂש ּכְ ָ
נֹות ָיה ,וְ ַת ְריַ "ג ִמצְ וֹות ַה ְּתלּויֹות
ּדּוק ָיה ,וְ כַ ּוָ ֶ ֽ
לִ ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואּ ,כְ ִאּלּו ִקּיַ ְמ ִ ּֽת ָיה ְּבכָ ל ְּפ ָר ֶ ֽט ָיה ,וְ ִד ְק ֶ ֽ
ָּבּהָ ,א ֵמן ֶ ֽסלָ ה:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ ּוָ ֽנּו לְ ִה ְת ַע ֵּטף ַּבּצִ יצִ ית:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ

י־ע ְּמָך
יתָך וְ נַ ַֽחל ֲע ָדנֶ ֽיָך ַת ְׁש ֵקםּ :כִ ִ
ֹלהים ְּובנֵ י ָא ָדם ְּבצֵ ל ּכְ נָ ֶ ֽפיָך יֶ ֱח ָ ֽסיּון :יִ ְרוְ יֻ ן ִמ ֶ ּֽד ֶׁשן ֵּב ֶ ֽ
ַמה ּיָ ָקר ַח ְס ְּדָך ֱא ִ
אֹורָך נִ ְר ֶאה־אֹורְ :מׁשְֹך ַח ְס ְּדָך לְ י ְֹד ֶ ֽעיָך וְ צִ ְד ָק ְתָך לְ יִ ְׁש ֵרי־לֵ ב:
ְמקֹור ַחּיִ יםְּ ,ב ְ
ל־ק ְד ְׁשָך
יתָך ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל ֵהיכַ ָ
ַמה ּֽטֹבּו א ָֹה ֶלֽיָך יַ עֲ קֹב ִמ ְׁשּכְ נ ֶ ֹֽתיָך יִ ְׂש ָר ֵאל :וַ ֲאנִ י ְּברֹב ַח ְס ְּדָך ָאבֹוא ֵב ֶ ֽ
בֹודָך :וַ ֲאנִ י ֶא ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ ֶאכְ ָ ֽר ָעה ֶא ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י
ּומקֹום ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ ֽ
יתָך ְ
ְּביִ ְר ָא ֶ ֽתָך :יְ הֹוָ ה ָא ַ ֽה ְב ִּתי ְמעֹון ֵּב ֶ ֽ
ב־ח ְס ֶ ּֽדָך עֲ נֵ ֽנִ י ֶּב ֱא ֶמת יִ ְׁש ֶ ֽעָך:
ֹלהים ְּב ָר ַ
יְ הֹוָ ה ע ִֹׂשי :וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ִתי־לְ ָך יְ הֹוָ ה עֵ ת ָרצֹון ֱא ִ
שיר של יום
אֹומ ִרים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ :מזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת:
בשבת קודשַ :הּיֹום ַׁש ָּבת ֽק ֶֹדׁש ֶׁשּבֹו ָהיּו ַהלְ וִ ּיִ ם ְ
י־עׂשֹור וַ ֲעלֵ י־
טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהֹוָ ה ּולְ זַ ֵּמר לְ ִׁש ְמָך עֶ לְ יֹון :לְ ַהּגִ יד ַּב ּֽב ֶֹקר ַח ְס ֶ ּֽדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּבּלֵ ילֹותֲ :עלֵ ָ
נָ ֶֽבל עֲ לֵ י ִהּגָ יֹון ְּבכִ ּנֹורּ :כִ י ִׂש ַּמ ְח ַ ּֽתנִ י יְ הֹוָ ה ְּב ָפעֳ ֶלָֽך ְּב ַמעֲ ֵׂשי יָ ֶ ֽדיָך ֲא ַרּנֵ ןַ :מה־ּגָ ְדלּו ַמ ֲע ֶ ֽׂשיָך יְ הֹוָ ה ְמאֹד
ֹא־יָבין ֶאת־זֹאתִּ :ב ְפ ֽר ַֹח ְר ָׁשעִ ים ּכְ מֹו ֵ ֽע ֶׂשב וַ ּיָ ִ ֽציצּו ּכָ ל־
יׁש־ּבעַ ר ל ֹא יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ִ
עָ ְמקּו ַמ ְח ְׁשב ֶ ֹֽתיָךִ :א ַ ֽ
ֹאבדּו
ֹיְביָך י ֵ ֽ
י־הּנֵ ה א ֶ ֽ
ֹיְביָך יְ הֹוָ ה ּכִ ִ
ּֽפֹעֲ לֵ י ָ ֽאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם עֲ ֵדי־עַ ד :וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הֹוָ הּ :כִ י ִהּנֵ ה א ֶ ֽ
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים ָעלַ י ְמ ֵר ִעים
ֹּלתי ְּב ֶ ֽׁש ֶמן ַרעֲ נָ ן :וַ ַּת ֵּבט עֵ ינִ י ְּב ָ
ל־ּפֹעֲ לֵ י ָ ֽאוֶ ן :וַ ָ ּֽת ֶרם ּכִ ְר ֵאים ַק ְרנִ י ַּב ִ
יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ֽ
ֹלהינּו
ִּת ְׁש ַ ֽמעְ נָ ה ָאזְ נָ י :צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר יִ ְפ ָרח ּכְ ֶ ֽא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ הְׁ :שתּולִ ים ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֱא ֵ ֽ
ֹא־עוְ ָל ָֽתה ּבֹו:
צּורי וְ ל ַ
יַ ְפִ ֽריחּו :עֹוד יְ נּובּון ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַרעֲ נַ ּנִ ים יִ ְהיּו :לְ ַהּגִ יד ּכִ י־יָ ָׁשר יְ הֹוָ ה ִ
אֹומ ִרים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש :לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור
בראשון בשבת ַהּיֹום יֹום ִראׁשֹון ַּב ַּׁש ָּבת ֶׁשּבֹו ָהיּו ַהלְ וִ ּיִ ם ְ
לֹואּה ֵּת ֵבל וְ יֽ ְׁש ֵבי ָבּהּ :כִ י הּוא עַ ל יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ עַ ל נְ ָהרֹות יְ כֹונְ נֶ ָֽהִ :מי יַ ֲעלֶ ה ְב ַהר
ּומ ָ
לַ יהֹוָ ה ָה ָ ֽא ֶרץ ְ
ּומי יָ קּום ִּב ְמקֹום ָק ְדׁשֹו :נְ ִקי כַ ַ ּֽפיִ ם ַּובר לֵ ָבב ֲא ֶׁשר ל ֹא נָ ָׂשא לַ ָּׁשוְ א נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא נִ ְׁש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה:
יְ הֹוָ ה ִ
ּדֹור ָׁשיו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ ֽיָך יַ ֲעקֹב ֶ ֽסלָ הְׂ :שאּו ְׁש ָע ִרים
ֹלהי יִ ְׁשעֹו :זֶ ה ּדֹור ְ
יִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
אׁשיכֶ ם וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה ִעּזּוז וְ גִ ּבֹור יְ הֹוָ ה ּגִ ּבֹור
ָר ֵ
ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי הּוא זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד
אׁשיכֶ ם ְ
ִמלְ ָח ָמהְׂ :שאּו ְׁשעָ ִרים ָר ֵ
יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד ֶ ֽסלָ ה:
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אֹורי וְ יִ ְׁשעִ י ִמ ִּמי ִא ָירא יְ הֹוָ ה ָמעֹוז ַחּיַ י ִמ ִּמי ֶא ְפ ָחדִּ :ב ְקרֹב ָעלַ י ְמ ֵר ִעים לֶ ֱאכֹל ֶאת ְּב ָׂש ִרי
לְ ָדוִ ד יְ הֹוָ ה ִ
נָפלּוִ :אם ַּת ֲחנֶ ה ָעלַ י ַמ ֲחנֶ ה ל ֹא יִ ָירא לִ ִּבי ִאם ָּתקּום ָעלַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזֹאת
צָ ַרי וְ א ַֹיְבי לִ י ֵ ֽה ָּמה כָ ְׁשלּו וְ ָ ֽ
אֹותּה ֲא ַב ֵּקׁש ִׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה ּכָ ל יְ ֵמי ַחּיַ י לַ ֲחזֹות ְּב ֽנ ַֹעם יְ הֹוָ ה
בֹוט ַחַ :א ַחת ָׁש ַ ֽאלְ ִּתי ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה ָ
ֲאנִ י ֵ ֽ
ֹאׁשי
רֹומ ֵ ֽמנִ י :וְ ַע ָּתה יָ רּום ר ִ
ּולְ ַב ֵּקר ְּב ֵהיכָ לֹוּ :כִ י יִ צְ ְּפנֵ ֽנִ י ְּב ֻסּכֹה ְּביֹום ָר ָעה יַ ְס ִּת ֵ ֽרנִ י ְּב ֵ ֽס ֶתר ָא ֳהלֹו ְּבצּור יְ ְ
רּועה ָא ִ ֽׁש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ יהֹוָ הְׁ :ש ַמע יְ הֹוָ ה קֹולִ י ֶא ְק ָרא
יבֹותי וְ ֶא ְזְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו ְזִב ֵחי ְת ָ
עַ ל א ַֹיְבי ְס ִב ָ
וְ ָחּנֵ ֽנִ י וַ עֲ נֵ ֽנִ י :לְ ָך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְּקׁשּו ָפנָ י ֶאת ָּפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֲא ַב ֵּקׁשַ :אל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ ֽיָך ִמ ֶ ּֽמּנִ י ַאל ַּתט ְּב ַאף ַע ְב ֶ ּֽדָך
הֹורנִ י יְ הֹוָ ה
ֹלהי יִ ְׁש ִעיּ :כִ י ָא ִבי וְ ִא ִּמי ֲע ֽזָבּונִ י וַ יהֹוָ ה יַ ַא ְס ֵ ֽפנִ יֽ ֵ :
זְבנִ י ֱא ֵ
ֽית ַאל ִּת ְּט ֵ ֽׁשנִ י וְ ַאל ַּתעַ ֵ ֽ
עֶ זְ ָר ִתי ָה ִי ָ
יפ ַח ָח ָמס :לּולֵ א
ׁשֹור ָריַ :אל ִּת ְּתנֵ ֽנִ י ְּבנֶ ֶֽפׁש צָ ָרי ּכִ י ָ ֽקמּו ִבי ֵע ֵֽדי ֶ ֽׁש ֶקר וִ ֵ ֽ
ַּד ְר ֶּכָֽך ּונְ ֵ ֽחנִ י ְּב ֽא ַֹרח ִמיׁשֹור לְ ַ ֽמעַ ן ְ
ֶה ֱא ַ ֽמנְ ִּתי לִ ְראֹות ְּבטּוב יְ הֹוָ ה ְּב ֶ ֽא ֶרץ ַחּיִ יםַ ♦ :קּוֵ ה ֶאל יְ הֹוָ ה ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּבָך וְ ַקּוֵ ה ֶאל יְ הֹוָ ה:
ֲאדֹון עֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָמלַ ְךְּ ,ב ֶ ֽט ֶרם ּכָ ל יְ צִ יר נִ ְב ָרא :לְ עֵ ת נַ עֲ ָׂשה ְב ֶח ְפצֹו ּכֹלֲ ,אזַ י ֶ ֽמלֶ ְך ְׁשמֹו נִ ְק ָרא :וְ ַא ֲח ֵרי
נֹורא :וְ הּוא ָהיָ ה וְ הּוא הֹוֶ ה ,וְ הּוא יִ ְהיֶ ה ְּב ִת ְפ ָא ָרה :וְ הּוא ֶא ָחד וְ ֵאין ֵׁשנִ י,
ּכִ כְ לֹות ַהּכֹל ,לְ ַבּדֹו יִ ְמֹלְך ָ
ּגֹואלִ י ,וְ צּור
אׁשית ְּבלִ י ַתכְ לִ ית ,וְ לֹו ָהעֹז וְ ַה ִּמ ְׂש ָרה :וְ הּוא ֵאלִ י וְ ַחי ֲ
לְ ַה ְמ ִׁשיל לֹו לְ ַה ְח ִ ּֽב ָירהְּ :בלִ י ֵר ִ
יׁשן
רּוחיְּ ,ב ֵעת ִא ַ
ּכֹוסי ְּביֹום ֶא ְק ָראְּ :ביָ דֹו ַא ְפ ִקיד ִ
ּומנֹוס לִ יְ ,מנָ ת ִ
ֶח ְבלִ י ְּבעֵ ת צָ ָרה :וְ הּוא נִ ִּסי ָ
רּוחי ּגְ וִ ּיָ ִתי ,יְ הֹוָ ה לִ י וְ ל ֹא ִא ָירא:
וְ ָא ִ ֽע ָירה :וְ עִ ם ִ
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ֹלהים ַחי וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח ,נִ ְמצָ א וְ ֵאין עֵ ת ֶאל ְמצִ יאּותֹו:
יִ גְ ַּדל ֱא ִ
ֶא ָחד וְ ֵאין יָ ִחיד ּכְ יִ חּודֹו ,נֶ עְ לָ ם וְ גַ ם ֵאין סֹוף לְ ַא ְחּדּותֹו:
ֵאין לֹו ְדמּות ַהּגּוף וְ ֵאינֹו גּוף ,ל ֹא נַ עֲ רְֹך ֵאלָ יו ְק ֻד ָּׁשתֹו:
אׁשיתֹו:
אׁשית לְ ֵר ִ
ַק ְדמֹון לְ כָ ל ָּד ָבר ֲא ֶׁשר נִ ְב ָראִ ,ראׁשֹון וְ ֵאין ֵר ִ
ּומלְ כּותֹו:
יֹורה גְ ֻדּלָ תֹו ַ
ִהּנֹו ֲאדֹון עֹולָ ם לְ כָ ל נֹוצָ רֶ ,
בּואתֹו נְ ָתנֹוֶ ,אל ַאנְ ֵׁשי ְסגֻ ּלָ תֹו וְ ִת ְפ ַא ְרּתֹו:
ֶ ֽׁש ַפע נְ ָ
ּומ ִּביט ֶאת ְּתמּונָ תֹו:
מׁשה עֹוד ,נָ ִביא ַ
ל ֹא ָקם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ ֶ
ּתֹורת ֱא ֶמת נָ ַתן לְ עַ ּמֹו ֵאל ,עַ ל יַ ד נְ ִביאֹו נֶ ֱא ַמן ֵּביתֹו:
ַ
ל ֹא יַ ֲחלִ יף ָה ֵאל וְ ל ֹא יָ ִמיר ָּדתֹו ,לְ עֹולָ ִמים לְ זּולָ תֹו:
יֹודעַ ְס ָת ֵ ֽרינּוַ ,מ ִּביט לְ סֹוף ָּד ָבר ְּב ַק ְד ָמתֹו:
צֹופה וְ ֵ ֽ
ֶ
נֹותן לְ ָר ָׁשע ָרע ּכְ ִר ְׁשעָ תֹו:
ּגֹומל לְ ִאיׁש ֶ ֽח ֶסד ּכְ ִמ ְפעָ לֹוֵ ,
ֵ
יחנּו ,לִ ְפּדֹות ְמ ַחּכֵ י ֵקץ יְ ׁשּועָ תֹו:
יִ ְׁשלַ ח לְ ֵקץ ַהּיָ ִמין ְמ ִׁש ֵ ֽ
ֵמ ִתים יְ ַחּיֶ ה ֵאל ְּברֹב ַח ְסּדֹוָּ ,ברּוְך עֲ ֵדי עַ ד ֵׁשם ְּת ִהּלָ תֹו:

ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ ּוָ ֽנּו עַ ל נְ ִטילַ ת יָ ָ ֽדיִ ם:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּוב ָרא בֹו נְ ָק ִבים נְ ָק ִבים ֲחלּולִ ים
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר יָ צַ ר ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ָחכְ ָמה ָ ֽ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
בֹודָך ֶׁש ִאם יִ ָּפ ֵ ֽת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶהם אֹו יִ ָּס ֵתם ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִאי ֶא ְפ ַׁשר
ֲחלּולִ ים ּגָ לּוי וְ יָ ֽדּועַ לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ ֽ
ּומ ְפלִ יא לַ ֲעׂשֹות:
רֹופא כָ ל ָּב ָׂשר ַ
לְ ִה ְת ַקּיֵ ם וְ לַ עֲ מֹד לְ ָפנֶ ֽיָך ֲא ִפילּו ָׁשעָ ה ֶא ָחתָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֵ
אתּה ַא ָּתה יְ צַ ְר ָּתּה ַא ָּתה נְ ַפ ְח ָּתּה ִּבי וְ ַא ָּתה ְמ ַׁש ְּמ ָרּה
הֹורה ִהיא ַא ָּתה ְב ָר ָ
ֹלהי ,נְ ָׁש ָמה ֶׁשּנָ ַ ֽת ָּת ִּבי ְט ָ
ֱא ַ
מֹודה ֲאנִ י
ְּב ִק ְר ִּבי וְ ַא ָּתה עָ ִתיד לִ ְּטלָ ּה ִמ ֶ ּֽמּנִ י ּולְ ַה ֲחזִ ָירּה ִּבי לֶ עָ ִתיד לָ בֹאּ ,כָ ל זְ ַמן ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ְב ִק ְר ִּבי ֶ
בֹותי ִרּבֹון ּכָ ל ַה ַּמעֲ ִׂשים ֲאדֹון ּכָ ל ַהּנְ ָׁשמֹותָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ֲחזִ יר
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ַ
נְ ָׁשמֹות לִ ְפגָ ִרים ֵמ ִתים:
תֹורה:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ ּוָ ֽנּו לַ ֲעסֹק ְּב ִד ְב ֵרי ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
תֹור ְתָך ְּב ִ ֽפינּו ְּוב ִפי עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְֽחנּו וְ צֶ ֱאצָ ֵ ֽאינּו
ֹלהינּו ֶאת ִּד ְב ֵרי ָ
וְ ַהעֲ ֶרב נָ א יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּתֹורה
תֹור ֶ ֽתָך לִ ְׁש ָמּהָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ְמלַ ֵּמד ָ
לֹומ ֵדי ָ
יֹודעֵ י ְׁש ֶ ֽמָך וְ ְ
וְ צֶ ֱאצָ ֵאי עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֻ ָּלֽנּו ְ
לְ עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל:
ּתֹורתֹוָּ :ברּוְך ַא ָּתה
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָ ּֽב ַחר ָ ּֽבנּו ִמּכָ ל ָהעַ ִּמים וְ נָ ַֽתן ָלֽנּו ֶאת ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּתֹורה:
נֹותן ַה ָ
יְ הֹוָ ה ֵ
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ָיְב ֶרכְ ָך יְ הֹוָ ה וְ יִ ְׁש ְמ ֶ ֽרָך :יָ ֵאר יְ הֹוָ ה ָּפנָ יו ֵא ֶלֽיָך וִ ֻיחּנֶ ֽךָ  :יִ ָּׂשא יְ הֹוָ ה ָּפנָ יו ֵא ֶלֽיָך וְ יָ ֵׂשם לְ ָך ָׁשלֹום:
ּתֹורה:
ּכּורים וְ ָה ְר ָאיֹון ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים וְ ַתלְ מּוד ָ
ֵ ֽאּלּו ְד ָב ִרים ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ִׁשעּור ַה ֵּפ ָאה וְ ַה ִּב ִ
רֹות ֶיהם ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ַה ֶ ּֽק ֶרן ַקּיֶ ֶֽמת לֹו לָ עֹולָ ם ַה ָּבא ,וְ ֵ ֽאּלּו ֵהן ּכִ ּבּוד ָאב
ֵ ֽאּלּו ְד ָב ִרים ֶׁש ָא ָדם אֹוכֵ ל ֵּפ ֵ
אֹור ִחים ִּובּקּור חֹולִ ים
וָ ֵאם ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים וְ ַה ְׁשּכָ ַמת ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ַׁש ֲח ִרית וְ עַ ְר ִבית וְ ַהכְ נָ ַסת ְ
ּתֹורה ּכְ נֶ ֽגֶ ד ּכֻ ּלָ ם:
וְ ַהכְ נָ ַסת ּכַ ּלָ ה ּולְ וָ יַ ת ַה ֵּמת וְ עִ ּיּון ְּת ִפּלָ ה וַ ֲה ָב ַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו וְ ַתלְ מּוד ָ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר נָ ַתן לַ ֶ ּֽׂשכְ וִ י ִבינָ ה לְ ַה ְב ִחין ֵּבין יֹום ֵּובין ָלֽיְ לָ ה:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁשּל ֹא עָ ַ ֽׂשנִ י ּגֹוי:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁשּל ֹא עָ ַ ֽׂשנִ י ָ ֽע ֶבד:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁשּל ֹא ָע ַ ֽׂשנִ י ִא ָּׁשה:
ָּ Menברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁשעָ ַ ֽׂשנִ י ּכִ ְרצֹונֹו:
ָּ Womenברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּפֹוק ַח עִ וְ ִרים:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ ֽ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַמלְ ִּביׁש עֲ ֻר ִּמים:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
סּורים:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַמ ִּתיר ֲא ִ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
פּופים:
זֹוקף ּכְ ִ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
רֹוקע ָה ָ ֽא ֶרץ עַ ל ַה ָ ּֽמיִ ם:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁשעָ ָׂשה לִ י ּכָ ל צָ ְרּכִ י:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַה ֵּמכִ ין ִמצְ עֲ ֵדי ָג ֶֽבר:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
בּורה:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם אֹוזֵ ר יִ ְׂש ָר ֵאל ִּבגְ ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
עֹוטר יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִת ְפ ָא ָרה:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּנֹותן לַ ּיָ עֵ ף ּכֽ ַֹח:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַה ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
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נּומה ֵמעַ ְפ ַע ָּפי :וִ ִיהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַה ַּמעֲ ִביר ֵׁשנָ ה ֵמעֵ ינָ י ְּות ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
יאנּו ל ֹא לִ ֵידי ֵח ְטא
ֹותיָך ,וְ ַאל ְּת ִב ֵ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך וְ ַד ְּב ֵ ֽקנּו ְּב ִמצְ ֶ ֽ
בֹותינּו ֶׁש ַּת ְרּגִ ֵילֽנּו ְּב ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
וְ ל ֹא לִ ֵידי עֲ ֵב ָרה וְ עָ וֹן וְ ל ֹא לִ ֵידי נִ ָּסיֹון וְ ל ֹא לִ ֵידי ִבּזָ יֹון וְ ַאל ַּת ְׁשלֶ ט ָ ּֽבנּו יֵ ֽצֶ ר ָה ָרע וְ ַה ְר ִח ֵ ֽיקנּו ֵמ ָא ָדם
טֹובים וְ כֹוף ֶאת יִ צְ ֵ ֽרנּו לְ ִה ְׁש ַּת ְע ֶּבד־לָ ְך ♦ ְּותנֵ ֽנּו ַהּיֹום
ּומ ָח ֵבר ָרע וְ ַד ְּב ֵ ֽקנּו ְּביֵ ֽצֶ ר ַהּטֹוב ְּוב ַמעֲ ִׂשים ִ
ָרע ֵ
טֹוביםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
רֹואינּו וְ ִתגְ ְמ ֵלֽנּו ֲח ָס ִדים ִ
ְּובכָ ל יֹום לְ ֵחן ּולְ ֶ ֽח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים ְּבעֵ ינֶ ֽיָך ְּובעֵ ינֵ י כָ ל ֵ ֽ
טֹובים לְ עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל:
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִ
ֵ
ּומעַ ּזּות ָּפנִ ים ֵמ ָא ָדם
בֹותי ֶׁש ַּתּצִ ֵילֽנִ י ַהּיֹום ְּובכָ ל יֹום ֵמ ַעּזֵ י ָפנִ ים ֵ
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ַ
ּומ ַ ּֽב ַעל ִּדין ָק ֶׁשהֵּ ,בין ֶׁשהּוא ֶבן
ּומ ָּׂש ָטן ַה ַּמ ְׁש ִחית ִמ ִּדין ָק ֶׁשה ִ
ּומ ֶ ּֽפגַ ע ָרע ִ
ּומ ָּׁשכֵ ן ָרע ִ
ּומ ָח ֵבר ָרע ִ
ָרעֵ ,
ְּב ִרית ֵּובין ֶׁש ֵאינֹו ֶבן ְּב ִרית:
בֹותינּו זָ כְ ֵ ֽרנּו ְּבזִ ּכָ רֹון טֹוב לְ ָפנֶ ֽיָך ָּופ ְק ֵ ֽדנּו ִּב ְפ ֻק ַּדת יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְּׁש ֵמי ְׁש ֵמי ֶ ֽק ֶדם
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו ַא ֲה ַבת ַה ַּק ְדמֹונִ ים ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יִ ְׂש ָר ֵאל עֲ ָב ֶ ֽדיָך ֶאת ַה ְּב ִרית וְ ֶאת ַה ֶ ֽח ֶסד
ּוזְ כָ ר ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
וְ ֶאת ַה ְּׁשבּועָ ה ֶׁשּנִ ְׁש ַ ּֽבעְ ָּת לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינּו ְּב ַהר ַהּמ ִֹרּיָ ה וְ ֶאת ָהעֲ ֵק ָדה ֶׁש ָע ַקד ֶאת יִ צְ ָחק ְּבנֹו עַ ל ּגַ ֵּבי
תֹור ֶ ֽתָך:
זְּב ַח ּכַ ּכָ תּוב ְּב ָ
ַה ִּמ ֵ ֽ
ֹאמר
ֹאמר ִהּנֵ ֽנִ י :וַ ּיֽ ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ַא ְב ָר ָהם וַ ּיֽ ֶ
ת־א ְב ָר ָהם וַ ּיֽ ֶ
ֹלהים נִ ָּסה ֶא ַ
וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵ ֽאּלֶ ה וְ ָה ֱא ִ
ל־א ֶרץ ַהּמ ִֹרּיָ ה וְ ַה ֲע ֵלֽהּו ָׁשם לְ עֹלָ ה ַעל
ר־א ַ ֽה ְב ָּת ֶאת־יִ צְ ָחק וְ לֶ ְך־לְ ָך ֶא ֶ ֽ
ת־ּבנְ ָך ֶאת־יְ ִח ְידָך ֲא ֶׁש ָ
ַקח־נָ א ֶא ִ
ת־ׁשנֵ י נְ ָע ָריו ִאּתֹו
ת־חמֹרֹו וַ ּיִ ַּקח ֶא ְ
ַא ַחד ֶה ָה ִרים ֲא ֶׁשר א ַֹמר ֵא ֶלֽיָך :וַ ּיַ ְׁשּכֵ ם ַא ְב ָר ָהם ַּב ּֽב ֶֹקר וַ ּיַ ֲחבׁש ֶא ֲ
יׁשי וַ ּיִ ָּׂשא
ֹלהיםַּ :בּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
ר־א ַמר־לֹו ָה ֱא ִ ֽ
ל־ה ָּמקֹום ֲא ֶׁש ָ ֽ
וְ ֵאת יִ צְ ָחק ְּבנֹו וַ ַיְב ַּקע עֲ צֵ י עֹלָ ה וַ ּיָ ָֽקם וַ ּיֵ ֽלֶ ְך ֶא ַ
ם־ה ֲחמֹור
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל־נְ עָ ָריו ְׁשבּו־לָ כֶ ם ּפֹה ִע ַ
ת־ה ָּמקֹום ֵמ ָרחֹק :וַ ּיֽ ֶ
ַא ְב ָר ָהם ֶאת־עֵ ינָ יו וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
ת־עצֵ י ָהעֹלָ ה וַ ּיָ ֶֽׂשם ַעל־יִ צְ ָחק
וַ ֲאנִ י וְ ַהּנַ ֽעַ ר נֵ לְ כָ ה עַ ד־ּכֹה וְ נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ נָ ֽׁש ָּובה ֲאלֵ יכֶ ם :וַ ּיִ ַּקח ַא ְב ָר ָהם ֶא ֲ
ֹאמר
ל־א ְב ָר ָהם ָא ִביו וַ ּיֽ ֶ
ֹאמר יִ צְ ָחק ֶא ַ
ת־ה ַּמ ֲא ֶכֽלֶ ת וַ ּיֵ לְ כּו ְׁשנֵ ֶיהם יַ ְח ָּדו :וַ ּיֽ ֶ
ת־ה ֵאׁש וְ ֶא ַ
ְּבנֹו וַ ּיִ ַּקח ְּביָ דֹו ֶא ָ
ֹלהים יִ ְר ֶאה־ּלֹו
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֱא ִ
ֹאמר ִהּנֵ ה ָה ֵאׁש וְ ָהעֵ צִ ים וְ ַאּיֵ ה ַה ֶּׂשה לְ ע ָֹלֽה :וַ ּיֽ ֶ
ֹאמר ִהּנֶ ּֽנִ י ְבנִ י וַ ּיֽ ֶ
ָא ִבי וַ ּיֽ ֶ
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ֹלהים וַ ִּי ֶֽבן ָׁשם ַא ְב ָר ָהם
ל־ה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָ ֽא ַמר־לֹו ָה ֱא ִ
ַה ֶּׂשה לְ עֹלָ ה ְּבנִ י וַ ּיֵ לְ כּו ְׁשנֵ ֶיהם יַ ְח ָּדו :וַ ּֽיָבֹאּו ֶא ַ
זְּב ַח ִמ ַ ּֽמ ַעל לָ ֵעצִ ים :וַ ּיִ ְׁשלַ ח
ל־ה ִּמ ֵ ֽ
ת־העֵ צִ ים וַ ּיַ עֲ קֹד ֶאת־יִ צְ ָחק ְּבנֹו וַ ּיָ ֶֽׂשם אֹתֹו עַ ַ
זְּב ַח וַ ּיַ עֲ רְֹך ֶא ָ
ת־ה ִּמ ֵ ֽ
ֶא ַ
ֹאמר
ן־ה ָּׁש ַ ֽמיִ ם וַ ּיֽ ֶ
ת־ּבנֹו :וַ ּיִ ְק ָרא ֵאלָ יו ַמלְ ַאְך יְ הֹוָ ה ִמ ַ
ת־ה ַּמ ֲא ֶכֽלֶ ת לִ ְׁשחֹט ֶא ְ
ַא ְב ָר ָהם ֶאת־יָ דֹו וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
אּומה ּכִ י ַע ָּתה יָ ַ ֽד ְע ִּתי
ל־ּתעַ ׂש לֹו ְמ ָ
ל־הּנַ ֽעַ ר וְ ַא ַ ֽ
ל־ּת ְׁשלַ ח יָ ְֽדָך ֶא ַ
ֹאמר ַא ִ
ֹאמר ִהּנֵ ֽנִ י :וַ ּיֽ ֶ
ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם וַ ּיֽ ֶ
ה־איִ ל
ת־עינָ יו וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ַ ֽ
ת־ּבנְ ָך ֶאת־יְ ִח ְידָך ִמ ֶ ּֽמּנִ י :וַ ּיִ ָּׂשא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ
ֹלהים ַ ֽא ָּתה וְ ל ֹא ָח ַ ֽׂשכְ ָּת ֶא ִ
ּכִ י־יְ ֵרא ֱא ִ
ת־ה ַ ֽאיִ ל וַ ּיַ עֲ ֵלֽהּו לְ עֹלָ ה ַ ּֽת ַחת ְּבנֹו :וַ ּיִ ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם
ַא ַחר נֶ ֱא ַחז ַּב ְּס ַבְך ְּב ַק ְרנָ יו וַ ּיֵ ֽלֶ ְך ַא ְב ָר ָהם וַ ּיִ ַּקח ֶא ָ
ל־א ְב ָר ָהם
ם־ה ָּמקֹום ַההּוא יְ הֹוָ ה יִ ְר ֶאה ֲא ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ַהּיֹום ְּב ַהר יְ הֹוָ ה יֵ ָר ֶאה :וַ ּיִ ְק ָרא ַמלְ ַאְך יְ הֹוָ ה ֶא ַ
ֵׁש ַ
ת־ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וְ ל ֹא ָח ַ ֽׂשכְ ָּת
ֹאמר ִּבי נִ ְׁש ַ ּֽבעְ ִּתי נְ ֻאם־יְ הֹוָ ה ּכִ י יַ ֽעַ ן ֲא ֶׁשר עָ ִ ֽׂש ָית ֶא ַ
ן־ה ָּׁש ָ ֽמיִ ם :וַ ּי ֶ
ֵׁשנִ ית ִמ ַ
ל־ׂש ַפת
י־ב ֵרְך ֲא ָב ֶרכְ ָך וְ ַה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה ֶאת־זַ ְרעֲ ָך ּכְ כֹוכְ ֵבי ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם וְ כַ חֹול ֲא ֶׁשר ַע ְ
ת־ּבנְ ָך ֶאת־יְ ִח ֶ ֽידָךּ :כִ ָ
ֶא ִ
ַהּיָ ם וְ יִ ַרׁש זַ ְרעֲ ָך ֵאת ַ ֽׁשעַ ר א ָֹיְביו :וְ ִה ְת ָּב ְרכּו ְבזַ ְר ֲעָך ּכֹל ּגֹויֵ י ָה ָ ֽא ֶרץ ֵ ֽע ֶקב ֲא ֶׁשר ָׁש ַ ֽמ ְע ָּת ְּבקֹלִ י :וַ ּיָ ָֽׁשב
ל־ּב ֵאר ָ ֽׁש ַבע וַ ּיֵ ֶֽׁשב ַא ְב ָר ָהם ִּב ְב ֵאר ָ ֽׁש ַבע:
ַא ְב ָר ָהם ֶאל־נְ עָ ָריו וַ ּיָ ֻ ֽקמּו וַ ּיֵ לְ כּו יַ ְח ָּדו ֶא ְ
בֹותינּו ּכְ מֹו
בֹותינּו ֶׁש ִּתזְ ּכֹר ָלֽנּו ְּב ִרית ֲא ֵ ֽ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֶׁשּכָ ַבׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינּו ֶאת ַר ֲח ָמיו ִמ ֶּבן יְ ִחידֹו וְ ָרצָ ה לִ ְׁשחֹט אֹותֹו ּכְ ֵדי לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונֶ ָֽך ּכֵ ן יִ כְ ְּבׁשּו
ּׁשּורת ִּדינֶ ָֽך וְ ִת ְתנַ ֵהג
ּדֹותיָך ,וְ ִתּכָ נֵ ס ִא ָ ּֽתנּו לִ ְפנִ ים ִמ ַ
ַר ֲח ֶ ֽמיָך ֶאת ּכַ עַ ְסָך ֵמעָ ֵלֽינּו וְ יָ גֽ ֹּלּו ַר ֲח ֶ ֽמיָך עַ ל ִמ ֶ ֽ
ּומ ִע ְירָך
טּובָך ַהּגָ דֹול יָ ׁשּוב ֲחרֹון ַא ְּפָך ֵמ ַע ְּמָך ֵ
ֹלהינּו ְּב ִמ ַּדת ַה ֶ ֽח ֶסד ְּוב ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים ְּוב ְ
עִ ָ ּֽמנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
מׁשה ַע ְב ֶ ּֽדָךּ ,כָ ָאמּור
ֹלהינּו ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָ ּֽתנּו עַ ל יְ ֵדי ֶ
ּומּנַ ֲחלָ ֶ ֽתָך וְ ַקּיֶ ם ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּומ ַא ְרצְ ָך ִ
ֵ
ת־ּב ִר ִיתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכֹר וְ ָה ָ ֽא ֶרץ ֶאזְ ּכֹר:
ת־ּב ִר ִיתי יִ צְ ָחק וְ ַאף ֶא ְ
ת־ּב ִר ִיתי יַ עֲ קֹוב וְ ַאף ֶא ְ
וְ זָ כַ ְר ִּתי ֶא ְ
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ֹאמר:
דֹובר ֱא ֶמת ִּבלְ ָבבֹו וְ יַ ְׁשּכֵ ם וְ י ַ
ּומֹודה עַ ל ָה ֱא ֶמת וְ ֵ
לְ עֹולָ ם יְ ֵהא ָא ָדם יְ ֵרא ָׁש ַ ֽמיִ ם ַּב ֵ ּֽס ֶתר ַּובּגָ לּוי ֶ
קֹותינּו ֲאנַ ְֽחנּו ַמ ִּפילִ ים ַּת ֲחנּונֵ ֽינּו לְ ָפנֶ ֽיָך ּכִ י ַעל ַר ֲח ֶ ֽמיָך ָה ַר ִּביםָ ,מה ָ ֽאנּו
ִרּבֹון ּכָ ל ָהעֹולָ ִמים ל ֹא עַ ל צִ ְד ֵ ֽ
ֹאמר לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה
בּור ֵ ֽתנּוַ ,מה ּנ ַ
קֹותינּוַ ,מה ּיְ ׁשּועָ ֵ ֽתנּוַ ,מה ּכ ֵ ֹֽחנּו ַמה ּגְ ָ
ֶמה ַחּיֵ ֽינּו ֶמה ַח ְס ֵ ּֽדנּוַ ,מה ּצִ ְד ֵ ֽ
ּבֹורים ּכְ ַ ֽאיִ ן לְ ָפנֶ ֽיָך וְ ַאנְ ֵׁשי ַה ֵּׁשם ּכְ ל ֹא ָהיּו וַ ֲחכָ ִמים ּכִ ְבלִ י ַמ ָּדע
בֹותינּו ֲהל ֹא ּכָ ל ַהּגִ ִ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
ּומֹותר ָה ָא ָדם ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ָ ֽאיִ ן
ּונְ בֹונִ ים ּכִ ְבלִ י ַה ְׂשּכֵ ל ּכִ י רֹוב ַמעֲ ֵׂש ֶיהם ּֽתֹהּו וִ ֵימי ַחּיֵ ֶיהם ֶ ֽה ֶבל לְ ָפנֶ ֽיָךַ ,
ּכִ י ַהּכֹל ָ ֽה ֶבל:
יתָךְּ ,בנֵ י ַא ְב ָר ָהם א ַֹה ְבָך ֶׁשּנִ ְׁש ַ ּֽבעְ ָּת ּלֹו ְּב ַהר ַהּמ ִֹרּיָ ה ,זֶ ַֽרע יִ צְ ָחק יְ ִחידֹו
ֲא ָבל ֲאנַ ְֽחנּו עַ ְּמָך ְּבנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
ּומ ִּׂש ְמ ָח ְתָך ֶׁש ָּׂש ַ ֽמ ְח ָּת ּבֹו
כֹורָך ֶׁש ֵּמ ַא ֲה ָב ְתָך ֶׁש ָא ַ ֽה ְב ָּת אֹותֹו ִ
זְּב ַח ,עֲ ַדת יַ עֲ קֹב ִּבנְ ָך ְּב ֶ ֽ
ֶׁשּנֶ עֱ ַקד עַ ל ּגַ ֵּבי ַה ִּמ ֵ ֽ
יׁשרּון:
את ֶאת ְׁשמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל וִ ֻ
ָק ָ ֽר ָ
הֹודיָ ה לִ ְׁש ֶ ֽמָך:
לְ ִפיכָ ְך ֲאנַ ְֽחנּו ַח ִּיָבים לְ הֹודֹות לְ ָך ּולְ ַׁש ֵּב ֲחָך ּולְ ָפ ֶא ְרָך ּולְ ָב ֵרְך ּולְ ַק ֵּדׁש וְ לִ ֵּתן ֶ ֽׁש ַבח וְ ָ
ּומה ּיָ ָפה יְ ֻר ָּׁש ֵ ֽתנּוַ ♦ :א ְׁש ֵ ֽרינּו ֶׁש ֲאנַ ְֽחנּו ַמ ְׁשּכִ ִימים
ּגֹור ֵלֽנּו ַ
ּומה ּנָ עִ ים ָ
ַא ְׁש ֵ ֽרינּו ַמה ּטֹוב ֶחלְ ֵ ֽקנּו ַ
ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
אֹומ ִרים ַּפעֲ ַ ֽמיִ ם ְּבכָ ל יֹוםְׁ :ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּומעֲ ִר ִיבים ֶ ֽע ֶרב וָ ֹֽב ֶקר וְ ְ
ַ
ָּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:
ַא ָּתה הּוא עַ ד ֶׁשּל ֹא נִ ְב ָרא ָהעֹולָ םַ ,א ָּתה הּוא ִמ ֶּׁשּנִ ְב ָרא ָהעֹולָ םַ ,א ָּתה הּוא ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ַא ָּתה הּוא
יׁשּוע ְתָך ָּתרּום
יׁשי ְׁש ֶ ֽמָך וְ ַק ֵּדׁש ֶאת ִׁש ְמָך ְּבעֹלָ ֶ ֽמָךִּ ,וב ָ
לָ עֹולָ ם ַה ָּבאַ ♦ ,ק ֵּדׁש ֶאת ִׁש ְמָך עַ ל ַמ ְק ִּד ֵ
וְ ַתגְ ִ ּֽב ַיּה ַק ְרנֵ ֽנּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַק ֵּדׁש ֶאת ִׁש ְמָך ָּב ַר ִּבים:
ֹלהינּו ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ָּוב ָ ֽא ֶרץ ִּוב ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם ָהעֶ לְ יֹונִ יםֱ ,א ֶמת ַא ָּתה הּוא ִראׁשֹון וְ ַא ָּתה
ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהיםַ :ק ֵּבץ קֹוֶ ֽיָך ֵמ ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ָה ָ ֽא ֶרץ ,יַ ִ ּֽכירּו וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל ָּב ֵאי עֹולָ ם
ּומ ַּבלְ עָ ֶ ֽדיָך ֵאין ֱא ִ
הּוא ַא ֲחרֹון ִ
ֹלהים לְ ַב ְּדָך לְ כֹל ַמ ְמלְ כֹות ָה ָ ֽא ֶרץַ .א ָּתה עָ ִ ֽׂש ָית ֶאת ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם וְ ֶאת ָה ָ ֽא ֶרץ ֶאת ַהּיָ ם
ּכִ י ַא ָּתה הּוא ָה ֱא ִ
ֹאמר לְ ָך ַמה ַּת ֲע ֶׂשהָ .א ִבינּו
ּומי ְּבכָ ל ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶ ֽדיָך ָּבעֶ לְ יֹונִ ים אֹו ַב ַּת ְחּתֹונִ ים ֶׁשּי ַ
וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר ָּבם ִ
ֹלהינּו ַמה ֶּׁשּכָ תּוב,
ם־לֽנּו יְ הֹוָ ה ֶא ֵ ֽ
ֶׁש ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם עֲ ֵׂשה עִ ָ ּֽמנּו ֶ ֽח ֶסד ַּבעֲ בּור ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול ֶׁש ְּנִק ָרא עָ ֵלֽינּו וְ ַקּיֶ ָ
ׁשּובי
י־א ֵּתן ֶא ְתכֶ ם לְ ֵׁשם וְ לִ ְת ִהּלָ ה ְּבכֹל ַע ֵּמי ָה ָ ֽא ֶרץ ְּב ִ
ָּבעֵ ת ַה ִהיא ָא ִביא ֶא ְתכֶ ם ָּובעֵ ת ַק ְּבצִ י ֶא ְתכֶ ם ּכִ ֶ
בּותיכֶ ם לְ עֵ ינֵ יכֶ ם ָא ַמר יְ הֹוָ ה:
ת־ׁש ֵ
ֶא ְ
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קרבנות
מֹועד
ין־א ֶֹהל ֵ
ל־מׁשה ּלֵ אמֹר :וְ עָ ִ ֽׂש ָית ּכִ ּיֹור נְ ֽח ֶׁשת וְ כַ ּנֹו נְ ֽח ֶׁשת לְ ָר ְחצָ ה וְ נָ ַת ָּת אֹתֹו ֵּב ֽ
וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶא ֶ
ל־א ֶֹהל
ת־רגְ לֵ ֶיהםְּ :בב ָֹאם ֶא ֽ
זְּב ַח וְ נָ ַת ָּת ָ ֽׁש ָּמה ָ ֽמיִ ם :וְ ָר ֲחצּו ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ִמ ֶ ּֽמּנּו ֶאת־יְ ֵד ֶיהם וְ ֶא ַ
ֵּובין ַה ִּמ ֵ ֽ
יהוה :וְ ָר ֲחצּו יְ ֵד ֶיהם
זְּב ַח לְ ָׁש ֵרת לְ ַה ְק ִטיר ִא ֶּׁשה לַ ָֹ
ל־ה ִּמ ֵ ֽ
צּו־מיִ ם וְ ל ֹא יָ ֻ ֽמתּו אֹו ְבגִ ְׁש ָּתם ֶא ַ
מֹועֵ ד יִ ְר ֲח ַ ֽ
וְ ַרגְ לֵ ֶיהם וְ ל ֹא יָ ֻ ֽמתּו וְ ָהיְ ָתה לָ ֶהם ָחק־עֹולָ ם לֹו ּולְ זַ ְרעֹו לְ דֹר ָֹתם:
ּתֹורת ָהעֹלָ ה ִהוא ָהעֹלָ ה ַעל
ת־ּבנָ יו לֵ אמֹר זֹאת ַ
ת־א ֲהרֹן וְ ֶא ָ
ל־מׁשה ּלֵ אמֹר :צַ ו ֶא ַ
וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶא ֶ
י־בד
ּומכְ נְ ֵס ַ
ּתּוקד ּבֹו :וְ לָ ַבׁש ַהּכ ֵֹהן ִמּדֹו ַבד ִ
זְּב ַח ַ
ד־ה ּֽב ֶֹקר וְ ֵאׁש ַה ִּמ ֵ ֽ
ל־ה ַּלֽיְ לָ ה עַ ַ
זְּב ַח ּכָ ַ
ל־ה ִּמ ֵ ֽ
מֹוק ָדה עַ ַ
ְ
זְּב ַח:
זְּב ַח וְ ָׂשמֹו ֵ ֽאצֶ ל ַה ִּמ ֵ ֽ
ל־ה ִּמ ֵ ֽ
ת־ה ֶ ּֽד ֶׁשן ֲא ֶׁשר ּתֹאכַ ל ָה ֵאׁש ֶאת ָהעֹלָ ה עַ ַ
ל־ּב ָׂשרֹו וְ ֵה ִרים ֶא ַ
יִ לְ ַּבׁש עַ ְ
ל־מקֹום ָטהֹור :וְ ָה ֵאׁש
ל־מחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ֶא ָ
ת־ה ֶ ּֽד ֶׁשן ֶא ִ
ת־ּבגָ ָדיו וְ לָ ַבׁש ְּבגָ ִדים ֲא ֵח ִרים וְ הֹוצִ יא ֶא ַ
ָּופ ַׁשט ֶא ְ
ֽיה ָהעֹלָ ה וְ ִה ְק ִטיר
ֽיה ַהּכ ֵֹהן עֵ צִ ים ַּב ּֽב ֶֹקר ַּב ּֽב ֶֹקר וְ ָע ַרְך ָע ֶל ָ
זְּב ַח ּֽת ַּוקד־ּבֹו ל ֹא ִתכְ ֶּבה ִּובעֵ ר עָ ֶל ָ
ל־ה ִּמ ֵ ֽ
עַ ַ
זְּב ַח ל ֹא ִתכְ ֶּבה:
ל־ה ִּמ ֵ ֽ
ּתּוקד עַ ַ
ֽיה ֶחלְ ֵבי ַה ְּׁשלָ ִמיםֵ :אׁש ָּת ִמיד ַ
עָ ֶל ָ
ֹאתינּו ְּותכַ ֶּפר
בֹותינּוֶׁ ,ש ְּת ַר ֵחם ָע ֵלֽינּו וְ ִת ְמ ָחל ָלֽנּו ַעל ּכָ ל ַחּט ֵ ֽ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך ,יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹנֹותינּו וְ ִת ְסלַ ח ָלֽנּו ַעל־ּכָ ל ְּפ ָׁש ֵ ֽעינּו וְ ֶׁש ִּת ְבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו וְ ְנַק ִריב לְ ָפנֶ ֽיָך
ָלֽנּו ֶאת ּכָ ל עֲ ו ֵ ֽ
בֹודָך ּכָ ָאמּור:
מׁשה ַע ְב ֶ ּֽדָךִ ,מ ִּפי כְ ֶ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך ,עַ ל יְ ֵדי ֶ
ָק ְר ַּבן ַה ָּת ִמיד ֶׁשּיְ כַ ֵּפר ַּבעֲ ֵ ֽדנּו ּכְ מֹו ֶׁשּכָ ַ ֽת ְב ָּת ָע ֵלֽינּו ְּב ָ
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ת־ק ְר ָּבנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ַּׁשי ֵ ֽר ַיח
ת־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ֶא ָ
ל־מׁשה ּלֵ אמֹר :צַ ו ֶא ְ
וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶא ֶ
יהוה ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י־
נִ יח ִֹחי ִּת ְׁש ְמרּו לְ ַה ְק ִריב לִ י ְּבמֹועֲ דֹו :וְ ָא ַמ ְר ָּת לָ ֶהם זֶ ה ָה ִא ֶּׁשה ֲא ֶׁשר ַּת ְקִ ֽריבּו לַ ָֹ
ת־ה ֶּכ ֶֽבׂש ֶא ָחד ַּתעֲ ֶׂשה ַב ּֽב ֶֹקר וְ ֵאת ַה ֶּכ ֶֽבׂש ַה ֵּׁשנִ י ַּת ֲע ֶׂשה ֵּבין
ָׁשנָ ה ְת ִמ ִימם ְׁשנַ ֽיִ ם לַ ּיֹום עֹלָ ה ָת ִמידֶ :א ַ
ָה ַע ְר ָ ּֽביִ םַ :ו ֲֽע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה ֽסֹלֶ ת לְ ִמנְ ָחה ְּבלּולָ ה ְּב ֶ ֽׁש ֶמן ּכָ ִתית ְר ִביעִ ת ַה ִהין :עֹלַ ת ָּת ִמיד ָה ֲע ֻׂשיָ ה ְּב ַהר
יהוה :וְ ֵאת
יהוה :וְ נִ ְסּכֹו ְר ִביעִ ת ַה ִהין לַ ֶּכ ֶֽבׂש ָה ֶא ָחד ַּב ּֽק ֶֹדׁש ַה ֵּסְך נֶ ֶֽסְך ֵׁשכָ ר לַ ָֹ
ִסינַ י לְ ֵ ֽר ַיח נִ ֽיח ַֹח ִא ֶּׁשה לַ ָֹ
יהוה:
ַה ֶּכ ֶֽבׂש ַה ֵּׁשנִ י ַּתעֲ ֶׂשה ֵּבין ָהעַ ְר ָ ּֽביִ ם ּכְ ִמנְ ַחת ַה ּֽב ֶֹקר ּוכְ נִ ְסּכֹו ַּתעֲ ֶׂשה ִא ֵּׁשה ֵ ֽר ַיח נִ ֽיח ַֹח לַ ָֹ
זְּב ַח ָס ִביב:
ל־ה ִּמ ֵ ֽ
ת־ּדמֹו ַע ַ
זְּב ַח צָ ֽפֹנָ ה לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה וְ זָ ְרקּו ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהּכ ֲֹהנִ ים ֶא ָ
וְ ָׁש ַחט אֹתֹו עַ ל יֶ ֶֽרְך ַה ִּמ ֵ ֽ
ּומ ֻרּצָ ה
ּומ ֻק ֶ ּֽבלֶ תְ ,
ׁשּובה ְ
בֹותינּוֶׁ ,ש ְּת ֵהא ֲא ִמ ָירה זּוֲ ,ח ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך ,יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
לְ ָפנֶ ֽיָךּ ,כְ ִאּלּו ִה ְק ַ ֽר ְבנּו ָק ְר ַּבן ַה ָּת ִמיד ְּבמֹועֲ דֹוִּ ,וב ְמקֹומֹו ּוכְ ִהלְ כָ תֹו:
בֹותינּו לְ ָפנֶ ֽיָך ֶאת ְק ֽט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים ִּבזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָ ה ַקּיָ ם
ֹלהינּו ֶׁש ִה ְק ִ ֽטירּו ֲא ֵ ֽ
ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך:
יאָך ּכַ ּכָ תּוב ְּב ָ
מׁשה נְ ִב ֶ ֽ
אֹותם עַ ל יְ ֵדי ֶ
ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ִ ּֽו ָית ָ
ּוׁש ֵ ֽחלֶ ת וְ ֶחלְ ְּבנָ ה ַס ִּמים ּולְ בֹנָ ה זַ ּכָ ה ַּבד ְּב ַבד יִ ְהיֶ ה :וְ ָע ִ ֽׂש ָית
ל־מׁשה ַקח־לְ ָך ַס ִּמים נָ ָטף ְ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֶא ֶ
וַ ּיֽ ֶ
רֹוק ַח ְמ ֻמּלָ ח ָטהֹור ֽק ֶֹדׁש :וְ ָׁש ַח ְק ָּת ִמ ֶ ּֽמּנָ ה ָה ֵדק וְ נָ ַת ָּתה ִמ ֶ ּֽמּנָ ה לִ ְפנֵ י ָה ֵע ֻדת
א ָֹתּה ְק ֽט ֶֹרת ֽר ַֹקח ַמעֲ ֵׂשה ֵ ֽ
ְּב ֽא ֶֹהל מֹועֵ ד ֲא ֶׁשר ִאּוָ עֵ ד לְ ָך ָ ֽׁש ָּמה ֽק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים ִּת ְהיֶ ה לָ כֶ ם:
ת־הּנֵ רֹת יַ ְק ִט ֶ ֽירּנָ הְּ :וב ַה ֲעֹלת ַא ֲהרֹן
וְ נֶ ֱא ַמר וְ ִה ְק ִטיר עָ לָ יו ַא ֲהרֹן ְק ֽט ֶֹרת ַס ִּמים ַּב ּֽב ֶֹקר ַּב ּֽב ֶֹקר ְּב ֵה ִיטיבֹו ֶא ַ
ת־הּנֵ רֹת ֵּבין ָ ֽהעַ ְר ַ ּֽביִ ם יַ ְק ִט ֶ ֽירּנָ ה ְק ֽט ֶֹרת ָּת ִמיד לִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם:
ֶא ַ
ּוׁשמֹונָ ה ָמנִ ים ָהיּו ָבּהְׁ ,שֹלש ֵמאֹות וְ ִׁש ִּׁשים
ָּתנּו ַר ָּבנָ ן ִּפּטּום ַה ְּק ֽט ֶֹרת ּכֵ יצַ ד ְׁשֹלש ֵמאֹות וְ ִׁש ִּׁשים ְ
לׁשה ָמנִ ים יְ ֵת ִרים
ּוׁש ָ
וַ ֲח ִמ ָּׁשה ּכְ ִמנְ יַ ן יְ מֹות ַה ַח ָּמה ָמנֶ ה לְ כָ ל יֹוםְּ ,פ ַרס ְּב ַּׁש ֲח ִרית ְּופ ַרס ֵּבין ָהעַ ְר ָ ּֽביִ םְ ,
ּפּורים,
ּומ ֲחזִ ָירן לְ ַמכְ ֶ ּֽת ֶׁשת ְּב ֶ ֽע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
ּפּוריםַ ,
ֶׁש ֵּמ ֶהם ַמכְ נִ יס ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְמל ֹא ָח ְפנָ יו ְּביֹום ַהּכִ ִ
ׁשֹוח ָקן יָ ֶפה יָ ֶפה ּכְ ֵדי ֶׁש ְּת ֵהא ַד ָּקה ִמן ַה ַּד ָּקה,
וְ ֲ
וְ ַא ַחד עָ ָׂשר ַס ָּמנִ ים ָ ֽהיּו ָבּה ,וְ ֵ ֽאּלּו ֵהן ַהּצֳ ִרי וְ ַהּצִ ּֽפ ֶֹרן ַה ֶחלְ ְּבנָ ה וְ ַהּלְ בֹונָ ה ִמ ְׁש ַקל ִׁש ְב ִעים ִׁש ְב ִעים ָמנֶ ה,
ּלּופה
ּקׁש ְט ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר וְ ִק ָ
מֹור ְּוקצִ יעָ ה ִׁש ּֽבֹלֶ ת נֵ ְר ְּד וְ כַ ְרּכֹם ִמ ְׁש ַקל ִׁש ָּׁשה ָע ָׂשר ִׁש ָּׁשה ָע ָׂשר ָמנֶ הַ ,ה ְ
לׁשה וְ ִקּנָ מֹון ִּת ְׁשעָ הּ ,ב ִֹרית ּכַ ְר ִׁשינָ ה ִּת ְׁש ָעה ַק ִּבין ,יֵ ין ַק ְפ ִר ִיסין ְס ִאין ְּתלָ ָתא וְ ַק ִּבין ְּתלָ ָתא ,וְ ִאם ֵאין לֹו
ְׁש ָ
דֹומית ֽר ַֹבע ַה ָּקבַ ,מ ֲעלֶ ה ָע ָׁשן ּכָ ל ֶׁשהּואַ ,ר ִּבי נָ ָתן ַה ַּב ְבלִ י
יֵ ין ַק ְפ ִר ִיסין ֵמ ִביא ֲח ַמר ִחּוַ ְריָ ן עַ ִּתיקֽ ֶ ,מלַ ח ְס ִ
אֹומר ַאף ּכִ ַּפת ַהּיַ ְר ֵּדן ּכָ ל ֶׁשהּוא ,וְ ִאם נָ ַֽתן ָּבּה ְּד ַבׁש ְּפ ָסלָ ּה וְ ִאם ִח ַּסר ַא ַחת ִמּכָ ל ַס ָּמנֶ ָֽיה ַחּיָב ִמ ָיתה:
ֵ
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ּנֹוטף ֵמעֲ צֵ י ַה ְּק ָטףּ ,ב ִֹרית ּכַ ְר ִׁשינָ ה לָ ָּמה ִהיא
אֹומר ַהּצֳ ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ א ְׂש ָרף ַה ֵ
ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ֵ
ָ ֽב ָאה ּכְ ֵדי לְ יַ ּפֹות ָּבּה ֶאת ַהּצִ ּפ ֶֹרן ּכְ ֵדי ֶׁש ְּת ֵהא נָ ָאה .יֵ ין ַק ְפ ִר ִיסין לָ ָּמה הּוא ָבא ּכְ ֵדי לִ ְׁשרֹות ּבֹו ֶאת
ַהצִ ּפ ֶֹרן ּכְ ֵדי ֶׁש ְּת ֵהא עַ ּזָ ה .וַ ֲהל ֹא ֵמי ַרגְ ַלֽיִ ם יָ ִפין לָ ּה ֶאּלָ א ֶׁש ֵאין ַמכְ נִ ִיסין ֵמי ַרגְ ַלֽיִ ם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ְּפנֵ י
ַהּכָ בֹוד:
אֹומר ָה ֵדק ֵה ֵיטב ֵה ֵיטב ָה ֵדק ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַהּקֹול יָ ֶפה לַ ְּב ָׂש ִמים,
ׁשֹוחק ֵ
אֹומר ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
ַּתנְ יָ א ַר ִּבי נָ ָתן ֵ
הּודה זֶ ה ַהּכְ לָ ל ִאם ּכְ ִמ ָּד ָתּה ּכְ ֵׁש ָרה
ִּפ ְּט ָמּה לַ ֲחצָ ִאין ּכְ ֵׁש ָרה לִ ְׁשלִ יׁש וְ לִ ְר ִ ֽביעַ ל ֹא ָׁש ַ ֽמעְ נּוָ :א ַמר ַר ִּבי יְ ָ
לַ ֲחצָ ִאין וְ ִאם ִח ַּסר ַא ַחת ִמּכָ ל ַס ָּמנֶ ָֽיה ַחּיָב ִמ ָיתה:
אֹומר ַא ַחת לְ ִׁש ִּׁשים אֹו לְ ִׁש ְבעִ ים ָׁשנָ ה ָהיְ ָתה ָב ָאה ֶׁשל ִׁש ַ ֽיריִ ם לַ ֲחצָ ִאין:
ַּתנְ יָ א ַּבר ַק ָּפ ָרא ֵ
קֹורטֹוב ֶׁשל ְּד ַבׁש ֵאין ָא ָדם יָ כֹול לַ ֲעמֹד ִמ ְּפנֵ י ֵר ָיחּה וְ ָל ָּֽמה ֵאין
נֹותן ָּבּה ְ
וְ עֹוד ָּתנֵ י ַּבר ַק ָּפ ָרא ִאּלּו ָהיָ ה ֵ
יהוה:
ֹא־ת ְק ִ ֽטירּו ִמ ֶ ּֽמּנּו ִא ֶּׁשה לַ ָֹ
ל־ּד ַבׁש ל ַ
ל־ׂשאֹר וְ כָ ְ
ּתֹורה ָא ְמ ָרה ּכִ י כָ ְ
ְמעָ ְר ִבין ָּבּה ְּד ַבׁש ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַה ָ
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ֹלהי יַ עֲ קֹב ֶ ֽסלָ ה:
יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות עִ ָ ּֽמנּו ִמ ְׂשּגָ ב ָלֽנּו ֱא ֵ
יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵ ֹֽט ַח ָּבְך:
יֹום־ק ְר ֵ ֽאנּו:
הֹוׁשיעָ ה ַה ֶ ּֽמלֶ ְך יַ עֲ נֵ ֽנּו ְב ָ
יְ הֹוָ ה ִ ֽ

ירּוׁש ָל ִֽם ּכִ ֵימי
הּודה וִ ָ
יהוה ִמנְ ַחת יְ ָ
סֹוב ֵ ֽבנִ י ֶ ֽסלָ ה :וְ עָ ְר ָבה לַ ָֹ
ַא ָּתה ֵ ֽס ֶתר לִ י ִמּצַ ר ִּתּצְ ֵ ֽרנִ י ָרּנֵ י ַפּלֵ ט ְּת ְ
עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹנִ ּיֹות:

קֹוד ֶמת
ַא ַּבּיֵ יֲ ,הוָ ה ְמ ַס ֵּדר ֵ ֽס ֶדר ַה ַּמעֲ ָרכָ ה ִמ ְּׁש ָמא ִדגְ ָמ ָרא וְ ַאּלִ ָּבא ְד ַא ָּבא ָׁשאּולַ ,מ ֲע ָרכָ ה גְ דֹולָ ה ֶ ֽ
קֹוד ֶמת לְ ִסּדּור ְׁשנֵ י גִ זְ ֵרי ֵעצִ ים ,וְ ִסּדּור ְׁשנֵ י
ּומעֲ ָרכָ ה ְׁשנִ ּיָ ה ֶׁשל ְק ֽט ֶֹרת ֶ ֽ
לְ ַמעֲ ָרכָ ה ְׁשנִ ּיָ ה ֶׁשל ְק ֽט ֶֹרתַ ,
זְּב ַח ַה ְּפנִ ִימי ֽק ֶֹודם לְ ַה ָּט ַבת ָח ֵמׁש נֵ רֹות ,וְ ַה ָּט ַבת
זְּב ַח ַה ְּפנִ ִימי ,וְ ִדּׁשּון ִמ ֵ ֽ
גִ זְ ֵרי עֵ צִ ים ֽק ֶֹודם לְ ִדּׁשּון ִמ ֵ ֽ
קֹוד ֶמת
קֹוד ֶמת לְ ַדם ַה ָּת ִמיד ,וְ ַדם ַה ָּת ִמיד ֽק ֶֹודם לְ ַה ָּט ַבת ְׁש ֵּתי נֵ רֹות ,וְ ַה ָּט ַבת ְׁש ֵּתי נֵ רֹות ֶ ֽ
ָח ֵמׁש נֵ רֹות ֶ ֽ
ּומנְ ָחה לַ ֲח ִב ִּתין ,וַ ֲח ִב ִּתין לִ נְ ָסכִ יןּ ,ונְ ָסכִ ין
קֹוד ֶמת לְ ֵא ָב ִרים ,וְ ֵא ָב ִרים לְ ִמנְ ָחהִ ,
לִ ְק ֽט ֶֹרתְּ ,וק ֽט ֶֹרת ֶ ֽ
ֽיה ָהעֹלָ ה
קֹוד ִמין לְ ָת ִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהעַ ְר ָ ּֽביִ םֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר וְ ָע ַרְך ָע ֶל ָ
ּומּוס ִפין לְ ָבזִ יכִ יןָּ ,ובזִ יכִ ין ְ
מּוס ִפיןָ ,
לְ ָ
ֽיה ַה ְׁשלֵ ם ּכָ ל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ּכֻ ּלָ ם:
ֽיה ֶחלְ ֵבי ַה ְּׁשלָ ִמים ,עָ ֶל ָ
וְ ִה ְק ִטיר ָע ֶל ָ
חּודָך
ּדֹור ֵׁשי יִ ְ
נֹורא :נָ א גִ ּבֹור ְ
רּורהַ :ק ֵּבל ִרּנַ ת עַ ְּמָך ַׂשּגְ ֵ ֽבנּו ַט ֲה ֵ ֽרנּו ָ
ָ ֽאּנָ אְּ ,בכֽ ַֹח ּגְ ֻדּלַ ת יְ ִמינְ ָך ַּת ִּתיר צְ ָ
טּובָך נַ ֵהל ֲע ָד ֶ ֽתָך :יָ ִחיד
ּכְ ָב ַבת ָׁש ְמ ֵרםָּ :ב ְרכֵ ם ַט ֲה ֵרם ַר ֲח ֵמי צִ ְד ָק ְתָך ָּת ִמיד ּגָ ְמלֵ םֲ :ח ִסין ָקדֹוׁש ְּברֹב ְ
יֹודעַ ַּתעֲ לּומֹותָּ :ברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד
ּוׁש ַמע צַ עֲ ָק ֵ ֽתנּו ֵ ֽ
ּגֵ ֶאה לְ עַ ְּמָך ְּפנֵ ה ,זֹוכְ ֵרי ְק ֻד ָּׁש ֶ ֽתָךַׁ :שוְ עָ ֵ ֽתנּו ַק ֵּבל ְ
ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:
בֹוד ָתם ּולְ וִ ּיִ ם ְּבדּוכָ נָ ם
מֹועדֹו וְ לִ ְהיֹות ּכ ֲֹהנִ ים ַּב ֲע ָ
יתנּו לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ַּבן ַה ָּת ִמיד ְּב ֲ
ִרּבֹון ָהעֹולָ ִמים ַא ָּתה צִ ּוִ ָ ֽ
בֹודתֹו וְ ל ֹא
ֹנֹותינּו ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֻּוב ַּטל ַה ָּת ִמיד וְ ֵאין ָלֽנּו ל ֹא כ ֵֹהן ַּב ֲע ָ
וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַמעֲ ָמ ָדם ,וְ עַ ָּתה ַּבעֲ ו ֵ ֽ
בֹותינּו ֶׁשּיְ ֵהא ִ ֽׂש ַיח
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
לֵ וִ י ְּבדּוכָ נֹו וְ ל ֹא יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַמעֲ ָמדֹו .לָ כֵ ן יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
מֹועדֹו וְ ָע ַ ֽמ ְדנּו ַעל ַמ ֲע ָמדֹו:
ּומ ֻרּצֶ ה לְ ָפנֶ ֽיָך ּכְ ִאּלּו ִה ְק ַ ֽר ְבנּו ָק ְר ַּבן ַה ָּת ִמיד ְּב ֲ
ּומ ֻק ָּבל ְ
תֹותינּו ָחׁשּוב ְ
ִׂש ְפ ֵ ֽ
ּוׁשנֵ י עֶ ְׂשרֹנִ ים ֽסֹלֶ ת ִמנְ ָחה ְּבלּולָ ה ַב ֶ ּֽׁש ֶמן וְ נִ ְסּכֹו :עֹלַ ת
י־ׁשנָ ה ְּת ִמ ִימם ְ
ְּוביֹום ַה ַּׁש ָּבת ְׁשנֵ י־כְ ָב ִׂשים ְּבנֵ ָ
ַׁש ַּבת ְּב ַׁש ַּבּתֹו ַעל־עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד וְ נִ ְסּכָ ּה:
ּפּורים ְׁש ִח ָיט ָתן ַּבּצָ פֹון
קֹומן ֶׁשל ָזְב ִחים ָק ְד ֵׁשי ָק ָד ִׁשים ְׁש ִח ָיט ָתן ַּבּצָ פֹון ָּפר וְ ָׂשעִ יר ֶׁשל יֹום ַהּכִ ִ
אֵ .איזֶ הּו ְמ ָ
וְ ִקּבּול ָּד ָמן ִּבכְ לִ י ָׁש ֵרת ַּבּצָ פֹון וְ ָד ָמן ָטעּון ַהּזָ יָ ה עַ ל ֵּבין ַה ַּב ִּדים וְ עַ ל ַה ָּפ ֽרֹכֶ ת וְ ַעל ִמ ַזְּבח ַהּזָ ָהב ַמ ָּתנָ ה
זְּב ַח ַה ִחיצֹון ִאם ל ֹא נָ ַתן ל ֹא ִעּכֵ ב:
ׁשֹופְך עַ ל יְ סֹוד ַמעֲ ָר ִבי ֶׁשל ִמ ֵ ֽ
ַא ַחת ֵמ ֶהן ְמעַ ָּכ ֶֽבתְׁ :שיָ ֵרי ַה ָּדם ָהיָ ה ֵ
ּוׂשעִ ִירים ַהּנִ ְׂש ָר ִפים ְׁש ִח ָיט ָתן ַּבּצָ פֹון וְ ִקּבּול ָּד ָמן ִּבכְ לִ י ָׁש ֵרת ַּבּצָ פֹון וְ ָד ָמן ָטעּון
בָּ .פ ִרים ַהּנִ ְׂש ָר ִפים ְ
ׁשֹופְך ַעל יְ סֹוד
ַהּזָ יָ ה עַ ל ַה ָּפ ֽרֹכֶ ת וְ עַ ל ִמ ַזְּבח ַהּזָ ָהב ַמ ָּתנָ ה ַא ַחת ֵמ ֶהן ְמעַ ָּכ ֶֽבתְׁ :שיָ ֵרי ַה ָּדם ָהיָ ה ֵ
זְּב ַח ַה ִחיצֹון ִאם ל ֹא נָ ַתן ל ֹא עִ ּכֵ ב ֵ ֽאּלּו וָ ֵ ֽאּלּו נִ ְׂש ָר ִפין ְּב ֵבית ַה ָ ּֽד ֶׁשן:
ַמעֲ ָר ִבי ֶׁשל ִמ ֵ ֽ
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מֹועדֹות ְׁש ִח ָיט ָתן ַּבּצָ פֹון
אׁשי ֳח ָד ִׁשים וְ ֶׁשל ֲ
גַ .חּטֹאת ַהּצִ ּבּור וְ ַהּיָ ִחיד ֵ ֽאּלּו ֵהן ַחּטֹאת ַהּצִ ּבּור ְׂשעִ ֵירי ָר ֵ
וְ ִקּבּול ָּד ָמן ִּבכְ לִ י ָׁש ֵרת ַּבּצָ פֹון וְ ָד ָמן ָטעּון ַא ְר ַּבע ַמ ָּתנֹות עַ ל ַא ְר ַּבע ְק ָרנֹותּ ,כֵ יצַ ד ָעלָ ה ַב ֶּכ ֶֽבׁש ָּופנָ ה
רֹומיתְׁ ,ש ֵיָרי ַה ָּדם
רֹומית ִמ ָזְר ִחיתִ ,מ ָזְר ִחית צְ פֹונִ ית ,צְ פֹונִ ית ַמעֲ ָר ִביתַ ,מ ֲע ָר ִבית ְּד ִ
ּסֹובב ָּובא לֹו לְ ֶ ֽק ֶרן ְּד ִ
לַ ֵ
נֶאכָ לִ ין לִ ְפנִ ים ִמן ַה ְּקלָ עִ ים לְ זִכְ ֵרי כְ ֻהּנָה ְּבכָ ל ַמ ֲאכָ ל לְ יֹום וָ ַלֽיְ לָ ה ַעד ֲחצֹות:
רֹומי וְ ֱ
ׁשֹופְך ַעל יְ סֹוד ְּד ִ
ָהיָה ֵ
דָ .העֹולָ ה ֽק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים ְׁש ִח ָיט ָתּה ַּבּצָ פֹון וְ ִקּבּול ָּד ָמּה ִּבכְ לִ י ָׁש ֵרת ַּבּצָ פֹון וְ ָד ָמּה ָטעּון ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹות
ֶׁש ֵהן ַא ְר ַּבע ְּוטעּונָ ה ֶה ְפ ֵׁשט וְ נִ ּֽת ַּוח וְ כָ לִ יל לָ ִא ִּׁשים:
רּופה
הְ .זִב ֵחי ַׁשלְ ֵמי צִ ּבּור וַ ֲא ָׁשמֹותֽ ֵ ,אּלּו ֵהן ֲא ָׁשמֹות ֲא ַׁשם ּגְ זֵ לֹות ֲא ַׁשם ְמ ִעילֹות ֲא ַׁשם ִׁש ְפ ָחה ֲח ָ
צֹורע ָא ָׁשם ָּתלּויְׁ ,ש ִח ָיט ָתן ַּבּצָ פֹון וְ ִקּבּול ָּד ָמן ִּבכְ לִ י ָׁש ֵרת ַּבּצָ פֹון ,וְ ָד ָמן ָטעּון ְׁש ֵּתי
ֲא ַׁשם נָ זִ יר ֲא ַׁשם ְמ ָ
ַמ ָּתנֹות ֶׁש ֵהן ַא ְר ַּבע ,וְ נֶ ֱאכָ לִ ין לִ ְפנִ ים ִמן ַה ְּקלָ עִ ים לְ זִ כְ ֵרי כְ ֻהּנָ ה ְּבכָ ל ַמ ֲאכָ ל לְ יֹום וָ ַלֽיְ לָ ה ַעד ֲחצֹות:
ל־מקֹום ָּבעֲ זָ ָרה וְ ָד ָמן ָטעּון ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹות ֶׁש ֵהן ַא ְר ַּבע,
ּתֹודה וְ ֵאיל נָ זִ יר ָק ָד ִׁשים ַקּלִ ים ְׁש ִח ָיט ָתן ְּבכָ ָ
וַ .ה ָ
ּמּורם ֵמ ֶהם ּכַ ּיֹוצֵ א ָב ֶהם ֶאּלָ א
ד־חצֹותַ ,ה ָ
ל־מ ֲאכָ ל לְ יֹום וָ ַלֽיְ לָ ה עַ ֲ
ל־א ָדם ְּבכָ ַ
ל־העִ יר לְ כָ ָ
וְ נֶ ֱאכָ לִ ין ְּבכָ ָ
ּמּורם נֶ ֱאכָ ל לַ ּכ ֲֹהנִ ים לִ נְ ֵׁש ֶיהם וְ לִ ְבנֵ ֶיהם ּולְ עַ ְב ֵד ֶיהם:
ֶׁש ַה ָ
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זְׁ .שלָ ִמים ָק ָד ִׁשים ַקּלִ ים ְׁש ִח ָיט ָתן ְּבכָ ל ָמקֹום ָּבעֲ זָ ָרה וְ ָד ָמן ָטעּון ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹות ֶׁש ֵהן ַא ְר ַּבע ,וְ נֶ ֱאכָ לִ ין
ּמּורם
ּמּורם ֵמ ֶהם ּכַ ּיֹוצֵ א ָב ֶהם ֶאּלָ א ֶׁש ַה ָ
ְּבכָ ל ָהעִ יר לְ כָ ל ָא ָדם ְּבכָ ל ַמ ֲאכָ ל לִ ְׁשנֵ י יָ ִמים וְ ַלֽיְ לָ ה ֶא ָחדַ :ה ָ
נֶ ֱאכָ ל לַ ּכ ֲֹהנִ ים לִ נְ ֵׁש ֶיהם וְ לִ ְבנֵ ֶיהם ּולְ עַ ְב ֵד ֶיהם:
חַ .ה ְּבכֹור וְ ַה ַּמעֲ ֵׂשר וְ ַה ֶ ּֽפ ַסח ָק ָד ִׁשים ַקּלִ ים ְׁש ִח ָיט ָתן ְּבכָ ל ָמקֹום ָּבעֲ זָ ָרה וְ ָד ָמן ָטעּון ַמ ָּתנָ ה ֶא ָחת
ִּובלְ ָבד ֶׁשּיִ ֵּתן ּכְ נֶ ֽגֶ ד ַהּיְ סֹודִׁ ,שּנָ ה ַב ֲאכִ ילָ ָתן ַה ְּבכֹור נֶ ֱאכָ ל לַ ּכ ֲֹהנִ ים וְ ַה ַּמעֲ ֵׂשר לְ כָ ל ָא ָדם ,וְ נֶ ֱאכָ לִ ין ְּבכָ ל
ָהעִ יר ְּבכָ ל ַמ ֲאכָ ל לִ ְׁשנֵ י יָ ִמים וְ ַלֽיְ לָ ה ֶא ָחדַ :ה ֶ ּֽפ ַסח ֵאינֹו נֶ ֱאכָ ל ֶאּלָ א ַב ַּלֽיְ לָ ה וְ ֵאינֹו נֶ ֱאכָ ל ֶאּלָ א ַעד
ֲחצֹות וְ ֵאינֹו נֶ ֱאכָ ל ֶאּלָ א לִ ְמנּויָ ו וְ ֵאינֹו נֶ ֱאכָ ל ֶאּלָ א צָ לִ י:
ּומּגְ זֵ ָרה ָׁשוָ הִ ,מ ִּבנְ יַ ן ָאב
ּתֹורה נִ ְד ֶ ֽר ֶׁשת ָּב ֵהןִ :מ ַּקל וָ ֽח ֶֹמרִ ,
אֹומר ִּב ְׁשלׁש עֶ ְׂש ֵרה ִמּדֹות ַה ָ
ַר ִּבי יִ ְׁש ָמעֵ אל ֵ
ּומ ְּפ ָרט ּוכְ לָ לּ ,כְ לָ ל ְּופ ָרט ּוכְ לָ ל ִאי ַא ָּתה ָדן
תּוביםִ ,מּכְ לָ ל ְּופ ָרטִ ,
ּומ ִּבנְ יַ ן ָאב ִמ ְּׁשנֵ י כְ ִ
ִמּכָ תּוב ֶא ָחדִ ,
ּומ ְּפ ָרט ֶׁשהּוא צָ ִריְך לִ כְ לָ לּ ,כָ ל ָּד ָבר ֶׁש ָהיָ ה ִּבכְ לָ ל וְ יָ צָ א
ֶאּלָ א ּכְ עֵ ין ַה ְּפ ָרטִ ,מּכְ לָ ל ֶׁשהּוא צָ ִריְך לִ ְפ ָרט ִ
ִמן ַהּכְ לָ ל לְ לַ ֵּמד ל ֹא לְ לַ ֵּמד עַ ל עַ צְ מֹו יָ צָ א ֶאּלָ א לְ לַ ֵּמד עַ ל ַהּכְ לָ ל ּכֻ ּלֹו יָ צָ אּ ,כָ ל ָּד ָבר ֶׁש ָהיָ ה ִּבכְ לָ ל
וְ יָ צָ א לִ ְטעֹן ֽטֹעַ ן ֶא ָחד ֶׁשהּוא כְ עִ נְ יָ נֹו יָ צָ א לְ ָה ֵקל וְ ל ֹא לְ ַה ֲח ִמירּ ,כָ ל ָּד ָבר ֶׁש ָהיָ ה ִּבכְ לָ ל וְ יָ צָ א לִ ְטעֹן ֽט ַֹען
ַא ֵחר ֶׁשּל ֹא כְ עִ נְ יָ נֹו יָ צָ א לְ ָה ֵקל ּולְ ַה ֲח ִמירּ ,כָ ל ָּד ָבר ֶׁש ָהיָ ה ִּבכְ לָ ל וְ יָ צָ א לִ ּדֹון ַּב ָּד ָבר ֶה ָח ָדׁש ִאי ַא ָּתה
יָ כֹול לְ ַה ֲחזִ ירֹו לִ כְ לָ לֹו עַ ד ֶׁשּיַ ֲחזִ ֶ ֽירּנּו ַהּכָ תּוב לִ כְ לָ לֹו ְּב ֵפרּוׁשָּ ,ד ָבר ַהּלָ ֵמד ֵמ ִענְ יָ נֹו וְ ָד ָבר ַהּלָ ֵמד ִמּסֹופֹו,
יׁשי וְ יַ כְ ִ ֽר ַיע ֵּבינֵ ֶיהם:
יׁשים זֶ ה ֶאת זֶ ה עַ ד ֶׁשּיָ בֹא ַהּכָ תּוב ַה ְּׁשלִ ִ
תּובים ַה ַּמכְ ִח ִ
וְ כֵ ן ְׁשנֵ י כְ ִ
בֹותינּו ֶׁש ָּיִּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
♦ יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך :וְ ָׁשם נַ עֲ ָב ְדָך ְּביִ ְר ָאה ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות:
ְּב ָ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
אֹוריְ ָתא,
עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ עַ ל ַר ָּבנָ ן וְ עַ ל ַּתלְ ִמ ֵידיהֹון וְ עַ ל ּכָ ל ַּתלְ ִמ ֵידי ַתלְ ִמ ֵידיהֹון ,וְ עַ ל ּכָ ל ָמאן ְּד ָע ְס ִקין ְּב ַ
ִּדי ְב ַא ְת ָרא ָה ֵדין וְ ִדי ְבכָ ל ֲא ַתר וַ ֲא ַתר ,יְ ֵהא לְ הֹון ּולְ כֹון ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִחּנָ א וְ ִח ְס ָּדא וְ ַר ֲח ִמין וְ ַחּיִ ין
ּופּור ָקנָ א ִמן ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ְד ִב ְׁש ַמּיָ א וְ ַא ְרעָ א וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ּומזֹונֵ י ְרוִ ֵיחי ְ
ֲא ִריכִ ין ְ
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום
טֹובים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים ִ
רֹומיו הּוא ְב ַר ֲח ָמיו יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ִּב ְמ ָ
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ֹלהי ִׁש ַּו ְֽע ִּתי
ֹא־ׂש ַ ּֽמ ְח ָּת א ַֹיְבי לִ י :יְ הֹוָ ה ֱא ָ
יתנִ י וְ ל ִ
רֹומ ְמָך יְ הֹוָ ה ּכִ י ִדּלִ ָ ֽ
יר־חנֻ ּכַ ת ַה ַ ּֽביִ ת לְ ָדוִ דֲ :א ִ
ִמזְ מֹור ִׁש ֲ
יתנִ י ִמּיָ ְר ִדי־בֹור :זַ ְּמרּו לַ יהֹוָ ה ֲח ִס ָידיו וְ הֹודּו לְ זֵ ֽכֶ ר
ן־ׁשאֹול נַ ְפ ִׁשי ִחּיִ ַ ֽ
ֵא ֶלֽיָך וַ ִּת ְר ָּפ ֵ ֽאנִ י :יְ הֹוָ ה ֶהעֱ ִ ֽל ָית ִמ ְ
ל־אּמֹוט
ָק ְדׁשֹוּ :כִ י ֶ ֽרגַ ע ְּב ַאּפֹו ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹו ָּב ֶ ֽע ֶרב יָ לִ ין ֶ ּֽבכִ י וְ לַ ּֽב ֶֹקר ִרּנָ ה :וַ ֲאנִ י ָא ַ ֽמ ְר ִּתי ְב ַׁשלְ וִ י ַּב ֶ
ל־אדֹנָ י
ֽיתי נִ ְב ָהלֵ :א ֶלֽיָך יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָרא וְ ֶא ֲ
לְ עֹולָ ם :יְ הֹוָ ה ִּב ְרצֹונְ ָך ֶהעֱ ַ ֽמ ְד ָּתה לְ ַה ְר ִרי עֹז ִה ְס ַ ּֽת ְר ָּת ָפנֶ ֽיָך ָה ִי ִ
יֹודָך עָ ָפר ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶ ּֽתָךְׁ :ש ַמע יְ הֹוָ ה וְ ָחּנֵ ֽנִ י יְ הֹוָ ה ֱהיֵ ה־עֹזֵ ר
ה־ּבצַ ע ְּב ָד ִמי ְּב ִר ְד ִּתי ֶאל ָ ֽׁש ַחת ֲה ְ
ֶא ְת ַחּנָ ןַ :מ ֶ ֽ
לִ יָ ♦ :ה ַ ֽפכְ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי לְ ָמחֹול לִ י ִּפ ַּת ְח ָּת ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵ ֽרנִ י ִׂש ְמ ָחה :לְ ַ ֽמעַ ן יְ זַ ֶּמ ְרָך כָ בֹוד וְ ל ֹא יִ ּדֹם יְ הֹוָ ה
אֹודךָ :
ֹלהי לְ עֹולָ ם ֶ ֽ
ֱא ַ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
עָ לֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא
ּבֹור ִאי לְ ֵׁשם יִ חּוד ְ
פסוקי דזמרהֲ :ה ֵרינִ י ְמזַ ֵּמן ֶאת ִּפי לְ הֹודֹות ּולְ ַהּלֵ ל ּולְ ַׁש ֵּב ַח ֶאת ְ
ּוׁשכִ ינְ ֵּתּה עַ ל יְ ֵדי ַההּוא ָט ִמיר וְ נֶ עְ לָ ם ְּב ֵׁשם ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל:
ְ
עֹוׂשהָּ ,ברּוְך ּגֹוזֵ ר
אֹומר וְ ֶ
אׁשיתָּ ,ברּוְך ֵ
ָּברּוְך ֶׁש ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָהעֹולָ םָּ ,ברּוְך הּואָּ ,ברּוְך ע ֶֹׂשה ְב ֵר ִ
ּומ ַקּיֵ םָּ ,ברּוְך ְמ ַר ֵחם עַ ל ָה ָ ֽא ֶרץָּ ,ברּוְך ְמ ַר ֵחם עַ ל ַה ְּב ִרּיֹותָּ ,ברּוְך ְמ ַׁשּלֵ ם ָׂשכָ ר טֹוב לִ ֵיר ָאיוָּ ,ברּוְך ַחי
ְ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ָה ֵאל ָה ָאב
ּומּצִ ילָּ ,ברּוְך ְׁשמֹוָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּפֹודה ַ
לָ עַ ד וְ ַקּיָ ם לָ נֶ ֽצַ חָּ ,ברּוְך ֶ
ּומפ ָֹאר ִּבלְ ׁשֹון ֲח ִס ָידיו וַ עֲ ָב ָדיו ְּוב ִׁש ֵירי ָדוִ ד ַע ְב ֶ ּֽדָך ,נְ ַהּלֶ לְ ָך יְ הֹוָ ה
ָה ַר ֲח ָמן ַה ְּמ ֻהּלָ ל ְּב ֶפה עַ ּמֹו ְמ ֻׁש ָּבח ְ
ֹלהינּו ♦ ,יָ ִחיד,
ֹלהינּו ִּב ְׁש ָבחֹות ִּובזְ ִמירֹות נְ גַ ֶּדלְ ָך ּונְ ַׁש ֵּב ֲחָך ּונְ ָפ ֶא ְרָך וְ נַ זְ ּכִ יר ִׁש ְמָך וְ נַ ְמלִ יכְ ָך ַמלְ ֵּכֽנּו ֱא ֵ ֽ
ֱא ֵ ֽ
ּומפ ָֹאר עֲ ֵדי עַ ד ְׁשמֹו ַהּגָ דֹולָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֶ ֽמלֶ ְך ְמ ֻהּלָ ל ַּב ִּת ְׁש ָּבחֹות:
ֵחי ָהעֹולָ ִמיםֽ ֶ ,מלֶ ְך ְמ ֻׁש ָּבח ְ
אֹותיוִ :ה ְת ַהּלְ לּו
יֹלתיוֽׁ ִ :שירּו לֹו זַ ְּמרּו־לֹו ִ ֽׂשיחּו ְּבכָ ל־נִ ְפלְ ָ
הֹודיעּו ָבעַ ִּמים עֲ לִ ָ
הֹודּו לַ יהֹוָ ה ִק ְראּו ִּב ְׁשמֹו ִ ֽ
ְּב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ַמח לֵ ב ְמ ַב ְק ֵׁשי יְ הֹוָ הִּ :ד ְרׁשּו יְ הֹוָ ה וְ עֻ ּזֹו ַּב ְּקׁשּו ָפנָ יו ָּת ִמיד :זִ כְ רּו נִ ְפלְ א ָֹתיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו:
ֹלהינּו ְּבכָ ָ
י־פיהּו :זֶ ַֽרע יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְבּדֹו ְּבנֵ י יַ עֲ קֹב ְּב ִח ָיריו :הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּומ ְׁש ְּפ ֵט ִ ֽ
מ ְֹפ ָתיו ִ
בּועתֹו לְ יִ צְ ָחק :וַ ּיַ ֲע ִמ ֶ ֽיד ָה לְ יַ ֲעקֹב
ּוׁש ָ
ת־א ְב ָר ָהם ְ
זִ כְ רּו לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו ָּד ָבר צִ ּוָ ה לְ ֶ ֽאלֶ ף ּדֹורֲ :א ֶׁשר ּכָ ַרת ֶא ַ
יֹותכֶ ם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר ּכִ ְמ ַעט
לְ חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית עֹולָ ם :לֵ אמֹר לְ ָך ֶא ֵּתן ֶ ֽא ֶרץ־ּכְ נָ עַ ן ֶ ֽח ֶבל נַ ֲחלַ ְתכֶ םִּ :ב ְה ְ
ֽיח לְ ִאיׁש לְ ָע ְׁש ָקם וַ ּיֽ ֹוכַ ח ֲעלֵ ֶיהם
ֹא־ה ִּנ ַ
ּומ ַּמ ְמלָ כָ ה ֶאל־עַ ם ַא ֵחר :ל ִ
וְ גָ ִרים ָּבּה :וַ ּיִ ְת ַהּלְ כּו ִמּגֹוי ֶאל־ּגֹוי ִ
ׁשּועתֹו:
ּיֹום־אל־יֹום יְ ָ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ַּב ְּׂשרּו ִמ ֶ
ל־ּת ֵ ֽרעּוֽׁ ִ :שירּו לַ יהֹוָ ה ּכָ ָ
ל־ּתּגְ עּו ִּב ְמ ִׁש ָיחי ִּובנְ ִב ַיאי ַא ָ
ְמלָ כִ יםַ :א ִ
נֹורא הּוא ַעל־ּכָ ל־
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ ָ
ל־העַ ִּמים נִ ְפלְ א ָֹתיוּ ♦ :כִ י גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְ
ַס ְּפרּו ַבּגֹויִ ם ֶאת־ּכְ בֹודֹו ְּבכָ ָ
ֹלהי ָהעַ ִּמים ֱאלִ ילִ ים וַ יהֹוָ ה ָׁש ַ ֽמיִ ם עָ ָׂשה:
ל־א ֵ
ֹלהיםּ :כִ י ּכָ ֱ
ֱא ִ
הֹוד וְ ָה ָדר לְ ָפנָ יו עֹז וְ ֶח ְדוָ ה ִּב ְמקֹמֹוָ :הבּו לַ יהֹוָ ה ִמ ְׁש ְּפחֹות ַע ִּמים ָהבּו לַ יהֹוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹזָ :הבּו לַ יהֹוָ ה
ף־ּתּכֹון
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ַא ִ
ת־ק ֶֹדׁשֽ ִ :חילּו ִמּלְ ָפנָ יו ּכָ ָ
ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמנְ ָחה ּֽובֹאּו לְ ָפנָ יו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהֹוָ ה ְּב ַה ְד ַר ֽ
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך :יִ ְר ַעם ַהּיָ ם ְּומלֹואֹו יַ ֲעֹלץ ַה ָּׂש ֶדה
ל־ּתּמֹוט :יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָ ֽא ֶרץ וְ י ְ
ֵּת ֵבל ַּב ִ
ת־ה ָ ֽא ֶרץ :הֹודּו לַ יהֹוָ ה ּכִ י טֹוב ּכִ י
י־בא לִ ְׁשּפֹוט ֶא ָ
ל־א ֶׁשר־ּבֹוָ :אז יְ ַרּנְ נּו עֲ צֵ י ַהּיָ עַ ר ִמּלִ ְפנֵ י יְ הֹוָ ה ּכִ ָ
וְ כָ ֲ
ן־הּגֹויִ ם לְ הֹודֹות לְ ֵׁשם ָק ְד ֶ ֽׁשָך לְ ִה ְׁש ַּת ֵ ּֽב ַח
ֹלהי יִ ְׁש ֵ ֽענּו וְ ַק ְּב ֵצֽנּו וְ ַהּצִ ֵילֽנּו ִמ ַ
יענּו ֱא ֵ
הֹוׁש ֵ ֽ
לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו :וְ ִא ְמרּו ִ
ל־ה ָעם ָא ֵמן וְ ַהּלֵ ל לַ יהֹוָ ה:
ֹאמרּו כָ ָ
ן־העֹולָ ם וְ ַעד ָהעֹלָ ם וַ ּי ְ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ָ
ִּב ְת ִהּלָ ֶ ֽתָךָּ :ברּוְך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר
רֹוממּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו ָקדֹוׁש הּואְ ♦ :
רֹוממּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ְ
ֹלהינּו :וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר עָ וֹן וְ ל ֹא־יַ ְׁש ִחית וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב ַאּפֹו וְ ל ֹא־יָ ִעיר ּכָ ל־
ָק ְדׁשֹו ּכִ י ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹא־תכְ לָ א ַר ֲח ֶ ֽמיָך ִמ ֶ ּֽמּנִ י ַח ְס ְּדָך וַ ֲא ִמ ְּתָך ָּת ִמיד יִ ּצְ ֽרּונִ י :זְ כֹר ַר ֲח ֶ ֽמיָך יְ הֹוָ ה וַ ֲח ָס ֶ ֽדיָך
ֲח ָמתֹוַ :א ָּתה יְ הֹוָ ה ל ִ
ֹלהים ִמ ִּמ ְק ָּד ֶ ֽׁשיָך ֵאל
נֹורא ֱא ִ
אֹלהים עַ ל־יִ ְׂש ָר ֵאל ּגַ ֲאוָ תֹו וְ עֻ ּזֹו ַּב ְּׁש ָח ִקיםָ :
ּכִ י ֵמעֹולָ ם ֵ ֽה ָּמהְּ :תנּו עֹז לֵ ִ
הֹופ ַיעִ :הּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט
ֹלהיםֵ :אל־נְ ָקמֹות יְ הֹוָ ה ֵאל נְ ָקמֹות ִ ֽ
יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא נ ֵֹתן עֹז וְ ַתעֲ צֻ מֹות לָ עָ ם ָּברּוְך ֱא ִ
ָה ָ ֽא ֶרץ ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל־ּגֵ ִאים :לַ יהֹוָ ה ַהיְ ׁשּועָ ה עַ ל־עַ ְּמָך ִב ְרכָ ֶ ֽתָך ֶ ּֽסלָ ה :יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ִע ָּמנּו ִמ ְׂשּגָ ב ָלֽנּו
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יֹום־ק ְר ֵ ֽאנּו:
הֹוׁשיעָ ה ַה ֶ ּֽמלֶ ְך יַ ֲענֵ ֽנּו ְב ָ
ֹלהי יַ עֲ קֹב ֶ ֽסלָ ה ♦ :יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵ ֹֽט ַח ָּבְך :יְ הֹוָ ה ִ ֽ
ֱא ֵ
ּומגִ ּנֵ ֽנּו
ד־העֹולָ ם :נַ ְפ ֵ ֽׁשנּו ִחּכְ ָתה לַ יהֹוָ ה ֶעזְ ֵ ֽרנּו ָ
הֹוׁשיעָ ה ֶאת־עַ ֶ ּֽמָך ָּוב ֵרְך ֶאת־נַ ֲחלָ ֶ ֽתָך ְּורעֵ ם וְ נַ ְּׂש ֵאם עַ ָ
ִֽ
י־ח ְס ְּדָך יְ הֹוָ ה עָ ֵלֽינּו ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ַ ֽחלְ נּו לָ ְךַ :ה ְר ֵ ֽאנּו
הּואּ :כִ י־בֹו יִ ְׂש ַמח לִ ֵ ּֽבנּו ּכִ י ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו ָב ָ ֽט ְחנּו :יְ ִה ַ
ֹלהיָך ַה ַּמ ַעלְ ָך
ּומה עֶ זְ ָ ֽר ָתה ּלָ נּו ְּופ ֵ ֽדנּו לְ ַ ֽמ ַען ַח ְס ֶ ּֽדָךָ :אנֹכִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֶ ֽ
ן־לֽנּוֽ :ק ָ
יְ הֹוָ ה ַח ְס ֶ ּֽדָך וְ יֶ ְׁשעֲ ָך ִ ּֽת ֶּת ָ
ֹלהיו :וַ ֲאנִ י
ב־ּפיָך וַ ֲא ַמלְ ֵ ֽאהּוַ ♦ :א ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁש ָּכֽכָ ה ּלֹו ַא ְׁש ֵרי ָה ָעם ֶׁשיְ הֹוָ ה ֱא ָ
ֵמ ֶ ֽא ֶרץ ִמצְ ָ ֽריִ ם ַה ְר ֶח ִ ֽ
ְּב ַח ְס ְּדָך ָב ַ ֽט ְח ִּתי יָ גֵ ל לִ ִּבי ִּביׁשּועָ ֶ ֽתָך ָא ִ ֽׁש ָירה לַ יהֹוָ ה ּכִ י גָ ַמל עָ לָ י:
ּומעֲ ֵׂשה יָ ָדיו ַמּגִ יד ָה ָר ִ ֽקיעַ  :יֹום לְ יֹום ִ ֽיַּביעַ ֽא ֶֹמר
בֹוד־אל ַ
ֵ
לַ ְמ ֵנַּצ ַֽח ִמזְ מֹור לְ ָדוִ דַ :ה ָּׁש ַ ֽמיִ ם ְמ ַס ְּפ ִרים ּכְ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ יָ צָ א ַקּוָ ם ִּוב ְקצֵ ה ֵת ֵבל
ין־א ֶֹמר וְ ֵאין ְּד ָב ִרים ְּבלִ י נִ ְׁש ָמע קֹולָ םְּ :בכָ ָ
ה־ּד ַעתֵ :א ֽ
וְ ַלֽיְ לָ ה לְ ַלֽיְ לָ ה יְ ַחּוֶ ָ ֽ
ם־א ֶֹהל ָּב ֶהם :וְ הּוא ּכְ ָח ָתן יֹצֵ א ֵמ ֻח ָּפתֹו יָ ִׂשיׂש ּכְ גִ ּבֹור לָ רּוץ ֽא ַֹרחִ :מ ְקצֵ ה ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם
ִמּלֵ ֶיהם לַ ֶ ּֽׁש ֶמׁש ָׂש ֽ
ּתֹורת יְ הֹוָ ה ְּת ִמ ָימה ְמ ִ ֽׁש ַיבת נָ ֶֽפׁש עֵ דּות יְ הֹוָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה
צֹותם וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ֵמ ַח ָ ּֽמתֹוַ :
ל־ק ָ
קּופתֹו ַע ְ
מֹוצָ אֹו ְּות ָ
הֹורה
ּקּודי יְ הֹוָ ה יְ ָׁש ִרים ְמ ַׂש ְּמ ֵחי־לֵ ב ִמצְ וַ ת יְ הֹוָ ה ָּב ָרה ְמ ִא ַירת עֵ ינָ ֽיִ ם :יִ ְר ַאת יְ הֹוָ ה ְט ָ
ַמ ְח ִ ּֽכ ַימת ֶ ּֽפ ִתיִּ :פ ֵ
צּופים:
תּוקים ִמ ְּד ַבׁש וְ ֽנ ֶֹפת ִ
ּומ ִ
ּומ ָּפז ָרב ְ
עֹומ ֶדת לָ ַעד ִמ ְׁש ְּפ ֵטי־יְ הֹוָ ה ֱא ֶמת צָ ְדקּו יַ ְח ָּדוַ :הּנֶ ֱח ָמ ִדים ִמּזָ ָהב ִ
ֶֽ
נַּקנִ יּ :גַ ם ִמּזֵ ִדים ֲחׂשְך עַ ְב ֶ ּֽדָך ַאל־
י־יָבין ִמּנִ ְס ָּתרֹות ֵ ֽ
ם־ע ְב ְּדָך נִ זְ ָהר ָּב ֶהם ְּב ָׁש ְמ ָרם ֵ ֽע ֶקב ָרבְׁ :שגִ יאֹות ִמ ִ
ּגַ ַ
גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
נִּק ִיתי ִמ ֶ ּֽפ ַׁשע ָרב ♦ :יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
לּו־בי ָאז ֵא ָיתם וְ ֵ ֽ
יִ ְמ ְׁש ִ
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ל־עת ָּת ִמיד ְּת ִהּלָ תֹו
ימלֶ ְך וַ יְ גָ ְר ֵ ֽׁשהּו וַ ּיֵ לַ ְךֲ :א ָב ְרכָ ה ֶאת־יְ הֹוָ ה ְּבכָ ֵ
ת־טעְ מֹו לִ ְפנֵ י ֲא ִב ֶ ֽ
לְ ָדוִ ד ְּב ַׁשּנֹותֹו ֶא ַ
רֹומ ָמה ְׁשמֹו יַ ְח ָּדוָּ :ד ַ ֽר ְׁש ִּתי
ְּב ִפיַּ :ביהֹוָ ה ִּת ְת ַהּלֵ ל נַ ְפ ִׁשי יִ ְׁש ְמעּו עֲ נָ וִ ים וְ יִ ְׂש ָ ֽמחּוּ :גַ ְּדלּו לַ יהֹוָ ה ִא ִּתי ּונְ ְ
גּורֹותי ִהּצִ ָילֽנִ יִ :ה ִ ּֽביטּו ֵאלָ יו וְ נָ ָ ֽהרּו ְּופנֵ ֶיהם ַאל־יֶ ְח ָ ּֽפרּו :זֶ ה ָענִ י ָק ָרא וַ יהֹוָ ה
ל־מ ַ
ּומּכָ ְ
ֶאת־יְ הֹוָ ה וְ עָ נָ ֽנִ י ִ
הֹוׁשיעֹו :חֹנֶ ה ַמלְ ַאְך־יְ הֹוָ ה ָס ִביב לִ ֵיר ָאיו וַ יְ ַחּלְ צֵ םַ :ט ֲעמּו ְּוראּו ּכִ י־טֹוב יְ הֹוָ ה
רֹותיו ִ
ּומּכָ ל־צָ ָ
ָׁש ֵ ֽמעַ ִ
י־אין ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיוּ :כְ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָר ֵ ֽעבּו וְ ד ְֹר ֵׁשי
ַא ְׁש ֵרי ַה ֶּג ֶֽבר יֶ ֱֽח ֶסה־ּבֹו :יְ ראּו ֶאת־יְ הֹוָ ה ְקד ָֹׁשיו ּכִ ֵ
י־ה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים א ֵֹהב
כּו־בנִ ים ִׁש ְמעּו־לִ י יִ ְר ַאת יְ הֹוָ ה ֲאלַ ֶּמ ְדכֶ םִ :מ ָ
יְ הֹוָ ה ל ֹא־יַ ְח ְסרּו כָ ל־טֹוב :לְ ָ
ּוׂש ָפ ֶ ֽתיָך ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה :סּור ֵמ ָרע וַ ֲע ֵׂשה־טֹוב ַּב ֵּקׁש ָׁשלֹום
יָ ִמים לִ ְראֹות טֹוב :נְ צֹר לְ ׁשֹונְ ָך ֵמ ָרע ְ
ל־ׁשוְ עָ ָתםְּ :פנֵ י יְ הֹוָ ה ְּב ֽע ֵֹׂשי ָרע לְ ַהכְ ִרית ֵמ ֶ ֽא ֶרץ זִ כְ ָרם :צָ ֲעקּו
וְ ָר ְד ֵ ֽפהּו :עֵ ינֵ י יְ הֹוָ ה ֶאל־צַ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו ֶא ַ
יֹוׁש ַיעַ :רּבֹות ָרעֹות צַ ִּדיק
י־ר ַּוח ִ ֽ
ת־דּכְ ֵא ֽ
רֹותם ִהּצִ ילָ םָ :קרֹוב יְ הֹוָ ה לְ נִ ְׁש ְּב ֵרי־לֵ ב וְ ֶא ַ
ּומּכָ ל־צָ ָ
וַ יהֹוָ ה ָׁש ֵ ֽמעַ ִ
מֹותת ָר ָשע ָר ָעה וְ ׂשנְ ֵאי צַ ִּדיק
ּומּכֻ ּלָ ם יַ ּצִ ֶילּֽנּו יְ הֹוָ הׁ :ש ֵֹמר ּכָ ל־עַ צְ מ ָֹתיו ַא ַחת ֵמ ֵ ֽהּנָ ה ל ֹא נִ ְׁש ָ ּֽב ָרהְּ :ת ֵ
ִ
ל־הח ִֹסים ּבֹו:
ּפֹודה יְ הֹוָ ה נֶ ֶֽפׁש עֲ ָב ָדיו וְ ל ֹא יֶ ְא ְׁשמּו ּכָ ַ
יֶ ְא ָ ֽׁשמּוֶ ♦ :
ֽית ָּלֽנּו ְּבדֹר וָ דֹרְּ :ב ֶ ֽט ֶרם ָה ִרים יֻ ָּלֽדּו וַ ְּתחֹולֵ ל ֶ ֽא ֶרץ
ֹלהים ֲאדֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה ָה ִי ָ
יׁש־ה ֱא ִ
מׁשה ִא ָ
ְּת ִפּלָ ה לְ ֶ
י־א ָדםּ :כִ י ֶ ֽאלֶ ף ָׁשנִ ים
ֹאמר ֽׁשּובּו ְבנֵ ָ
ד־ּדּכָ א וַ ּֽת ֶ
ּומעֹולָ ם עַ ד־עֹולָ ם ַא ָּתה ֵאלָּ :ת ֵׁשב ֱאנֹוׁש ַע ַ
וְ ֵת ֵבל ֵ
מּורה ַב ָּלֽיְ לָ ה :זְ ַר ְמ ָּתם ֵׁשנָ ה יִ ְהיּו ַּב ּֽב ֶֹקר ּכֶ ָחצִ יר יַ ֲחֹלףַּ :ב ּֽב ֶֹקר יָ צִ יץ
ְּבעֵ ינֶ ֽיָך ּכְ יֹום ֶא ְתמֹול ּכִ י יַ עֲ בֹר וְ ַא ְׁש ָ
וְ ָחלָ ף לָ ֶ ֽע ֶרב יְ מֹולֵ ל וְ ֵיָבׁשּ :כִ י־כָ ִ ֽלינּו ְב ַא ֶ ּֽפָך ַּוב ֲח ָמ ְתָך נִ ְב ָ ֽהלְ נּוַׁ :ש ָּתה ֲעֹונ ֵ ֹֽתינּו לְ נֶ גְ ֶ ּֽדָך ֲעלֻ ֵ ֽמנּו לִ ְמאֹור
נֹותינּו ָב ֶהם ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת
י־ׁש ֵ ֽ
מֹו־הגֶ ה :יְ ֵמ ְ
ָּפנֶ ֽיָךּ :כִ י כָ ל־יָ ֵ ֽמינּו ָּפנּו ְבעֶ ְב ָר ֶ ֽתָך ּכִ ִ ּֽלינּו ָׁשנֵ ֽינּו כְ ֶ ֽ
י־יֹוד ַע עֹז ַא ֶ ּֽפָך ּוכְ יִ ְר ָא ְתָך ֶע ְב ָר ֶ ֽתָך :לִ ְמנֹות יָ ֵ ֽמינּו
ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה וְ ָר ְה ָּבם עָ ָמל וָ ָ ֽאוֶ ן ּכִ י־גָ ז ִחיׁש וַ ּנָ ֻע ָֽפהִ :מ ֵ ֽ
ל־ע ָב ֶ ֽדיָךַׂ :ש ְּב ֵ ֽענּו ַב ּֽב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּונְ ַרּנְ נָ ה
ד־מ ָתי וְ ִהּנָ ֵחם ַע ֲ
ׁשּובה יְ הֹוָ ה ַע ָ
הֹודע וְ נָ ִבא לְ ַבב ָחכְ ָמהָ :
ּכֵ ן ַ
ל־ע ָב ֶ ֽדיָך ָפ ָע ֶלָֽך וַ ֲה ָד ְרָך ַעל־
יתנּו ְׁשנֹות ָר ִ ֽאינּו ָרעָ ה :יֵ ָר ֶאה ֶא ֲ
וְ נִ ְׂש ְמ ָחה ְּבכָ ל־יָ ֵ ֽמינּוַׂ :ש ְּמ ֵ ֽחנּו ּכִ ימֹות ִעּנִ ָ ֽ
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵ ֽדינּו ּכֹונְ נֵ ֽהּו:
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵ ֽדינּו ּכֹונְ נָ ה ָע ֵלֽינּו ַ
ֹלהינּו עָ ֵלֽינּו ַ
ְּבנֵ ֶיהם ♦ :וִ ִיהי ֽנֹעַ ם ֲאדֹנָ י ֱא ֵ ֽ
ֹלהי ֶא ְב ַטח־ּבֹוּ :כִ י הּוא יַ ּצִ ילְ ָך
צּוד ִתי ֱא ַ
ּומ ָ
יׁשב ְּב ֵ ֽס ֶתר עֶ לְ יֹון ְּבצֵ ל ַׁש ַּדי יִ ְתלֹונָ ן :א ַֹמר לַ יהֹוָ ה ַמ ְח ִסי ְ
ֵ
ֹא־ת ָירא ִמ ַ ּֽפ ַחד
ִמ ַּפח יָ קּוׁש ִמ ֶ ּֽד ֶבר ַהּוֹותְּ :ב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶֽסְך לָ ְך וְ ַ ֽת ַחת־ּכְ נָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה צִ ּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמּתֹו :ל ִ
יֹומםִ :מ ֶ ּֽד ֶבר ָּב ֽא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶ ּֽק ֶטב יָ ׁשּוד צָ ֳה ָ ֽריִ ם :יִ ּפֹל ִמּצִ ְּדָך ֶ ֽאלֶ ף ְּור ָב ָבה ִמ ִימינֶ ָֽך
ָלֽיְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עּוף ָ
י־א ָּתה יְ הֹוָ ה ַמ ְח ִסי ֶעלְ יֹון ַ ֽׂש ְמ ָּת ְמעֹונֶ ָֽך:
ֵא ֶלֽיָך ל ֹא יִ ּגָ ׁשַ :רק ְּבעֵ ינֶ ֽיָך ַת ִּביט וְ ִׁשּלֻ ַמת ְר ָׁשעִ ים ִּת ְר ֶאהּ :כִ ַ
ל־ּד ָר ֶכֽיָךַ :על־ּכַ ַ ּֽפיִ ם
ֹא־ת ֻאּנֶ ה ֵא ֶלֽיָך ָרעָ ה וְ נֶ ֽגַ ע ל ֹא־יִ ְק ַרב ְּב ָא ֳה ֶלָֽךּ :כִ י ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ּוֶ ה־ּלָ ְך לִ ְׁש ָמ ְרָך ְּבכָ ְ
ל ְ
ל־ׁש ַחל וָ ֶ ֽפ ֶתן ִּת ְדרְֹך ִּת ְרמֹס ּכְ ִפיר וְ ַתּנִ יןּ :כִ י ִבי ָח ַׁשק וַ ֲא ַפּלְ ֵ ֽטהּו
ן־ּתּגֹף ָּב ֶ ֽא ֶבן ַרגְ ֶלָֽך :עַ ַ ֽ
יִ ָּׂש ֽאּונְ ָך ֶּפ ִ
ּמֹו־אנֹכִ י ְבצָ ָרה ֲא ַחּלְ ֵ ֽצהּו וַ ֲאכַ ְּב ֵ ֽדהּוֽ ♦ :א ֶֹרְך יָ ִמים
ֲא ַׂשּגְ ֵ ֽבהּו ּכִ י־יָ ַדע ְׁש ִמי :יִ ְק ָר ֵ ֽאנִ י וְ ֶאעֱ נֵ ֽהּו עִ ָ
יעהּו וְ ַא ְר ֵ ֽאהּו ִּביׁשּועָ ִתי:
יעהּו וְ ַא ְר ֵ ֽאהּו ִּביׁשּועָ ִתיֽ :א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּב ֵ ֽ
ַא ְׂש ִּב ֵ ֽ
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ֹלהינּוַ :הלְ לּויָ ּה
ת־ׁשם יְ הֹוָ ה ַהלְ לּו עַ ְב ֵדי יְ הֹוָ הֶׁ :שע ְֹמ ִדים ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה ְּב ַחצְ רֹות ֵּבית ֱא ֵ ֽ
ַהלְ לּויָּה ַהלְ לּו ֶא ֵ
ּכִ י־טֹוב יְ הֹוָ ה ְזַּמרּו לִ ְׁשמֹו ּכִ י ִנָעיםּ :כִ י־יַ עֲ קֹב ָּב ַחר לֹו יָּה יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹוּ :כִ י ֲאנִ י יָ ַ ֽד ְע ִּתי ּכִ י־גָ דֹול יְ הֹוָ ה
נְׂש ִאים
ל־ּתהֹמֹותַ :מ ֲעלֶ ה ִ
ר־ח ֵפץ יְ הֹוָ ה עָ ָׂשה ַּב ָּׁש ַ ֽמיִם ָּוב ָ ֽא ֶרץ ַּבּיַ ִּמים וְ כָ ְ
ֹלהיםּ :כֹל ֲא ֶׁש ָ
ל־א ִ
וַ ֲאדֹנֵ ֽינּו ִמּכָ ֱ
ד־ּב ֵה ָמה:
כֹורי ִמצְ ָ ֽריִם ֵמ ָא ָדם ַע ְ
רֹותיוֶׁ :ש ִהּכָ ה ְּב ֵ
א־ר ַּוח ֵמאֹוצְ ָ
ִמ ְקצֵ ה ָה ָ ֽא ֶרץ ְּב ָר ִקים לַ ָּמ ָטר ָע ָׂשה ֽמֹוצֵ ֽ
צּומים:
תֹוכֽכִ י ִמצְ ָ ֽריִם ְּב ַפ ְרעֹה ְּובכָ ל־עֲ ָב ָדיוֶׁ :ש ִהּכָ ה ּגֹויִם ַר ִּבים וְ ָה ַרג ְמלָ כִ ים ֲע ִ
ָׁשלַ ח אֹותֹת ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֵ
נַחלָ ה נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ּמֹו:
לְ ִסיחֹון ֶ ֽמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּולְ עֹוג ֶ ֽמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּולְ כֹל ַמ ְמלְ כֹות ּכְ נָ ֽעַ ן :וְ ַנָתן ַא ְרצָ ם ֲ
נֶחםֲ :עצַ ֵּבי ַהּגֹויִם ֶּכ ֶֽסף וְ ָזָהב
י־יָדין יְ הֹוָ ה עַ ּמֹו וְ ַעל־עֲ ָב ָדיו ְיִת ָ
יְ הֹוָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם יְ הֹוָ ה זִכְ ְרָך לְ דֹר־וָ דֹרּ :כִ ִ
ׁש־ר ַּוח
ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ָא ָדםֶּ :פה־לָ ֶהם וְ ל ֹא ַיְד ֵ ּֽברּו עֵ ינַ ֽיִם לָ ֶהם וְ ל ֹא ְיִראּוָ :אזְנַ ֽיִם לָ ֶהם וְ ל ֹא ֲיַא ִזֽינּו ַאף ֵאין־יֶ ֽ
מֹוהם ְיִהיּו ע ֵֹׂש ֶיהם ּכֹל ֲא ֶׁשר־ּב ֵ ֹֽט ַח ָּב ֶהםֵּ ♦ :בית יִ ְׂש ָר ֵאל ָּב ְרכּו ֶאת־יְ הֹוָ ה ֵּבית ַא ֲהרֹן ָּב ְרכּו ֶאת־
ְּב ִפ ֶיהםּ :כְ ֶ
רּוׁש ָל ִֽם ַהלְ לּויָ ּה:
יְ הֹוָ הֵּ :בית ַהּלֵ וִ י ָּב ְרכּו ֶאת־יְ הֹוָ ה ְיִר ֵאי יְ הֹוָ ה ָּב ְרכּו ֶאת־יְ הֹוָ הָּ :ברּוְך יְ הֹוָ ה ִמּצִ ּיֹון ׁשֹכֵ ן יְ ָ
הֹודּו לַ יהֹוָ ה ּכִ י־טֹוב ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ֹלהים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
אֹלהי ָה ֱא ִ
הֹודּו לֵ ֵ
הֹודּו לַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות ּגְ דֹלֹות לְ ַבּדֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ע ֵֹׂשה ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִּב ְתבּונָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ל־ה ָ ּֽמיִ ם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ר ַֹקע ָה ָ ֽא ֶרץ עַ ַ
אֹורים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ע ֵֹׂשה ִ
ת־ה ֶ ּֽׁש ֶמׁש לְ ֶמ ְמ ֶ ֽׁשלֶ ת ַּבּיֹום ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ֶא ַ
ת־הּיָ ֵ ֽר ַח וְ כֹוכָ ִבים לְ ֶמ ְמ ְׁשלֹות ַּב ָּלֽיְ לָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ֶא ַ
כֹור ֶיהם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ַמּכֵ ה ִמצְ ַ ֽריִ ם ִּב ְב ֵ
וַ ּיֹוצֵ א יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּתֹוכָ ם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ֽרֹועַ נְ טּויָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ גֹזֵ ר יַ ם־סּוף לִ גְ זָ ִרים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
וְ ֶהעֱ ִביר יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבתֹוכֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
וְ נִ עֵ ר ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו ְביַ ם־סּוף ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ מֹולִ יְך עַ ּמֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ַמּכֵ ה ְמלָ כִ ים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
וַ ּיַ ֲהרֹג ְמלָ כִ ים ַא ִּד ִירים ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
לְ ִסיחֹון ֶ ֽמלֶ ְך ָה ֱאמ ִֹרי ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ּולְ עֹוג ֶ ֽמלֶ ְך ַה ָּב ָׁשן ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
וְ נָ ַתן ַא ְרצָ ם לְ נַ ֲחלָ ה ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
נַ ֲחלָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ְבּדֹו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ר־לֽנּו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ֶׁש ְּב ִׁש ְפ ֵלֽנּו זָ ֽכַ ָ
וַ ּיִ ְפ ְר ֵ ֽקנּו ִמּצָ ֵ ֽרינּו ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
ל־ּב ָׂשר ּכִ י־לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
♦ נ ֵֹתן ֶל ֶֽחם לְ כָ ָ
הֹודּו לְ ֵאל ַה ָּׁש ָ ֽמיִ ם ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו:
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ַרּנְ נּו צַ ִּד ִיקים ַּביהֹוָ ה לַ יְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ ה :הֹודּו לַ יהֹוָ ה ְּבכִ ּנֹור ְּבנֵ ֶֽבל עָ ׂשֹור זַ ְּמרּו־לֹוֽׁ ִ :שירּו־לֹו ִׁשיר
ּומ ְׁש ָּפט ֶ ֽח ֶסד
ל־מעֲ ֵ ֽׂשהּו ֶּב ֱאמּונָ ה :א ֵֹהב צְ ָד ָקה ִ
ָח ָדׁש ֵה ִ ֽיטיבּו נַ ּגֵ ן ִּב ְתרּועָ הּ :כִ י־יָ ָׁשר ְּד ַבר־יְ הֹוָ ה וְ כָ ַ
יְ הֹוָ ה ָמלְ ָאה ָה ָ ֽא ֶרץִּ :ב ְד ַבר יְ הֹוָ ה ָׁש ַ ֽמיִ ם נַ עֲ ׂשּו ְּוב ֽר ַּוח ִּפיו ּכָ ל־צְ ָב ָאםּ :כֹנֵ ס ּכַ ּנֵ ד ֵמי ַהּיָ ם נ ֵֹתן ְּבאֹוצָ רֹות
ל־יׁש ֵבי ֵת ֵבלּ :כִ י הּוא ָא ַמר וַ ּיֶ ִֽהי הּוא־צִ ּוָ ה וַ ּיַ ֲעמֹד:
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ִמ ֶ ּֽמּנּו יָ גֽ ּורּו ּכָ ְ
ְּתהֹומֹות :יִ ְיראּו ֵמיְ הֹוָ ה ּכָ ָ
יְ הֹוָ ה ֵה ִפיר עֲ צַ ת־ּגֹויִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ְׁשבֹות עַ ִּמים :עֲ צַ ת יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ַּתעֲ מֹד ַמ ְח ְׁשבֹות לִ ּבֹו לְ דֹר וָ דֹר:
ל־ּבנֵ י ָה ָא ָדם:
ֹלהיו ָהעָ ם ָּב ַחר לְ נַ ֲֽחלָ ה לֹוִ :מ ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִה ִּביט יְ הֹוָ ה ָר ָאה ֶאת־ּכָ ְ
ַא ְׁש ֵרי ַהּגֹוי ֲא ֶׁשר־יְ הֹוָ ה ֱא ָ
ל־מ ֲע ֵׂש ֶיהםֵ :אין ַה ֶ ּֽמלֶ ְך
ל־יׁש ֵבי ָה ָ ֽא ֶרץַ :הּיֹצֵ ר יַ ַֽחד לִ ָּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל־ּכָ ַ
ֽיח ֶאל ּכָ ְ
כֹון־ׁש ְבּתֹו ִה ְׁש ִּג ַ
ִמ ְּמ ִ
ב־חיִ ל ּגִ ּבֹור ל ֹא־יִ ּנָ צֵ ל ְּב ָרב־ּכֽ ַֹחֽׁ ֶ :ש ֶקר ַהּסּוס לִ ְתׁשּועָ ה ְּוברֹב ֵחילֹו ל ֹא יְ ַמּלֵ טִ :הּנֵ ה ֵעין יְ הֹוָ ה
נֹוׁשע ְּב ָר ָ ֽ
ָ
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ּיֹותם ָּב ָרעָ ב :נַ ְפ ֵ ֽׁשנּו ִחּכְ ָתה לַ יהֹוָ ה ֶעזְ ֵ ֽרנּו
ֶאל־יְ ֵר ָאיו לַ ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹו :לְ ַהּצִ יל ִמ ָ ּֽמוֶ ת נַ ְפ ָׁשם ּולְ ַח ָ
י־ח ְס ְּדָך יְ הֹוָ ה ָע ֵלֽינּו ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ַ ֽחלְ נּו לָ ְך:
ּומגִ ּנֵ ֽנּו הּואּ ♦ :כִ י־בֹו יִ ְׂש ַמח לִ ֵ ּֽבנּו ּכִ י ְב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו ָב ָ ֽט ְחנּו :יְ ִה ַ
ָ
ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת :טֹוב לְ הֹדֹות לַ יהֹוָ ה ּולְ זַ ֵּמר לְ ִׁש ְמָך ֶעלְ יֹון :לְ ַהּגִ יד ַּב ּֽב ֶֹקר ַח ְס ֶ ּֽדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך
ַּבּלֵ ילֹות :עֲ לֵ י־עָ ׂשֹור וַ עֲ לֵ י־נָ ֶֽבל עֲ לֵ י ִהּגָ יֹון ְּבכִ ּנֹורּ :כִ י ִׂש ַּמ ְח ַ ּֽתנִ י יְ הֹוָ ה ְּב ָפ ֳע ֶלָֽך ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶ ֽדיָך ֲא ַרּנֵ ןַ :מה־ּגָ ְדלּו
ֹא־יָבין ֶאת־זֹאתִּ :ב ְפ ֽר ַֹח ְר ָׁש ִעים ּכְ מֹו
יׁש־ּב ַער ל ֹא יֵ ָדע ּוכְ ִסיל ל ִ
ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך יְ הֹוָ ה ְמאֹד עָ ְמקּו ַמ ְח ְׁשב ֶ ֹֽתיָךִ :א ַ ֽ
י־הּנֵ ה
ֹיְביָך יְ הֹוָ ה ּכִ ִ
י־עד :וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם יְ הֹוָ הּ :כִ י ִהּנֵ ה א ֶ ֽ
ל־ּפֹעֲ לֵ י ָ ֽאוֶ ן לְ ִה ָּׁש ְמ ָדם ֲע ֵד ַ
ֵ ֽע ֶׂשב וַ ּיָ ִ ֽציצּו ּכָ ֽ
ׁשּורי ַּב ָּק ִמים
ֹּלתי ְּב ֶ ֽׁש ֶמן ַר ֲענָ ן :וַ ַּת ֵּבט ֵעינִ י ְּב ָ
ל־ּפֹעֲ לֵ י ָ ֽאוֶ ן :וַ ָ ּֽת ֶרם ּכִ ְר ֵאים ַק ְרנִ י ַּב ִ
ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ּכָ ֽ
ֹיְביָך י ֵ ֽ
א ֶֽ
עָ לַ י ְמ ֵרעִ ים ִּת ְׁש ַ ֽמעְ נָ ה ָאזְ נָ י :צַ ִּדיק ּכַ ָּת ָמר ְיִפ ָרח ּכְ ֶ ֽא ֶרז ַּבּלְ ָבנֹון יִ ְׂשּגֶ הְׁ :שתּולִ ים ְּב ֵבית יְ הֹוָ ה ְּב ַחצְ רֹות
ֹא־עוְ ָל ָֽתה ּבֹו:
צּורי וְ ל ַ
ֹלהינּו יַ ְפִ ֽריחּו :עֹוד יְ נּובּון ְּב ֵׂש ָיבה ְּד ֵׁשנִ ים וְ ַר ֲענַ ּנִ ים יִ ְהיּו :לְ ַהּגִ יד ּכִ י־יָ ָׁשר יְ הֹוָ ה ִ
ֱא ֵ ֽ
ל־ּתּמֹוט :נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז ֵמעֹולָ ם
ף־ּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּב ִ
יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש יְ הֹוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַא ִ
ָ ֽא ָּתה :נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות יְ הֹוָ ה נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם יִ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ םִ :מּקֹלֹות ַ ֽמיִ ם ַר ִּבים ַא ִּד ִירים
ה־ּק ֶֹדׁש יְ הֹוָ ה לְ ֽא ֶֹרְך יָ ִמים:
ִמ ְׁש ְּב ֵרי־יָ ם ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום יְ הֹוָ ה :עֵ ד ֶ ֹֽתיָך נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נָ ֲֽאוָ ֽ
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יְ ִהי כְ בֹוד יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם יִ ְׂש ַמח יְ הֹוָ ה ְּב ַמעֲ ָׂשיו :יְ ִהי ֵׁשם יְ הֹוָ ה ְמב ָֹרְך ֵמעַ ָּתה וְ ַעד־עֹולָ םִ :מ ִּמזְ ַרח־
ד־מבֹואֹו ְמ ֻהּלָ ל ֵׁשם יְ הֹוָ הָ :רם עַ ל־ּכָ ל־ּגֹויִ ם יְ הֹוָ ה עַ ל ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם ּכְ בֹודֹו :יְ הֹוָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
ֶ ֽׁש ֶמׁש עַ ְ
ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָ ֽׁשלָ ה :יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָ ֽא ֶרץ
יְ הֹוָ ה זִ כְ ְרָך לְ דֹר־וָ דֹר :יְ הֹוָ ה ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ֵהכִ ין ּכִ ְסאֹו ַ
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך :יְ הֹוָ ה ֶ ֽמלֶ ְך יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ עֶ ד :יְ הֹוָ ה ֶ ֽמלֶ ְך עֹולָ ם וָ ֶעד ָא ְבדּו
וְ י ְ
ב־איׁש וַ ֲעצַ ת יְ הֹוָ ה
גֹויִ ם ֵמ ַא ְרצֹו :יְ הֹוָ ה ֵה ִפיר עֲ צַ ת־ּגֹויִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ְׁשבֹות עַ ִּמיםַ :רּבֹות ַמ ֲח ָׁשבֹות ְּבלֶ ִ
ִהיא ָתקּום :עֲ צַ ת יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ַּת ֲעמֹד ַמ ְח ְׁשבֹות לִ ּבֹו לְ דֹר וָ דֹרּ :כִ י הּוא ָא ַמר וַ ּיֶ ִֽהי הּוא־צִ ּוָ ה וַ ּיַ ֲעמֹד:
מֹוׁשב לֹוּ :כִ י־יַ עֲ קֹב ָּב ַחר לֹו יָ ּה יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹוּ :כִ י ל ֹא יִ ּטׁש יְ הֹוָ ה ַעּמֹו
ּכִ י ָב ַחר יְ הֹוָ ה ְּבצִ ּיֹון ִאּוָ ּה לְ ָ
ל־ח ָמתֹו:
וְ נַ ֲחלָ תֹו ל ֹא יַ עֲ זֹב ♦ :וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר עָ וֹן וְ ל ֹא־יַ ְׁש ִחית וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב ַאּפֹו וְ ל ֹא־יָ ִעיר ּכָ ֲ
יֹום־ק ְר ֵ ֽאנּו:
הֹוׁשיעָ ה ַה ֶ ּֽמלֶ ְך יַ עֲ נֵ ֽנּו ְב ָ
יְ הֹוָ ה ִ
ֹלהיוְּ :ת ִהּלָ ה
יתָך עֹוד יְ ַהלְ לֽ ּוָך ֶ ּֽסלָ הַ :א ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁש ָּכֽכָ ה ּלֹו ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשיְ הֹוָ ה ֱא ָ
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶ ֽ
ַא ְׁש ֵרי ְ
לֹוהי ַה ֶ ּֽמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ דְּ :בכָ ל־יֹום ֲא ָב ְר ֶכֽךָ וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם
רֹומ ְמָך ֱא ַ
לְ ָדוִ ד ֲא ִ
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵ ֽח ֶקרּ :דֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח ַמעֲ ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶ ֹֽתיָך יַ ִּגֽידּוֲ :ה ַדר
וָ עֶ דּ :גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְ
ב־טּובָך ִ ֽיַּביעּו
ְ
ֹאמרּו ּוגְ ֻדּלָ ְתָך ֲא ַס ְּפ ֶ ֽרּנָ ה :זֵ ֽכֶ ר ַר
נֹורא ֶ ֹֽתיָך י ֵ
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ֶ ֹֽתיָך ָא ִ ֽׂש ָיחה :וֶ עֱ זּוז ְ
ּכְ בֹוד ֶ ֽ
ל־מ ֲע ָׂשיו:
ל־ח ֶסד :טֹוב־יְ הֹוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו ַעל־ּכָ ַ
וְ צִ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ ֽנּוַ :חּנּון וְ ַרחּום יְ הֹוָ ה ֶ ֽא ֶרְך ַא ַ ּֽפיִ ם ּוגְ ָד ָ ֽ
הֹוד ַיע לִ ְבנֵ י
בּור ְתָך יְ ַד ֵ ּֽברּו :לְ ִ ֽ
ֹאמרּו ּוגְ ָ
כּותָך י ֵ
ל־מעֲ ֶ ֽׂשיָך וַ ֲח ִס ֶ ֽידיָך ָיְב ְרכֽ ּוכָ הּ :כְ בֹוד ַמלְ ְ
יֹודּוָך יְ הֹוָ ה ּכָ ַ
ֽ
סֹומְך
ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל־ּדֹור וָ דֹרֵ :
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל־עֹלָ ִמים ֶ
ָה ָא ָדם ּגְ בּור ָֹתיו ּוכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹוַ :מלְ ְ
ת־אכְ לָ ם ְּב ִעּתֹו:
נֹותן־לָ ֶהם ֶא ָ
פּופים :עֵ ינֵ י־כֹל ֵא ֶלֽיָך יְ ַׂש ֵ ּֽברּו וְ ַא ָּתה ֵ
ל־הּכְ ִ
זֹוקף לְ כָ ַ
ל־הּנ ְֹפלִ ים וְ ֵ
יְ הֹוָ ה לְ כָ ַ
ל־מ ֲע ָׂשיוָ :קרֹוב יְ הֹוָ ה לְ כָ ל־
ל־ּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד ְּבכָ ַ
ל־חי ָרצֹון :צַ ִּדיק יְ הֹוָ ה ְּבכָ ְ
ּומ ְׂש ִ ּֽביעַ לְ כָ ַ
ּפֹות ַח ֶאת־יָ ֶ ֽדָך ַ
ֵֽ
ׁשֹומר יְ הֹוָ ה
יֹוׁש ֵיעםֵ :
ת־ׁשוְ עָ ָתם יִ ְׁש ַמע וְ ִ
ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻ ֽאהּו ֶב ֱא ֶמתְ :רצֹון־יְ ֵר ָאיו יַ עֲ ֶׂשה וְ ֶא ַ
ל־ּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם
ל־ה ְר ָׁשעִ ים יַ ְׁש ִמידְּ ♦ :ת ִהּלַ ת יְ הֹוָ ה יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך ּכָ ָ
ֶאת־ּכָ ל־א ֲֹה ָביו וְ ֵאת ּכָ ָ
וָ עֶ ד :וַ ֲאנַ ְֽחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד־עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה:
ל־ּת ְב ְטחּו ִבנְ ִד ִיבים ְּב ֶבן־
עֹודיַ :א ִ
אֹלהי ְּב ִ
ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לִ י נַ ְפ ִׁשי ֶאת־יְ הֹוָ הֲ :א ַהלְ לָ ה יְ הֹוָ ה ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה לֵ ַ
ָא ָדם ֶׁש ֵאין לֹו ְתׁשּועָ הֵּ :תצֵ א רּוחֹו יָ ֻׁשב לְ ַא ְד ָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא ָא ְבדּו עֶ ְׁש ֹּתנ ָֹתיוַ :א ְׁש ֵרי ֶׁש ֵאל יַ ֲעקֹב
ר־ּבםַ ,הּׁש ֵֹמר ֱא ֶמת לְ עֹולָ ם:
ל־א ֶׁש ָ
ת־הּיָ ם וְ ֶאת־ּכָ ֲ
ֹלהיו :ע ֶֹׂשה ָׁש ַ ֽמיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ ֶא ַ
ְּבעֶ זְ רֹוִׂ ,ש ְברֹו עַ ל־יְ הֹוָ ה ֱא ָ
פּופים
סּורים :יְ הֹוָ ה ּפ ֵ ֹֽק ַח ִעוְ ִרים יְ הֹוָ ה ז ֵֹקף ּכְ ִ
ׁשּוקים נ ֵֹתן ֶל ֶֽחם לָ ְרעֵ ִבים יְ הֹוָ ה ַמ ִּתיר ֲא ִ
ע ֶֹׂשה ִמ ְׁש ָּפט לַ עֲ ִ
עֹודד וְ ֶ ֽד ֶרְך ְר ָׁש ִעים יְ ַעּוֵ ת ♦ :יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה
יְ הֹוָ ה א ֵֹהב צַ ִּד ִיקים :יְ הֹוָ ה ׁש ֵֹמר ֶאת־ּגֵ ִרים יָ תֹום וְ ַאלְ ָמנָ ה יְ ֵ
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה:
לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
רּוׁש ַל ִֽם יְ הֹוָ ה נִ ְד ֵחי יִ ְׂש ָר ֵאל יְ כַ ּנֵ ס:
ֹלהינּוּ ,כִ י־נָ ִעים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ הּ :בֹונֵ ה יְ ָ
ַהלְ לּויָ ּה ּכִ י־טֹוב זַ ְּמ ָרה ֱא ֵ ֽ
בֹותם :מֹונֶ ה ִמ ְס ָּפר לַ ּכֹוכָ ִבים לְ כֻ ּלָ ם ֵׁשמֹות יִ ְק ָראּ :גָ דֹול ֲאדֹונֵ ֽינּו
ּומ ַח ֵּבׁש לְ עַ ּצְ ָ
רֹופא לִ ְׁש ֽב ֵּורי לֵ ב ְ
ָה ֵ
22

תֹודה
י־א ֶרץֱ :ענּו לַ יהֹוָ ה ְּב ָ
עֹודד עֲ נָ וִ ים יְ הֹוָ ה ַמ ְׁש ִּפיל ְר ָׁשעִ ים עֲ ֵד ָ ֽ
וְ ַרב־ּכֽ ַֹח לִ ְתבּונָ תֹו ֵאין ִמ ְס ָּפרְ :מ ֵ
נֹותן
אֹלהינּו ְבכִ ּנֹורַ :ה ְמכַ ֶּסה ָׁש ַ ֽמיִ ם ְּבעָ ִבים ַה ֵּמכִ ין לָ ָ ֽא ֶרץ ָמ ָטר ַה ַּמצְ ִ ֽמ ַיח ָה ִרים ָחצִ ירֵ :
זַ ְּמרּו לֵ ֵ ֽ
ׁשֹוקי ָה ִאיׁש יִ ְרצֶ ה :רֹוצֶ ה
בּורת ַהּסּוס יֶ ְח ָּפץ ל ֹא ְב ֵ
לִ ְב ֵה ָמה לַ ְח ָמּה לִ ְבנֵ י ע ֵֹרב ֲא ֶׁשר יִ ְק ָ ֽראּו :ל ֹא ִבגְ ַ
י־חּזַ ק ְּב ִר ֵיחי
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹוןּ :כִ ִ
רּוׁש ַל ִֽם ֶאת יְ הֹוָ ה ַהלְ לִ י ֱא ַ ֽ
ת־ה ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסּדֹוַׁ :ש ְּב ִחי יְ ָ
יְ הֹוָ ה ֶאת־יְ ֵר ָאיו ֶא ַ
ד־מ ֵה ָרה
ְׁשעָ ָ ֽריִ ְך ֵּב ַרְך ָּבנַ ֽיִ ְך ְּב ִק ְר ֵּבְךַ :ה ָּׂשם־ּגְ בּולֵ ְך ָׁשלֹום ֵ ֽחלֶ ב ִח ִּטים יַ ְׂש ִּביעֵ ְךַ :הּׁש ֵֹל ַֽח ִא ְמ ָרתֹו ָ ֽא ֶרץ ַע ְ
יָ רּוץ ְּד ָברֹוַ :הּנ ֵֹתן ֶ ֽׁשלֶ ג ּכַ ָ ּֽצ ֶמר ּכְ פֹור ּכָ ֵ ֽא ֶפר יְ ַפּזֵ רַ :מ ְׁשלִ יְך ַק ְרחֹו כְ ִפ ִּתים לִ ְפנֵ י ָק ָרתֹו ִמי יַ ֲעמֹד :יִ ְׁשלַ ח
ּומ ְׁש ָּפ ָטיו לְ יִ ְׂש ָר ֵאל :ל ֹא ָ ֽע ָׂשה כֵ ן
לּו־מיִ םַ ♦ :מּגִ יד ְּד ָב ָריו לְ יַ עֲ קֹב ֻח ָּקיו ִ
ְּד ָברֹו וְ יַ ְמ ֵסם יַ ֵּׁשב רּוחֹו יִ ּזְ ָ ֽ
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ַּבל־יְ ָדעּום ַהלְ לּויָ ּה:
לְ כָ ל־ּגֹוי ִ
ל־מלְ ָאכָ יו ַהלְ לֽ ּוהּו ּכָ ל־צְ ָב ָאיו:
רֹומיםַ :הלְ לֽ ּוהּו ּכָ ַ
ַהלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֶאת־יְ הֹוָ ה ִמן ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם ַהלְ לֽ ּוהּו ַּב ְּמ ִ
ַהלְ לֽ ּוהּו ֶ ֽׁש ֶמׁש וְ יָ ֵ ֽר ַח ַהלְ לֽ ּוהּו ּכָ ל־ּכֽ ֹוכְ ֵבי אֹורַ :הלְ לֽ ּוהּו ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ָ ֽמיִ ם וְ ַה ַ ּֽמיִ ם ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל ַה ָּׁש ָ ֽמיִ ם:
ת־ׁשם יְ הֹוָ ה ּכִ י הּוא צִ ּוָ ה וְ נִ ְב ָ ֽראּו :וַ ּיַ עֲ ִמ ֵידם לָ עַ ד לְ עֹולָ ם ָחק־נָ ַתן וְ ל ֹא יַ ֲעבֹורַ :הלְ לּו ֶאת־יְ הֹוָ ה
יְ ַהלְ לּו ֶא ֵ
ל־ּתהֹמֹותֵ :אׁש ָּוב ָרד ֶ ֽׁשלֶ ג וְ ִקיטֹור ֽר ַּוח ְסעָ ָרה ע ָֹׂשה ְד ָברֹוֶ :ה ָה ִרים וְ כָ ל־ּגְ ָבעֹות
ן־ה ָ ֽא ֶרץ ַּתּנִ ינִ ים וְ כָ ְ
ִמ ָ
י־א ֶרץ וְ כָ ל־לְ ֻא ִּמים ָׂש ִרים וְ כָ ל־ׁש ְֹפ ֵטי
ל־ּב ֵה ָמה ֶ ֽר ֶמׂש וְ צִ ּפֹור ּכָ נָ ףַ :מלְ כֵ ֶ ֽ
ל־א ָרזִ יםַ :ה ַחּיָ ה וְ כָ ְ
עֵ ץ ְּפ ִרי וְ כָ ֲ
ת־ׁשם יְ הֹוָ ה ּכִ י־נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו לְ ַבּדֹו הֹודֹו ַעל־
ם־ּבתּולֹות זְ ֵקנִ ים עִ ם־נְ עָ ִרים♦ :יְ ַהלְ לּו ֶא ֵ
חּורים וְ גַ ְ
ָ ֽא ֶרץַּ :ב ִ
ל־ח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ם ְקרֹבֹו ַהלְ לּויָ ּה:
ֶ ֽא ֶרץ וְ ָׁש ָ ֽמיִ ם :וַ ּיָ ֶֽרם ֶ ֽק ֶרן לְ עַ ּמֹו ְּת ִהּלָ ה לְ כָ ֲ
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ַהלְ לּויָ ּה ִ ֽׁשירּו לַ יהֹוָ ה ִׁשיר ָח ָדׁש ְּת ִהּלָ תֹו ִּב ְק ַהל ֲח ִס ִידים :יִ ְׂש ַמח יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבע ָֹׂשיו ְּבנֵ י־צִ ּיֹון יָ ִגֽילּו
יׁשּועה :יַ ְעלְ זּו
ְב ַמלְ ּכָ ם :יְ ַהלְ לּו ְׁשמֹו ְב ָמחֹול ְּבתֹף וְ כִ ּנֹור יְ זַ ְּמרּו־לֹוּ :כִ י־רֹוצֶ ה יְ הֹוָ ה ְּבעַ ּמֹו יְ ָפ ֵאר ֲענָ וִ ים ִּב ָ
רֹוממֹות ֵאל ִּבגְ רֹונָ ם וְ ֶ ֽח ֶרב ִּפ ִיפּיֹות ְּביָ ָדם :לַ ֲעׂשֹות נְ ָק ָמה
בֹותםְ :
ל־מ ְׁשּכְ ָ
ֲח ִס ִידים ְּבכָ בֹוד יְ ַרנְ נּו עַ ִ
ַבּגֹויִ ם ּתֹוכֵ חֹות ַּבלְ ֻא ִּמים ♦ :לֶ ְאסֹר ַמלְ כֵ ֶיהם ְּבזִ ִּקים וְ נִ כְ ְּב ֵד ֶיהם ְּבכַ ְבלֵ י ַב ְרזֶ ל :לַ ֲעׂשֹות ָּב ֶהם ִמ ְׁש ָּפט
ל־ח ִס ָידיו ַהלְ לּויָ ּה:
ּכָ תּוב ָה ָדר הּוא לְ כָ ֲ
לּו־אל ְּב ָק ְדׁשֹו ַהלְ לֽ ּוהּו ִּב ְר ִ ֽקיעַ עֻ ּזֹוַ :הלְ לֽ ּוהּו ִּבגְ בּור ָֹתיו ַהלְ לֽ ּוהּו ּכְ רֹב ּגֻ ְדלֹוַ :הלְ לֽ ּוהּו ְּב ֵ ֽת ַקע
ַהלְ לּויָ ּה ַ ֽהלְ ֵ
י־ׁש ַמע
ּומחֹול ַהלְ לֽ ּוהּו ְּב ִמּנִ ים וְ עֻ גָ בַ :הלְ לֽ ּוהּו ְבצִ לְ צְ לֵ ָ ֽ
ׁשֹופר ַהלְ לֽ ּוהּו ְּבנֵ ֶֽבל וְ כִ ּנֹורַ :הלְ לֽ ּוהּו ְּבתֹף ָ
ָ
ַהלְ לֽ ּוהּו ְּבצִ לְ צְ לֵ י ְתרּועָ הּ ♦ :כֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּהּ :כֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה:
ֹלהי
ֹלהים ֱא ֵ
רּוׁש ָל ִֽם ַהלְ לּויָ ּהָּ :ברּוְך יְ הֹוָ ה ֱא ִ
ָּברּוְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ָא ֵמן וְ ָא ֵמןָּ :ברּוְך יְ הֹוָ ה ִמּצִ ּיֹון ׁשֹכֵ ן יְ ָ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ָא ֵמן וְ ָא ֵמן:
יִ ְׂש ָר ֵאל ע ֵֹׂשה נִ ְפלָ אֹות לְ ַבּדֹוָּ ♦ :וברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹודֹו לְ עֹולָ ם וְ יִ ָּמלֵ א כְ בֹודֹו ֶאת־ּכָ ָ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ִ ֽבינּוֵ ,מעֹולָ ם
ֹאמר ָּדוִ יד ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ל־ה ָּק ָהל וַ ּיֽ ֶ
יְב ֶרְך ָּדוִ יד ֶאת־יְ הֹוָ ה לְ עֵ ינֵ י ּכָ ַ
וַ ָ ֽ
בּורה וְ ַה ִּת ְפ ֶ ֽא ֶרת וְ ַהּנֵ ֽצַ ח וְ ַההֹוד ּכִ י־כֹל ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ָּוב ָ ֽא ֶרץ לְ ָך יְ הֹוָ ה
וְ עַ ד־עֹולָ ם :לְ ָך יְ הֹוָ ה ַהּגְ ֻדּלָ ה וְ ַהּגְ ָ
בּורה,
מֹוׁשל ַּבּכֹלְּ ,וביָ ְדָך ּכֽ ַֹח ּוגְ ָ
ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּׂשא לְ כֹל לְ רֹאׁש :וְ ָה ֽע ֶׁשר וְ ַהּכָ בֹוד ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך וְ ַא ָּתה ֵ
ּומ ַהלְ לִ ים לְ ֵׁשם ִּת ְפ ַא ְר ֶ ּֽתָך:
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ְ
ֹלהינּו ִ
ְּוביָ ְדָך לְ גַ ֵּדל ּולְ ַחּזֵ ק לַ ּכֹל :וְ עַ ָּתה ֱא ֵ ֽ
ֽיה ַהּיַ ִּמים
ל־א ֶׁשר עָ ֶל ָ
ת־ה ָּׁש ַ ֽמיִם ְׁש ֵמי ַה ָּׁש ַ ֽמיִם וְ כָ ל־צְ ָב ָאםָ ,ה ָ ֽא ֶרץ וְ כָ ֲ
ַא ָּתה־הּוא יְ הֹוָ ה לְ ַב ֶ ּֽדָךַ ,א ָּתה ָע ִ ֽׂש ָית ֶא ַ
ֹלהים ֲא ֶׁשר
ל־א ֶׁשר ָּב ֶהם ,וְ ַא ָּתה ְמ ַחּיֶ ה ֶאת־ּכֻ ּלָ ם ּוצְ ָבא ַה ָּׁש ַ ֽמיִם לְ ָך ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ יםַ ♦ :א ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ָה ֱא ִ
וְ כָ ֲ
נֶא ָמן לְ ָפנֶ ֽיָך
ֽאת ֶאת־לְ ָבבֹו ֱ
ָּב ַ ֽח ְר ָּת ְּב ַא ְב ָרם וְ הֹוצֵ אתֹו ֵמאּור ּכַ ְׂש ִּדים וְ ַ ֽׂש ְמ ָּת ְׁשמֹו ַא ְב ָר ָהםָּ :ומ ָצ ָ
יְבּוסי וְ ַהּגִ ְרּגָ ִׁשי לָ ֵתת לְ זַ ְרעֹו
ת־א ֶרץ ַהּכְ נַ עֲ נִ י ַה ִח ִּתי ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְּפ ִרּזִ י וְ ַה ִ
וְ כָ רֹות עִ ּמֹו ַה ְּב ִרית לָ ֵתת ֶא ֶ ֽ
ת־ּד ָב ֶ ֽריָך ּכִ י צַ ִּדיק ָ ֽא ָּתה :וַ ֵ ּֽת ֶרא ֶאת־עֳ נִ י ֲאב ֵ ֹֽתינּו ְּב ִמצְ ָ ֽריִ ם וְ ֶאת־זַ ֲע ָק ָתם ָׁש ַ ֽמ ְע ָּת ַעל־יַ ם־סּוף:
וַ ָ ּֽת ֶקם ֶא ְ
וַ ִּת ֵּתן ֹאתֹת ּומ ְֹפ ִתים ְּב ַפ ְרעֹה ְּובכָ ל־עֲ ָב ָדיו ְּובכָ ל־עַ ם ַא ְרצֹו ּכִ י יָ ַ ֽדעְ ָּת ּכִ י ֵה ִזֽידּו ֲעלֵ ֶיהם וַ ַ ּֽת ַעׂש־לְ ָך ֵׁשם
תֹוְך־הּיָ ם ַּב ָּיַּב ָׁשה וְ ֶאת־ר ְֹד ֵפ ֶיהם ִה ְׁש ַלֽכְ ָּת ִב ְמצֹוֹלת
ַ
ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ה ♦ :וְ ַהּיָ ם ָּב ַ ֽקעְ ָּת לִ ְפנֵ ֶיהם וַ ּיַ עַ ְברּו ְב
מֹו־א ֶבן ְּב ַ ֽמיִ ם עַ ּזִ ים:
ּכְ ֶ ֽ
ל־ׂש ַפת ַהּיָ ם♦ :
ת־מצְ ַ ֽריִ ם ֵמת ַע ְ
ֹוׁשע יְ הֹוָ ה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּיַ ד ִמצְ ָ ֽריִ ם וַ ּיַ ְרא יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ִ
וַ ּיֽ ַ
ת־הּיָ ד ַהּגְ דֹלָ ה ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה יְ הֹוָ ה ְּב ִמצְ ַ ֽריִ ם וַ ּיִ ְיראּו ָהעָ ם ֶאת יְ הֹוָ ה וַ ּיַ ֲא ִ ֽמינּו ַּביהֹוָ ה
וַ ּיַ ְרא יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ַ
מׁשה עַ ְבּדֹו:
ְּוב ֶ
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ֹאמרּו לֵ אמֹר ָא ִ ֽׁש ָירה לַ יהֹוָ ה ּכִ י־גָ אֹה ּגָ ָאה
ת־ה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת לַ יהֹוָ ה וַ ּי ְ
מׁשה ְּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ַ
ָאז יָ ִׁשיר ֶ
ֹלהי ָא ִבי וַ ֲאר ְֹמ ֶ ֽמנְ הּו :יְ הֹוָ ה
יׁשּועה זֶ ה ֵאלִ י וְ ַאנְ ֵוֽהּו ֱא ֵ
סּוס וְ רֹכְ בֹו ָר ָמה ַבּיָ ם :עָ ּזִ י וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה וַ יְ ִהי־לִ י לִ ָ
ּומ ְב ַחר ָׁשלִ ָׁשיו ֻט ְּבעּו ְביַ ם־סּוףְּ :ת ֹהמֹת
ִאיׁש ִמלְ ָח ָמה יְ הֹוָ ה ְׁשמֹוַ :מ ְרּכְ בֹת ַּפ ְרעֹה וְ ֵחילֹו יָ ָרה ַבּיָ ם ִ
מֹו־א ֶבן :יְ ִמינְ ָך יְ הֹוָ ה נֶ ְא ָּד ִרי ַּבּכֽ ַֹח יְ ִ ֽמינְ ָך יְ הֹוָ ה ִּת ְר ַעץ אֹויֵבְּ :וברֹב ּגְ אֹונְ ָך ַּת ֲהרֹס
יְ כַ ְסיֻ ֽמּו יָ ְרדּו ִב ְמצֹוֹלת ּכְ ָ ֽ
ָק ֶ ֽמיָך ְּת ַׁשּלַ ח ֲחרֹנְ ָך יֽ ֹאכְ לֵ מֹו ּכַ ַּקׁשְּ :וב ֽר ַּוח ַא ֶ ּֽפיָך נֶ ֶֽע ְרמּו ַ ֽמיִ ם נִ ּצְ בּו כְ מֹו־נֵ ד נֹזְ לִ ים ָק ְפאּו ְת ֹהמֹת ְּבלֶ ב־
רּוחָך
יׁשמֹו יָ ִדי :נָ ַ ֽׁש ְפ ָּת ְב ֲ
ּתֹור ֵ ֽ
יָ םָ :א ַמר אֹויֵב ֶא ְרּדֹף ַא ִּׂשיג ֲא ַחּלֵ ק ָׁשלָ ל ִּת ְמלָ ֵ ֽאמֹו ְנַפ ִׁשי ָא ִריק ַח ְר ִּבי ִ
נֹורא ְת ִהֹּלת
עֹופ ֶרת ְּב ַ ֽמיִ ם ַא ִּד ִיריםִ :מי־כָ ֽמֹכָ ה ָּב ֵאלִ ם יְ הֹוָ ה ִמי ּכָ ֽמֹכָ ה נֶ ְא ָּדר ַּב ּֽק ֶֹדׁש ָ
ּכִ ָ ּֽסמֹו יָ ם צָ לֲ לּו ּכַ ֶ ֽ
ה־פלֶ א :נָ ִ ֽט ָית יְ ִמינְ ָך ִּת ְבלָ ֵ ֽעמֹו ָ ֽא ֶרץ :נָ ִ ֽח ָית ְב ַח ְס ְּדָך ַעם־זּו ּגָ ָ ֽאלְ ָּת נֵ ַ ֽהלְ ָּת ְב ָעּזְ ָך ֶאל־נְ וֵ ה ָק ְד ֶ ֽׁשָךֽׁ ָ :ש ְמעּו
ֽע ֵֹׂש ֶ ֽ
יׁש ֵבי
ֹאחזֵ ֽמֹו ָ ֽר ַעד נָ ֽמֹגּו ּכֹל ְ
מֹואב יֽ ֲ
ּלּופי ֱאדֹום ֵאילֵ י ָ
יׁש ֵבי ְּפ ָל ֶֽׁשתָ :אז נִ ְב ֲהלּו ַא ֵ
ַע ִּמים יִ ְרּגָ זּון ִחיל ָא ַחז ְ
ֽית:
רֹועָך יִ ְּדמּו ּכָ ָ ֽא ֶבן ַעד־יַ ֲֽעבֹר ַע ְּמָך יְ הֹוָ ה ַעד־יַ ֲֽעבֹר ַעם־זּו ָק ִנ ָ
ימ ָתה וָ ַ ֽפ ַחד ִּבגְ דֹל זְ ֲ
כְ נָ ֽעַ ןִּ :תּפֹל עֲ לֵ ֶיהם ֵא ָ ֽ
ְּת ִב ֵ ֽאמֹו וְ ִת ָּט ֵ ֽעמֹו ְּב ַהר נַ ֲחלָ ְתָך ָמכֹון לְ ִׁש ְב ְּתָך ָּפ ַ ֽעלְ ָּת יְ הֹוָ ה ִמ ְּק ָדׁש ֲאדֹנָ י ּכֹונְ נּו יָ ֶ ֽדיָך :יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם
כּותּה ָק ֵאם לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ אּ :כִ י ָבא סּוס ַּפ ְרעֹה ְּב ִרכְ ּבֹו
וָ עֶ ד :יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ עֶ ד :יְ הֹוָ ה ַמלְ ֵ
ת־מי ַהּיָ ם ְּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָהלְ כּו ַב ָּיַּב ָׁשה ְּבתֹוְך ַהּיָ ֽםּ :כִ י לַ יהֹוָ ה ַה ְּמלּוכָ ה
ְּוב ָפ ָר ָׁשיו ַּבּיָ ם וַ ּיָ ֶֽׁשב יְ הֹוָ ה עֲ לֵ ֶהם ֶא ֵ
ת־הר ֵע ָׂשו ,וְ ָהיְ ָתה לַ יהֹוָ ה ַה ְּמלּוכָ ה :וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה
מֹוׁשיעִ ים ְּב ַהר צִ ּיֹון לִ ְׁשּפֹט ֶא ַ
ּומׁשל ַּבּגֹויִ ם ♦ :וְ ָעלּו ִ
ֵ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד:
לְ ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל־ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יְ הֹוָ ה ֶא ָחד ְ
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רֹומם זִ כְ ְרָך ַמלְ ֵּכֽנּו ָּת ִמידִ .מן
ֹלהינּו .וְ ֽר ַּוח ּכָ ל ָּב ָׂשר ְּת ָפ ֵאר ְּות ֵ
נִׁש ַמת ּכָ ל ַחי ְּת ָב ֵרְך ֶאת ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ְ
ּפֹודה ַּומּצִ יל ְּומ ַפ ְרנֵ ס ְּומ ַר ֵחם
ּומֹוׁש ַיעֶ .
ּגֹואל ִ ֽ
ָהעֹולָ ם וְ עַ ד ָהעֹולָ ם ַא ָּתה ֵאלִּ .ומ ַּבלְ ָע ֶ ֽדיָך ֵאין לָ נּו ֶ ֽמלֶ ְך ֵ
ֹלהי ָה ִראׁשֹונִ ים וְ ָה ַא ֲחרֹונִ יםֱ .אלֽ ַֹוּה ּכָ ל ְּב ִרּיֹותֲ .אדֹון
צּוקהֵ .אין לָ נּו ֶ ֽמלֶ ְך ֶאּלָ א ָ ֽא ָּתהֱ .א ֵ
ְּבכָ ל עֵ ת צָ ָרה וְ ָ
יהוה ל ֹא יָ נּום וְ ל ֹא
ּיֹותיו ְּב ַר ֲח ִמים .וַ ָֹ
ּכָ ל ּתֹולָ דֹותַ .ה ְּמ ֻהּלָ ל ְּברֹב ַה ִּת ְׁש ָּבחֹותַ .ה ְמנַ ֵהג עֹולָ מֹו ְּב ֶ ֽח ֶסד ְּוב ִר ָ
ּזֹוקף
נֹופלִ ים .וְ ַה ֵ
ּסֹומְך ְ
סּורים .וְ ַה ֵ
עֹורר יְ ֵׁשנִ ים .וְ ַה ֵּמ ִקיץ נִ ְר ָּד ִמים .וְ ַה ֵּמ ִ ֽׂש ַיח ִאּלְ ִמים .וְ ַה ַּמ ִּתיר ֲא ִ
יׁשןַ .ה ְּמ ֵ
יִ ָ
תֹותינּו
מֹודיםִ .אּלּו ִ ֽפינּו ָמלֵ א ִׁש ָירה ּכַ ּיָ םּ .ולְ ׁשֹונֵ ֽנּו ִרּנָ ה ּכַ ֲהמֹון ּגַ ּלָ יו .וְ ִׂש ְפ ֵ ֽ
פּופים לְ ָך לְ ַב ְּדָך ֲאנַ ְֽחנּו ִ
ּכְ ִ
נִׁש ֵרי ָׁש ָ ֽמיִ ם .וְ ַרגְ ֵלֽינּו ַקּלֹות
ֶ ֽׁש ַבח ּכְ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִ ֽקיעַ  .וְ עֵ ינֵ ֽינּו ְמ ִאירֹות ּכַ ֶ ּֽׁש ֶמׁש וְ כַ ּיָ ֵ ֽר ַח .וְ יָ ֵ ֽדינּו ְפרּוׂשֹות ּכְ ְ
בֹותינּוּ .ולְ ָב ֵרְך ֶאת ְׁש ֶ ֽמָך ַעל ַא ַחת
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ּכָ ַאּיָ לֹותֵ .אין ֲאנַ ְֽחנּו ַמ ְס ִּפ ִיקים לְ הֹודֹות לְ ָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
בֹותינּו וְ ִע ָ ּֽמנּוִ .מ ִּמצְ ַ ֽריִ ם ּגְ ַאלְ ָ ּֽתנּו
ֵמ ָ ֽאלֶ ף ֶ ֽאלֶ ף ַאלְ ֵפי ֲאלָ ִפים וְ ִר ֵּבי ְר ָבבֹות ְּפ ָע ִמיםַ .הּטֹובֹות ֶׁש ָע ִ ֽׂש ָית ִעם ֲא ֵ ֽ
יתנּוְּ .ב ָר ָעב זַ נְ ָ ּֽתנּוְּ .וב ָׂש ָבע ּכִ לְ ּכַ לְ ָ ּֽתנּוֵ .מ ֶ ֽח ֶרב ִהּצַ לְ ָ ּֽתנּוִּ .ומ ֶ ּֽד ֶבר ִמּלַ ְט ָ ּֽתנּו.
ֹלהינּוִּ .ומ ֵּבית עֲ ָב ִדים ְּפ ִד ָ ֽ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו.
יתנּוַ :עד ֵ ֽהּנָ ה ֲעזָ ֽרּונּו ַר ֲח ֶ ֽמיָך .וְ ל ֹא ֲע ֽזָבּונּו ֲח ָס ֶ ֽדיָך .וְ ַאל ִּת ְּט ֵ ֽׁשנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֵּומ ֳחלָ יִ ם ָרעִ ים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ִּדּלִ ָ ֽ
ּנָפ ְח ָּת ְּב ַא ֵ ּֽפינּו .וְ לָ ׁשֹון ֲא ֶׁשר ַ ֽׂש ְמ ָּת ְּב ִ ֽפינּוֵ .הן ֵהם יֹודּו
ּונְׁש ָמה ֶׁש ַ ֽ
לָ נֶ ֽצַ ח :עַ ל ּכֵ ן ֵא ָב ִרים ֶׁש ִּפ ַּלֽגְ ָּת ָ ּֽבנּו .וְ ֽר ַּוח ָ
יֹודה .וְ כָ ל
ירֹוממּו וְ יַ ֲעִ ֽריצּו וְ ְיַק ִ ּֽדיׁשּו וְ יַ ְמ ִ ֽליכּו ֶאת ִׁש ְמָך ַמלְ ֵּכֽנּוּ .כִ י כָ ל ֶּפה לְ ָך ֶ
יׁש ְּבחּו וִ ָיפ ֲארּו וִ ְ
וִ ָיב ְרכּו וִ ַ
קֹומה לְ ָפנֶ ֽיָך ִת ְׁש ַּת ֲחוֶ ה .וְ כָ ל לְ ָבבֹות יִ ָיר ֽאּוָך וְ כָ ל ֶ ֽק ֶרב ּוכְ לָ יֹות
לָ ׁשֹון לְ ָך ִת ָּׁש ַבע .וְ כָ ל ֶ ּֽב ֶרְך לְ ָך ִתכְ ַרע .וְ כָ ל ָ
ֹאמ ְרנָ ה יְ הֹוָ ה ִמי כָ ֽמֹוָךַ .מּצִ יל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ֶ ּֽמּנּו .וְ ָענִ י וְ ֶא ְביֹון
מֹותי ּת ַ ֽ
יְ זַ ְּמרּו לִ ְׁש ֶ ֽמָך ּכַ ָּד ָבר ֶׁשּכָ תּוב ּכָ ל ַעצְ ַ
ּנֹוראֵ .אל ֶעלְ יֹון קֹנֵ ה ָׁש ַ ֽמיִ ם
ִמּגֹוזְ לֹוִ :מי יִ ְד ֶמה ּלָ ְך ִּומי יִ ְׁשוֶ ה ּלָ ְך ִּומי יַ ֲע ָרְך לָ ְךָ .ה ֵאל ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
וָ ָ ֽא ֶרץ ♦ :נְ ַהּלֶ לְ ָך ּונְ ַׁש ֵּב ֲחָך ּונְ ָפ ֶא ְרָך ּונְ ָב ֵרְך ֶאת ֵׁשם ָק ְד ֶ ֽׁשָךּ :כָ ָאמּור לְ ָדוִ ד ָּב ְרכִ י ְנַפ ִׁשי ֶאת יְ הֹוָ ה .וְ כָ ל
אֹותיָך.
נֹור ֶ ֽ
ּנֹורא ְּב ְ
ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם ָק ְדׁשֹוָ :ה ֵאל ְּב ַתעֲ צֻ מֹות ֻעּזֶ ָֽךַ .הּגָ דֹול ִּבכְ בֹוד ְׁש ֶ ֽמָךַ .הּגִ ּבֹור לָ נֶ ֽצַ ח וְ ַה ָ
ּיֹוׁשב עַ ל ּכִ ֵּסא ָרם וְ נִ ָּׂשא:
ַה ֶ ּֽמלֶ ְך ֵ
יהוה .לַ יְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִהּלָ הְּ :ב ִפי יְ ָׁש ִרים
ׁשֹוכֵ ן עַ ד ָמרֹום וְ ָקדֹוׁש ְׁשמֹו .וְ כָ תּוב ַרּנְ נּו צַ ִּד ִיקים ַּב ָֹ
דֹוׁשים ִּת ְת ַהּלָ ל:
רֹומםְּ .וב ִד ְב ֵרי צַ ִּד ִיקים ִּת ְת ָּב ַרְךִּ .ובלְ ׁשֹון ֲח ִס ִידים ִּת ְת ַק ָּדׁשְּ .וב ֶ ֽק ֶרב ְק ִ
ִּת ְת ָ
חֹובת ּכָ ל
ְּוב ַמ ְק ֲהלֹות ִר ְבבֹות עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלְּ .ב ִרּנָ ה יִ ְת ָּפ ַאר ִׁש ְמָך ַמלְ ֵּכֽנּו ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹורֶׁ .שּכֵ ן ַ
רֹומם לְ ַה ֵּדר לְ ָב ֵרְך
בֹותינּו ♦ לְ הֹודֹות לְ ַהּלֵ ל לְ ַׁש ֵּב ַח .לְ ָפ ֵאר לְ ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו .וֵ ֵ
צּורים לְ ָפנֶ ֽיָך .יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ַהיְ ִ
יחָך:
לְ עַ ּלֵ ה ּולְ ַקּלֵ ס עַ ל ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ִׁשירֹות וְ ִת ְׁש ְּבחֹות ָּדוִ ד ֶּבן יִ ַׁשי .עַ ְב ְּדָך ְמ ִׁש ֶ ֽ
ֹלהינּו
יִ ְׁש ַּת ַּבח ִׁש ְמָך לָ עַ ד ַמלְ ֵּכֽנּו ָה ֵאל ַה ֶ ּֽמלֶ ְך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ָּוב ָ ֽא ֶרץּ ,כִ י לְ ָך נָ ֶאה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
בּורה ְּת ִהּלָ ה וְ ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת ְק ֻד ָּׁשה
ּומ ְמ ָׁשלָ ה נֶ ֽצַ ח ּגְ ֻדּלָ ה ּוגְ ָ
ּוׁש ָב ָחה ַהּלֵ ל וְ זִ ְמ ָרה עֹז ֶ
בֹותינּו ִׁשיר ְ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
וֵ ֵ
הֹודאֹות ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ םָּ ♦ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ּגָ דֹול ַּב ִּת ְׁש ָּבחֹות ֵאל
ּומלְ כּותְּ ,ב ָרכֹות וְ ָ
ַ
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ּבֹוחר ְּב ִׁש ֵירי זִ ְמ ָרה ֶ ֽמלֶ ְך ֵאל ֵחי ָהעֹולָ ִמים:
הֹודאֹות ֲאדֹון ַהּנִ ְפלָ אֹות ַה ֵ
ַה ָ
אתיָך יְ הֹוָ הֲ :אדֹנָ י ִׁש ְמעָ ה ְבקֹולִ י ִּת ְהיֶ ֽינָ ה ָאזְ נֶ ֽיָך ַק ֻּׁשבֹות לְ קֹול ַּת ֲחנּונָ י:
ִׁשיר ַה ַּמעֲ לֹות ִמ ַּמעֲ ַמ ִּקים ְק ָר ִ ֽ
ִאם־עֲ וֹנֹות ִּת ְׁש ָמר־יָ ּה ֲאדֹנָ י ִמי יַ עֲ מֹדּ :כִ י־עִ ְּמָך ַה ְּסלִ ָיחה לְ ַ ֽמ ַען ִּתּוָ ֵראִ :קִ ּֽו ִיתי יְ הֹוָ ה ִקּוְ ָתה נַ ְפ ִׁשי
י־עם־יְ הֹוָ ה
הֹוחלְ ִּתי :נַ ְפ ִׁשי לַ אדֹנָ י ִמּׁש ְֹמ ִרים לַ ּֽב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים לַ ּֽב ֶֹקר :יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל־יְ הֹוָ ה ּכִ ִ
וְ לִ ְד ָברֹו ָ ֽ
ֹנֹותיו:
ַה ֶ ֽח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה עִ ּמֹו ְפדּות :וְ הּוא יִ ְפ ֶּדה ֶאת־יִ ְׂש ָר ֵאל ִמּכֹל עֲ ו ָ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ָּב ְרכּו ֶאת יְ הֹוָ ה ַה ְמב ָֹרְך:
ָּברּוְך יְ הֹוָ ה ַה ְמב ָֹרְך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:
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ּובֹורא ֶאת ַהּכֹל:
ּובֹורא ֽח ֶׁשְך ע ֶֹׂשה ָׁשלֹום ֵ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם יֹוצֵ ר אֹור ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
First Day:

רֹומ ֽמּוָך ֶ ּֽסלָ ה יֹוצֵ ר ַהּכֹלָ .ה ֵאל
יהוהַ .הּכֹל יְ ְ
ין־קדֹוׁש ּכַ ָֹ
ֹאמרּו ֵא ָ
יֹודּוָך .וְ ַהּכֹל יְ ַׁש ְּב ֽחּוָך .וְ ַהּכֹל י ְ
ַהּכֹל ֽ
קֹומּה ּולְ ָבנָ ה ִמ ְּמכֹון
ּובֹוקעַ ַחּלֹונֵ י ָר ִ ֽקיעַ  .מֹוצִ יא ַח ָּמה ִמ ְּמ ָ
ּפֹות ַח ְּבכָ ל יֹום ַּדלְ תֹות ַׁשעֲ ֵרי ִמזְ ָרחֽ ֵ .
ַה ֵ ֽ
יֹוׁש ָביו ֶׁש ָּב ָרא ְּב ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים.
ּומ ִאיר לְ עֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ּולְ ְ
ִׁש ְב ָּתּהֵ .
אׁשיתַ .ה ֶ ּֽמלֶ ְך
ֽיה ְּב ַר ֲח ִמיםְּ .ובטּובֹו ְמ ַח ֵּדׁש ְּבכָ ל־יֹום ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵר ִ
ַה ֵּמ ִאיר לָ ָ ֽא ֶרץ וְ לַ ָּד ִרים עָ ֶל ָ
ֹלהי עֹולָ ם ְּב ַר ֲח ֶ ֽמיָך ָה ַר ִּבים
פֹואר וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּׂשא ִמימֹות עֹולָ םֱ .א ֵ
רֹומם לְ ַבּדֹו ֵמ ָאזַ .ה ְּמ ֻׁש ָּבח וְ ַה ְּמ ָ
ַה ְּמ ָ
ַר ֵחם עָ ֵלֽינּוֲ .אדֹון עֻ ּזֵ ֽנּו .צּור ִמ ְׂשּגַ ֵ ּֽבנּוָ .מגֵ ן יִ ְׁש ֵ ֽענּוִ .מ ְׂשּגָ ב ַּבעֲ ֵ ֽדנּוֵ .אין ּכְ ֶע ְר ֶּכָֽך וְ ֵאין זּולָ ֶ ֽתָךֽ ֶ .א ֶפס
ֹלהינּו ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה .וְ ֵאין זּולָ ְתָך ַמלְ ֵּכֽנּו לְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבא.
דֹומה לָ ְךֵ .אין ּכְ עֶ ְר ֶּכָֽך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּומי ֶ
ִּבלְ ֶ ּֽתָך ִ
יענּו לִ ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים:
מֹוׁש ֵ ֽ
דֹומה לְ ָך ִ
ּגֹוא ֵלֽנּו לִ ימֹות ַה ָּמ ִ ֽׁש ַיח .וְ ֵאין ֶ
ֶ ֽא ֶפס ִּבלְ ְּתָך ֲ
ּומב ָֹרְך ְּב ִפי ּכָ ל נְ ָׁש ָמה.
ֵאל ָאדֹון עַ ל ּכָ ל ַה ַּמעֲ ִׂשיםָּ .ברּוְך ְ
סֹוב ִבים אֹותֹו:
ּגָ ְדלֹו וְ טּובֹו ָמלֵ א עֹולָ םּֽ ַ .דעַ ת ְּותבּונָ ה ְ
ַה ִּמ ְתּגָ ֶאה עַ ל ַחּיֹות ַה ּֽק ֶֹדׁש .וְ נֶ ְה ָּדר ְּבכָ בֹוד עַ ל ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה.
ּומיׁשֹור לִ ְפנֵ י כִ ְסאֹוֽ ֶ .ח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים לִ ְפנֵ י כְ בֹודֹו:
זְ כּות ִ
ֹלהינּו .יְ צָ ָרם ְּב ַ ֽדעַ ת ְּב ִבינָ ה ְּוב ַה ְׂשּכֵ ל.
טֹובים ְמאֹורֹות ֶׁש ָּב ָרא ֱא ֵ ֽ
ִ
מֹוׁשלִ ים ְּב ֶ ֽק ֶרב ֵּת ֵבל:
בּורה נָ ַתן ָּב ֶהם .לִ ְהיֹות ְ
ּכֽ ַֹח ּוגְ ָ
ּומ ִפ ִיקים ֽנֹגַ ּה .נָ ֶאה זִ יוָ ם ְּבכָ ל ָהעֹולָ ם.
ְמלֵ ִאים זִ יו ְ
עֹוׂשים ְּב ֵא ָימה ְרצֹון קֹונָ ם:
בֹואםִ .
אתם וְ ָׂש ִׂשים ְּב ָ
ְׂש ֵמ ִחים ְּבצֵ ָ
נֹותנִ ים לִ ְׁשמֹו .צָ ֳהלָ ה וְ ִרּנָ ה לְ זֵ ֽכֶ ר ַמלְ כּותֹו.
ְּפ ֵאר וְ כָ בֹוד ְ
צּורת ַהּלְ ָבנָ ה:
ָק ָרא לַ ֶ ּֽׁש ֶמׁש וַ ּיִ זְ ַרח אֹורָ .ר ָאה וְ ִה ְת ִקין ַ
אֹופּנִ ים וְ ַחּיֹות ַה ּֽק ֶֹדׁש:
נֹותנִ ים לֹו ּכָ ל צְ ָבא ָמרֹוםִּ .ת ְפ ֶ ֽא ֶרת ּוגְ ֻדּלָ ה ְׂש ָר ִפים וְ ַ
ֶ ֽׁש ַבח ְ
לָ ֵאל ֲא ֶׁשר ָׁש ַבת ִמּכָ ל ַה ַּמעֲ ִׂשיםַּ .בּיֹום ַה ְּׁש ִביעִ י ִה ְתעַ ּלָ ה וְ יָ ַׁשב עַ ל ּכִ ֵּסא כְ בֹודֹוִּ .ת ְפ ֶ ֽא ֶרת ָע ָטה לְ יֹום
נּוחהֽ .עֹנֶ ג ָק ָרא לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת .זֶ ה ֶ ֽׁש ַבח ֶׁשל יֹום ַה ְּׁש ִביעִ י ֶׁשּבֹו ָׁש ַבת ֵאל ִמּכָ ל ְמלַ אכְ ּתֹו .וְ יֹום
ַה ְּמ ָ
יהוה :לְ ִפיכָ ְך יְ ָפ ֲארּו וִ ָיב ְרכּו לָ ֵאל
אֹומרִ .מזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת טֹוב לְ הֹודֹות לַ ָֹ
ַה ְּׁש ִביעִ י ְמ ַׁש ֵ ּֽב ַח וְ ֵ
נּוחה לְ ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו
צּוריוֽׁ ֶ .ש ַבח יְ ָקר ּוגְ ֻדּלָ ה יִ ְּתנּו לָ ֵאלֽ ֶ ,מלֶ ְך יֹוצֵ ר ּכֹלַ .ה ַּמנְ ִחיל ְמ ָ
ּכָ ל יְ ָ
ֹלהינּו יִ ְת ַק ַּדׁש .וְ זִ כְ ְרָך ַמלְ ֵּכֽנּו יִ ְת ָּפ ַאר ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמ ַעל וְ עַ ל ָה ָ ֽא ֶרץ
ְּביֹום ַׁש ַּבת ֽק ֶֹדׁשִׁ .ש ְמָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
אֹורי אֹור ֶׁשעָ ִ ֽׂש ָית יְ ָפ ֲא ֽרּוָך ֶ ּֽסלָ ה:
יענּו עַ ל ֶ ֽׁש ַבח ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶ ֽדיָך .וְ עַ ל ְמ ֵ
מֹוׁש ֵ ֽ
ִמ ָ ּֽת ַחתִּ .ת ְת ָּב ֵרְך ִ
תתברך צורנו Continue with
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Second Day:

ה־רּבּו
אׁשיתָ :מ ַ
ֽיה ְּב ַר ֲח ִמיםְּ ,ובטּובֹו ְמ ַח ֵּדׁש ְּבכָ ל יֹום ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵר ִ
ַה ֵּמ ִאיר לָ ָ ֽא ֶרץ וְ לַ ָּד ִרים עָ ֶל ָ
רֹומם לְ ַבּדֹו ֵמ ָאזַ ,ה ְּמ ֻׁש ָּבח
ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך יְ הֹוָ הּ ,כֻ ּלָ ם ְּב ָחכְ ָמה עָ ִ ֽׂש ָיתָ ,מלְ ָאה ָה ָ ֽא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָֽךַ :ה ֶ ּֽמלֶ ְך ַה ְּמ ָ
ֹלהי עֹולָ ם ְּב ַר ֲח ֶ ֽמיָך ָה ַר ִּבים ַר ֵחם ָע ֵלֽינּו ֲאדֹון עֻ ּזֵ ֽנּו צּור
וְ ַה ְּמפ ָֹאר וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּׂשא ִמימֹות עֹולָ םֱ :א ֵ
ִמ ְׂשּגַ ֵ ּֽבנּו ָמגֵ ן יִ ְׁש ֵ ֽענּו ִמ ְׂשּגָ ב ַּבעֲ ֵ ֽדנּו:
ֵאל ָּברּוְך ּגְ דֹול ֵּדעָ הֵ ,הכִ ין ָּופעַ ל זָ ֳה ֵרי ַח ָּמה ,טֹוב יָ צַ ר ּכָ בֹוד לִ ְׁשמֹוְ ,מאֹורֹות נָ ַתן ְס ִביבֹות ֻעּזֹו,
רֹומ ֵמי ַׁש ַּדיָּ ,ת ִמיד ְמ ַס ְּפ ִרים ּכְ בֹוד ֵאל ְּוק ֻד ָּׁשתֹו:
דֹוׁשים ְ
ִּפּנֹות צְ ָב ָאיו ְק ִ
ֹלהינּו עַ ל ֶ ֽׁש ַבח ַמעֲ ֵׂשה יָ ֶ ֽדיָך וְ עַ ל ְמ ֽא ֵֹורי אֹור ֶׁשעָ ִ ֽׂש ָית יְ ָפ ֲא ֽרּוָך ֶ ּֽסלָ ה:
ִּת ְת ָּב ֵרְך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
דֹוׁשים יִ ְׁש ַּת ַּבח ִׁש ְמָך לָ עַ ד ַמלְ ֵּכֽנּו ,יֹוצֵ ר ְמ ָׁש ְר ִתים ,וַ ֲא ֶׁשר
ּבֹורא ְק ִ
גֹוא ֵלֽנּוֵ ,
צּורנּו ַמלְ ֵּכֽנּו וְ ֲ
ִּת ְת ָּב ַרְך ֵ ֽ
ּומלֶ ְך עֹולָ ם:
ֹלהים ַחּיִ ים ֶ ֽ
ּומ ְׁש ִמיעִ ים ְּביִ ְר ָאה יַ ַֽחד ְּבקֹול ִּד ְב ֵרי ֱא ִ
עֹומ ִדים ְּברּום עֹולָ ם ַ
ְמ ָׁש ְר ָתיו ּכֻ ּלָ ם ְ
ּפֹות ִחים
ּבֹורים וְ כֻ ּלָ ם ע ִֹׂשים ְּב ֵא ָימה ְּוביִ ְר ָאה ְרצֹון קֹונָ ם ♦ :וְ כֻ ּלָ ם ְ
רּורים ּכֻ ּלָ ם ּגִ ִ
הּובים ּכֻ ּלָ ם ְּב ִ
ּכֻ לָ ם ֲא ִ
יׁשים
ּומ ְק ִּד ִ
ּומ ֲע ִריצִ ים ַ
ּומ ָפ ֲא ִרים ַ
ּומ ַׁש ְּב ִחים ְ
ּומ ָב ְרכִ ים ְ
ֶאת ִּפ ֶיהם ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְּוב ָט ֳה ָרה ְּב ִׁש ָירה ְּובזִ ְמ ָרה ְ
ּומ ְמלִ יכִ ים:
ַ
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ּנֹורא ָקדֹוׁש הּוא :וְ כֻ ּלָ ם ְמ ַק ְּבלִ ים ֲעלֵ ֶיהם עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַ ֽמיִ ם
ֶאת ֵׁשם ָה ֵאל ַה ֶ ּֽמלֶ ְך ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
רּורה ִּובנְ ִע ָימהְ ,ק ֻד ָּׁשה ּכֻ ּלָ ם
נֹותנִ ים ְרׁשּות זֶ ה לָ זֶ ה לְ ַה ְק ִּדיׁש לְ יֹוצְ ָרם ְּבנַ ַֽחת ֽר ַּוח ְּב ָׂש ָפה ְב ָ
זֶ ה ִמּזֶ ה ,וְ ְ
אֹומ ִרים ְּביִ ְר ָאה
ּכְ ֶא ָחד עֹונִ ים וְ ְ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ּכְ בֹודֹו:
ָקדֹוׁש ָקדֹוׁשָ ,קדֹוׁש יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹותְ .מל ֹא כָ ָ

אֹומ ִריםָּ :ברּוְך
אֹופּנִ ים וְ ַחּיֹות ַה ּֽק ֶֹדׁש ְּב ַ ֽרעַ ׁש ּגָ דֹול ִמ ְתנַ ְּׂש ִאים לְ עֻ ַּמת ְׂש ָר ִפים לְ עֻ ָּמ ָתם ְמ ַׁש ְּב ִחים וְ ְ
וְ ָה ַ
ּכְ בֹוד־יְ הֹוָ ה ִמ ְּמקֹומֹו:
ּפֹועל
ֹאמרּו וְ ִת ְׁש ָּבחֹות יַ ְׁש ִ ֽמיעּוּ ,כִ י הּוא לְ ַבּדֹו ֵ
לָ ֵאל ָּברּוְך נְ עִ ימֹות יִ ֵ ּֽתנּו ,לְ ֶ ּֽמלֶ ְך ֵאל ַחי וְ ַקּיָ ם זְ ִמירֹות י ֵ ֽ
נֹורא ְת ִהּלֹות ֲאדֹון
ּבֹורא ְרפּואֹות ָ
זֹור ַע צְ ָדקֹות ַמצְ ִ ֽמ ַיח יְ ׁשּועֹות ֵ
ּגְ בּורֹות ע ֶֹׂשה ֲח ָדׁשֹות ַ ּֽבעַ ל ִמלְ ָחמֹות ֵ ֽ
אֹורים ּגְ דֹלִ ים ּכִ י לְ עֹולָ ם
אׁשיתּ :כָ ָאמּור לְ ע ֵֹׂשה ִ
ַה ְּנִפלָ אֹותַ :ה ְמ ַח ֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבכָ ל יֹום ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵר ִ
ַח ְסּדֹו ♦ :אֹור ָח ָדׁש עַ ל צִ ּיֹון ָּת ִאיר וְ נִ זְ ּכֶ ה כֻ ָּלֽנּו ְמ ֵה ָרה לְ אֹורֹוָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה יֹוצֵ ר ַה ְּמאֹורֹות:
בֹותינּו
ֹלהינּו ֶח ְמלָ ה גְ דֹולָ ה וִ ֵית ָרה ָח ַ ֽמלְ ָּת עָ ֵלֽינּוָ :א ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַּב ֲעבּור ֲא ֵ ֽ
ַא ֲה ָבה ַר ָּבה ֲא ַה ְב ָ ּֽתנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֶׁש ָּב ְטחּו ְבָך וַ ְּתלַ ְּמ ֵדם ֻח ֵּקי ַחּיִ ים ּכֵ ן ְּת ָחּנֵ ֽנּו ְּותלַ ְּמ ֵ ֽדנּוָ :א ִ ֽבינּו ָאב ָה ַר ֲח ָמן ַה ְמ ַר ֵחם ַר ֵחם ָע ֵלֽינּו וְ ֵתן
ּתֹור ֶ ֽתָך
ְּבלִ ֵ ּֽבנּו לְ ָה ִבין ּולְ ַה ְׂשּכִ יל לִ ְׁש ֽמֹעַ לִ לְ מֹוד ּולְ לַ ֵּמד לִ ְׁשמֹר וְ לַ עֲ ׂשֹות ּולְ ַקּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ַתלְ מּוד ָ
ֹותיָך וְ יַ ֵחד לְ ָב ֵ ֽבנּו לְ ַא ֲה ָבה ּולְ יִ ְר ָאה ֶאת ְׁש ֶ ֽמָך ,וְ ל ֹא
תֹור ֶ ֽתָך וְ ַד ֵּבק לִ ֵ ּֽבנּו ְּב ִמצְ ֶ ֽ
ְּב ַא ֲה ָבה :וְ ָה ֵאר עֵ ינֵ ֽינּו ְּב ָ
יאנּו לְ ָׁשלֹום
יׁשּוע ֶ ֽתָך :וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ּנֹורא ָּב ָ ֽט ְחנּו נָ ִגֽילָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה ִּב ָ
נֵ בֹוׁש לְ עֹולָ ם וָ עֶ דּ ,כִ י ְב ֵׁשם ָק ְד ְׁשָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
ּובנּו ָב ַ ֽח ְר ָּת ִמּכָ ל ַעם
ּפֹועל יְ ׁשּועֹות ָ ֽא ָּתה ָ ֽ
קֹומ ִמּיּות לְ ַא ְר ֵ ֽצנּוּ :כִ י ֵאל ֵ
ֵמ ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ָה ָ ֽא ֶרץ וְ תֹולִ ֵיכֽנּו ְ
ּבֹוחר
וְ לָ ׁשֹון ♦ וְ ֵק ַר ְב ָ ּֽתנּו לְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול ֶ ֽסלָ ה ֶּב ֱא ֶמת לְ הֹודֹות לְ ָך ּולְ יַ ֶח ְדָך ְּב ַא ֲה ָבהָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ֵ
ְּבעַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה:
ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
(אל ֶ ֽמלֶ ְך נֶ ֱא ָמןְׁ ):ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֵ
ָּברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמלְ כּותֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:
ל־מא ֶ ֹֽדָך :וְ ָהיּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵ ֽאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י
ֹלהיָך ְּבכָ ל־לְ ָב ְבָך ְּובכָ ל־נַ ְפ ְׁשָך ְּובכָ ְ
וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת יְ הֹוָ ה ֱא ֶ ֽ
קּומָך:
יתָך ְּובלֶ כְ ְּתָך ַב ֶ ּֽד ֶרְך ְּוב ָׁשכְ ְּבָך ְּוב ֶ ֽ
ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום עַ ל־לְ ָב ֶ ֽבָך :וְ ִׁשּנַ נְ ָּתם לְ ָבנֶ ֽיָך וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם ְּב ִׁש ְב ְּתָך ְּב ֵב ֶ ֽ
יתָך ִּוב ְׁש ָע ֶ ֽריָך:
ל־מזֻ זֹות ֵּב ֶ ֽ
ְּוק ַׁש ְר ָּתם לְ אֹות עַ ל־יָ ֶ ֽדָך וְ ָהיּו לְ ט ָֹטפֹת ֵּבין עֵ ינֶ ֽיָךּ :וכְ ַת ְב ָּתם עַ ְ
ֹלהיכֶ ם
ל־מצְ ַֹותי ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום לְ ַא ֲה ָבה ֶאת־יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ם־ׁש ֽמ ַֹע ִּת ְׁש ְמעּו ֶא ִ
וְ ָהיָ ה ִא ָ
ירׁשָך
ּומלְ קֹוׁש וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ָֽך וְ ִת ְ
יֹורה ַ
ר־א ְרצְ כֶ ם ְּבעִ ּתֹו ֶ
ּולְ עָ ְבדֹו ְּבכָ ל־לְ ַב ְבכֶ ם ְּובכָ ל־נַ ְפ ְׁשכֶ ם :וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַט ַ
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וְ יִ צְ ָה ֶ ֽרָך :וְ נָ ַת ִּתי ֵ ֽע ֶׂשב ְּב ָׂש ְדָך לִ ְב ֶה ְמ ֶ ּֽתָך וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂש ָ ֽבעְ ָּתִ :ה ָּׁש ְמרּו לָ כֶ ם ֶּפן־יִ ְפ ֶּתה לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַס ְר ֶּתם
ת־ה ָּׁש ַ ֽמיִ ם וְ ּל ֹא־יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר
ֹלהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם :וְ ָח ָרה ַאף־יְ הֹוָ ה ָּבכֶ ם וְ עָ צַ ר ֶא ַ
וַ עֲ ַב ְד ֶּתם ֱא ִ
הוה נ ֵֹתן לָ כֶ ם :וְ ַׂש ְמ ֶּתם
וְ ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ִת ֵּתן ֶאת־יְבּולָ ּה וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמעַ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ַהּט ָֹבה ֲא ֶׁשר יְ ָֹ
טֹוטפֹת ֵּבין ֵעינֵ יכֶ ם:
ת־ּד ָב ַרי ֵ ֽאּלֶ ה עַ ל־לְ ַב ְבכֶ ם וְ עַ ל־נַ ְפ ְׁשכֶ ם ְּוק ַׁש ְר ֶּתם א ָֹתם לְ אֹות עַ ל־יֶ ְדכֶ ם וְ ָהיּו לְ ָ
ֶא ְ
קּומָךּ :וכְ ַת ְב ָּתם
יתָך ְּובלֶ כְ ְּתָך ַב ֶ ּֽד ֶרְך ְּוב ָׁשכְ ְּבָך ְּוב ֶ ֽ
ת־ּבנֵ יכֶ ם לְ ַד ֵּבר ָּבם ְּב ִׁש ְב ְּתָך ְּב ֵב ֶ ֽ
וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶא ְ
יתָך ִּוב ְׁשעָ ֶ ֽריָך :לְ ַ ֽמעַ ן יִ ְרּבּו יְ ֵמיכֶ ם וִ ֵימי ְבנֵ יכֶ ם עַ ל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם
ל־מזּוזֹות ֵּב ֶ ֽ
עַ ְ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ:
לָ ֵתת לָ ֶהם ּכִ ֵימי ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם עַ ָ
ל־ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם וְ עָ ׂשּו לָ ֶהם צִ יצִ ת ַעל־ּכַ נְ ֵפי
ל־מׁשה ּלֵ אמֹרַּ :ד ֵּבר ֶא ְ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֶא ֶ
וַ ֽ ּי ֶ
ִבגְ ֵד ֶיהם לְ דֹר ָֹתם וְ נָ ְתנּו עַ ל־צִ יצִ ת ַהּכָ נָ ף ְּפ ִתיל ְּת ֵכֽלֶ ת :וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ צִ יצִ ת ְּור ִא ֶיתם אֹתֹו ּוזְ כַ ְר ֶּתם ֶאת־
ר־א ֶּתם זֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶיהם:
הוה וַ עֲ ִׂש ֶיתם א ָֹתם וְ ל ֹא ָת ֽתּורּו ַא ֲח ֵרי לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי עֵ ינֵ יכֶ ם ֲא ֶׁש ַ
ל־מצְ ֹות יְ ָֹ
ּכָ ִ
אתי
הֹוצ ִ
ֹלהיכֶ ם ֲא ֶׁשר ֵ ֽ
אֹלהיכֶ םֲ :אנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
דׁשים לֵ ֵ
ל־מצְ ָֹותי וִ ְהיִ ֶיתם ְק ִ
לְ ַ ֽמעַ ן ִּתזְ ּכְ רּו וַ עֲ ִׂש ֶיתם ֶאת־ּכָ ִ
ֹלהיכֶ ם ֱא ֶמת:
ֹלהיכֶ םֱ :א ֶמת ♦ יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
אֹלהים ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶ ֽא ֶרץ ִמצְ ַ ֽריִ ם לִ ְהיֹות לָ כֶ ם לֵ ִ
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ּומ ֻק ָּבל וְ טֹוב וְ יָ ֶפה
ּומ ֻת ָּקן ְ
נֹורא וְ ַא ִּדיר ְ
וְ יַ ּצִ יב וְ נָ כֹון וְ ַקּיָ ם וְ יָ ָׁשר וְ נֶ ֱא ָמן וְ ָאהּוב וְ ָח ִביב וְ נֶ ְח ָמד וְ נָ עִ ים וְ ָ
ֹלהי עֹולָ ם ַמלְ ֵּכֽנּו צּור יַ עֲ קֹב ָמגֵ ן יִ ְׁש ֵ ֽענּו ♦ ,לְ דֹר וָ דֹר הּוא ַקּיָ ם
ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה עָ ֵלֽינּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ דֱ :א ֶמת ֱא ֵ
ּומלְ כּותֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו לָ עַ ד ַקּיָ ֶֽמתְּ :וד ָב ָריו ָחיִ ים וְ ַקּיָ ִמים נֶ ֱא ָמנִ ים וְ נֶ ֱח ָמ ִדים לָ ַעד
ּוׁשמֹו ַקּיָ ם וְ כִ ְסאֹו נָ כֹון ַ
ְ
ּדֹורֹותינּו וְ עַ ל ּכָ ל ּדֹורֹות זֶ ַֽרע יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָב ֶ ֽדיָך:
ֵֽ
בֹותינּו וְ עָ ֵלֽינּו עַ ל ָּבנֵ ֽינּו וְ עַ ל
ּולְ עֹולְ ֵמי עֹולָ ִמים ,עַ ל ֲא ֵ ֽ
עַ ל ָה ִראׁשֹונִ ים וְ עַ ל ָה ַא ֲחרֹונִ ים ָּד ָבר טֹוב וְ ַקּיָ ם לְ עֹולָ ם וָ עֶ דֱ ,א ֶמת וֶ ֱאמּונָ ה חֹוק וְ ל ֹא יַ ֲעבֹרֱ ♦:א ֶמת
בֹותינּו יֹוצְ ֵ ֽרנּו צּור
בֹותינּו ּג ֲֹא ֵלֽנּו ּג ֵֹאל ֲא ֵ ֽ
בֹותינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ֶ ֽמלֶ ְך ֲא ֵ ֽ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהים זּולָ ֶ ֽתָך:
ּומּצִ ֵילֽנּו ֵמעֹולָ ם ְׁש ֶ ֽמָך ֵאין ֱא ִ
ּפֹודנּו ַ
יְ ׁשּועָ ֵ ֽתנּו ֵ ֽ
מֹוׁש ֶ ֽבָך
ּומֹוׁשיעַ לִ ְבנֵ ֶיהם ַא ֲח ֵר ֶיהם ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹורְּ :ברּום עֹולָ ם ָ
בֹותינּו ַא ָּתה הּוא ֵמעֹולָ ם ָמגֵ ן ִ ֽ
עֶ זְ ַרת ֲא ֵ ֽ
תֹור ְתָך ְּוד ָב ְרָך יָ ִׂשים ַעל לִ ּבֹו:
ֹותיָך וְ ָ
ּומ ְׁש ָּפ ֶ ֽטיָך וְ צִ ְד ָק ְתָך עַ ד ַא ְפ ֵסי ָ ֽא ֶרץַ :א ְׁש ֵרי ִאיׁש ֶׁשּיִ ְׁש ַמע לְ ִמצְ ֶ ֽ
ִ
ּומלֶ ְך ּגִ ּבֹור לָ ִריב ִר ָיבםֱ :א ֶמת ַא ָּתה הּוא ִראׁשֹון וְ ַא ָּתה הּוא ַא ֲחרֹון
ֱא ֶמת ַא ָּתה הּוא ָאדֹון לְ עַ ֶ ּֽמָך ֶ ֽ
יתנּוּ :כָ ל
ּומ ֵּבית ֲע ָב ִדים ְּפ ִד ָ ֽ
ֹלהינּו ִ
ּומֹוׁשיעַ ִ :מ ִּמצְ ַ ֽריִ ם ּגְ ַאלְ ָ ּֽתנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּגֹואל ִ ֽ
ּומ ַּבלְ עָ ֶ ֽדיָך ֵאין ָלֽנּו ֶ ֽמלֶ ְך ֵ
ִ
כֹורָך ּגָ ָ ֽאלְ ָּת וְ יַ ם סּוף ָּב ַ ֽקעְ ָּת וְ זֵ ִדים ִט ַ ּֽבעְ ָּת וִ ִיד ִידים ֶהעֱ ַ ֽב ְר ָּת וַ יְ כַ ּסּו ַ ֽמיִ ם צָ ֵר ֶיהם
כֹור ֶיהם ָה ָ ֽרגְ ָּת ְּוב ְ
ְּב ֵ
רֹוממּו ֵאל וְ נָ ְתנּו יְ ִד ִידים זְ ִמירֹות ִׁשירֹות וְ ִת ְׁש ָּבחֹות
הּובים וְ ְ
נֹותר :עַ ל זֹאת ִׁש ְּבחּו ֲא ִ
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ל ֹא ָ
ּומגְ ִ ּֽב ַיּה ְׁש ָפלִ ים מֹוצִ יא
נֹורא ַמ ְׁש ִּפיל ּגֵ ִאים ַ
הֹודאֹות לְ ֶ ּֽמלֶ ְך ֵאל ַחי וְ ַקּיָ םָ :רם וְ נִ ָּׂשא ּגָ דֹול וְ ָ
ְּב ָרכֹות וְ ָ
♦ּת ִהּלֹות לְ ֵאל ֶעלְ יֹון ָּברּוְך הּוא
ּופֹודה עֲ נָ וִ ים וְ עֹוזֵ ר ַּדּלִ ים וְ עֹונֶ ה לְ עַ ּמֹו ְּבעֵ ת ַׁשּוְ עָ ם ֵאלָ יוְ :
ֲא ִס ִירים ֶ
מׁשה ְּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָך עָ נּו ִׁש ָירה ְּב ִׂש ְמ ָחה ַר ָּבה וְ ָא ְמרּו כֻ ּלָ ם:
ּומב ָֹרְךֶ ,
ְ
נֹורא ְת ִהֹּלת ֽע ֵֹׂשה ֶ ֽפלֶ א:
ִמי כָ ֽמֹכָ ה ָּב ֵאלִ ם יְ הֹוָ ה ִמי ּכָ ֽמֹכָ ה נֶ ְא ָּדר ַּב ּֽק ֶֹדׁש ָ
ִׁש ָירה ֲח ָד ָׁשה ִׁש ְּבחּו גְ אּולִ ים לְ ִׁש ְמָך עַ ל ְׂש ַפת ַהּיָ ם יַ ַֽחד ּכֻ ּלָ ם הֹודּו וְ ִה ְמ ִ ֽליכּו וְ ָא ְמרּו :יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך
הּודה וְ יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,ג ֲֹא ֵלֽנּו יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות
ּומה ְּבעֶ זְ ַרת יִ ְׂש ָר ֵאל ְּופ ֵדה כִ נְ ֻא ֶ ֽמָך יְ ָ
לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד :צּור יִ ְׂש ָר ֵאל ֽק ָ
ְׁשמֹו ְקדֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאלָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ּגָ ַאל יִ ְׂש ָר ֵאל:
ֲאדֹנָ יְׂ ,ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ִּופי יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך:
אֹלהי יַ ֲעקֹב ָה ֵאל ַהּגָ דֹול
ֹלהי יִ צְ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
גֹואל לִ ְבנֵ י
ּומ ִביא ֵ
טֹובים וְ קֹונֵ ה ַהּכֹל וְ זֹוכֵ ר ַח ְס ֵדי ָאבֹות ֵ
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִ
ּנֹורא ֵאל עֶ לְ יֹון ֵ
ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ְבנֵ ֶיהם לְ ַ ֽמעַ ן ְׁשמֹו ְּב ַא ֲה ָבה:
ֹלהים ַחּיִ ים:
זָ כְ ֵ ֽרנּו לְ ַחּיִ ים ֶ ֽמלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַחּיִ ים וְ כָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַה ַחּיִ ים לְ ַמעַ נְ ָך ֱא ִ
ּומגֵ ןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ּומֹוׁשיעַ ָ
ֶ ֽמלֶ ְך עֹוזֵ ר ִ ֽ
הֹוׁשיעַ ְ :מכַ לְ ּכֵ ל ַחּיִ ים ְּב ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחּיֵ ה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים
ַא ָּתה גִ ּבֹור לְ עֹולָ ם ֲאדֹנָ י ְמ ַחּיֶ ה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ִ ֽ
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יׁשנֵ י ָע ָפרִ ,מי כָ ֽמֹוָך ַ ּֽב ַעל ּגְ בּורֹות
ּומ ַקּיֵ ם ֱאמּונָ תֹו לִ ֵ
סּורים ְ
ּומ ִּתיר ֲא ִ
רֹופא חֹולִ ים ַ
נֹופלִ ים וְ ֵ
סֹומְך ְ
ַר ִּבים ֵ
ּומצְ ִ ֽמ ַיח יְ ׁשּועָ ה:
ּומ ַחּיֶ ה ַ
ֹומה ּלָ ְך ֶ ֽמלֶ ְך ֵמ ִמית ְ
ּומי ּֽד ֶ
ִ
צּוריו לְ ַחּיִ ים ְּב ַר ֲח ִמים:
ִמי כָ ֽמֹוָך ַאב ָה ַר ֲח ִמים זֹוכֵ ר יְ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה לְ ַה ֲחיֹות ֵמ ִתיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַחּיֵ ה ַה ֵּמ ִתים:
דֹוׁשים ְּבכָ ל יֹום יְ ַהלְ לֽ ּוָך ֶ ּֽסלָ ה:
ַא ָּתה ָקדֹוׁש וְ ִׁש ְמָך ָקדֹוׁש ְּוק ִ
את .וְ יִ ָיר ֽאּוָך ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ֹלהינּו עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך וְ ֵא ָימ ְתָך עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
ְּובכֵ ן ֵּתן ַּפ ְח ְּדָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
רּואים .וְ יֵ עָ ׂשּו כֻ ּלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונְ ָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ םּ .כְ מֹו ֶׁשּיָ ַ ֽד ְענּו
וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל ַה ְּב ִ
את:
נֹורא עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
בּורה ִּב ִימינֶ ָֽך וְ ִׁש ְמָך ָ
ֹלהינּו ֶׁש ַה ִּׁשלְ טֹון לְ ָפנֶ ֽיָך עֹז ְּביָ ְדָך ּוגְ ָ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
דֹור ֶ ֽׁשיָך ִּופ ְתחֹון ֶּפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךִׂ .ש ְמ ָחה
טֹובה לְ ְ
ְּובכֵ ן ֵּתן ּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה לְ עַ ֶ ּֽמָך ְּת ִהּלָ ה לִ ֵיר ֶ ֽאיָך וְ ִת ְקוָ ה ָ
יחָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו:
לְ ַא ְר ֶצָֽך וְ ָׂשׂשֹון לְ עִ ֶ ֽירָך ּוצְ ִמ ַיחת ֶ ֽק ֶרן לְ ָדוִ ד עַ ְב ֶ ּֽדָך וַ עֲ ִריכַ ת נֵ ר לְ ֶבן־יִ ַׁשי ְמ ִׁש ֶ ֽ
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עֹול ָֽתה ִּת ְק ָּפץ ִ ּֽפ ָיה .וְ כָ ל ָה ִר ְׁש ָעה
יׁש ִרים יַ עֲ לֽ ֹזּו וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִרּנָ ה יָ ִגֽילּו וְ ָ
ְּובכֵ ן צַ ִּד ִיקים יִ ְראּו וְ יִ ְׂש ָ ֽמחּו וִ ָ
ּכֻ ּלָ ּה ּכְ עָ ָׁשן ִּתכְ לֶ ה ּכִ י ַתעֲ ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽׁשלֶ ת זָ דֹון ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ:
ירּוׁש ַלֽיִ ם ִעיר ָק ְד ֶ ֽׁשָךּ .כַ ּכָ תּוב
בֹודָך ִּוב ָ
וְ ִת ְמלֹוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה לְ ַב ֶ ּֽדָך עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך ְּב ַהר צִ ּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ ֽ
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה:
ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽׁשָך יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
נֹורא ְׁש ֶ ֽמָך וְ ֵאין ֱאלֽ ַֹוּה ִמ ַּבלְ עָ ֶ ֽדיָךּ .כַ ּכָ תּוב וַ ּיִ גְ ַּבּה יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וְ ָה ֵאל ַה ָּקדֹוׁש
ָקדֹוׁש ַא ָּתה וְ ָ
נִ ְק ַּדׁש ִּבצְ ָד ָקהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ֶ ּֽמלֶ ְך ַה ָּקדֹוׁש:
רֹומ ְמ ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ַהּלְ ׁשֹונֹות .וְ ִק ַּד ְׁש ָ ּֽתנּו
אֹותנּו וְ ָר ִ ֽצ ָית ָ ּֽבנּו .וְ ַ
ַא ָּתה ְב ַח ְר ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ָהעַ ִּמיםָ .א ַ ֽה ְב ָּת ָ ֽ
ֹלהינּו
את :וַ ִּת ֶּתן ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
בֹוד ֶ ֽתָך .וְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש עָ ֵלֽינּו ָק ָ ֽר ָ
ֹותיָך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּֽתנּו ַמלְ ֵּכֽנּו לַ עֲ ָ
ְּב ִמצְ ֶ ֽ
(ּב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ֽק ֶֹדׁש
רּועה ְ
(את־יֹום ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ ) ֶאת־יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה .יֹום (זִ כְ רֹון) ְּת ָ
ְּב ַא ֲה ָבה ֶ
זֵ ֽכֶ ר לִ יצִ ַיאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
בֹותינּו יַ עֲ לֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ ִּגֽיעַ וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָרצֶ ה וְ יִ ָּׁש ַמע וְ יִ ָּפ ֵקד וְ יִ ּזָ כֵ ר זִ כְ רֹונֵ ֽנּו ִּופ ְקדֹונֵ ֽנּו וְ זִ כְ רֹון
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
רּוׁש ַלֽיִ ם עִ יר ָק ְד ֶ ֽׁשָך וְ זִ כְ רֹון ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ ֽיָך.
בֹותינּו וְ זִ כְ רֹון ָמ ִ ֽׁש ַיח ֶּבן ָּדוִ ד עַ ְב ֶ ּֽדָך וְ זִ כְ רֹון יְ ָ
ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו ּבֹו
טֹובה לְ ֵחן ּולְ ֶ ֽח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים לְ ַחּיִ ים ּולְ ָׁשלֹום ְּביֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה .זָ כְ ֵ ֽרנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
לִ ְפלֵ ָיטה לְ ָ
יענּו בֹו לְ ַחּיִ יםִּ .וב ְד ַבר יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחּנֵ ֽנּו .וְ ַר ֵחם ָע ֵלֽינּו
הֹוׁש ֵ ֽ
טֹובהָּ .ופ ְק ֵ ֽדנּו בֹו לִ ְב ָרכָ ה .וְ ִ
לְ ָ
יענּוּ .כִ י ֵא ֶלֽיָך עֵ ינֵ ֽינּוּ .כִ י ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַחּנּון וְ ַרחּום ָ ֽא ָּתה:
הֹוׁש ֵ ֽ
וְ ִ
הֹופע
בֹודָך וְ ִהּנָ ֵׂשא עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִּב ָיק ֶ ֽרָך וְ ַ
בֹותינּוְ .מלֹוְך עַ ל ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִּבכְ ֶ ֽ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצָֽך .וְ יֵ ַדע ּכָ ל ָּפעּול ּכִ י ַא ָּתה ְפעַ לְ ּתֹו וְ ִיָבין ּכָ ל יְ צּור ּכִ י ַא ָּתה
ַּב ֲה ַדר ּגְ אֹון עֻ ּזֶ ָֽך עַ ל ּכָ ל ְ
ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָ ֽׁשלָ ה:
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַ
ֹאמר ּכֹל ֲא ֶׁשר נְ ָׁש ָמה ְב ַאּפֹו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יְ צַ ְרּתֹו וְ י ַ
ּטּובָך
תֹור ֶ ֽתָך ַׂש ְּב ֵ ֽענּו ִמ ֶ ֽ
ֹותיָך וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו ְּב ָ
נּוח ֵ ֽתנּו) ַק ְּד ֵ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ֶ ֽ
בֹותינּו ְרצֵ ה ִב ְמ ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
(א ֵ ֽ
ֱ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצֹון ַׁש ַּבת ָק ְד ֶ ֽׁשָך וְ יָ נֽ ּוחּו בֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ֵׁשי
וְ ַׂש ְּמ ֵ ֽחנּו ִּביׁשּועָ ֶ ֽתָך( :וְ ַהנְ ִח ֵילֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהים ֱא ֶמת ְּוד ָב ְרָך ֱא ֶמת וְ ַקּיָ ם לָ ַעדָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
ְׁש ֶ ֽמָך) וְ ַט ֵהר לִ ֵ ּֽבנּו לְ עָ ְב ְּדָך ֶּב ֱא ֶמת ּכִ י ַא ָּתה ֱא ִ
(ה ַּׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון:
ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵּדׁש ַ
יתָך וְ ִא ֵּׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל,
בֹודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶ ֽ
ֹלהינּו ְּבעַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּוב ְת ִפּלָ ָתם ,וְ ָה ֵׁשב ֶאת ָהעֲ ָ
ְרצֵ ה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ׁשּובָך
בֹודת יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָך :וְ ֶת ֱחזֶ ֽינָ ה ֵעינֵ ֽינּו ְּב ְ
ְּות ִפּלָ ָתם ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצֹון ְּות ִהי לְ ָרצֹון ָּת ִמיד עֲ ַ
לְ צִ ּיֹון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ֲחזִ יר ְׁשכִ ינָ תֹו לְ צִ ּיֹון:
בֹותינּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד צּור ַחּיֵ ֽינּו ָמגֵ ן יִ ְׁש ֵ ֽענּו ַא ָּתה
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
מֹותינּו ַה ְּפקּודֹות לָ ְך וְ ַעל
סּורים ְּביָ ֶ ֽדָך וְ עַ ל נִ ְׁש ֵ ֽ
נֹודה ּלְ ָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך עַ ל ַחּיֵ ֽינּו ַה ְּמ ִ
הּוא לְ דֹור וָ דֹור ֶ
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טֹובֹותיָך ֶׁש ְּבכָ ל עֵ תֽ ֶ ,ע ֶרב וָ ֽב ֶֹקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ ,הּטֹוב ּכִ י ל ֹא כָ לּו
ֶֽ
אֹותיָך וְ
נִ ֶ ּֽסיָך ֶׁש ְּבכָ ל יֹום עִ ָ ּֽמנּו וְ עַ ל נִ ְפלְ ֶ ֽ
ַר ֲח ֶ ֽמיָך וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּכִ י ל ֹא ַ ֽתּמּו ֲח ָס ֶ ֽדיָךֵ ,מעֹולָ ם ִקִ ּֽוינּו לָ ְך:
יתָך:
טֹובים ּכָ ל ְּבנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
רֹומם ִׁש ְמָך ַמלְ ֵּכֽנּו ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ עֶ דּ :וכְ תֹוב לְ ַחּיִ ים ִ
וְ עַ ל ּכֻ ּלָ ם יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְת ַ
יֹודּוָך ֶ ּֽסלָ ה וִ ַיהלְ לּו ֶאת ִׁש ְמָך ֶּב ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵ ֽתנּו וְ עֶ זְ ָר ֵ ֽתנּו ֶ ֽסלָ הָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
וְ כֹל ַה ַחּיִ ים ֽ
ַהּטֹוב ִׁש ְמָך ּולְ ָך נָ ֶאה לְ הֹודֹות:
טֹובה ְּוב ָרכָ ה ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים עָ ֵלֽינּו ָע ֵלֽינּו ָּב ְר ֵכֽנּו ָא ִ ֽבינּו ּכֻ ָּלֽנּו ּכְ ֶא ָחד ְּבאֹור ָּפנֶ ֽיָך ּכִ י
ִׂשים ָׁשלֹום ָ
ּתֹורת ַחּיִ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד ּוצְ ָד ָקה ְּוב ָרכָ ה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחּיִ ים וְ ָׁשלֹום,
ֹלהינּו ַ
ְבאֹור ָּפנֶ ֽיָך נָ ַ ֽת ָּת ָּלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
לֹומָךְּ .ב ֵ ֽס ֶפר ַחּיִ ים ְּב ָרכָ ה וְ ָׁשלֹום
וְ טֹוב ְּבעֵ ינֶ ֽיָך לְ ָב ֵרְך ֶאת עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל עֵ ת ְּובכָ ל ָׁשעָ ה ִּב ְׁש ֶ ֽ
טֹובים ּולְ ָׁשלֹוםָּ :ברּוְך ַא ָּתה
טֹובה נִ ּזָ כֵ ר וְ נִ ּכָ ֵתב לְ ָפנֶ ֽיָך ֲאנַ ְֽחנּו וְ כָ ל עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַחּיִ ים ִ
ַּופ ְרנָ ָסה ָ
יְ הֹוָ ה ַה ְּמ ָב ֵרְך ֶאת עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ָּׁשלֹום (נ"א ע ֶֹׂשה ַה ָּׁשלֹום):
גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
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ּוׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ִׁשי ִתּדֹום וְ נַ ְפ ִׁשי ּכֶ ָע ָפר לַ ּכֹל ִּת ְהיֶ ה ְּפ ַתח
ֹלהי נְ צֹור לְ ׁשֹונִ י ֵמ ָרע ְ
ֱא ַ
חֹוׁש ִבים עָ לַ י ָרעָ ה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ַׁש ְב ָּתם:
ֹותיָך ִּת ְרּדֹף נַ ְפ ִׁשי וְ כֹל ַה ְ
תֹור ֶ ֽתָך ְּוב ִמצְ ֶ ֽ
לִ ִּבי ְּב ָ
ּתֹור ֶ ֽתָך .לְ ַ ֽמ ַען יֵ ָחלְ צּון
עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְׁש ֶ ֽמָך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן יְ ִמינֶ ָֽך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְק ֻד ָּׁש ֶ ֽתָך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ָ
גֹואלִ י :ע ֶֹׂשה ַה ָּׁשלֹום
צּורי וְ ֲ
הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵ ֽנִ י :יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
יְ ִד ֶ ֽידיָך ִ ֽ
רֹומיו הּוא יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ִּב ְמ ָ
בֹותינּו ֶׁש ָּיִּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ירּוׁש ָל ִֽם
הּודה וִ ָ
תֹור ֶ ֽתָך :וְ ָׁשם נַ עֲ ָב ְדָך ְּביִ ְר ָאה ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות :וְ עָ ְר ָבה לַ יהֹוָ ה ִמנְ ַחת יְ ָ
ְּב ָ
ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות:

חזרת הש"ץ
ֲאדֹנָ יְׂ ,ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ִּופי יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך:
אֹלהי יַ ֲעקֹב ָה ֵאל ַהּגָ דֹול
ֹלהי יִ צְ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
גֹואל לִ ְבנֵ י
ּומ ִביא ֵ
טֹובים וְ קֹונֵ ה ַהּכֹל וְ זֹוכֵ ר ַח ְס ֵדי ָאבֹות ֵ
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִ
ּנֹורא ֵאל עֶ לְ יֹון ֵ
ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ְבנֵ ֶיהם לְ ַ ֽמעַ ן ְׁשמֹו ְּב ַא ֲה ָבה:
ֹלהים ַחּיִ ים:
זָ כְ ֵ ֽרנּו לְ ַחּיִ ים ֶ ֽמלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַחּיִ ים וְ כָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַה ַחּיִ ים לְ ַמעַ נְ ָך ֱא ִ
ּומגֵ ןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ּומֹוׁשיעַ ָ
ֶ ֽמלֶ ְך עֹוזֵ ר ִ ֽ
הֹוׁשיעַ ְ :מכַ לְ ּכֵ ל ַחּיִ ים ְּב ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחּיֵ ה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים
ַא ָּתה גִ ּבֹור לְ עֹולָ ם ֲאדֹנָ י ְמ ַחּיֶ ה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ִ ֽ
יׁשנֵ י ָע ָפרִ ,מי כָ ֽמֹוָך ַ ּֽב ַעל ּגְ בּורֹות
ּומ ַקּיֵ ם ֱאמּונָ תֹו לִ ֵ
סּורים ְ
ּומ ִּתיר ֲא ִ
רֹופא חֹולִ ים ַ
נֹופלִ ים וְ ֵ
סֹומְך ְ
ַר ִּבים ֵ
ּומצְ ִ ֽמ ַיח יְ ׁשּועָ ה:
ּומ ַחּיֶ ה ַ
ֹומה ּלָ ְך ֶ ֽמלֶ ְך ֵמ ִמית ְ
ּומי ּֽד ֶ
ִ
צּוריו לְ ַחּיִ ים ְּב ַר ֲח ִמים:
ִמי כָ ֽמֹוָך ַאב ָה ַר ֲח ִמים זֹוכֵ ר יְ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה לְ ַה ֲחיֹות ֵמ ִתיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַחּיֵ ה ַה ֵּמ ִתים:
יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות יִ ְׂש ָר ֵאלֵ .אל נָ א:
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה :וְ ַא ָּתה ָקדֹוׁש ֵ
יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
ֹלהינּוַּ :ב ָּׁש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץּ :גִ ּבֹור וְ נַ עֲ ָרץָּ :דגּול ֵמ ְר ָב ָבה :הּוא ָׂשח וַ ּיֶ ִהי :וְ צִ ּוָ ה וְ נִ ְב ָראּו :זִ כְ רֹו
ַא ָּתה הּוא ֱא ֵ
יֹוׁשב ֵס ֶתרּ :כִ ְתרֹו יְ ׁשּועָ ה :לְ בּוׁשֹו צְ ָד ָקהַ :מ ֲע ֵטהּו ִקנְ ָאה :נֶ ְא ָּפד
לָ נֶ צַ חַ :חי עֹולָ ִמיםְ :טהֹור עֵ ינַ יִ םֵ :
ּומ ְתנַ ֵּׂשא:
קֹור ָאיו ֶּב ֱא ֶמתָ :רם ִ
יֹוׁשר :עֲ צָ תֹו ֱאמּונָ הְּ :פעֻ ּלָ תֹו ֱא ֶמת :צַ ִּדיק וְ יָ ָׁשרָ :קרֹוב לְ ְ
נְ ָק ָמהִ :ס ְתרֹו ֶ
ׁשֹוכֵ ן ְׁש ָח ִקיםּ :תֹולֶ ה ֶא ֶרץ עַ ל ְּבלִ ָימה:
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ְּובכֵ ן לְ ָך ַהּכֹל יַ כְ ִ ּֽתירּו:
יׁש ִרים ְּביֹום ִּדין :לְ הֹוגֶ ה
דֹובר ֵמ ָ
בֹוחן לְ ָבבֹות ְּביֹום ִּדין :לְ גֹולֶ ה עֲ מּוקֹות ַּב ִּדין :לְ ֵ
עֹורְך ִּדין :לְ ֵ
לְ ֵאל ֵ
חֹוסיו
חֹומל ַמ ֲע ָׂשיו ְּביֹום ִּדין :לְ ַט ֵהר ָ
ֵדעֹות ַּב ִּדין :לְ וָ ִתיק וְ ֽע ֶֹׂשה ֶ ֽח ֶסד ְּביֹום ִּדין :לְ זֹוכֵ ר ְּב ִריתֹו ַּב ִּדין :לְ ֵ
מֹוחל ֲעוֹנֹות ַּב ִּדין:
לֹובׁש צְ ָדקֹות ְּביֹום ִּדין :לְ ֵ
כֹובׁש ּכַ עֲ סֹו ַּב ִּדין :לְ ֵ
יֹודעַ ַמ ֲח ָׁשבֹות ְּביֹום ִּדין :לְ ֵ
ַּב ִּדין :לְ ֵ ֽ
פֹועל ַר ֲח ָמיו ַּב ִּדין:
קֹור ָאיו ְּביֹום ִּדין :לְ ֵ
מּוסיו ַּב ִּדין :לְ עֹונֶ ה לְ ְ
סֹול ַֽח לַ עֲ ָ
נֹורא ְת ִהּלֹות ְּביֹום ִּדין :לְ ֵ
לְ ָ
תֹומְך
ׁשֹומר א ֲֹה ָביו ַּב ִּדין :לְ ֵ
צֹופה נִ ְס ָּתרֹות ְּביֹום ִּדין :לְ קֹונֶ ה עֲ ָב ָדיו ַּב ִּדין :לְ ַר ֵחם עַ ּמֹו ְּביֹום ִּדין :לְ ֵ
לְ ֶ
ְּת ִמ ָימיו ְּביֹום ִּדין:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך:
ְּובכֵ ן ּולְ ָך ַתעֲ לֶ ה ְק ֻד ָּׁשהּ .כִ י ַא ָּתה ֱא ֵ ֽ
יאָך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל
יׁשים אֹותֹו ִּב ְׁש ֵמי ָמרֹוםּ .כַ ּכָ תּוב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ ֽ
נְ ַק ֵּדׁש ֶאת ִׁש ְמָך ָּבעֹולָ ם ּכְ ֵׁשם ֶׁש ַּמ ְק ִּד ִ
זֶ ה וְ ָא ַמר:
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ּכְ בֹודֹו:
ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ְמל ֹא כָ ָ
ֹאמרּו:
ָאז ְּבקֹול ַ ֽרעַ ׁש ּגָ דֹול ַא ִּדיר וְ ָחזָ ק ַמ ְׁש ִמיעִ ים קֹול ִמ ְתנַ ְּׂש ִאים לְ עֻ ַּמת ְׂש ָר ִפים .לְ ֻע ָּמ ָתם ָּברּוְך י ֵ ֽ
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ָּברּוְך ּכְ בֹוד יְ הֹוָ ה ִמ ְּמקֹומֹו:
תֹופיעַ וְ ִת ְמלֹוְך עָ ֵלֽינּו ּכִ י ְמ ַחּכִ ים ֲאנַ ְחנּו לָ ְך ָמ ַתי ִּת ְמלֹוְך ְּבצִ ּיֹון ְּב ָקרֹוב ְּביָ ֵ ֽמינּו לְ עֹולָ ם
קֹומָך ַמלְ ֵּכֽנּו ִ ֽ
ִמ ְּמ ְ
רּוׁש ַלֽיִ ם עִ ְירָך לְ דֹור וָ דֹור ּולְ נֵ ֽצַ ח נְ צָ ִחים :וְ ֵעינֵ ֽינּו ִת ְר ֶ ֽאינָ ה
וָ עֶ ד ִּת ְׁשּכֹוןִּ :ת ְתּגַ ַּדל וְ ִת ְת ַק ַּדׁש ְּבתֹוְך יְ ָ
כּותָך ּכַ ָּד ָבר ָה ָאמּור ְּב ִׁש ֵירי עֻ ּזֶ ָֽך עַ ל יְ ֵדי ָדוִ ד ְמ ִ ֽׁש ַיח צִ ְד ֶ ֽקָך:
ַמלְ ֶ ֽ
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה:
יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ

ֹלהינּו ִמ ִ ּֽפינּו ל ֹא יָ מּוׁש לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ּכִ י
לְ דֹור וָ דֹור נַ ּגִ יד ּגָ ְד ֶלָֽך ּולְ נֵ ֽצַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָּׁש ְתָך ְנַק ִּדיׁש וְ ִׁש ְב ֲחָך ֱא ֵ ֽ
ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש ָ ֽא ָּתה:
את .וְ יִ ָיר ֽאּוָך ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ֹלהינּו עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך וְ ֵא ָימ ְתָך עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
ְּובכֵ ן ֵּתן ַּפ ְח ְּדָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
רּואים .וְ יֵ עָ ׂשּו כֻ ּלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונְ ָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ םּ .כְ מֹו ֶׁשּיָ ַ ֽד ְענּו
וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל ַה ְּב ִ
את:
נֹורא עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
בּורה ִּב ִימינֶ ָֽך וְ ִׁש ְמָך ָ
ֹלהינּו ֶׁש ַה ִּׁשלְ טֹון לְ ָפנֶ ֽיָך עֹז ְּביָ ְדָך ּוגְ ָ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ

דֹור ֶ ֽׁשיָך ִּופ ְתחֹון ֶּפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךִׂ .ש ְמ ָחה
טֹובה לְ ְ
ְּובכֵ ן ֵּתן ּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה לְ עַ ֶ ּֽמָך ְּת ִהּלָ ה לִ ֵיר ֶ ֽאיָך וְ ִת ְקוָ ה ָ
יחָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו:
לְ ַא ְר ֶצָֽך וְ ָׂשׂשֹון לְ עִ ֶ ֽירָך ּוצְ ִמ ַיחת ֶ ֽק ֶרן לְ ָדוִ ד עַ ְב ֶ ּֽדָך וַ עֲ ִריכַ ת נֵ ר לְ ֶבן־יִ ַׁשי ְמ ִׁש ֶ ֽ
עֹול ָֽתה ִּת ְק ָּפץ ִ ּֽפ ָיה .וְ כָ ל ָה ִר ְׁש ָעה
יׁש ִרים יַ עֲ לֽ ֹזּו וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִרּנָ ה יָ ִגֽילּו וְ ָ
ְּובכֵ ן צַ ִּד ִיקים יִ ְראּו וְ יִ ְׂש ָ ֽמחּו וִ ָ
ּכֻ ּלָ ּה ּכְ עָ ָׁשן ִּתכְ לֶ ה ּכִ י ַתעֲ ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽׁשלֶ ת זָ דֹון ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ:
ירּוׁש ַלֽיִ ם ִעיר ָק ְד ֶ ֽׁשָךּ .כַ ּכָ תּוב
בֹודָך ִּוב ָ
וְ ִת ְמלֹוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה לְ ַב ֶ ּֽדָך עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך ְּב ַהר צִ ּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ ֽ
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה:
ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽׁשָך יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
נֹורא ְׁש ֶ ֽמָך וְ ֵאין ֱאלֽ ַֹוּה ִמ ַּבלְ עָ ֶ ֽדיָךּ .כַ ּכָ תּוב וַ ּיִ גְ ַּבּה יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וְ ָה ֵאל ַה ָּקדֹוׁש
ָקדֹוׁש ַא ָּתה וְ ָ
נִ ְק ַּדׁש ִּבצְ ָד ָקהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ֶ ּֽמלֶ ְך ַה ָּקדֹוׁש:
רֹומ ְמ ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ַהּלְ ׁשֹונֹות .וְ ִק ַּד ְׁש ָ ּֽתנּו
אֹותנּו וְ ָר ִ ֽצ ָית ָ ּֽבנּו .וְ ַ
ַא ָּתה ְב ַח ְר ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ָהעַ ִּמיםָ .א ַ ֽה ְב ָּת ָ ֽ
את:
בֹוד ֶ ֽתָך .וְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש עָ ֵלֽינּו ָק ָ ֽר ָ
ֹותיָך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּֽתנּו ַמלְ ֵּכֽנּו לַ עֲ ָ
ְּב ִמצְ ֶ ֽ
רּועה
(את־יֹום ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ ) ֶאת־יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה .יֹום (זִ כְ רֹון) ְּת ָ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶ
וַ ִּת ֶּתן ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
(ּב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ֽק ֶֹדׁש זֵ ֽכֶ ר לִ יצִ ַיאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
ְ
בֹותינּו יַ עֲ לֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ ִּגֽיעַ וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָרצֶ ה וְ יִ ָּׁש ַמע וְ יִ ָּפ ֵקד וְ יִ ּזָ כֵ ר זִ כְ רֹונֵ ֽנּו ִּופ ְקדֹונֵ ֽנּו וְ זִ כְ רֹון
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
רּוׁש ַלֽיִ ם עִ יר ָק ְד ֶ ֽׁשָך וְ זִ כְ רֹון ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ ֽיָך.
בֹותינּו וְ זִ כְ רֹון ָמ ִ ֽׁש ַיח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶ ּֽדָך וְ זִ כְ רֹון יְ ָ
ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו ּבֹו
טֹובה לְ ֵחן ּולְ ֶ ֽח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים לְ ַחּיִ ים ּולְ ָׁשלֹום ְּביֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה .זָ כְ ֵ ֽרנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
לִ ְפלֵ ָיטה לְ ָ
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ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחּנֵ ֽנּו .וְ ַר ֵחם ָע ֵלֽינּו
יענּו בֹו לְ ַחּיִ יםִּ .וב ְד ַבר יְ ָ
הֹוׁש ֵ ֽ
טֹובהָּ .ופ ְק ֵ ֽדנּו בֹו לִ ְב ָרכָ ה .וְ ִ
לְ ָ
יענּוּ .כִ י ֵא ֶלֽיָך עֵ ינֵ ֽינּוּ .כִ י ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַחּנּון וְ ַרחּום ָ ֽא ָּתה:
הֹוׁש ֵ ֽ
וְ ִ
הֹופע
בֹודָך וְ ִהּנָ ֵׂשא עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִּב ָיק ֶ ֽרָך וְ ַ
בֹותינּוְ .מלֹוְך עַ ל ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִּבכְ ֶ ֽ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצָֽך .וְ יֵ ַדע ּכָ ל ָּפעּול ּכִ י ַא ָּתה ְפעַ לְ ּתֹו וְ ִיָבין ּכָ ל יְ צּור ּכִ י ַא ָּתה
ַּב ֲה ַדר ּגְ אֹון עֻ ּזֶ ָֽך עַ ל ּכָ ל ְ
ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָ ֽׁשלָ ה:
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַ
ֹאמר ּכֹל ֲא ֶׁשר נְ ָׁש ָמה ְב ַאּפֹו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יְ צַ ְרּתֹו וְ י ַ
ּטּובָך
תֹור ֶ ֽתָך ַׂש ְּב ֵ ֽענּו ִמ ֶ ֽ
ֹותיָך וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו ְּב ָ
נּוח ֵ ֽתנּו) ַק ְּד ֵ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ֶ ֽ
בֹותינּו ְרצֵ ה ִב ְמ ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
(א ֵ ֽ
ֱ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצֹון ַׁש ַּבת ָק ְד ֶ ֽׁשָך וְ יָ נֽ ּוחּו בֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ֵׁשי
וְ ַׂש ְּמ ֵ ֽחנּו ִּביׁשּועָ ֶ ֽתָך( :וְ ַהנְ ִח ֵילֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהים ֱא ֶמת ְּוד ָב ְרָך ֱא ֶמת וְ ַקּיָ ם לָ ַעדָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
ְׁש ֶ ֽמָך) וְ ַט ֵהר לִ ֵ ּֽבנּו לְ עָ ְב ְּדָך ֶּב ֱא ֶמת ּכִ י ַא ָּתה ֱא ִ
(ה ַּׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון:
ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵּדׁש ַ
יתָך וְ ִא ֵּׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל,
בֹודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶ ֽ
ֹלהינּו ְּבעַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּוב ְת ִפּלָ ָתם ,וְ ָה ֵׁשב ֶאת ָהעֲ ָ
ְרצֵ ה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ׁשּובָך
בֹודת יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָך :וְ ֶת ֱחזֶ ֽינָ ה ֵעינֵ ֽינּו ְּב ְ
ְּות ִפּלָ ָתם ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצֹון ְּות ִהי לְ ָרצֹון ָּת ִמיד עֲ ַ
לְ צִ ּיֹון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ֲחזִ יר ְׁשכִ ינָ תֹו לְ צִ ּיֹון:
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בֹותינּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד צּור ַחּיֵ ֽינּו ָמגֵ ן יִ ְׁש ֵ ֽענּו ַא ָּתה
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
מֹותינּו ַה ְּפקּודֹות לָ ְך וְ ַעל
סּורים ְּביָ ֶ ֽדָך וְ עַ ל נִ ְׁש ֵ ֽ
נֹודה ּלְ ָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך עַ ל ַחּיֵ ֽינּו ַה ְּמ ִ
הּוא לְ דֹור וָ דֹור ֶ
טֹובֹותיָך ֶׁש ְּבכָ ל עֵ תֽ ֶ ,ע ֶרב וָ ֽב ֶֹקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ ,הּטֹוב ּכִ י ל ֹא כָ לּו
ֶֽ
אֹותיָך וְ
נִ ֶ ּֽסיָך ֶׁש ְּבכָ ל יֹום עִ ָ ּֽמנּו וְ עַ ל נִ ְפלְ ֶ ֽ
ַר ֲח ֶ ֽמיָך וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּכִ י ל ֹא ַ ֽתּמּו ֲח ָס ֶ ֽדיָךֵ ,מעֹולָ ם ִקִ ּֽוינּו לָ ְך:
אׁשית
ֹלהי כָ ל ָּב ָׂשר יֹוצְ ֵ ֽרנּו יֹוצֵ ר ְּב ֵר ִ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
יתנּו וְ ִקּיַ ְמ ָ ּֽתנּו ּכֵ ן ְּת ַחּיֵ ֽינּו ְּות ַקּיְ ֵ ֽמנּו וְ ֶת ֱאסֹוף
הֹודאֹות לְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש עַ ל ֶׁש ֶה ֱחיִ ָ ֽ
ְּב ָרכֹות וְ ָ
מֹודים לָ ְך,
ּיֹותינּו לְ ַחצְ רֹות ָק ְד ֶ ֽׁשָך לִ ְׁשמֹור ֻח ֶ ּֽקיָך וְ לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונֶ ָֽך ּולְ עָ ְב ְּדָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ ם ַעל ֶׁש ָ ֽאנּו ִ
ּגָ לֻ ֵ ֽ
הֹודאֹות:
ָּברּוְך ֵאל ַה ָ
יתָך :וְ כֹל
טֹובים ּכָ ל ְּבנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
רֹומם ִׁש ְמָך ַמלְ ֵּכֽנּו ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ עֶ דּ :וכְ תֹוב לְ ַחּיִ ים ִ
וְ עַ ל ּכֻ ּלָ ם יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְת ַ
יֹודּוָך ֶ ּֽסלָ ה וִ ַיהלְ לּו ֶאת ִׁש ְמָך ֶּב ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵ ֽתנּו וְ עֶ זְ ָר ֵ ֽתנּו ֶ ֽסלָ הָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַהּטֹוב
ַה ַחּיִ ים ֽ
ִׁש ְמָך ּולְ ָך נָ ֶאה לְ הֹודֹות:
מּורה
מׁשה ַע ְב ֶ ּֽדָךָ .ה ֲא ָ
תּובה עַ ל יְ ֵדי ֶ
ּתֹורה ַהּכְ ָ
בֹותינּו ָּב ְר ֵכֽנּו ַב ְּב ָרכָ ה ַה ְּמ ֻׁש ֶּל ֶֽׁשתַּ ,ב ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
דֹוׁשָך ּכָ ָאמּורָ :יְב ֶרכְ ָך יְ הֹוָ ה וְ יִ ְׁש ְמ ֶ ֽרָך :יָ ֵאר יְ הֹוָ ה ָּפנָ יו ֵא ֶלֽיָך וִ ֻיחּנֶ ֽךָ  :יִ ָּׂשא
ִמ ִּפי ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו ּכ ֲֹהנִ ים עַ ם ְק ֶ ֽ
יְ הֹוָ ה ָּפנָ יו ֵא ֶלֽיָך וְ יָ ֵׂשם לְ ָך ָׁשלֹום:
טֹובה ְּוב ָרכָ ה ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָךָּ ,ב ְר ֵכֽנּו ָא ִ ֽבינּו ּכֻ ָּלֽנּו ּכְ ֶא ָחד
ִׂשים ָׁשלֹום ָ
ּתֹורת ַחּיִ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד ּוצְ ָד ָקה ְּוב ָרכָ ה וְ ַר ֲח ִמים
ֹלהינּו ַ
ְּבאֹור ָּפנֶ ֽיָך ּכִ י ְבאֹור ָּפנֶ ֽיָך נָ ַ ֽת ָּת ָּלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
לֹומָךְּ .ב ֵ ֽס ֶפר ַחּיִ ים
וְ ַחּיִ ים וְ ָׁשלֹום ,וְ טֹוב ְּבעֵ ינֶ ֽיָך לְ ָב ֵרְך ֶאת עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל עֵ ת ְּובכָ ל ָׁשעָ ה ִּב ְׁש ֶ ֽ
טֹובים
טֹובה נִ ּזָ כֵ ר וְ נִ ּכָ ֵתב לְ ָפנֶ ֽיָך ֲאנַ ְֽחנּו וְ כָ ל עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַחּיִ ים ִ
ְּב ָרכָ ה וְ ָׁשלֹום ַּופ ְרנָ ָסה ָ
ּולְ ָׁשלֹוםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ְּמ ָב ֵרְך ֶאת עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ָּׁשלֹום (נ"א ע ֶֹׂשה ַה ָּׁשלֹום):
Omit on Shabbos

ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ָח ָ ֽטאנּו לְ ָפנֶ ֽיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ֵאין ָלֽנּו ֶ ֽמלֶ ְך ֶאּלָ א ָ ֽא ָּתה:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה עִ ָ ּֽמנּו לְ ַ ֽמעַ ן ְׁש ֶ ֽמָך:
טֹובה:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַח ֵּדׁש עָ ֵלֽינּו ָׁשנָ ה ָ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַּב ֵּטל ֵמ ָע ֵלֽינּו ּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַּב ֵּטל ַמ ְח ְׁשבֹות ׂשֹונְ ֵ ֽאינּו:
אֹויְבינּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ָה ֵפר עֲ צַ ת ֵ ֽ
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ּומ ְׂש ִטין ֵמעָ ֵלֽינּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכַ ּלֵ ה ּכָ ל צַ ר ַ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְסתֹום ִּפּיֹות ַמ ְׂש ִטינֵ ֽנּו ְּומ ַק ְט ִר ֵ ֽיגנּו:
יתָך:
ּומ ְׁש ִחית וְ עָ וֹן ִמ ְּבנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
ּוׁש ִבי ַ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכַ ּלֵ ה ֶ ּֽד ֶבר וְ ֶ ֽח ֶרב וְ ָרעָ ב ְ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְמנַ ע ַמּגֵ ָפה ִמּנַ ֲחלָ ֶ ֽתָך:
ֹנֹותינּו:
ּומ ַחל לְ כָ ל עֲ ו ֵ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְסלַ ח ְ
ֹאתינּו ִמּנֶ ֽגֶ ד עֵ ינֶ ֽיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְמ ֵחה וְ ַהעֲ ֵבר ְּפ ָׁש ֵ ֽעינּו וְ ַחּט ֵ ֽ
חֹובֹותינּו:
ֵֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְמחֹוק ְּב ַר ֲח ֶ ֽמיָך ָה ַר ִּבים ּכָ ל ִׁש ְט ֵרי
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה לְ ָפנֶ ֽיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַה ֲחזִ ֵ ֽירנּו ִּב ְת ָ
פּואה ְׁשלֵ ָמה לְ חֹולֵ י עַ ֶ ּֽמָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְׁשלַ ח ְר ָ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְק ַרע ֽרֹעַ ּגְ זַ ר ִּדינֵ ֽנּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו זָ כְ ֵ ֽרנּו ְּבזִ ּכָ רֹון טֹוב לְ ָפנֶ ֽיָך:
טֹובים:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַחּיִ ים ִ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ּגְ ֻאּלָ ה וִ יׁשּועָ ה:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַּפ ְרנָ ָסה וְ כַ לְ ּכָ לָ ה:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר זְ כֻ ּיֹות:
ּומ ִחילָ ה:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ְסלִ ָיחה ְ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַהצְ ַמח ָלֽנּו יְ ׁשּועָ ה ְּב ָקרֹוב:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ָה ֵרם ֶ ֽק ֶרן יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָך:
יחָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ָה ֵרם ֶ ֽק ֶרן ְמ ִׁש ֶ ֽ
כֹותיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַמּלֵ א יָ ֵ ֽדינּו ִמ ִּב ְר ֶ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַמּלֵ א ֲא ָס ֵ ֽמינּו ָׂש ָבע:
קֹולֽנּו חּוס וְ ַר ֵחם עָ ֵלֽינּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְׁש ַמע ֵ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ְּוב ָרצֹון ֶאת ְּת ִפּלָ ֵ ֽתנּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְּפ ַתח ַׁשעֲ ֵרי ָׁש ַ ֽמיִ ם לִ ְת ִפּלָ ֵ ֽתנּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו זָ כֹור ּכִ י עָ ָפר ֲאנָ ְֽחנּו:
יבנּו ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו נָ א ַאל ְּת ִׁש ֵ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְּת ֵהא ַה ָּׁשעָ ה ַהּזֹאת ְׁשעַ ת ַר ֲח ִמים וְ עֵ ת ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ֲחמֹול עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל עֹולָ ֵלֽינּו וְ ַט ֵ ּֽפנּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ֲהרּוגִ ים עַ ל ֵׁשם ָק ְד ֶ ֽׁשָך:
חּודָך:
בּוחים עַ ל יִ ֶ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמ ַען ְט ִ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ָּב ֵאי ָב ֵאׁש ַּוב ַ ּֽמיִ ם עַ ל ִקּדּוׁש ְׁש ֶ ֽמָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו נְ קֹום נִ ְק ַמת ַּדם עֲ ָב ֶ ֽדיָך ַה ָּׁשפּוְך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ נְ ָך ִאם ל ֹא לְ ַמעֲ נֵ ֽנּו:
יענּו:
הֹוׁש ֵ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ נְ ָך וְ ִ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ַר ֲח ֶ ֽמיָך ָה ַר ִּבים:
ּנֹורא ֶׁש ְּנִק ָרא עָ ֵלֽינּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
יענּו:
הֹוׁש ֵ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ָחּנֵ ֽנּו וַ עֲ נֵ ֽנּו ּכִ י ֵאין ָ ּֽבנּו ַמעֲ ִׂשים עֲ ֵׂשה עִ ָ ּֽמנּו צְ ָד ָקה וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ִ
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יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵי ְדכָ ל
ְיִתּגַ ַּדל וְ ְיִת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְרע ֵּותּה וְ ְיַמלִ יְך ַמלְ כ ֵּותּה ְּב ַחּיֵיכֹון ְּוב ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּוב ַזְמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֵ :יְהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ עָ לַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָאְ :יִת ָּב ַרְך
נַּׂשא וְ ְיִת ַה ָּדר וְ ְיִתעַ ּלֶ ה וְ ְיִת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְדק ְּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵעּֽלָ א ּולְ ֵעּֽלָ א
רֹומם וְ ְיִת ֵ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ ְיִת ָּפ ַאר וְ ְיִת ַ
עּותהֹון
לֹותהֹון ָּוב ְ
ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ ֱנֶח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןִּ :ת ְת ַק ֵּבל צְ ְ
ְּדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִב ְׁש ַמּיָא וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֵ :יְהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָא וְ ַחּיִים ָע ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמר ָֹומיו הּוא יַעֲ ֶׂשה ָׁשלֹום עָ לֵ ינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
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קריאת התורה
ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור:
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל עֹולָ ִמים ֶ
ֹלהים ֲאדֹנָ י וְ ֵאין ּכְ ַמעֲ ֶ ֽׂשיָךַ :מלְ ְ
ֵאין ּכָ ֽמֹוָך ָב ֱא ִ
יְ הֹוָ ה ֶ ֽמלֶ ְך יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד :יְ הֹוָ ה עֹז לְ עַ ּמֹו יִ ֵּתן יְ הֹוָ ה ָיְב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָּׁשלֹום:
רּוׁש ָל ִֽםּ :כִ י ְבָך לְ ַבד ָּב ָ ֽט ְחנּו ֶ ֽמלֶ ְך ֵאל ָרם
ָאב ָה ַר ֲח ִמים ֵה ִ ֽיט ָיבה ִב ְרצֹונְ ָך ֶאת צִ ּיֹון ִּת ְבנֶ ה חֹומֹות יְ ָ
וְ נִ ָּׂשא ֲאדֹון עֹולָ ִמים:
תֹורה
ֹיְביָך וְ יָ נֻ ֽסּו ְמ ַׂשנְ ֶ ֽאיָך ִמ ָּפנֶ ֽיָךּ :כִ י ִמּצִ ּיֹון ֵּתצֵ א ָ
קּומה יְ הֹוָ ה וְ יָ ֻפֽצּו א ֶ ֽ
מׁשה ָ
ֹאמר ֶ
וַ יְ ִהי ִּבנְ ֽסֹעַ ָה ָארֹן וַ ּיֽ ֶ
ּתֹורה לְ עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו:
ירּוׁש ָל ִֽםָּ :ברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ
ְּוד ַבר יְ הֹוָ ה ִמ ָ
יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ הֵ .אל ַרחּום וְ ַחּנּוןֽ ֶ .א ֶרְך ַא ַ ּֽפיִ ם וְ ַרב ֶ ֽח ֶסד וֶ ֶא ֶמת :נֹצֵ ר ֶ ֽח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים.
נ ֵֹׂשא עָ וֹן וָ ֶ ֽפ ַׁשע וְ ַח ָּט ָאה וְ ֵנַּקה:
ֹנֹותי וְ ַעל
ל־עו ַ
ּומחֹול לִ י ַעל ּכָ ֲ
טֹובה וְ ָה ֵפק ְרצֹונִ י וְ ֶתן ְׁש ֵאלָ ִתי ְ
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ַמּלֵ א ִמ ְׁש ֲאלֹות לִ ִּבי לְ ָ
ּומ ְּפ ָׁש ַעי .וְ זָ כְ ֵ ֽרנּו
ֹנֹותי ִ
ּומ ֲעו ַ
ּכָ ל עֲ וֹנֹות ַאנְ ֵׁשי ֵב ִיתי ְמ ִחילָ ה ְב ֶ ֽח ֶסד ְמ ִחילָ ה ְב ַר ֲח ִמים וְ ַט ֲה ֵ ֽרנִ י ֵמ ֲח ָט ַאי ֵ
טֹובים וַ ֲארּוכִ ים ּולְ ָׁשלֹום לְ ַפ ְר־
ְּבזִ ּכָ רֹון טֹוב לְ ָפנֶ ֽיָך ָּופ ְק ֵ ֽדנּו ִּב ְפ ֻק ַּדת יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים וְ זָ כְ ֵ ֽרנּו לְ ַחּיִ ים ִ
תֹור ֶ ֽתָך ּולְ ַקּיֵ ם
ּובגֶ ד לִ לְ ּבֹוׁש וְ ֽע ֶׁשר וְ כָ בֹוד וְ ֽא ֶֹרְך יָ ִמים לַ ֲהגֹות ְּב ָ
ן־לֽנּו ֶל ֶֽחם לֶ ֱאכֹול ֶ ֽ
נָ ָסה וְ כַ לְ ּכָ לָ ה וְ ֶת ָ
אֹובינּו ְּות ָב ֵרְך ֶאת
ל־מכְ ֵ ֽ
פּואה לְ כָ ַ
ּוׁשלַ ח ְר ָ
סֹודֹות ָיהְ .
ֶֽ
ֹות ָיה וְ ֵ ֽׂשכֶ ל ִּובינָ ה לְ ָה ִבין ּולְ ַה ְׂשּכִ יל עִ ְמ ֵקי
ִמצְ ֶ ֽ
ּכָ ל ַמ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו .וְ ִתגְ זֹור עָ לֵ ינּו גְ זֵ רֹות טֹובֹות יְ ׁשּועֹות וְ נֶ ָחמֹות ְּות ַב ֵּטל ֵמ ָע ֵלֽינּו ּכָ ל־ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות.
טֹובהָ .א ֵמן וְ כֵ ן יְ ִהי ָרצֹון :יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון
ֽיה וְ ָׂש ֶ ֽר ָיה עָ ֵלֽינּו לְ ָ
וְ ַת ֶּטה לֵ ב ַה ַּמלְ כּות וְ יֹועֲ ֶצ ָ
גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
ֹלהים ְּב ָרב ַח ְס ֶ ּֽדָך .עֲ נֵ ֽנִ י ֶּב ֱא ֶמת יִ ְׁש ֶ ֽעָך:
וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ִתי לְ ָך יְ הֹוָ ה עֵ ת ָרצֹוןֱ .א ִ
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עּותְך עִ ם עַ ָּמְך יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָעלָ םֻּ .ופ ְר ַקן יְ ִמינָ ְך
ְּב ִריְך ְׁש ֵמּה ְּד ָמ ֵרא עָ לְ ָמא ְּב ִריְך ּכִ ְת ָרְך וְ ַא ְת ָרְך .יְ ֵהא ְר ָ
לֹותנָ א ְּב ַר ֲח ִמין .יְ ֵהא ַר ֲעוָ א ֳק ָד ָמְך
הֹורְך ּולְ ַק ֵּבל צְ ָ
ַא ֲחזֵ י לְ עַ ָּמְך ְּב ֵבית ַמ ְק ְּד ָׁשְך ּולְ ַא ְמטּויֵ י לָ נָ א ִמּטּוב נְ ָ
יבּותא .וְ לֶ ֱהוֵ י ֲאנָ א ְפ ִק ָידא ְּבגֹו צַ ִּד ַיקּיָ א .לְ ִמ ְר ַחם עָ לַ י ּולְ ִמנְ ַטר יָ ִתי וְ יַ ת ּכָ ל ִּדי לִ י
תֹוריְך לָ ן ַחּיִ ין ְּב ִט ָ
ְּד ִ
ּומ ַפ ְרנֵ ס לְ כֹּלָ אַ .אנְ ְּת הּוא ַׁשּלִ יט ַעל ּכֹּלָ אַ .אנְ ְּת הּוא ְּד ַׁשּלִ יט
וְ ִדי לְ עַ ָּמְך יִ ְׂש ָר ֵאלַ .אנְ ְּת הּוא זָ ן לְ כֹּלָ א ְ
ּומ ַּק ֵּמּה ִּד ַיקר
כּותא ִּדילָ ְך ִהיאֲ .אנָ א עַ ְב ָּדא ְד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְּד ָסגִ ְידנָ א ַק ֵּמּה ִ
ּומלְ ָ
עַ ל ַמלְ כַ ּיָ א ַ
אֹוריְ ֵתּה ְּבכָ ל ִע ָּדן וְ עִ ָּדן .לָ א עַ ל ֱאנָ ׁש ָר ִחיצְ נָ א .וְ לָ א עַ ל ַּבר ֱאלָ ִהין ָס ִמיכְ נָ אֶ .אּלָ א ֶּב ֱאלָ ָהא ִד ְׁש ַמּיָ א.
ַ
ּומ ְסּגֵ א לְ ֶמעְ ַּבד ַט ְבוָ ן ְּוקׁשֹוטֵּ .בּה ֲאנָ א ָר ִחיץ
יאֹוהי ְקׁשֹוטַ .
אֹוריְ ֵתּה ְקׁשֹוטּ .ונְ ִב ִ
ְּדהּוא ֱאלָ ָהא ְקׁשֹוט .וְ ַ
אֹוריְ ָתא .וְ ַת ְׁשלִ ים
יׁשא יַ ִּק ָירא ֲאנָ א ֵא ַמר ֻּת ְׁש ְּב ָחן .יְ ֵהא ַרעֲ וָ א ֳק ָד ָמְך ְּד ִת ְפ ַּתח לִ ָּב ִאי ְּב ַ
וְ לִ ְׁש ֵמּה ַק ִּד ָ
ִמ ְׁש ֲאלִ ין ְּדלִ ָּב ִאי .וְ לִ ָּבא ְדכָ ל עַ ָּמְך יִ ְׂש ָר ֵאל .לְ ַטב ּולְ ַחּיִ ין וְ לִ ְׁשלָ ם:
ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
נֹורא ְׁשמֹו:
ֹלהינּוּ .גָ דֹול ֲאדֹונֵ ֽינּוָ .קדֹוׁש וְ ָ
ֶא ָחד ֱא ֵ ֽ
רֹומ ָמה ְׁשמֹו יַ ְח ָּדו:
יהוה ִא ִּתי ּונְ ְ
ּגַ ְּדלּו לַ ָֹ
בּורה וְ ַה ִּת ְפ ֶ ֽא ֶרת וְ ַהּנֵ ֽצַ ח וְ ַההֹוד ּכִ י כֹל ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ָּוב ָ ֽא ֶרץ לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ְמלָ כָ ה
לְ ָך יְ הֹוָ ה ַהּגְ ֻדּלָ ה וְ ַהּגְ ָ
רֹוממּו יְ הֹוָ ה
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו ָקדֹוׁש הּואְ :
רֹוממּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּׂשא לְ כֹל לְ רֹאׁשְ :
ֹלהינּו:
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו ּכִ י ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֱא ֵ ֽ
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא ְׁשמֹו ֶׁשל ֶ ֽמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש
עַ ל ַהּכֹל .יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש .וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר .וְ יִ ְת ַ
ָּברּוְך הּואָּ .בעֹולָ מֹות ֶׁש ָּב ָראָ .העֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ָהעֹולָ ם ַה ָּבאּ .כִ ְרצֹונֹו וְ כִ ְרצֹון יְ ֵר ָאיו .וְ כִ ְרצֹון ּכָ ל ֵּבית
ּיֹוׁשב ְּב ֶמ ְר ֲח ֵבי ָמרֹוםַ .הּׁשֹוכֵ ן ִּב ְׁש ֵמי
יִ ְׂש ָר ֵאל .צּור ָהעֹולָ ִמיםֲ .אדֹון ּכָ ל ַה ְּב ִרּיֹותֱ .אלֽ ַֹוּה ּכָ ל ַהּנְ ָפׁשֹותַ .ה ֵ
ֹלהינּו לְ ֵעינֵ י
ְׁש ֵמי ֶ ֽק ֶדםְ .ק ֻד ָּׁשתֹו עַ ל ַה ַחּיֹותְּ .וק ֻד ָּׁשתֹו עַ ל ּכִ ֵּסא ַהּכָ בֹודְּ .ובכֵ ן יִ ְת ַק ַּדׁש ִׁש ְמָך ָ ּֽבנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
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אֹלהים .זַ ְּמרּו ְׁשמֹוֽ .סֹּלּו לָ רֹכֵ ב ָּב ֲע ָרבֹות ְּביָ ּה ְׁשמֹו.
ֹאמר לְ ָפנָ יו ִׁשיר ָח ָדׁשּ .כַ ּכָ תּובֽׁ ִ :שירּו לֵ ִ
ּכָ ל ָחי .וְ נ ַ
וְ עִ לְ זּו לְ ָפנָ יו .וְ נִ ְר ֵ ֽאהּו ַ ֽעיִ ן ְּב ַ ֽעיִ ןְּ .בׁשּובֹו ֶאל נָ וֵ ֽהּוּ .כַ ּכָ תּובּ :כִ י ַ ֽעיִ ן ְּב ַ ֽעיִ ן יִ ְראּו ְּבׁשּוב יְ הֹוָ ה צִ ּיֹון .וְ נֶ ֱא ַמר.
וְ נִ גְ לָ ה ּכְ בֹוד יְ הֹוָ ה וְ ָראּו כָ ל ָּב ָׂשר יַ ְח ָּדו ּכִ י ִּפי יְ הֹוָ ה ִּד ֵּבר:
ׁשֹותינּו ִמן ַה ָּׁשעֹות ָה ָרעֹות וְ יִגְ ַער
מּוסים וְ יִזְ ּכֹר ְּב ִרית ֵא ָיתנִ ים וְ יַ ּצִ יל ְנַפ ֵ ֽ
ָאב ָה ַר ֲח ִמים הּוא יְ ַר ֵחם ַעם ֲע ִ
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים:
טֹובה יְ ָ
לֹותינּו ְּב ִמ ָּדה ָ
אֹותנּו לִ ְפלֵ ַיטת עֹולָ ִמים וִ ַימּלֵ א ִמ ְׁש ֲא ֵ ֽ
ּנְׂשּואים וְ יָחֹון ָ ֽ
ְּביֵ ֽצֶ ר ָה ָרע ִמן ַה ִ
ּתֹורהּ .כ ֵֹהן
אֹלהינּו ְּותנּו כָ בֹוד לַ ָ
ֹאמר ָא ֵמןַ .הּכֹל ָהבּו גֽ ֶֹדל לֵ ֵ ֽ
חֹוסים ּבֹו וְ נ ַ
יֹוׁשיעַ לְ כָ ל ַה ִ
וְ יַ עֲ זֹור וְ יָ גֵ ן וְ ִ ֽ
ּתֹורה לְ עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו:
ְק ָרב .יַ עֲ מֹד (פב"פ) ַהּכ ֵֹהןָּ .ברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ
ֹלהיכֶ ם ַחּיִ ים ּכֻ ּלְ כֶ ם ַהּיֹום:
יהוה ֱא ֵ
וְ ַא ֶּתם ַה ְּד ֵב ִקים ַּב ָֹ
ָּברּוְך יְ הֹוָ ה ַה ְּמב ָֹרְך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:
ָּב ְרכּו ֶאת יְ הֹוָ ה ַה ְּמב ָֹרְך:
ּתֹורתֹוָּ :ברּוְך ַא ָּתה
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָ ּֽב ַחר ָ ּֽבנּו ִמּכָ ל ָהעַ ִּמים וְ נָ ַֽתן ָלֽנּו ֶאת ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּתֹורה:
נֹותן ַה ָ
יְ הֹוָ ה ֵ
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תֹוכֽנּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה
ּתֹורת ֱא ֶמת וְ ַחּיֵ י עֹולָ ם נָ ַטע ְּב ֵ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר נָ ַֽתן ָלֽנּו ַ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּתֹורה:
נֹותן ַה ָ
יְ הֹוָ ה ֵ
קריאה ליום ראשון של ראש השנה
ת־ׂש ָר֖ה ַּכ ֲֽא ֶׁש֣ר ָא ָמ֑ר וַ ּיַ ֧עַ ׂש יְ הֹוָ ֛ה לְ ָׂש ָר֖ה ַּכ ֲֽא ֶׁש֥ר ִּד ֵ ּֽבר :וַ ַּת ַהר֩ וַ ֵּת֨לֶ ד ָׂש ָר֧ה לְ ַא ְב ָר ָה֛ם
וַ ֽיהֹוָ ֛ה ָּפ ַק֥ד ֶא ָ
ם־ּבנֹ֧ו ַהּנֽ ֹולַ ד־לֹ֛ו ֲא ֶׁשר־יָ ֽלְ ָדה־ּלֹ֥ו
ת־ׁש ְ
ֹלהים :וַ ּיִ ְק ָר֨א ַא ְב ָר ָה֝ם ֶא ֶ
ר־ּד ֶּב֥ר ֹאתֹ֖ו ֱא ִ ֽ
ֵּב֖ן לִ זְ ֻקנָ ֑יו לַ ּמֹועֵ ֕ד ֲא ֶׁש ִ
ֹלהים( :לוי) וְ ַא ְב ָר ָה֖ם
ן־ׁשמֹנַ ֖ת יָ ִמ֑ים ַּכ ֲֽא ֶׁש֛ר צִ ּוָ ֥ה ֹאתֹ֖ו ֱא ִ ֽ
ָׂש ָר֖ה יִ צְ ָ ֽחק :וַ ּיָ ָ֤מל ַא ְב ָר ָהם֙ ֶאת־יִ צְ ָח֣ק ְּבנֹ֔ו ֶּב ְ
ק־לי:
ל־הּׁש ֵֹמ ַ֖ע ִיֽצֲ ַח ִ ֽ
ֹלה֑ים ּכָ ַ
֣אמר ָׂש ָר֔ה צְ ֹח֕ק עָ ָׂ֥שה לִ ֖י ֱא ִ
ן־מ ַא֣ת ָׁשנָ ֑ה ְּב ִהּוָ ֣לֶ ד לֹ֔ו ֵא֖ת יִ צְ ָח֥ק ְּבנֽ ֹו :וַ ֹּת ֶ
ֶּב ְ
֗אמר ִמ֤י ִמּלֵ ֙ל לְ ַא ְב ָר ָה֔ם ֵהינִ ָ֥יקה ָבנִ ֖ים ָׂש ָר֑ה ִ ּֽכי־ יָ לַ ְ֥ד ִּתי ֵב֖ן לִ זְ ֻקנָ ֽיו :וַ ּיִ גְ ַּד֥ל ַהּיֶ ֖לֶ ד וַ ּיִ ּגָ ַמ֑ל וַ ּיַ ַ֤עׂש ַא ְב ָר ָהם֙
וַ ֹּת ֶ
ן־הגָ ֧ר ַה ִּמצְ ִר֛ית ֲא ֶׁשר־יָ ֽלְ ָד֥ה
ת־ּב ָ
ִמ ְׁש ֶּת֣ה גָ דֹ֔ול ְּביֹ֖ום ִהּגָ ֵמ֥ל ֶאת־יִ צְ ָ ֽחק( :שלישי) וַ ֵּת ֶ֨רא ָׂש ָר֝ה ֶא ֶ
ן־ה ָא ָמ֣ה ַה ֹּז֔את ִעם־
ת־ּבנָ ּ֑ה ּכִ ֣י ל ֹ֤א יִ ַירׁש֙ ֶּב ָ ֽ
֨אמר֙ לְ ַא ְב ָר ָה֔ם ּגָ ֵרׁ֛ש ָ ֽה ָא ָמ֥ה ַה ֹּז֖את וְ ֶא ְ
לְ ַא ְב ָר ָה֖ם ְמצַ ֵ ֽחק :וַ ֹּת ֶ
ל־א ְב ָר ָה֗ם ַאל־יֵ ַר֤ע
ֹלה֝ים ֶא ַ
֨אמר ֱא ִ
ְּבנִ ֖י עִ ם־יִ צְ ָ ֽחק :וַ ּיֵ ַ֧רע ַה ָּד ָב֛ר ְמ ֹא֖ד ְּבעֵ ינֵ ֣י ַא ְב ָר ָה֑ם עַ ֖ל אֹודֹ֥ת ְּבנֽ ֹו :וַ ּיֹ ֶ
ֹאמ֥ר ֵאלֶ ֛יָך ָׂש ָר֖ה ְׁש ַמ֣ע ְּבקֹלָ ּ֑ה ּכִ ֣י ְביִ צְ ָח֔ק יִ ָּק ֵר֥א לְ ָך֖ זָ ַֽרע:
ל־א ָמ ֶתָ֔ך ֹּכ֩ל ֲא ֶׁש֨ר ּת ַ
ל־הּנַ ֣עַ ר וְ עַ ֲ
ְּבעֵ ינֶ ֨יָך֙ עַ ַ
ן־ה ָא ָמ֖ה לְ גֹ֣וי ֲא ִׂש ֶימּ֑נּו ּכִ ֥י זַ ְרעֲ ָך֖ ֽהּוא :וַ ּיַ ְׁשּכֵ ֣ם ַא ְב ָר ָה֣ם| ַּב ֹּב ֶ֡קר וַ ִּי ַּֽקח־לֶ ֶחם֩ וְ ֵח ַ֨מת
ת־ּב ָ ֽ
(רביעי) וְ גַ ֥ם ֶא ֶ
ת־הּיֶ ֖לֶ ד וַ ֽיְ ַׁשּלְ ֶח ָ֑ה וַ ֵּת֣לֶ ְך וַ ֵּת ַ֔תע ְּב ִמ ְד ַּב֖ר ְּב ֵא֥ר ָ ֽׁש ַבע :וַ ּיִ כְ לּ֥ו ַה ַּמ֖יִ ם
ל־ׁשכְ ָמּ֛ה וְ ֶא ַ
ַמ֝יִ ם וַ ּיִ ֵּת֣ן ֶאל־ ָ֠הגָ ר֠ ָׂש֧ם עַ ִ
ת־הּיֶ ֔לֶ ד ַּת ַ֖חת ַא ַח֥ד ַה ִּׂש ִ ֽיחם :וַ ֵּתלֶ ְך֩ וַ ֵּת ֶׁ֨שב לָ ּ֝ה ִמּנֶ ֗גֶ ד ַה ְר ֵחק֙ ּכִ ְמ ַ ֽט ֲחוֵ ֣י ֶק ֶׁ֔שת ּכִ ֣י
ן־ה ֶח ֶ֑מת וַ ַּת ְׁשלֵ ְ֣ך ֶא ַ
ִמ ַ
ֹלהים֘ ֶאת־קֹ֣ול ַהּנַ ַ֒ער֒
ל־א ְר ֶא֖ה ְּבמֹ֣ות ַהּיָ ֑לֶ ד וַ ֵּת ֶׁ֣שב ִמּנֶ ֔גֶ ד וַ ִּת ָּׂש֥א ֶאת־קֹלָ ּ֖ה וַ ֵ ּֽת ְבּךְ  :וַ ּיִ ְׁש ַמ֣ע ֱא ִ
ָ ֽא ְמ ָר֔ה ַא ֶ
ֹלה֛ים
י־ׁש ַמ֧ע ֱא ִ
ל־ּת ְ֣יר ִא֔י ִ ּֽכ ָ
֥אמר לָ ּ֖ה ַמה־ּלָ ְ֣ך ָהגָ ֑ר ַא ִ
ן־ה ָּׁש ַמ֔יִ ם וַ ּיֹ ֶ
ל־הגָ ר֙ ִמ ַ
ֹלה֤ים| ֶא ָ
וַ ּיִ ְק ָרא֩ ַמלְ ַאְ֨ך ֱא ִ
ת־הּנַ ַ֔ער וְ ַ ֽה ֲחזִ ִ֥יקי ֶאת־יָ ֵדְ֖ך ּבֹ֑ו ִ ּֽכי־לְ גֹ֥וי ּגָ ֖דֹול
֚קּומי ְׂש ִא֣י ֶא ַ
הּוא־ׁשם( :חמישי) ִ
ָֽ
ֶאל־קֹ֥ול ַהּנַ ֖עַ ר ַ ּֽב ֲא ֶׁש֥ר
ת־הּנָ ַֽער:
ת־ה ֵח ֶ֨מת֙ ַמ֔יִ ם וַ ַּת ְׁ֖ש ְק ֶא ַ
ֹלהים֙ ֶאת־עֵ ינֶ ָ֔יה וַ ֵּת ֶ֖רא ְּב ֵא֣ר ָמ֑יִ ם וַ ֵּת֝לֶ ְך וַ ְּת ַמּלֵ ֤א ֶא ַ
ימּנּו :וַ ּיִ ְפ ַק֤ח ֱא ִ
ֲא ִׂש ֶ ֽ
אר֑ן וַ ִ ּֽת ַּקח־לֹ֥ו ִאּמֹ֛ו
ת־הּנַ ֖עַ ר וַ ּיִ גְ ָּד֑ל וַ ּיֵ ֶׁ֨שב֙ ַּב ִּמ ְד ָּב֔ר וַ יְ ִה֖י ר ֶֹב֥ה ַק ָ ּֽׁשת :וַ ּיֵ ֶׁ֖שב ְּב ִמ ְד ַּב֣ר ָּפ ָ
ֹלה֛ים ֶא ַ
וַ יְ ִה֧י ֱא ִ
ל־א ְב ָר ָה֖ם לֵ אמֹ֑ר
֣אמר ֲא ִב ֶימ֗לֶ ְך ִּופי ֹכל֙ ַׂשר־צְ ָבאֹ֔ו ֶא ַ
ִא ָּׁש֖ה ֵמ ֶא ֶ֥רץ ִמצְ ָ ֽריִ ם( :ששי) וַ ֽיְ ִהי֙ ָּב ֵע֣ת ַה ִה֔וא וַ ּיֹ ֶ
ם־ּת ְׁש ֹק֣ר לִ ֔י ּולְ נִ ינִ ֖י ּולְ נֶ כְ ִּד֑י
אֹלהים֙ ֵהּ֔נָ ה ִא ִ
ר־א ָּת֖ה ע ֶ ֹֽׂשה :וְ עַ ָּת֗ה ִה ָּׁש ְ֨ב ָעה ּלִ ֤י ֵ ֽב ִ
ֹלה֣ים עִ ְּמָך֔ ְּב ֹכ֥ל ֲא ֶׁש ַ
ֱא ִ
֨אמר ַא ְב ָר ָה֔ם ָ ֽאנֹכִ ֖י ִא ָּׁש ֵ ֽבעַ :
ם־ה ָא ֶ֖רץ ֲא ֶׁשר־ּגַ ְ֖ר ָּתה ָ ּֽבּה :וַ ּיֹ ֶ
ּכַ ֶח ֶ֝סד ֲא ֶׁשר־עָ ִׂש ִ֤יתי עִ ְּמָך֙ ַ ּֽתעֲ ֶׂש֣ה עִ ָּמ ִד֔י וְ עִ ָ
֣אמר ֲא ִב ֶימ֔לֶ ְך ל ֹ֣א
ימלֶ ְך :וַ ּיֹ ֶ
ת־א ִב ֶימ֑לֶ ְך עַ ל־אֹדֹות֙ ְּב ֵא֣ר ַה ַּמ֔יִ ם ֲא ֶׁש֥ר ָּגֽזְ לּ֖ו ַע ְב ֵד֥י ֲא ִב ֶ ֽ
וְ הֹוכִ ַ֥ח ַא ְב ָר ָה֖ם ֶא ֲ
א־הּגַ ְ֣ד ָּת ּלִ ֗י וְ גַ ֧ם ָ ֽאנֹכִ ֛י ל ֹ֥א ָׁש ַמ ְ֖ע ִּתי ִּבלְ ִּת֥י ַהּיֽ ֹום :וַ ּיִ ַּק֤ח
ם־א ָּת֞ה ֹֽל ִ
ת־ה ָּד ָב֣ר ַהּזֶ ֑ה וְ גַ ַ
יָ ַד֔עְ ִּתי ִמ֥י עָ ָׂש֖ה ֶא ַ
ַא ְב ָר ָהם֙ צֹ֣אן ָּוב ָק֔ר וַ ּיִ ֵּת֖ן ַל ֲֽא ִב ֶימ֑לֶ ְך וַ ּיִ כְ ְרתּ֥ו ְׁשנֵ ֶיה֖ם ְּבִ ֽרית( :שביעי) וַ ּיַ ּצֵ ֣ב ַא ְב ָר ָה֗ם ֶאת־ ֶׁש ַ֛בע ּכִ ְבׂש֥ת
ל־א ְב ָר ָה֑ם ָמ֣ה ֵהּ֗נָ ה ֶׁש ַ֤בע ּכְ ָבׂש֙ת ָה ֵאּ֔לֶ ה ֲא ֶׁש֥ר ִהּצַ ְ֖ב ָּת לְ ַב ָ ּֽדנָ ה:
֥אמר ֲא ִב ֶימ֖לֶ ְך ֶא ַ
ַהּצֹ֖אן לְ ַב ְּד ֶ ֽהן :וַ ּיֹ ֶ
ת־ה ְּב ֵא֥ר ַה ֹּֽזאתַ :על־ּכֵ ֗ן
ת־ׁש ַ֣בע ּכְ ָבׂש֔ת ִּת ַּק֖ח ִמּיָ ִד֑י ַ ּֽבעֲ בּור֙ ִ ּֽת ְהיֶ ה־ּלִ ֣י לְ עֵ ָד֔ה ּכִ ֥י ָח ַפ ְ֖ר ִּתי ֶא ַ
֕אמר ּ֚כִ י ֶא ֶ
וַ ּיֹ ֶ
יהם :וַ ּיִ כְ ְרתּ֥ו ְב ִר֖ית ִּב ְב ֵא֣ר ָׁש ַ֑בע וַ ּיָ ָ֣קם ֲא ִב ֶימ֗לֶ ְך
ָק ָר֛א לַ ָּמקֹ֥ום ַההּ֖וא ְּב ֵא֣ר ָׁש ַ֑בע ּכִ ֛י ָׁש֥ם נִ ְׁש ְּבעּ֖ו ְׁשנֵ ֶ ֽ
א־ׁש֔ם ְּב ֵׁש֥ם יְ הֹוָ ֖ה ֵא֥ל
ל־א ֶ֥רץ ְּפלִ ְׁש ִ ּֽתים :וַ ּיִ ַּט֥ע ֵא ֶׁ֖של ִּב ְב ֵא֣ר ָׁש ַ֑בע וַ ּיִ ְ֨ק ָר ָ
ִּופי ֹכל֙ ַׂשר־צְ ָבאֹ֔ו וַ ּיָ ֻׁש֖בּו ֶא ֶ
עֹולֽם :וַ ּיָ ֧גָ ר ַא ְב ָר ָה֛ם ְּב ֶא ֶ֥רץ ְּפלִ ְׁש ִּת֖ים יָ ִמ֥ים ַר ִ ּֽבים:
ָ
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֡אמר ַקח־
֥אמר ִהּנֵ ֽנִ י :וַ ּיֹ ֶ
֣אמר ֵאלָ ֔יו ַא ְב ָר ָה֖ם וַ ּיֹ ֶ
ת־א ְב ָר ָה֑ם וַ ּיֹ ֶ
ֹלה֔ים נִ ָּס֖ה ֶא ַ
וַ יְ ִה֗י ַא ַחר֙ ַה ְּד ָב ִר֣ים ָה ֵאּ֔לֶ ה וְ ָה ֱ֣א ִ
ל־א ֶ֖רץ ַה ּֽמֹ ִרּיָ ֑ה וְ ַ ֽה ֲעלֵ ֤הּו ָׁשם֙ לְ עֹלָ ֔ה ַ֚על ַא ַח֣ד
ּת ֶאת־יִ צְ ָח֔ק וְ לֶ ְ֨ך־לְ ָך֔ ֶא ֶ
ר־א ַה ְ֨ב ָ ֙
ת־ּבנְ ָך֨ ֶאת־יְ ִ ֽח ְידָך֤ ֲא ֶׁש ָ
נָ ֠א ֶא ִ
ת־ׁשנֵ ֤י נְ ָע ָריו֙ ִאּתֹ֔ו וְ ֵא֖ת
ת־חמֹרֹ֔ו וַ ּיִ ַּק֞ח ֶא ְ
ֶ ֽה ָה ִר֔ים ֲא ֶׁש֖ר א ַֹמ֥ר ֵא ֶלֽיָך :וַ ּיַ ְׁשּכֵ ֨ם ַא ְב ָר ָה֝ם ַּב ֹּב ֶ֗קר וַ ּיַ ֲֽחבׁש֙ ֶא ֲ
יׁש֗י וַ ּיִ ָּׂש֨א
ֹלהים( :לוי) ַּבּיֹ֣ום ַה ְּׁשלִ ִ
ר־א ַמר־לֹ֥ו ָ ֽה ֱא ִ ֽ
ל־ה ָּמקֹ֖ום ֲא ֶׁש ָ ֽ
יִ צְ ָח֣ק ְּבנֹ֑ו וַ ַיְב ַּקע֙ עֲ צֵ ֣י עֹלָ ֔ה וַ ּיָ ָ֣קם וַ ּיֵ ֔לֶ ְך ֶא ַ
ם־ה ֲחמֹ֔ור ַו ֲֽאנִ ֣י
֨אמר ַא ְב ָר ָה֝ם ֶאל־נְ ָע ָר֗יו ְׁש ֽבּו־לָ כֶ ֥ם ֹּפה֙ ִע ַ ֽ
ת־ה ָּמקֹ֖ום ֵ ֽמ ָר ֽ ֹחק :וַ ּיֹ ֶ
ַא ְב ָר ָה֧ם ֶאת־עֵ ינָ ֛יו וַ ּיַ ְ֥רא ֶא ַ
ת־עצֵ ֣י ָ ֽהעֹלָ ֗ה וַ ּיָ ֶׂ֨שם֙ ַעל־יִ צְ ָח֣ק ְּבנֹ֔ו
וְ ַהּנַ ֔עַ ר נֵ ֽלְ כָ ֖ה עַ ד־ ֹּכ֑ה וְ נִ ְׁש ַ ּֽת ֲחוֶ ֖ה וְ נָ ׁש ָּ֥ובה ֲאלֵ ֶיכֽם :וַ ּיִ ַּק֨ח ַא ְב ָר ָה֝ם ֶא ֲ
֣אמר ָא ִב֔י
ל־א ְב ָר ָה֤ם ָא ִביו֙ וַ ּיֹ ֶ
֨אמר יִ צְ ָח֝ק ֶא ַ
ת־ה ַ ּֽמ ֲאכֶ ֑לֶ ת וַ ּיֵ ֽלְ כּ֥ו ְׁשנֵ ֶיה֖ם יַ ְח ָ ּֽדו :וַ ּיֹ ֶ
ת־ה ֵאׁ֖ש וְ ֶא ַ
וַ ּיִ ַּק֣ח ְּביָ דֹ֔ו ֶא ָ
ֹלה֞ים יִ ְר ֶאה־ּלֹ֥ו ַה ֶּׂש֛ה
֨אמר֙ ַא ְב ָר ָה֔ם ֱא ִ
֗אמר ִהּנֵ ֤ה ָה ֵאׁש֙ וְ ָה֣עֵ צִ ֔ים וְ ַאּיֵ ֥ה ַה ֶּׂש֖ה לְ ע ָֹלֽה :וַ ּיֹ ֶ
֖אמר ִהּנֶ ּ֣נִ י ְבנִ ֑י וַ ּיֹ ֶ
וַ ּיֹ ֶ
ֹלהים֒ וַ ּיִ ֶ֨בן ָׁש֤ם ַא ְב ָר ָהם֙
ל־ה ָּמקֹום֘ ֲא ֶׁש֣ר ָ ֽא ַמר־ לֹ֣ו ָ ֽה ֱא ִ
לְ עֹלָ ֖ה ְּבנִ ֑י וַ ּיֵ ֽלְ כּ֥ו ְׁשנֵ ֶיה֖ם יַ ְח ָ ּֽדו( :שלישי) וַ ּיָ ֹב֗אּו ֶא ַ
ל־ה ִּמ ֵזְּב ַ֔ח ִמ ַּמ ַ֖על ָל ֵֽע ִ ֽצים :וַ ּיִ ְׁשלַ ֤ח
ת־העֵ צִ ֑ים וַ ּיַ ֲֽע ֹקד֙ ֶאת־יִ צְ ָח֣ק ְּבנֹ֔ו וַ ּיָ ֶׂש֤ם אֹתֹו֨ ַע ַ
ת־ה ִּמ ֵזְּב ַ֔ח וַ ּיַ ֽעֲ רְֹ֖ך ֶא ָ ֽ
ֶא ַ
֖אמר
ת־ּבנֽ ֹו :וַ ּיִ ְק ָר֨א ֵאלָ ֝יו ַמלְ ַאְ֤ך יְ הֹוָ ה֙ ִמן־ ַה ָּׁש ַמ֔יִ ם וַ ּיֹ ֶ
ת־ה ַ ּֽמ ֲאכֶ ֑לֶ ת לִ ְׁש ֹח֖ט ֶא ְ
ַא ְב ָר ָהם֙ ֶאת־יָ דֹ֔ו וַ ּיִ ַּק֖ח ֶא ַ
ל־ּת֥עַ ׂש לֹ֖ו ְמא ָּ֑ומה ּכִ ֣י| ַע ָּת֣ה
ל־הּנַ ַ֔ער וְ ַא ַ
ל־ּת ְׁשלַ ֤ח יָ ְֽדָך֙ ֶא ַ
֗אמר ַא ִ
֖אמר ִהּנֵ ֽנִ י :וַ ּיֹ ֶ
ַא ְב ָר ָה֣ם| ַא ְב ָר ָה֑ם וַ ּיֹ ֶ
ת־עינָ ֗יו וַ ּיַ ְרא֙
ת־ּבנְ ָך֥ ֶאת־יְ ִ ֽח ְידָך֖ ִמ ֶ ּֽמּנִ י :וַ ּיִ ָּׂש֨א ַא ְב ָר ָה֝ם ֶא ֵ
ֹלהים֙ ַא ָּ֔תה וְ ל ֹ֥א ָח ַׂש֛כְ ָּת ֶא ִ
יָ ַד֗עְ ִּתי ּכִ י־יְ ֵר֤א ֱא ִ
ת־ה ַא֔יִ ל וַ ּיַ ֽעֲ לֵ ֥הּו לְ עֹלָ ֖ה ַּת ַ֥חת ְּבנֽ ֹו :וַ ּיִ ְק ָר֧א
ה־א֔יִ ל ַא ַח֕ר נֶ ֱֽא ַח֥ז ַּב ְּס ַבְ֖ך ְּב ַק ְרנָ ֑יו וַ ּיֵ ֤לֶ ְך ַא ְב ָר ָהם֙ וַ ּיִ ַּק֣ח ֶא ָ
וְ ִהּנֵ ַ
ם־ה ָּמקֹ֥ום ַההּ֖וא יְ הֹוָ ֣ה| יִ ְר ֶא֑ה ֲא ֶׁשר֙ יֵ ָֽא ֵמ֣ר ַהּיֹ֔ום ְּב ַה֥ר יְ הֹוָ ֖ה יֵ ָֽר ֶ ֽאה( :רביעי) וַ ּיִ ְק ָר֛א ַמלְ ַאְ֥ך
ַא ְב ָר ָה֛ם ֵׁש ַ
֨ית ֶאת־ ַה ָּד ָב֣ר
֕אמר ִּב֥י נִ ְׁש ַּב ְ֖ע ִּתי נְ ֻאם־יְ הֹוָ ֑ה ּכִ ֗י ֚יַ עַ ן ֲא ֶׁש֤ר ָע ִׂש ָ ֙
ן־ה ָּׁש ָ ֽמיִ ם :וַ ּיֹ ֶ
ל־א ְב ָר ָה֑ם ֵׁשנִ ֖ית ִמ ַ
יְ הֹוָ ֖ה ֶא ַ
י־ב ֵרְ֣ך ֲא ָ ֽב ֶרכְ ָך֗ וְ ַה ְר ָּב֨ה ַא ְר ֶּב֤ה ֶאת־זַ ְר ֲעָך֙ ּכְ כֽ ֹוכְ ֵב֣י ַה ָּׁש ַמ֔יִ ם וְ כַ חֹ֕ול
ת־ּבנְ ָך֥ ֶאת־יְ ִח ֶ ֽידָךּֽ ִ :כ ָ
ַהּזֶ ֔ה וְ ל ֹ֥א ָח ַׂש֖כְ ָּת ֶא ִ
ל־ׂש ַפ֣ת ַהּיָ ֑ם וְ יִ ַרׁ֣ש זַ ְרעֲ ָך֔ ֵא֖ת ַׁש ַ֥ער ֽ ֹא ָ ֽיְביו :וְ ִה ְת ָ ּֽב ְרכּ֣ו ְבזַ ְרעֲ ָך֔ ֹּכ֖ל ּגֹויֵ ֣י ָה ָא ֶ֑רץ ֵע ֶ֕קב ֲא ֶׁש֥ר ָׁש ַמ ְ֖ע ָּת
ֲא ֶׁש֖ר עַ ְ
ל־ּב ֵא֣ר ָׁש ַ֑בע וַ ּיֵ ֶׁ֥שב ַא ְב ָר ָה֖ם ִּב ְב ֵא֥ר ָ ֽׁש ַבע( :חמישי)
ְּבק ִ ֹֽלי :וַ ּיָ ָׁ֤שב ַא ְב ָר ָהם֙ ֶאל־נְ עָ ָר֔יו וַ ּיָ ֻק֛מּו וַ ּיֵ ֽלְ כּ֥ו יַ ְח ָּד֖ו ֶא ְ
ם־ה֛וא ָּבנִ ֖ים לְ נָ חֹ֥ור ָא ִ ֽחיָך:
וַ יְ ִה֗י ַ ֽא ֲח ֵרי֙ ַה ְּד ָב ִר֣ים ָה ֵאּ֔לֶ ה וַ ּיֻ ּגַ ֥ד לְ ַא ְב ָר ָה֖ם לֵ אמֹ֑ר ִ֠הּנֵ ֠ה יָ ֽלְ ָד֨ה ִמלְ ּכָ ֥ה גַ ִ
ת־ּפלְ ָּד֖ש וְ ֶאת־יִ ְדלָ ֑ף
ת־חזֹ֔ו וְ ֶא ִ
מּוא֖ל ֲא ִב֥י ֲא ָ ֽרם :וְ ֶאת־ּכֶ ֶׂ֣שד וְ ֶא ֲ
ת־ק ֵ
ֶאת־עּ֥וץ ְּב ֹכרֹ֖ו וְ ֶאת־ּבּ֣וז ָא ִח֑יו וְ ֶא ְ
ּוׁש ָמּ֣ה
ּופילַ גְ ׁשֹ֖ו ְ
ת־ר ְב ָק֑ה ְׁשמֹנָ ֥ה ֵאּ֨לֶ ה֙ יָ ֽלְ ָד֥ה ִמלְ ּכָ ֔ה לְ נָ חֹ֖ור ֲא ִח֖י ַא ְב ָר ָ ֽהםֽ ִ :
תּוא֖ל יָ לַ ֣ד ֶא ִ
תּואלְּ :וב ֵ
וְ ֵא֖ת ְּב ֵ
ת־מ ֲע ָכֽה:
ת־ּת ַ֖חׁש וְ ֶ ֽא ַ ֽ
ת־ט ַ֣בח וְ ֶאת־ּגַ ַ֔חם וְ ֶא ַ
ם־הוא֙ ֶא ֶ
אּומ֑ה וַ ֵּת֤לֶ ד ּגַ ִ
ְר ָ

DRAFT

הגבהה
מׁשהֵ :עץ ַחּיִ ים ִהיא לַ ַּמ ֲחזִ ִיקים ָּבּה
מׁשה לִ ְפנֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ל ִּפי יְ הֹוָ ה ְּביַ ד ֶ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ָׂשם ֶ
וְ זֹאת ַה ָ
יבֹות ָיה ָׁשלֹוםֽ :א ֶֹרְך יָ ִמים ִּב ִימינָ ּה ִּב ְׂשמֹאלָ ּה ֽע ֶׁשר וְ כָ בֹוד:
ֽיה ַּד ְרכֵ י ֽנֹעַ ם וְ כָ ל נְ ִת ֶ ֽ
ֽיה ְמ ֻא ָּׁשרְּ :ד ָר ֶכ ָ
תֹומ ֶכ ָ
וְ ְ
ּתֹורה וְ יַ ְא ִּדיר:
יְ הֹוָ ה ָח ֵפץ לְ ַ ֽמעַ ן צִ ְדקֹו יַ גְ ִּדיל ָ
ל־מלֶ ֥אכֶ ת ֲעב ָֹד֖ה ל ֹ֣א ַ ֽת ֲעׂשּ֑ו יֹ֥ום
(מפטיר) ַּוב ֹח ֶ֨דׁש ַה ְּׁש ִביעִ ֝י ְּב ֶא ָח֣ד לַ ֹח ֶ֗דׁש ִ ֽמ ְק ָרא־ ֹק ֶ֨דׁש֙ ִי ְֽהיֶ ֣ה לָ כֶ ֔ם ּכָ ְ
ֽי־ׁשנָ ֛ה
ן־ּב ָק֛ר ֶא ָח֖ד ַא֣יִ ל ֶא ָח֑ד ּכְ ָב ִׂש֧ים ְּבנֵ ָ
ְּתרּועָ ֖ה ִי ְֽהיֶ ֥ה לָ ֶכֽם :וַ ֽעֲ ִׂש ֶית֨ם עֹלָ ֝ה לְ ֵר ַיח נִ י ֹח ַ ֙֨ח ַלֽיהֹוָ ֔ה ַּפ֧ר ֶּב ָ
לׁשה עֶ ְׂשרֹנִ ים֙ לַ ָּפ֔ר ְׁשנֵ ֥י ֶע ְׂשרֹנִ ֖ים לָ ָ ֽאיִ ל :וְ ִע ָּׂשרֹ֣ון
ּומ֨נְ ָח ָת֔ם ֹס֖לֶ ת ְּבלּולָ ֣ה ַב ָּׁש ֶ֑מן ְׁש ָ
ימםִ :
ִׁש ְבעָ ֖ה ְּת ִמ ִ ֽ
ּוׂש ִ ֽעיר־עִ ּזִ ֥ים ֶא ָח֖ד ַח ָּט֑את לְ כַ ֵּפ֖ר ֲעלֵ ֶיכֽםִ :מּלְ ַבד֩ עֹלַ ֨ת ַה ֹח ֶ֝דׁש
ֶא ָח֔ד לַ ּכֶ ֶ֖בׂש ָ ֽה ֶא ָח֑ד לְ ִׁש ְבעַ ֖ת ַהּכְ ָב ִ ֽׂשיםְ :
ּומנְ ָח ָתּ֔ה וְ נִ ְסּכֵ ֶיה֖ם ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ָט֑ם לְ ֵר ַ֣יח נִ י ֹח ַ֔ח ִא ֶּׁש֖ה ַלֽיה ָֹוֽה:
ּומנְ ָח ָתּ֗ה וְ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד֙ ִ
ִ
ברכות ההפטרה
טֹובים .וְ ָרצָ ה ְב ִד ְב ֵר ֶיהםַ .הּנֶ ֱא ָמ ִרים
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָ ֽהעֹולָ םֲ .א ֶׁשר ָּב ַחר ִּבנְ ִב ִיאים ִ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
מׁשה עַ ְבּדֹוְּ .וביִ ְׂש ָר ֵאל עַ ּמֹוִּ .ובנְ ִב ֵיאי ָה ֱא ֶמת וָ ֶצ ֶֽדק:
ּתֹורהְּ .וב ֶ
ּבֹוחר ַּב ָ
ֶּב ֱא ֶמתָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ הַ .ה ֵ
הפטרה ליום ראשון של ראש השנה
ן־אלִ יהּ֛וא ֶּבן־ ֹּת֥חּו ֶבן־צּ֖וף
ּוׁשמֹ֡ו ֶ֠אלְ ָקנָ ֠ה ֶּבן־יְ ר ָֹח֧ם ֶּב ֱ
צֹופ֖ים ֵמ ַה֣ר ֶא ְפ ָר֑יִ ם ְ
ן־ה ָ ֽר ָמ ַת֛יִ ם ִ
וַ יְ ִהי֩ ִא֨יׁש ֶא ָח֝ד ִמ ָ
נָׁש֔ים ֵׁש֤ם ַא ַחת֙ ַחּנָ ֔ה וְ ֵׁש֥ם ַה ֵּׁשנִ ֖ית ְּפנִ ּנָ ֑ה וַ יְ ִה֤י לִ ְפנִ ּנָ ה֙ יְ לָ ִד֔ים ּולְ ַחּנָ ֖ה ֵא֥ין יְ לָ ִ ֽדים :וְ ָעלָ ה֩
ֶא ְפ ָר ִ ֽתי :וְ ֹלו֙ ְׁש ֵּת֣י ִ
ֽי־עלִ ֗י ָח ְפנִ י֙
ָה ִא֨יׁש ַההּ֤וא ֵ ֽמעִ ירֹו֙ ִמּיָ ִמ֣ים| יָ ִמ ָ֔ימה לְ ִה ְׁש ַ ּֽת ֲח ֹו֧ת וְ לִ זְ ֹּב ַ֛ח ַלֽיהֹוָ ֥ה צְ ָבאֹ֖ות ְּב ִׁשל ֹ֑ה וְ ָׁש֞ם ְׁשנֵ ֣י ְבנֵ ֵ
נֹות ָ֖יה ָמנֽ ֹותּ :ולְ ַחּנָ ֕ה
ל־ּבנֶ ָ֛יה ְּוב ֶ
ִּופ֣נְ ָח֔ס ֹּֽכ ֲהנִ ֖ים ַלֽיהֹוָ ֽה :וַ יְ ִה֣י ַהּיֹ֔ום וַ ּיִ ַזְּב֖ח ֶאלְ ָקנָ ֑ה וְ נָ ַת֞ן לִ ְפנִ ּנָ ֣ה ִא ְׁשּתֹ֗ו ּולְ כָ ָ
ת־חּנָ ה֙ ָא ֵה֔ב ַוֽיהֹוָ ֖ה ָסגַ ֥ר ַר ְח ָ ֽמּה :וְ ִ ֽכ ֲע ַס ָּ֤תה ָצ ָֽר ָתּה֙ ּגַ ם־ּכַ ַ֔עס ַ ּֽב ֲעבּ֖ור ַה ְר ִע ָמּ֑ה
יִ ֵּת֛ן ָמנָ ֥ה ַא ַח֖ת ַא ָּפ֑יִ ם ּכִ ֤י ֶא ַ
ֹלתּה֙ ְּב ֵב֣ית יְ הֹוָ ֔ה ּכֵ ֖ן ַּתכְ ִע ֶסּ֑נָ ה וַ ִּת ְבּכֶ ֖ה וְ ל ֹ֥א
י־סגַ ֥ר יְ הֹוָ ֖ה ְּבעַ ֥ד ַר ְח ָ ֽמּה :וְ כֵ ֨ן יַ ֽעֲ ֶׂש֝ה ָׁשנָ ֣ה ְב ָׁשנָ ֗ה ִמ ֵּד֤י ֲע ָ
ִ ּֽכ ָ
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יׁשּ֗ה ַחּנָ ה֙ לָ ֶ֣מה ִת ְבּכִ ֔י וְ לָ ֶ֨מה֙ ל ֹ֣א ֽ ֹתאכְ לִ ֔י וְ לָ ֶ֖מה יֵ ַר֣ע לְ ָב ֵבְ֑ך ֲהלֹ֤וא ָ ֽאנֹכִ י֙ טֹ֣וב
֨אמר לָ ּ֝ה ֶאלְ ָקנָ ֣ה ִא ָ
ֹאכֽל :וַ ּיֹ ֶ
ת ַ
ל־מזּוזַ ֖ת
ל־הּכִ ֵּס֔א ַע ְ
יׁשב֙ ַע ַ
לָ ְ֔ך ֵ ֽמעֲ ָׂש ָר֖ה ָּב ִנֽים :וַ ָּת ָ֣קם ַחּנָ ֔ה ַ ֽא ֲח ֵר֛י ָאכְ לָ ֥ה ְב ִׁשל ֹ֖ה וְ ַ ֽא ֲח ֵר֣י ָׁש ֹת֑ה וְ עֵ לִ ֣י ַהּכ ֵֹה֗ן ֵ
ֹאמ֗ר יְ הֹוָ ֨ה צְ ָבאֹ֝ות ִאם־
ֵהיכַ ֥ל יְ הֹוָ ֽה :וְ ִה֖יא ָמ ַ֣רת נָ ֶ֑פׁש וַ ִּת ְת ַּפּלֵ ֥ל ַעל־יְ הֹוָ ֖ה ָּוב ֹכ֥ה ִת ְב ֶּכֽה :וַ ִּתּדֹ֙ר נֶ ֶ֝דר וַ ּת ַ
נָׁש֑ים ּונְ ַת ִּת֤יו ַלֽי ֹהֹוָ ה֙
ת־א ָמ ֶתָ֔ך וְ נָ ַֽת ָּת֥ה ַל ֲֽא ָ ֽמ ְתָך֖ זֶ ַ֣רע ֲא ִ
א־ת ְׁשּכַ ֣ח ֶא ֲ
ָר ֹא֥ה ִת ְר ֶא֣ה| ָ ּֽבעֳ נִ ֣י ֲא ָמ ֶתָ֗ך ּוזְ כַ ְר ַּת֨נִ י֙ וְ ֹֽל ִ
ת־ּפ ָיה:
ֹאׁשֹו :וְ ָהיָ ה֙ ּכִ ֣י ִה ְר ְּבתָ֔ה לְ ִה ְת ַּפּלֵ ֖ל לִ ְפנֵ ֣י יְ הֹוָ ֑ה וְ ֵעלִ ֖י ׁש ֵֹמ֥ר ֶא ִ ֽ
ּומֹור֖ה ל ֹא־יַ ֽעֲ לֶ ֥ה עַ ל־ר ֽ
ּכָ ל־יְ ֵמ֣י ַחּיָ ֔יו ָ
֨יה
֤אמר ֵאלֶ ָ ֙
וְ ַחּנָ ֗ה ִ֚היא ְמ ַד ֶּב ֶ֣רת עַ ל־לִ ָּבּ֔ה ַ֚רק ְׂש ָפ ֶת ָ֣יה נָ עֹ֔ות וְ קֹולָ ּ֖ה ל ֹ֣א יִ ָּׁש ֵמ֑עַ וַ ּיַ ְח ָׁש ֶב ָ֥ה עֵ לִ ֖י לְ ִׁשּכ ָ ֹֽרה :וַ ּיֹ ֶ
ּ֨וח ָא ֹנ֔כִ י וְ יַ ֥יִ ן
֨אמר֙ ל ֹ֣א ֲאדֹנִ ֔י ִא ָּׁש֤ה ְק ַׁשת־ר ַ ֙
ד־מ ַת֖י ִּת ְׁש ַּתּכָ ִר֑ין ָה ִס ִ֥ירי ֶאת־יֵ ינֵ ְ֖ך ֵ ֽמ ָע ָלֽיִ ְך :וַ ַּת ַ֨ען ַחּנָ ֤ה וַ ֹּת ֶ
עֵ לִ ֔י עַ ָ
י־מרֹ֥ב ִׂש ִיח֛י
ת־ּבלִ ּיָ ַ֑על ִ ּֽכ ֵ
ת־א ָמ ְ֣תָך֔ לִ ְפנֵ ֖י ַּב ְ
ל־ּת ֵּתן֙ ֶא ֲ
ת־נַפ ִׁש֖י לִ ְפנֵ ֥י יְ הָֹוֽהַ :א ִ
וְ ֵׁשכָ ֖ר ל ֹ֣א ָׁש ִת ִ֑יתי וָ ֶֽא ְׁש ֹּפְ֥ך ֶא ְ
ת־ׁש֣לָ ֵתְ֔ך ֲא ֶׁש֥ר ָׁש ַא֖לְ ְּת ֵ ֽמ ִע ּֽמֹו:
ֽאֹלה֣י יִ ְׂש ָר ֵא֗ל יִ ֵּתן֙ ֶא ֵ
֖אמר לְ כִ ֣י לְ ָׁשלֹ֑ום ֵו ֵ
ד־הּנָ ה :וַ ּיַ ֧עַ ן עֵ לִ ֛י וַ ּיֹ ֶ
וְ כַ עְ ִס֖י ִּד ַּב ְ֥ר ִּתי עַ ֵ ֽ
ֹא־היּו־לָ ּ֖ה ֽעֹוד :וַ ּיַ ְׁשּכִ ֣מּו ַב ֹּב ֶ֗קר
֕אמר ִּת ְמצָ ֧א ִׁש ְפ ָ ֽח ְתָך֛ ֵח֖ן ְּבעֵ ינֶ ֑יָך וַ ֵּת֨לֶ ְך ָ ֽה ִא ָּׁש֤ה לְ ַד ְרּכָ ּה֙ וַ ּתֹאכַ ֔ל ָּופנֶ ָ֥יה ל ָ ֽ
וַ ֹּת ֶ
ת־חּנָ ֣ה ִא ְׁשּתֹ֔ו וַ ּיִ זְ ּכְ ֶר ָ֖ה יְ הָֹוֽה :וַ ֽיְ ִהי֙
ל־ּב ָית֖ם ָ ֽה ָר ָמ ָ֑תה וַ ּיֵ ַ֤דע ֶאלְ ָקנָ ה֙ ֶא ַ
וַ ִּי ְֽׁש ַ ּֽת ֲחוּו֙ לִ ְפנֵ ֣י יְ הֹוָ ֔ה וַ ּיָ ֻׁש֛בּו וַ ּיָ ֹב֥אּו ֶא ֵ
מּוא֔ל ּכִ ֥י ֵ ֽמיְ הֹוָ ֖ה ְׁש ִאלְ ִ ּֽתיו :וַ ּיַ ַ֛על ָה ִא֥יׁש ֶאלְ ָקנָ ֖ה
ת־ׁשמֹו֙ ְׁש ֵ
לִ ְת ֻקפֹ֣ות ַהּיָ ִמ֔ים וַ ַּת ַ֥הר ַחּנָ ֖ה וַ ֵּת֣לֶ ד ֵּב֑ן וַ ִּת ְק ָר֤א ֶא ְ
יׁשּ֗ה ַע֣ד יִ ּגָ ֵמ֤ל ַהּנַ ַ֨ער֙
י־א ְמ ָר֣ה לְ ִא ָ
ל־ּביתֹ֑ו לִ זְ ֹּב ַ֧ח ַלֽיהֹוָ ֛ה ֶאת־זֶ ַ֥בח ַהּיָ ִמ֖ים וְ ֶאת־נִ ְד ֽרֹו :וְ ַחּנָ ֖ה ל ֹ֣א עָ לָ ָ֑תה ּכִ ָ ֽ
וְ כָ ֵ
יׁשּ֝ה ֲע ִׂש֧י ַהּטֹ֣וב ְּב ֵעינַ ֗יִ ְך ְׁש ִבי֙
֣אמר לָ ּה֩ ֶאלְ ָקנָ ֨ה ִא ָ
עֹולֽם :וַ ּיֹ ֶ
ת־ּפ ֵנ֣י יְ הֹוָ ֔ה וְ יָ ַׁ֥שב ָׁש֖ם ַעד־ ָ
וַ ֲֽה ִ ֽבא ִֹת֗יו וְ נִ ְר ָאה֙ ֶא ְ
ת־ּבנָ ּ֔ה ַעד־ּגָ ְמלָ ּ֖ה א ֹֽתֹו :וַ ַ ּֽת ֲעלֵ ֨הּו ִע ָּמּ֝ה
ת־ּד ָברֹ֑ו וַ ֵּת ֶׁ֤שב ָ ֽה ִא ָּׁשה֙ וַ ֵּת֣ינֶק ֶא ְ
עַ ד־ּגָ ְמלֵ ְ֣ך ֹאתֹ֔ו ַאְ֛ך ֵיָק֥ם יְ הֹוָ ֖ה ֶא ְ
לׁשה֙ וְ ֵא ָיפ֨ה ַא ַח֥ת ֶק ַ֨מח֙ וְ נֵ ֶ֣בל יַ ֔יִ ן וַ ְּת ִב ֵא֥הּו ֵ ֽבית־יְ הֹוָ ֖ה ִׁשלֹ֑ו וְ ַהּנַ ַ֖ער נָ ַֽערַ :וּֽיִ ְׁש ֲחטּ֖ו
ַּכ ֲֽא ֶׁש֣ר ּגְ ָמלַ ּ֗תּו ְּב ָפ ִר֤ים ְׁש ָ
֙אמר֙ ִּב֣י ֲאדֹנִ ֔י ֵח֥י ְנַפ ְׁשָך֖ ֲאדֹנִ ֑י ֲאנִ ֣י ָ ֽה ִא ָּׁש֗ה ַהּנִּצֶ ֶ֤בת עִ ְּמכָ ה֙ ָּבזֶ ֔ה
ת־הּנַ ֖עַ ר ֶאל־עֵ ִ ֽלי :וַ ֹּת ֶ
ת־ה ָּפ֑ר וַ ִּיָב֥אּו ֶא ַ
ֶא ַ
ת־ׁש ֵא֣לָ ִת֔י ֲא ֶׁש֥ר ָׁש ַא֖לְ ִּתי ֵ ֽמ ִע ּֽמֹו :וְ גַ ֣ם ָ ֽאנֹכִ ֗י
ל־הּנַ ֥עַ ר ַהּזֶ ֖ה ִה ְת ַּפּלָ ֑לְ ִּתי וַ ּיִ ֵּת֨ן יְ הֹוָ ֥ה לִ י֙ ֶא ְ
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ֖ל ֶאל־יְ הֹוָ ֽהֶ :א ַ
ֹאמ֔ר
ל־הּיָ ִמים֙ ֲא ֶׁש֣ר ָהיָ ֔ה הּ֥וא ָׁשאּ֖ול ַלֽיהֹוָ ֑ה וַ ּיִ ְׁש ַּת֥חּו ָׁש֖ם ַלֽיהָֹוֽה :וַ ִּת ְת ַּפּלֵ ֤ל ַחּנָ ה֙ וַ ּת ַ
ִה ְׁש ִאלְ ִּת֨יהּו֙ ַלֽיהֹוָ ֔ה ּכָ ַ
֣י־א֣ין
ין־קדֹ֥וׁש ַּכֽיהֹוָ ֖ה ּכִ ֵ
יׁש ָּוע ֶ ֽתָךֵ :א ָ
ֹ֣ויְב֔י ּכִ ֥י ָׂש ַמ ְ֖ח ִּתי ִּב ֽ
עָ לַ ֤ץ לִ ִּבי֙ ַ ּֽביהֹוָ ֔ה ָר ָ֥מה ַק ְרנִ ֖י ַ ּֽביהֹוָ ֑ה ָר ַ֤חב ִּפי֙ ַעל־א ַ
ל־ּת ְרּבּ֤ו ְת ַד ְּברּו֙ ּגְ ב ָֹה֣ה גְ ב ָֹה֔ה יֵ צֵ ֥א ָע ָת֖ק ִמ ִּפיכֶ ֑ם ּכִ ֣י ֵא֤ל ֵּדעֹות֙ יְ הֹוָ ֔ה וְ לֹ֥וולא
ֽאֹלהינּוַ :א ַ
ִּבלְ ֶּתָ֑ך וְ ֵא֥ין צּ֖ור ֵּכ ֵ ֽ
כתיב נִ ְתּכְ נּ֖ו עֲ לִ לֽ ֹותֶ :ק ֶׁ֥שת ּגִ ּב ִֹר֖ים ַח ִּת֑ים וְ נִ כְ ָׁשלִ ֖ים ָא֥זְ רּו ָ ֽחיִ לְׂ :ש ֵב ִע֤ים ַּבּלֶ ֨ ֶֶחם֙ נִ ְׂשּכָ ֔רּו ְּור ֵע ִב֖ים ָח ֵדּ֑לּו ַעד־
ּומעֲ ִׁש֑יר
מֹור֣יׁש ַ ֽ
מֹור֥יד ְׁשאֹ֖ול וַ ּיָ ַֽעל :יְ הֹוָ ֖ה ִ
עֲ ָק ָרה֙ יָ ֽלְ ָד֣ה ִׁש ְבעָ ֔ה וְ ַר ַּב֥ת ָּבנִ ֖ים ֻא ְמ ָלֽלָ ה :יְ הֹוָ ֖ה ֵמ ִמ֣ית ְּומ ַחּיֶ ֑ה ִ
הֹוׁשיב֙ ִעם־נְ ִד ִיב֔ים וְ כִ ֵּס֥א כָ בֹ֖וד יַ נְ ִחלֵ ֑ם ּכִ ֤י
רֹומםֵ :מ ִק֨ים ֵ ֽמעָ ָפ֝ר ָּד֗ל ֵ ֽמ ַא ְׁש ֹּפת֙ יָ ִר֣ים ֶא ְביֹ֔ון לְ ִ
ף־מ ֵ ֽ
ַמ ְׁש ִּפ֖יל ַא ְ
ר־איש:
ַלֽיהֹוָ ה֙ ְמצֻ ֵ֣קי ֶא ֶ֔רץ וַ ּיָ ֶׁ֥שת עֲ לֵ ֶיה֖ם ֵּת ֵבֽלַ :רגְ לֵ ֤י ֲח ִס ָידו֙ יִ ְׁשמֹ֔ר ְּור ָׁש ִע֖ים ַּבח ֶׁ֣שְך יִ ָּדּ֑מּו ּכִ י־ל ֹ֥א ְּב ֹכ ַ֖ח יִ גְ ַּב ִ ֽ
י־א ֶ֑רץ וְ יִ ֶּתן־ ֹע֣ז לְ ַמלְ ּכֹ֔ו וְ יָ ֵר֖ם ֶק ֶ֥רן ְמ ִׁש ֽיחֹו:
יְ הֹוָ ֞ה יֵ ַ ֽחּתּו ְמ ִר ָיב֗ו עָ לָ ו֙ ַּב ָּׁש ַמ֣יִ ם יַ ְרעֵ ֔ם יְ הֹוָ ֖ה יָ ִד֣ין ַא ְפ ֵס ָ
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הפטרה ליום שני של ראש השנה
ּ֚כֹה ָא ַמ֣ר יְ הֹוָ ֔ה ָמצָ ֥א ֵחן֙ ַּב ִּמ ְד ָּב֔ר עַ ֖ם ְׂש ִר ֵ֣ידי ָח ֶ֑רב ָהלֹ֥וְך לְ ַה ְרּגִ יעֹ֖ו יִ ְׂש ָר ֵ ֽאלֽ ֵ :מ ָרחֹ֕וק יְ הֹוָ ֖ה נִ ְר ָא֣ה לִ ֑י
וְ ַ ֽא ֲה ַב֤ת עֹולָ ֙ם ֲא ַה ְב ִּת֔יְך עַ ל־ּכֵ ֖ן ְמ ַׁשכְ ִּת֥יְך ָ ֽח ֶסד :עֹ֤וד ֶא ְבנֵ ְך֙ וְ נִ ְבנֵ ֔ית ְּבתּולַ ֖ת יִ ְׂש ָר ֵא֑ל עֹ֤וד ַּת ְע ִּד֣י ֻת ַּפ֔יִ ְך
ׁש ְמרֹ֑ון נָ ְֽטעּ֥ו ֽ ֹנ ְט ִע֖ים וְ ִח ֵּלֽלּוּ :כִ ֣י יֶ ׁש־יֹ֔ום ָ ֽק ְראּ֥ו
וְ יָ צָ ֖את ִּב ְמחֹ֥ול ְמ ַ ֽׂש ֲח ִ ֽקים :עֹ֤וד ִּת ְּטעִ ֣י כְ ָר ִמ֔ים ְּב ָה ֵר֖י ֽ ֹ
ֹלהינּוּ :כִ י־ ֹכ֣ה| ָא ַמ֣ר יְ הֹוָ ֗ה ָרּנּ֤ו לְ יַ ֲֽע ֹקב֙ ִׂש ְמ ָח֔ה
ֽ ֹנצְ ִר֖ים ְּב ַה֣ר ֶא ְפ ָר֑יִ ם ֚קּומּו וְ נַ ֽעֲ לֶ ֣ה צִ ּיֹ֔ון ֶאל־יְ הֹוָ ֖ה ֱא ֵ ֽ
ת־ע ְּמָך֔ ֵא֖ת ְׁש ֵא ִר֥ית יִ ְׂש ָר ֵ ֽאלִ :הנְ נִ י֩ ֵמ ִב֨יא
הֹוׁש֤ע יְ הֹוָ ה֙ ֶא ַ
וְ ַ ֽצ ֲהלּ֖ו ְּברֹ֣אׁש ַהּגֹויִ ֑ם ַה ְׁש ִמ֤יעּו ַ ֽהלְ לּו֙ וְ ִא ְמרּ֔ו ַ
י־א ֶ֒רץ֒ ָּ֚בם ִעּוֵ ֣ר ִּופ ֵּס ַ֔ח ָה ָר֥ה וְ יֹלֶ ֶ֖דת יַ ְח ָּד֑ו ָק ָה֥ל ּגָ דֹ֖ול יָ ׁשּ֥ובּו ֵ ֽהּנָ ה:
אֹות֝ם ֵמ ֶא ֶ֣רץ צָ פֹ֗ון וְ ִק ַּבצְ ִּתים֘ ִמּיַ ְרּכְ ֵת ָ
ָ
י־היִ ִ֤יתי לְ יִ ְׂש ָר ֵאל֙
ִּב ְבכִ ֣י יָ ֹב֗אּו ּוֽ ְב ַ ֽת ֲחנּונִ ים֘ ֽא ִֹובילֵ ם֒ ֽאֹולִ יכֵ ם֙ ֶאל־נַ ֲ֣חלֵ י ַמ֔יִ ם ְּב ֶד ֶ֣רְך יָ ָׁש֔ר ל ֹ֥א יִ ָּכ ְֽׁשלּ֖ו ָּבּ֑ה ִ ּֽכ ָ
לְ ָא֔ב וְ ֶא ְפ ַר֖יִ ם ְּב ֹכ ִ֥רי ֽהּואִׁ :ש ְמעּ֤ו ְד ַבר־יְ הֹוָ ה֙ ּגֹויִ ֔ם וְ ַהּגִ ֥ידּו ָ ֽב ִאּיִ ֖ים ִמ ֶּמ ְר ָח֑ק וְ ִא ְמרּ֗ו ְמזָ ֵר֤ה יִ ְׂש ָר ֵאל֙ יְ ַק ְּבצֶ ּ֔נּו
י־פ ָד֥ה יְ הֹוָ ֖ה ֶאת־יַ ֲֽע ֹק֑ב ּוגְ ָאלֹ֕ו ִמּיַ ֖ד ָחזָ ֥ק ִמ ֶ ּֽמּנּוָּ :וב֘אּו֘ וְ ִרּנְ נּ֣ו ִב ְמ ֽרֹום־צִ ּיֹון֒ וְ נָ ֲֽהרּ֞ו
ּוׁש ָמרֹ֖ו ּכְ רֹעֶ ֥ה עֶ ְד ֽרֹוּֽ ִ :כ ָ
ְ
א־יֹוס֥יפּו
ל־ּבנֵ י־ צֹ֖אן ָּוב ָק֑ר וְ ָ ֽהיְ ָת֤ה נַ ְפ ָׁשם֙ ּכְ גַ ֣ן ָרוֶ ֔ה וְ ֹֽל ִ
ל־ּתירׁ֣ש וְ עַ ל־יִ צְ ָה֔ר וְ עַ ְ
ל־ּדגָ ן֙ וְ ַע ִ
ֶאל־טּ֣וב יְ הֹוָ ֗ה עַ ָ
ּוב ֻח ִר֥ים ּוזְ ֵקנִ ֖ים יַ ְח ָּד֑ו וְ ָ ֽה ַפכְ ִּת֨י ֶא ְבלָ ֤ם לְ ָׂשׂשֹון֙ וְ נִ ַ֣ח ְמ ִּת֔ים
לְ ַ ֽד ֲא ָב֖ה ֽעֹודָ :א֣ז ִּת ְׂש ַמ֤ח ְּבתּולָ ה֙ ְּב ָמחֹ֔ול ַ ֽ
ת־טּוב֥י יִ ְׂש ָּב֖עּו נְ ֻאם־יְ ה ָֹוֽהֹּ :כ֣ה| ָא ַמ֣ר יְ הֹוָ ֗ה
ִ
וְ ִׂש ַּמ ְח ִּת֖ים ִ ֽמיגֹונָ ֽם :וְ ִרּוֵ ִית֛י נֶ ֶ֥פׁש ַה ֹּֽכ ֲהנִ ֖ים ָּד ֶׁ֑שן וְ עַ ִּמ֛י ֶא
ל־ּבנֶ ָ֖יה ּכִ ֥י ֵאינֶ ּֽנּוֹּ :כ֣ה|
ל־ּבנֶ ָ֑יה ֵ ֽמ ֲאנָ ֛ה לְ ִהּנָ ֵח֥ם ַע ָ
רּור֔ים ָר ֵח֖ל ְמ ַבּכָ ֣ה עַ ָ
קֹ֣ול ְּב ָר ָמ֤ה נִ ְׁש ָמע֙ נְ ִהי֙ ְּבכִ ֣י ַת ְמ ִ
ָא ַמ֣ר יְ הֹוָ ֗ה ִמנְ עִ ֤י קֹולֵ ְך֙ ִמ ֶּב֔כִ י וְ עֵ ינַ ֖יִ ְך ִמ ִּד ְמעָ ֑ה ּכִ י֩ יֵ ׁ֨ש ָׂשכָ ֤ר לִ ְפעֻ ּלָ ֵתְך֙ נְ ֻ ֽאם־יְ הֹוָ ֔ה וְ ָׁש֖בּו ֵמ ֶא ֶ֥רץ אֹויֵ ֽב:
נֹוד֔ד יִ ַּס ְר ַּת֨נִ י֙ ָו ִֽאּוָ ֵס֔ר
בּולֽםָׁ :שמֹ֣ועַ ָׁש ַמ ְ֗ע ִּתי ֶא ְפ ַר֨יִ ם֙ ִמ ְת ֵ
ֽׁש־ּת ְקוָ ֥ה לְ ַ ֽא ֲח ִר ֵיתְ֖ך נְ ֻ ֽאם־יְ הֹוָ ֑ה וְ ָׁש֥בּו ָבנִ ֖ים לִ גְ ָ
וְ יֵ ִ
ׁשּובי֙ נִ ַח ְ֔מ ִּתי וְ ַ ֽא ֲח ֵרי ִהּוָ ְ֣ד ִע֔י ָס ַפ ְ֖ק ִּתי
י־א ֲח ֵר֤י ִ
ֹלהיּ :כִ ַ ֽ
ּכְ עֵ ֖גֶ ל ל ֹ֣א לֻ ָּמ֑ד ֲה ִׁש ֵב֣נִ י וְ ָאׁש ָּ֔ובה ּכִ ֥י ַא ָּת֖ה יְ הֹוָ ֥ה ֱא ָ ֽ
י־מ ֵּד֤י
ׁשּוע֔ים ִ ּֽכ ִ
עּוריֲ :ה ֵבן֩ יַ ִּק֨יר לִ ֝י ֶא ְפרַ֗יִ ם ִ֚אם יֶ ֣לֶ ד ַ ֽׁש ֲע ִ
֖אתי ֶח ְר ַּפ֥ת נְ ָ ֽ
עַ ל־יָ ֵרְ֑ך ֹּב ְׁ֤ש ִּתי וְ גַ ם־נִ כְ לַ ְ֔מ ִּתי ּכִ ֥י נָ ָׂש ִ
ַד ְּב ִרי֙ ּבֹ֔ו זָ ֹכ֥ר ֶאזְ ּכְ ֶרּ֖נּו עֹ֑וד עַ ל־ּכֵ ֗ן ָהמּ֤ו ֵמעַ י֙ לֹ֔ו ַר ֵח֥ם ֲא ַ ֽר ֲח ֶמּ֖נּו נְ ֻאם־יְ הֹוָ ֽה:
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אֹומר
ל־הּדֹורֹותָ .ה ֵאל ַהּנֶ ֱא ָמןָ .ה ֵ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם .צּור ּכָ ל ָה ֽעֹולָ ִמים .צַ ִּדיק ְּבכָ ַ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהינּו .וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ְּד ָב ֶ ֽריָך.
ּומ ַקּיֵ םֶׁ .שּכָ ל ְּד ָב ָריו ֱא ֶמת וָ ֶצ ֶֽדק :נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
עֹוׂשהַ .ה ְמ ַד ֵּבר ְ
וְ ֶ
וְ ָד ָבר ֶא ָחד ִמ ְּד ָב ֶ ֽריָךָ .אחֹור ל ֹא־יָ ׁשּוב ֵר ָיקםּ .כִ י ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך נֶ ֱֽא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָ ֽא ָּתהָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ הָ .ה ֵאל
ל־ּד ָב ָריו:
ַהּנֶ ֱא ָמן ְּבכָ ְ
ּתֹוׁשיעַ ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ הְ .מ ַׂש ֵ ּֽמ ַח
לּובת נֶ ֶֽפׁש ִ ֽ
ַר ֵחם עַ ל־צִ ּיֹון ּכִ י ִהיא ֵּבית ַחּיֵ ֽינּו .וְ לַ עֲ ַ
צִ ּיֹון ְּב ָבנֶ ָֽיה:
יחָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה יָ בֹא וְ יָ גֵ ל לִ ֵ ּֽבנּוַ .על
ֹלהינּוְּ .ב ֵאלִ ּיָ ֽהּו ַהּנָ ִביא עַ ְב ֶ ּֽדָךְּ .וב ַמלְ כּות ֵּבית ָּדוִ ד ְמ ִׁש ֶ ֽ
ַׂש ְּמ ֵ ֽחנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּכִ ְסאֹו ל ֹא יֵ ֶֽׁשב זָ ר .וְ ל ֹא יִ נְ ֲחלּו עֹוד ֲא ֵח ִרים ֶאת ּכְ בֹודֹוּ .כִ י ְּב ֵׁשם ָק ְד ְׁשָך נִ ְׁש ַ ּֽב ְע ָּת ּלֹוֶׁ .שּל ֹא יִ כְ ֶּבה נֵ רֹו
לְ עֹולָ ם וָ ֶעדָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ הָ .מגֵ ן ָּדוִ ד:
בֹודה .וְ עַ ל ַהּנְ ִב ִיאים( .וְ ַעל יֹום ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה ).וְ עַ ל יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ הֶׁ .שּנָ ַ ֽת ָּת
ּתֹורה .וְ עַ ל ָהעֲ ָ
עַ ל ַה ָ
מֹודים לָ ְך
ֹלהינּוֲ .אנַ ְֽחנּו ִ
ל־הּכֹל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
נּוחה) לְ כָ בֹוד ּולְ ִת ְפ ָ ֽא ֶרת :עַ ַ
ֹלהינּו (לִ ְק ֻד ָּׁשה וְ לִ ְמ ָ
ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ל־חי ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ עֶ דְּ .וד ָב ְרָך ֱא ֶמת וְ ַקּיָ ם לָ ַעדָּ :ברּוְך ַא ָּתה
אֹותְך .יִ ְת ָּב ַרְך ִׁש ְמָך ְּב ִפי ּכָ ַ
ּומ ָב ְרכִ ים ָ
ְ
(ה ַּׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון:
יְ הֹוָ הְ .מ ַק ֵּדׁש ַ

DRAFT
On the first day, Yekum Purkan is recited followed by Ashrei

ּומזֹונֵ י ְרוִ ֵיחי וְ ִסּיַ ְע ָּתא ִד ְׁש ַמּיָ א ַּוב ְריּות
ְיקּום ֻּפ ְר ָקן ִמן ְׁש ַמּיָ א ִחּנָ א וְ ִח ְס ָּדא וְ ַר ֲח ֵמי וְ ַחּיֵ י ֲא ִריכֵ י ְ
אֹוריְ ָתא:
הֹורא ַמעַ לְ יָ א .זַ ְר ָעא ַחּיָ א וְ ַקּיָ ָמא .זַ ְרעָ א ִּדי לָ א יִ ְפסֹוק וְ ִדי לָ א ְיִבטֹול ִמ ִּפ ְתּגָ ֵמי ַ
ּגּופא ּונְ ָ
ָ
יׁשי גַ לְ וָ ָתא
יׁשי כַ ּלֵ י ּולְ ֵר ֵ
יׁש ָתאִּ .די ְב ַא ְרעָ א ְדיִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִדי ְּב ָב ֶבל .לְ ֵר ֵ
בּור ָתא ַק ִּד ָ
לְ ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן ֲח ָ
יׁשי ְמ ִת ָיב ָתא ּולְ ַדּיָ נֵ י ִדי ָב ָבא :לְ כָ ל ַּתלְ ִמ ֵידיהֹון ּולְ כָ ל ַּתלְ ִמ ֵידי ַתלְ ִמ ֵידיהֹון ּולְ כָ ל ָמאן ְּד ָע ְס ִקין
ּולְ ֵר ֵ
יֹומיהֹון וְ יִ ֵּתן ַא ְרּכָ א לִ ְׁשנֵ יהֹון וְ יִ ְת ָּפ ְרקּון
אֹוריְ ָתאַ .מלְ ּכָ א ְדעָ לְ ָמא ָיְב ֵרְך יַ ְתהֹון יַ ִּפיׁש ַחּיֵ יהֹון וְ יַ ְסּגֵ א ֵ
ְּב ַ
ֹאמר
יׁשיןָ .מ ָרן ִּדי ִב ְׁש ַמּיָ א יְ ֵהא ְב ַסעְ ְּדהֹון ּכָ ל זְ ַמן וְ ִע ָּדן .וְ נ ַ
ּומן ּכָ ל ַמ ְרעִ ין ִּב ִ
וְ יִ ְׁש ֵּתזְבּון ִמן ּכָ ל עָ ָקא ִ
ָא ֵמן:
ּגּופא
ּומזֹונֵ י ְרוִ ֵיחי וְ ִסּיַ ְע ָּתא ִד ְׁש ַמּיָ א ַּוב ְריּות ָ
יְ קּום ֻּפ ְר ָקן ִמן ְׁש ַמּיָ א ִחּנָ א וְ ִח ְס ָּדא וְ ַר ֲח ֵמי וְ ַחּיֵ י ֲא ִריכֵ י ְ
אֹוריְ ָתא :לְ כָ ל
הֹורא ַמעַ לְ יָ א .זַ ְרעָ א ַחּיָ א וְ ַקּיָ ָמא זַ ְרעָ א ִּדי לָ א יִ ְפסֹוק וְ ִדי לָ א ְיִבטֹול ִמ ִּפ ְתּגָ ֵמי ַ
ּונְ ָ
יׁשא ָה ֵדין ַר ְב ְר ַבּיָ א עִ ם זְ עֵ ַרּיָ א ַט ְפלָ א ּונְ ַׁשּיָ אַ .מלְ ּכָ א ְדעָ לְ ָמא ָיְב ֵרְך יַ ְתכֹון יַ ִּפיׁש ַחּיֵ יכֹון
ְק ָהלָ א ַק ִּד ָ
יׁשיןָ .מ ָרן
ּומן ּכָ ל ַמ ְר ִעין ִּב ִ
יֹומיכֹון וְ יִ ֵּתן ַא ְרּכָ א לִ ְׁשנֵ יכֹון וְ ִת ְת ָּפ ְרקּון וְ ִת ְׁש ֵּתזְבּון ִמן ּכָ ל עָ ָקא ִ
וְ יַ ְסּגֵ א ֵ
ֹאמר ָא ֵמן:
ִּדי ִב ְׁש ַמיָ א יְ ֵהא ְב ַסעְ ְּדכֹון ּכָ ל זְ ַמן וְ עִ ָּדן .וְ נ ַ
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ עֲ קֹב .הּוא ָיְב ֵרְך ֶאת ּכָ ל ַה ָּק ָהל ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה ִעם ּכָ ל ְק ִהּלֹות
ִמי ֶׁש ֵּב ַרְך ֲא ֵ ֽ
ּומי
ּומי ֶׁש ְּמיַ ֲח ִדים ָּב ֵּתי כְ נֵ ִסּיֹות לִ ְת ִפּלָ הִ .
נֹות ֶיהם וְ כָ ל ֲא ֶׁשר לָ ֶהם ִ
ַה ּֽק ֶֹדׁשֵ .הם ּונְ ֵׁש ֶיהם ְּובנֵ ֶיהם ְּוב ֵ
אֹור ִחים ּוצְ ָד ָקה
ּנֹותנִ ים נֵ ר לַ ָּמאֹור וְ יַ ֽיִ ן לְ ִקּדּוׁש ּולְ ַה ְב ָּדלָ ה ַּופת לָ ְ
ּומי ֶׁש ְ
ֶׁש ָּב ִאים ְּבתֹוכָ ם לְ ִה ְת ַּפּלֵ לִ .
עֹוס ִקים ְּבצָ ְרכֵ י צִ ּבּור ֶּב ֱאמּונָ הַ .ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יְ ַׁשּלֵ ם ְׂשכָ ָרם וְ יָ ִסיר ֵמ ֶהם
לָ עֲ נִ ּיִ ים ♦ .וְ כָ ל ִמי ֶׁש ְ
ּגּופם וְ יִ ְסלַ ח לְ כָ ל עֲ וֹנָ ם .וְ יִ ְׁשלַ ח ְּב ָרכָ ה וְ ַהצְ לָ ָחה ְּבכָ ל ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵד ֶיהם ִעם ּכָ ל
ּכָ ל ַמ ֲחלָ ה וְ יִ ְר ָּפא לְ כָ ל ָ
ֹאמר ָא ֵמן:
יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֵח ֶיהם .וְ נ ַ
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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.

נֹורא
אֹלהים ְּבקֹול ִרּנָ הּ :כִ י־יְ הֹוָ ה ֶעלְ יֹון ָ
ל־העַ ִּמים ִּת ְקעּו־כָ ף ָהִ ֽריעּו לֵ ִ
י־ק ַֹרח ִמזְ מֹורּ :כָ ָ
לַ ְמנַ ֵ ּֽצ ַח לִ ְבנֵ ֽ
ר־לֽנּו ֶאת־נַ ֲחלָ ֵ ֽתנּו ֶאת ּגְ אֹון
ל־ה ָ ֽא ֶרץ :יַ ְד ֵּבר עַ ִּמים ַּת ְח ֵ ּֽתינּו ּולְ ֻא ִּמים ַ ּֽת ַחת ַרגְ ֵלֽינּוְ :יִב ַח ָ
ֶ ֽמלֶ ְך ּגָ דֹול עַ ל־ּכָ ָ
ֹלהים זַ ֵ ּֽמרּו זַ ְּמרּו לְ ַמלְ ֵּכֽנּו
ׁשֹופר :זַ ְּמרּו ֱא ִ
ֹלהים ִּב ְתרּועָ ה יְ הֹוָ ה ְּבקֹול ָ
ר־א ֵהב ֶ ֽסלָ ה :עָ לָ ה ֱא ִ
יַ עֲ קֹב ֲא ֶׁש ָ
ֹלהים יָ ַׁשב | ַעל־ּכִ ֵּסא ָק ְדׁשֹו:
ֹלהים עַ ל־ּגֹויִ ם ֱא ִ
ֹלהים זַ ְּמרּו ַמ ְׂשּכִ ילָ :מלַ ְך ֱא ִ
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ֱא ִ
זַ ֵ ּֽמרּוּ :כִ י ֶ ֽמלֶ ְך ּכָ ָ
י־א ֶרץ ְמאֹד נַ עֲ לָ ה:
אֹלהים ָמגִ ּנֵ ֶ ֽ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ּכִ י לֵ ִ
נְ ִד ֵיבי עַ ִּמים| נֶ ֱא ָ ֽספּו עַ ם ֱא ֵ
אתי יָ ּה עָ נָ ֽנִ י ַּב ֶּמ ְר ַחב יָ ּה:
ִמן ַה ֵּמצַ ר ָק ָ ֽר ִ
ק ֹולִ י ָׁש ָ ֽמעְ ָּת ַאל ַּתעְ ּלֵ ם ָאזְ נְ ָך לְ ַרוְ ָח ִתי לְ ַׁשוְ עָ ִתי:
רֹ אׁש ְּד ָב ְרָך ֱא ֶמת ּולְ עֹולָ ם ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפט צִ ְד ֶ ֽקָך:
עֲ רֹוב עַ ְב ְּדָך לְ טֹוב ַאל יַ עַ ְׁש ֻ ֽקנִ י זֵ ִדים:
ָׂשׂש ָאנֹכִ י עַ ל ִא ְמ ָר ֶ ֽתָך ּכְ מֹוצֵ א ָׁשלָ ל ָרב:
ֹותיָך ֶה ֱא ָ ֽמנְ ִּתי:
ט ּוב ַ ֽטעַ ם וָ ַ ֽדעַ ת לַ ְּמ ֵ ֽדנִ י ּכִ י ְב ִמצְ ֶ ֽ
ּומ ְׁש ָּפ ֶ ֽטיָך לַ ְּמ ֵ ֽדנִ י:
נִ ְדבֹות ִּפי ְרצֵ ה נָ א יְ הֹוָ ה ִ
ׁשֹופר:
ֹלהים ִּב ְתרּועָ ה יְ הֹוָ ה ְּבקֹול ָ
עָ לָ ה ֱא ִ
ׁשֹופר:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ ּוָ ֽנּו לִ ְׁש ֽמ ַֹע קֹול ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
יענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ֽה:
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁש ֶה ֱחיָ ֽנּו וְ ִקּיְ ָ ֽמנּו וְ ִהּגִ ָ ֽ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
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תקיעהׁ .שברים תרועה .תקיעה
תקיעהׁ .שברים תרועה .תקיעה
תקיעהׁ .שברים תרועה .תקיעה
Some recite the Yehi Ratzon prayers between blasts

רּוּק ֶמת ִּב ִיריעָ הַ ,על יְ ֵדי ַה ְּממּוּנֶ ה
ּתֹוק ִעיןְּ ,ת ֵהא ְמ ֶ
יְ ִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָךֶׁ ,ש ְּת ִקיעַ ת תשר"ת ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
(טרטיאל)ּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ִּק ַּבלְ ָּת עַ ל יְ ֵדי ֵאלִ יָ הּו ז"ל (וִ יׁשּועַ ַׂשר ַה ָּפנִ ים) וְ ַׂשר מט"טְּ ,ות ַמּלֵ א ָעלֵ ינּו
ְּב ַר ֲח ִמיםָּ .ברּוְך ַא ָּתה ַּבעַ ל ָה ַר ֲח ִמים:
תקיעהׁ .שברים .תקיעה:
תקיעהׁ .שברים .תקיעה:
תקיעהׁ .שברים .תקיעה:
יֹושב
ּתֹוקעִ יםֶׁ ,ש ַּתעֲ ֶׂשה עֲ ָט ָרה ִמ ֶּמּנָ ה ,לִ ְהיֹות עֹולָ ה וְ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָךֶׁ ,ש ְּת ִקיעַ ת תש"ת ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
טֹובהְּ ,ות ַמלֵ א עָ לֵ ינּו ְּב ַר ֲח ִמיםָּ .ברּוְך ַא ָּתה ַּב ַעל
ֹלהי ַהּצְ ָבאֹות ,וְ יַ עֲ ֶׂשה עִ ָמנּו אֹות לְ ָ
ְּברֹאׁש ֱא ֵ
ָה ַר ֲח ִמים:
תקיעה .תרועה .תקיעה:
תקיעה .תרועה .תקיעה:
תקיעה .תרועה .תקיעה גדֹולה:
ּׁשֹופר,
בֹותינּוֶׁ ,שּיַ עֲ לּו ֵאּלּו ַה ַּמלְ ָאכִ יםַ ,הּיֹוצְ ִאים ִמן ַה ָ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ְּובכֵ ן יְ ִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ,יְ יָ ֱא ֵ
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בֹודָך,
ּומן תר"ת ,לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ
ּומן תש"תִ ,
ּומן תשר"ת ִ
ּומן ַה ְּתרּועָ הִ ,
ּומן ַה ְּׁש ָב ִריםִ ,
ּומן ַה ְּת ִקיעָ הִ ,
ִ
ֹאתינּו:
וְ יַ ְמלִ יצּו טֹוב ַּבעֲ ֵדנּו ,לְ כַ ֵּפר עַ ל ּכָ ל ַחּט ֵ
יֹודעֵ י ְתרּועָ ה .יְ הֹוָ ה ְּבאֹור ָּפנֶ ֽיָך יְ ַהּלֵ כּון:
ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ְ
ְּב ִׁש ְמָך יְ גִ ילּון ּכָ ל ַהּיֹוםְּ ,ובצִ ְד ָק ְתָך יָ ֽרּומּו:
ּכִ י ִּת ְפ ֶ ֽא ֶרת עֻ ּזָ ֽמֹו ָ ֽא ָּתהִּ ,וב ְרצֹונְ ָך ָּתרּום ַק ְרנֵ ֽנּו:
יתָך עֹוד יְ ַהלְ לֽ ּוָך ֶ ּֽסלָ ה:
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶ ֽ
ַא ְׁש ֵרי ְ
לֹוהי ַה ֶ ּֽמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה
רֹומ ְמָך ֱא ַ
ֹלהיוְּ :ת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד ֲא ִ
ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁש ָּכֽכָ ה ּלֹו ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשיְ הֹוָ ה ֱא ָ
ּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו
ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ דְּ :בכָ ל־יֹום ֲא ָב ְר ֶכֽךָ וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ דּ :גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְ
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ א ֶ ֹֽתיָך ָא ִ ֽׂש ָיחה :וֶ ֱעזּוז
ֵאין ֵ ֽח ֶקרּ :דֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח ַמעֲ ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶ ֹֽתיָך יַ ִּגֽידּוֲ :ה ַדר ּכְ בֹוד ֶ ֽ
ב־טּובָך ִ ֽיַּביעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך יְ ַרּנֵ ֽנּוַ :חּנּון וְ ַרחּום יְ הֹוָ ה ֶ ֽא ֶרְך ַא ַ ּֽפיִ ם
ְ
ֹאמרּו ּוגְ ֻדּלָ ְתָך ֲא ַס ְּפ ֶ ֽרּנָ ה :זֵ ֽכֶ ר ַר
נֹורא ֶ ֹֽתיָך י ֵ
ְ
ל־מעֲ ֶ ֽׂשיָך וַ ֲח ִס ֶ ֽידיָך ָיְב ְרכֽ ּוכָ הּ :כְ בֹוד
יֹודּוָך יְ הֹוָ ה ּכָ ַ
ל־מעֲ ָׂשיוֽ :
ל־ח ֶסד :טֹוב־יְ הֹוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו ַעל־ּכָ ַ
ּוגְ ָד ָ ֽ
כּותָך ַמלְ כּות
הֹודיעַ לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ּגְ בּור ָֹתיו ּוכְ בֹוד ֲה ַדר ַמלְ כּותֹוַ :מלְ ְ
בּור ְתָך יְ ַד ֵ ּֽברּו :לְ ִ ֽ
ֹאמרּו ּוגְ ָ
כּותָך י ֵ
ַמלְ ְ
פּופיםֵ :עינֵ י־כֹל ֵא ֶלֽיָך
ל־הּכְ ִ
זֹוקף לְ כָ ַ
ל־הּנ ְֹפלִ ים וְ ֵ
סֹומְך יְ הֹוָ ה לְ כָ ַ
ּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל־ּדֹור וָ דֹרֵ :
ּכָ ל־עֹלָ ִמים ֶ
ל־חי ָרצֹון :צַ ִּדיק יְ הֹוָ ה ְּבכָ ל־
ּומ ְׂש ִ ּֽביעַ לְ כָ ַ
ּפֹות ַח ֶאת־יָ ֶ ֽדָך ַ
ת־אכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹוֽ ֵ :
נֹותן־לָ ֶהם ֶא ָ
יְ ַׂש ֵ ּֽברּו וְ ַא ָּתה ֵ
ל־מעֲ ָׂשיוָ :קרֹוב יְ הֹוָ ה לְ כָ ל־ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר יִ ְק ָר ֻ ֽאהּו ֶב ֱא ֶמתְ :רצֹון־יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶׂשה
ְּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד ְּבכָ ַ
ל־ה ְר ָׁש ִעים יַ ְׁש ִמידְּ ♦ :ת ִהּלַ ת יְ הֹוָ ה
ׁשֹומר יְ הֹוָ ה ֶאת־ּכָ ל־א ֲֹה ָביו וְ ֵאת ּכָ ָ
יֹוׁשיעֵ םֵ :
ת־ׁשוְ עָ ָתם יִ ְׁש ַמע וְ ִ
וְ ֶא ַ
ל־ּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד :וַ ֲאנַ ְֽחנּו נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ ַעד־עֹולָ ם ַהלְ לּויָ ּה:
יְ ַד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך ּכָ ָ
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ת־ׁשם יְ הֹוָ ה ּכִ י־נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו לְ ַבּדֹו:
יְ ַהלְ לּו ֶא ֵ
ל־ח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהלְ לּויָ ּה:
ל־א ֶרץ וְ ָׁש ָ ֽמיִ ם :וַ ּיָ ֶֽרם ֶ ֽק ֶרן לְ עַ ּמֹו ְּת ִהּלָ ה לְ כָ ֲ
הֹודֹו עַ ֶ ֽ
First Day

ִמזְ מֹור לְ ָדוִ ד ָהבּו לַ יהֹוָ ה ְּבנֵ י ֵאלִ ים ָהבּו לַ יהֹוָ ה ּכָ בֹוד וָ עֹזָ :הבּו לַ יהֹוָ ה ּכְ בֹוד ְׁשמֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהֹוָ ה
ל־מיִ ם ַר ִּבים :קֹול־יְ הֹוָ ה ַּבּכֽ ַֹח קֹול
ל־הּכָ בֹוד ִה ְרעִ ים יְ הֹוָ ה עַ ַ ֽ
ל־ה ָ ּֽמיִ ם ֵא ַ
ת־ק ֶֹדׁש :קֹול יְ הֹוָ ה עַ ַ
ְּב ַה ְד ַר ֽ
מֹו־עגֶ ל לְ ָבנֹון
ת־א ְרזֵ י ַהּלְ ָבנֹון :וַ ּיַ ְר ִק ֵידם ּכְ ֵ ֽ
יְ הֹוָ ה ֶּב ָה ָדר :קֹול יְ הֹוָ ה ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים וַ יְ ַׁש ֵּבר יְ הֹוָ ה ֶא ַ
ן־ר ֵא ִמים :קֹול־יְ הֹוָ ה חֹצֵ ב לַ ֲהבֹות ֵאׁש :קֹול יְ הֹוָ ה יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר יָ ִחיל יְ הֹוָ ה ִמ ְד ַּבר
וְ ִׂש ְריֹון ּכְ מֹו ֶב ְ
ָק ֵדׁש :קֹול יְ הֹוָ ה יְ חֹולֵ ל ַאּיָ לֹות וַ ּיֶ ֱחׂשף יְ עָ רֹות ְּוב ֵהיכָ לֹו ּכֻ ּלֹו א ֵֹמר ּכָ בֹוד :יְ הֹוָ ה לַ ַמּבּול יָ ָׁשב וַ ּיֵ ֶֽׁשב
יְ הֹוָ ה ֶ ֽמלֶ ְך לְ עֹולָ ם :יְ הֹוָ ה עֹז לְ עַ ּמֹו יִ ֵּתן יְ הֹוָ ה ָיְב ֵרְך ֶאת־עַ ּמֹו ַב ָּׁשלֹום:
Second Day

לֹואּה ֵּת ֵבל וְ יֽ ְׁש ֵבי ָבּהּ :כִ י־הּוא עַ ל־יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ ַעל־נְ ָהרֹות יְ כֹונְ נֶ ָֽה:
ּומ ָ
לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהֹוָ ה ָה ָ ֽא ֶרץ ְ
ּומי יָ קּום ִּב ְמקֹום ָק ְדׁשֹו :נְ ִקי כַ ַ ּֽפיִ ם ַּובר־לֵ ָבב ֲא ֶׁשר ל ֹא־נָ ָׂשא לַ ָּׁשוְ א נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא
ִמי־יַ עֲ לֶ ה ְב ַהר־יְ הֹוָ ה ִ
ּדֹור ָׁשיו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ ֽיָך יַ ֲעקֹב
ֹלהי יִ ְׁשעֹו :זֶ ה ּדֹור ְ
נִ ְׁש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה :יִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
אׁשיכֶ ם וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה
ֶ ֽסלָ הְׂ :שאּו ְׁשעָ ִרים ָר ֵ
ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי
אׁשיכֶ ם ְ
עִ ּזּוז וְ גִ ּבֹור יְ הֹוָ ה ּגִ ּבֹור ִמלְ ָח ָמהְׂ :שאּו ְׁשעָ ִרים ָר ֵ
הּוא זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד ֶ ֽסלָ ה:
נּוח ֶ ֽתָך ַא ָּתה וַ ֲארֹון ֻעּזֶ ָֽךּ :כ ֲֹהנֶ ֽיָך
קּומה יְ הֹוָ ה לִ ְמ ָ
ׁשּובה יְ הֹוָ ה ִר ְבבֹות ַאלְ ֵפי יִ ְׂש ָר ֵאלָ :
ֹאמר ָ
ְּובנֻ חֹה י ַ
ּתֹור ִתי
יחָךּ :כִ י ֶל ַֽקח טֹוב נָ ַ ֽת ִּתי לָ כֶ ם ָ
יִ לְ ְּבׁשּו ֶצ ֶֽדק וַ ֲח ִס ֶ ֽידיָך יְ ַרּנֵ ֽנּוַּ :בעֲ בּור ָּדוִ ד עַ ְב ֶ ּֽדָך ַאל ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶ ֽ
יבֹות ָיה ָׁשלֹום:
ֽיה ַּד ְרכֵ י ֽנ ַֹעם וְ כָ ל נְ ִת ֶ ֽ
ֽיה ְמ ֻא ָּׁשרְּ :ד ָר ֶכ ָ
תֹומ ֶכ ָ
ַאל ַּתעֲ זֽ ֹבּו :עֵ ץ ַחּיִ ים ִהיא לַ ַּמ ֲחזִ ִיקים ָּבּה וְ ְ
יבנּו יְ הֹוָ ה ֵא ֶלֽיָך וְ נָ ֽׁש ָּובה ַח ֵּדׁש יָ ֵ ֽמינּו ּכְ ֶ ֽק ֶדם:
ֲה ִׁש ֵ ֽ
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תפילת מוסף
אתי לַ עֲ מֹד ּולְ ִה ְת ַחּנֵ ן לְ ָפנֶ ֽיָך עַ ל ַע ְּמָך
יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות יִ ְׂש ָר ֵאלּֽ ָ .ב ִ
ִהנְ נִ י ֶהעָ נִ י ִמ ַ ּֽמעַ ׂש ,נִ ְרעַ ׁש וְ נִ ְפ ַחד ִמ ַ ּֽפ ַחד ֵ
ֹלהי
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ְׁשלָ ֽחּונִ יַ .אף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאינִ י ּכְ ַדאי וְ ָהגּון לְ כָ ְך .לָ כֵ ן ֲא ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך ֱא ֵ
נֹוראֱ ,היֵ ה נָ א ַמצְ ִ ֽל ַיח
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאלַׁ .ש ַּדי ָאיֹום וְ ָ
אֹלהי יַ עֲ קֹב .יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה ֵאל ַרחּום וְ ַחּנּון ֱא ֵ
יִ צְ ָחק וֵ ֵ
ֹאתי וְ ַאל ְּת ַח ֵּיְבם
ַּד ְרּכִ י ֲא ֶׁשר ֲאנִ י הֹולֵ ְך לַ עֲ מֹד ּולְ ַב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים עָ לַ י וְ עַ ל ׁשֹולְ ָחי .נָ א ַאל ַּת ְפ ִׁש ֵיעם ְּב ַחּט ַ
ּופֹוׁשעַ ָ ֽאנִ י .וְ ַאל יִ ּכָ לְ מּו ִּב ְפ ָׁשעַ י וְ ַאל ֽיֵבֹוׁשּו ֵהם ִּבי וְ ַאל ֵאבֹוׁש ֲאנִ י ָּב ֶהם .וְ ַק ֵּבל
חֹוטא ֵ ֽ
ֹנֹותיּ .כִ י ֵ
ַּבעֲ ו ַ
ּומעֻ ָרב ְּב ַ ֽד ַעת ִעם ַה ְּב ִרּיֹות .וְ ִתגְ ַער
ְּת ִפּלָ ִתי ּכִ ְת ִפּלַ ת זָ ֵקן וְ ָרגִ יל ִּופ ְרקֹו נָ ֶאה ּוזְ ָקנֹו ְמגֻ ָּדל וְ קֹולֹו נָ עִ ים ְ
ּלּוגֽנּו עָ ֶלֽיָך ַא ֲה ָבה .וְ עַ ל ּכָ ל ְּפ ָׁשעִ ים ְּתכַ ֶּסה ְּב ַא ֲה ָבה .וְ כָ ל צָ רֹות וְ ָרעֹות
ַּב ָּׂש ָטן לְ ַבל יַ ְׂש ִטינֵ ֽנִ י .וִ ִיהי נָ א ִד ֵ
ֲה ָפְך נָ א לָ נּו ּולְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָׂשׂשֹון ּולְ ִׂש ְמ ָחה לְ ַחּיִ ים ּולְ ָׁשלֹוםָ .ה ֱא ֶמת וְ ַה ָּׁשלֹום ֱא ָ ֽהבּו וְ ל ֹא יְ ִהי ׁשּום
ּנֹורא.
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ עֲ קֹבָ .ה ֵאל ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ִמכְ ׁשֹול ִּב ְת ִפּלָ ִתי .וִ ִיהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
בֹודָך.
ֵאל עֶ לְ יֹוןֶ .א ְהיֶ ה ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ הֶׁ .שּכָ ל ַה ַּמלְ ָאכִ ים ֶׁש ֵהם ַמעֲ לֵ י ְת ִפּלֹותֽ ִ .יָביאּו ְת ִפּלָ ִתי לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ ֽ
ּנֹורא.
אֹותּה לְ ָפנֶ ֽיָךַּ .בעֲ בּור ּכָ ל ַהּצַ ִּד ִיקים וְ ַה ֲח ִס ִידים וְ ַהּיְ ָׁש ִריםַּ .ובעֲ בּור ּכְ בֹוד ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
וְ יַ ִ ּֽציגּו ָ
ׁשֹומעַ ְּת ִפּלָ ה:
ׁשֹומעַ ְּת ִפּלַ ת עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַר ֲח ִמיםָּ .ברּוְך ַא ָּתה ֵ ֽ
ּכִ י ַא ָּתה ֵ ֽ
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ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך נֶ ֱא ָמןַׁ .ש ַּדי ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹוןַ .ק ֵּבל ַׁשוְ עָ ִתי ְּב ָרצֹוןֱ ,אמֹוץ לְ ָב ִבי (ּכּוזּו ְּבמּוכְ ָסז ּכּוזּו) ֵאל ַחי.
ּוׁש ַמע ַהּיֹום ֲא ֶׁשר ַאעְ ִּתיר ַּב ֲע ִדי ְּוב ַעד ֵּב ִיתי ְּוב ַעד
ׁשֹופט ֶצ ֶֽדקַ .רחּום וְ ַחּנּוןַ ,ר ֵחם עָ לַ י ְ
ַּדּיָ ן ֱא ֶמתֵ .
עֲ ָד ִתי ַה ַּמ ְסּכִ ִימים עִ ִּמי ִּב ְת ִפּלָ ִתי .וְ ִתכְ ֹלל ְּת ִפּלָ ֵ ֽתנּו עִ ם ּכָ ל ְּת ִפּלֹות ַהיְ ָׁשרֹות וְ ַה ִּנְקּיֹות ֶׁשּיֵ ָעׂשּו ַהּיֹום
מׁשה ֶׁשּל ֹא ֽיֵבֹוׁשּו ׁשֹולְ ַחי ִּבי וְ ל ֹא
בֹודָך ּכְ מֹו ֶׁש ָח ַ ֽת ְר ָּת לִ ְת ִפּלַ ת ֶ
ְּבעַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ ַת ְחּתֹר ַ ּֽת ַחת ּכִ ֵּסא כְ ֶ ֽ
גֹואלִ יָ .א ֵמן ֶ ֽסלָ ה :יְ ִהי ָרצֹון לְ ָפנֶ ֽיָך ָאיֹום
צּורי וְ ֲ
ֲאנִ י ָּב ֶהם :יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ יָ ִ
נֹוראֶׁ .ש ִּת ֵּתן לִ י קֹול עָ ֵרב וְ נָ עִ ים ַהּיֹום .וְ ַאל יִ ְפ ַסק קֹולִ י .וְ ַאל ִי ַֽחר ּגְ רֹונִ י .וִ ֵיהא קֹולִ י נָ ִעים וְ ָחזָ קּ .כְ מֹו
וְ ָ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר וַ יְ ִהי קֹול ַהּׁש ָֹפר הֹולֵ ְך וְ ָחזֵ ק ְמ ֹאדָ .א ֵמן ֶ ֽסלָ ה:
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
אֹלהינּוֲ :אדֹנָ יְׂ ,ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ִּופי יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך:
ּכִ י ֵׁשם יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָרא ָהבּו ֹֽג ֶדל לֵ ֵ ֽ
אֹלהי יַ ֲעקֹב ָה ֵאל ַהּגָ דֹול
ֹלהי יִ צְ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
גֹואל לִ ְבנֵ י
ּומ ִביא ֵ
טֹובים וְ קֹונֵ ה ַהּכֹל וְ זֹוכֵ ר ַח ְס ֵדי ָאבֹות ֵ
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִ
ּנֹורא ֵאל עֶ לְ יֹון ֵ
ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ְבנֵ ֶיהם לְ ַ ֽמעַ ן ְׁשמֹו ְּב ַא ֲה ָבה:
ֹלהים ַחּיִ ים:
זָ כְ ֵ ֽרנּו לְ ַחּיִ ים ֶ ֽמלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַחּיִ ים וְ כָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַה ַחּיִ ים לְ ַמעַ נְ ָך ֱא ִ
ּומגֵ ןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ּומֹוׁשיעַ ָ
ֶ ֽמלֶ ְך עֹוזֵ ר ִ ֽ
הֹוׁשיעַ ְ :מכַ לְ ּכֵ ל ַחּיִ ים ְּב ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחּיֵ ה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים
ַא ָּתה גִ ּבֹור לְ עֹולָ ם ֲאדֹנָ י ְמ ַחּיֶ ה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ִ ֽ
יׁשנֵ י ָע ָפרִ ,מי כָ ֽמֹוָך ַ ּֽב ַעל ּגְ בּורֹות
ּומ ַקּיֵ ם ֱאמּונָ תֹו לִ ֵ
סּורים ְ
ּומ ִּתיר ֲא ִ
רֹופא חֹולִ ים ַ
נֹופלִ ים וְ ֵ
סֹומְך ְ
ַר ִּבים ֵ
ּומצְ ִ ֽמ ַיח יְ ׁשּועָ ה:
ּומ ַחּיֶ ה ַ
ֹומה ּלָ ְך ֶ ֽמלֶ ְך ֵמ ִמית ְ
ּומי ּֽד ֶ
ִ
צּוריו לְ ַחּיִ ים ְּב ַר ֲח ִמים:
ִמי כָ ֽמֹוָך ַאב ָה ַר ֲח ִמים זֹוכֵ ר יְ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה לְ ַה ֲחיֹות ֵמ ִתיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַחּיֵ ה ַה ֵּמ ִתים:
דֹוׁשים ְּבכָ ל יֹום יְ ַהלְ לֽ ּוָך ֶ ּֽסלָ ה:
ַא ָּתה ָקדֹוׁש וְ ִׁש ְמָך ָקדֹוׁש ְּוק ִ
את .וְ יִ ָיר ֽאּוָך ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ֹלהינּו עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך וְ ֵא ָימ ְתָך עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
ְּובכֵ ן ֵּתן ַּפ ְח ְּדָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
רּואים .וְ יֵ עָ ׂשּו כֻ ּלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונְ ָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ םּ .כְ מֹו ֶׁשּיָ ַ ֽד ְענּו
וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל ַה ְּב ִ
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את:
נֹורא עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
בּורה ִּב ִימינֶ ָֽך וְ ִׁש ְמָך ָ
ֹלהינּו ֶׁש ַה ִּׁשלְ טֹון לְ ָפנֶ ֽיָך עֹז ְּביָ ְדָך ּוגְ ָ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
דֹור ֶ ֽׁשיָך ִּופ ְתחֹון ֶּפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךִׂ .ש ְמ ָחה
טֹובה לְ ְ
ְּובכֵ ן ֵּתן ּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה לְ עַ ֶ ּֽמָך ְּת ִהּלָ ה לִ ֵיר ֶ ֽאיָך וְ ִת ְקוָ ה ָ
יחָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו:
לְ ַא ְר ֶצָֽך וְ ָׂשׂשֹון לְ עִ ֶ ֽירָך ּוצְ ִמ ַיחת ֶ ֽק ֶרן לְ ָדוִ ד עַ ְב ֶ ּֽדָך וַ עֲ ִריכַ ת נֵ ר לְ ֶבן־יִ ַׁשי ְמ ִׁש ֶ ֽ
עֹול ָֽתה ִּת ְק ָּפץ ִ ּֽפ ָיה .וְ כָ ל ָה ִר ְׁש ָעה
יׁש ִרים יַ עֲ לֽ ֹזּו וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִרּנָ ה יָ ִגֽילּו וְ ָ
ְּובכֵ ן צַ ִּד ִיקים יִ ְראּו וְ יִ ְׂש ָ ֽמחּו וִ ָ
ּכֻ ּלָ ּה ּכְ עָ ָׁשן ִּתכְ לֶ ה ּכִ י ַתעֲ ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽׁשלֶ ת זָ דֹון ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ:
ירּוׁש ַלֽיִ ם ִעיר ָק ְד ֶ ֽׁשָךּ .כַ ּכָ תּוב
בֹודָך ִּוב ָ
וְ ִת ְמלֹוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה לְ ַב ֶ ּֽדָך עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך ְּב ַהר צִ ּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ ֽ
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה:
ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽׁשָך יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
נֹורא ְׁש ֶ ֽמָך וְ ֵאין ֱאלֽ ַֹוּה ִמ ַּבלְ עָ ֶ ֽדיָךּ .כַ ּכָ תּוב וַ ּיִ גְ ַּבּה יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וְ ָה ֵאל ַה ָּקדֹוׁש
ָקדֹוׁש ַא ָּתה וְ ָ
נִ ְק ַּדׁש ִּבצְ ָד ָקהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ֶ ּֽמלֶ ְך ַה ָּקדֹוׁש:
רֹומ ְמ ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ַהּלְ ׁשֹונֹות .וְ ִק ַּד ְׁש ָ ּֽתנּו
אֹותנּו וְ ָר ִ ֽצ ָית ָ ּֽבנּו .וְ ַ
ַא ָּתה ְב ַח ְר ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ָהעַ ִּמיםָ .א ַ ֽה ְב ָּת ָ ֽ
את:
בֹוד ֶ ֽתָך .וְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש עָ ֵלֽינּו ָק ָ ֽר ָ
ֹותיָך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּֽתנּו ַמלְ ֵּכֽנּו לַ עֲ ָ
ְּב ִמצְ ֶ ֽ
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רּועה
(את־יֹום ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ ) ֶאת־יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה .יֹום (זִ כְ רֹון) ְּת ָ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶ
וַ ִּת ֶּתן ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
(ּב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ֽק ֶֹדׁש זֵ ֽכֶ ר לִ יצִ ַיאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
ְ
חֹובֹותינּו ְּב ֵבית
ֵֽ
ּומ ְּפנֵ י ֲח ָט ֵ ֽאינּו ּגָ ִ ֽלינּו ֵמ ַא ְר ֵ ֽצנּו וְ נִ ְת ַר ַ ֽח ְקנּו ֵמעַ ל ַא ְד ָמ ֵ ֽתנּו וְ ֵאין ֲאנַ ְֽחנּו יְ כֹולִ ים לַ עֲ ׂשֹות
ִ
ְּב ִח ָיר ֶ ֽתָך ַּב ַ ּֽביִ ת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ֶׁש ְּנִק ָרא ִׁש ְמָך עָ לָ יו ִמ ְּפנֵ י ַהּיָ ד ֶׁשּנִ ְׁש ַּתּלְ ָחה ְּב ִמ ְק ָּד ֶ ֽׁשָך :יְ ִהי ָרצֹון
בֹותינּו ֶ ֽמלֶ ְך ַר ֲח ָמן ֶׁש ָּתׁשּוב ְּות ַר ֵחם עָ ֵלֽינּו וְ ַעל ִמ ְק ָּד ְׁשָך ְּב ַר ֲח ֶ ֽמיָך
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
הֹופע וְ ִהּנָ ֵׂשא
כּותָך ָע ֵלֽינּו ְמ ֵה ָרה וְ ַ
ָה ַר ִּבים וְ ִת ְבנֵ ֽהּו ְמ ֵה ָרה ְּותגַ ֵּדל ּכְ בֹודֹוָ :א ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּגַ ּלֵ ה ּכְ בֹוד ַמלְ ְ
יאנּו לְ צִ ּיֹון ִע ְירָך
פּוצֹותינּו ּכַ ּנֵ ס ִמּיַ ְרּכְ ֵתי ָ ֽא ֶרץ .וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ֵֽ
זּורינּו ִמ ֵּבין ַהּגֹויִ ם ּונְ
עָ ֵלֽינּו לְ עֵ ינֵ י ּכָ ל ָחי וְ ָק ֵרב ְּפ ֵ ֽ
חֹובֹותינּו ְּת ִמ ִידים
ֵֽ
ירּוׁש ַלֽיִ ם ֵּבית ִמ ְק ָּד ְׁשָך ְּב ִׂש ְמ ַחת עֹולָ ם .וְ ָׁשם נַ עֲ ֶׂשה לְ ָפנֶ ֽיָך ֶאת ָק ְר ְּבנֹות
ְּב ִרּנָ ה וְ לִ ָ
מּוס ֵפי (יֹום ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ ) יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה נַ ֲע ֶׂשה וְ ְנַק ִריב לְ ָפנֶ ֽיָך
ּומּוס ִפים ּכְ ִהלְ כָ ָתם :וְ ֶאת ְ
ּכְ ִס ְד ָרם ָ
בֹודָך ּכָ ָאמּור:
מׁשה עַ ְב ֶּדָך ִמ ִּפי כְ ֶ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך עַ ל יְ ֵדי ֶ
ְּב ַא ֲה ָבה ּכְ ִמצְ וַ ת ְרצֹונֶ ָֽך ּכְ מֹו ֶׁשּכָ ַ ֽת ְב ָּת עָ ֵלֽינּו ְּב ָ
ּוׁשנֵ י עֶ ְׂשרֹנִ ים ֽסֹלֶ ת ִמנְ ָחה ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן וְ נִ ְסּכֹו :עֹלַ ת
(ּוביֹום ַה ַּׁש ָּבת ְׁשנֵ י כְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ְּת ִמ ִימם ְ
ְ
ַׁש ַּבת ְּב ַׁש ַּבּתֹו ַעל עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד וְ נִ ְסּכָ ה):
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ַּוב ֽח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִביעִ י ְּב ֶא ָחד לַ ֽח ֶֹדׁש ִמ ְק ָרא ֽק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ּכָ ל ְמ ֶלֽאכֶ ת עֲ ב ָֹדה ל ֹא ַת ֲעׂשּו יֹום ְּת ָ
יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם :וַ עֲ ִׂש ֶיתם עֹלָ ה לְ ֵ ֽר ַיח נִ ֽיח ַֹח לַ יהֹוָ ה ַּפר ֶּבן ָּב ָקר ֶא ָחד ַ ֽאיִ ל ֶא ָחד ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ִׁש ְב ָעה
ּוׁשנֵ י עֶ ְׂשרֹונִ ים לָ ָ ֽאיִ ל וְ ִע ָּׂשרֹון לַ ֶּכ ֶֽבׂש וְ יַ ֽיִ ן
לׁשה עֶ ְׂשרֹנִ ים לַ ָּפר ְ
ּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם ּכִ ְמ ֻד ָּבר ְׁש ָ
ְּת ִמ ִימםִ :
ּומנְ ָח ָתּה .וְ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד
ּוׁשנֵ י ְת ִמ ִידים ּכְ ִהלְ כָ ָתםִ :מּלְ ַבד עֹלַ ת ַה ֽח ֶֹדׁש ִ
ּוׁשנֵ י ְׂשעִ ִירים לְ כַ ֵּפרְ .
ּכְ נִ ְסּכֹו ְ
ּומנְ ָח ָתּה .וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ָטם לְ ֵ ֽר ַיח נִ ֽיח ַֹח ִא ֶּׁשה לַ יהֹוָ ה:
ִ
ּטּובָך.
ׁשֹומ ֵרי ַׁש ָּבת וְ ֽק ְֹור ֵאי ֽעֹנֶ ג .עַ ם ְמ ַק ְּד ֵׁשי ְׁש ִביעִ יּ .כֻ ּלָ ם יִ ְׂש ְּבעּו וְ יִ ְת ַעּנְ גּו ִמ ֶ ֽ
כּותָך ְ
(יִ ְׂש ְמחּו ְב ַמלְ ְ
אׁשית):
את .זֵ ֽכֶ ר לְ ַמעֲ ֵׂשה ְב ֵר ִ
ַּוב ְּׁש ִביעִ י ָר ִ ֽצ ָית ּבֹו וְ ִק ַּד ְׁשּתֹו ֶח ְמ ַּדת יָ ִמים אֹותֹו ָק ָ ֽר ָ
אׁשית ֶׁשּל ֹא עָ ָ ֽׂשנּו ּכְ גֹויֵ י ָה ֲא ָרצֹות וְ ל ֹא ָׂש ָ ֽמנּו
עָ ֵלֽינּו לְ ַׁש ֵ ּֽב ַח לַ ֲאדֹון ַהּכֹל לָ ֵתת ּגְ ֻדּלָ ה לְ יֹוצֵ ר ְּב ֵר ִ
גֹור ֵלֽנּו ּכְ כָ ל ֲהמֹונָ םֶׁ :ש ֵהם ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים לַ ֶ ֽה ֶבל וָ ִריק
ּכְ ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמה ֶׁשּל ֹא ָׂשם ֶחלְ ֵ ֽקנּו ּכָ ֶהם וְ ָ
ּומֹודים לִ ְפנֵ י ֶ ֽמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש
ּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ִ
יוׁשיעַ  .וַ ֲאנַ ְֽחנּו ּכ ְֹרעִ ים ִ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ים ֶאל ֵאל ל ֹא ִ ֽ
ִ
ּוׁשכִ ינַ ת ֻעּזֹו ְּבגָ ְב ֵהי
ּומּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמ ַעלְ .
ּומֹוׁשב יְ ָקרֹו ַ
ַ
יֹוסד ָ ֽא ֶרץ.
נֹוטה ָׁש ַ ֽמיִ ם וְ ֵ
ָּברּוְך הּואֶׁ .שהּוא ֶ
תֹורתֹו וְ יָ ַד ְע ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל
ֹלהינּו ֵאין עֹודֱ .א ֶמת ַמלְ ֵּכֽנּו ֶ ֽא ֶפס זּולָ תֹו ּכַ ּכָ תּוב ְּב ָ
רֹומים .הּוא ֱא ֵ ֽ
ְמ ִ
ֹלהים ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ ל וְ עַ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִמ ָ ּֽת ַחת ֵאין עֹוד:
לְ ָב ֶ ֽבָך ּכִ י יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִ
ֹלהינּו לִ ְראֹות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת עֻ ּזֶ ָֽך לְ ַהעֲ ִביר ּגִ ּלּולִ ים ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ וְ ָה ֱאלִ ילִ ים
עַ ל ּכֵ ן נְ ַקּוֶ ה לְ ָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
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ּכָ רֹת יִ ּכָ ֵרתּון לְ ַת ֵּקן עֹולָ ם ְּב ַמלְ כּות ַׁש ַּדי וְ כָ ל ְּבנֵ י ָב ָׂשר יִ ְק ְראּו ִב ְׁש ֶ ֽמָך .לְ ַה ְפנֹות ֵא ֶלֽיָך ּכָ ל ִר ְׁש ֵעי ָ ֽא ֶרץ.
ֹלהינּו יִ כְ ְרעּו
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ּכִ י לְ ָך ִּתכְ ַרע ּכָ ל ֶ ּֽב ֶרְך ִּת ָּׁש ַבע ּכָ ל לָ ׁשֹון :לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
יַ ִ ּֽכירּו וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל ְ
כּותָך .וְ ִת ְמֹלְך עֲ לֵ ֶיהם ְמ ֵה ָרה לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ .כִ י
וְ יִ ּֽפֹלּו .וְ לִ כְ בֹוד ִׁש ְמָך יְ ָקר יִ ֵ ּֽתנּו .וִ ַיק ְּבלּו כֻ ּלָ ם ֶאת עֹול ַמלְ ֶ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד:
ַה ַּמלְ כּות ֶׁשּלְ ָך ִהיא ּולְ ֽעֹולְ ֵמי עַ ד ִּת ְמֹלְך ְּבכָ בֹודּ .כַ ּכָ תּוב ְּב ָ
רּועת ֶ ֽמלֶ ְך ּבֹו :וְ נֶ ֱא ַמר
ֹלהיו עִ ּמֹו ְּות ַ
וְ נֶ ֱא ַמר ל ֹא ִה ִּביט ָ ֽאוֶ ן ְּביַ עֲ קֹב וְ ל ֹא ָר ָאה עָ ָמל ְּביִ ְׂש ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ָ
אׁשי עָ ם יַ ַֽחד ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל:
יׁשרּון ֶ ֽמלֶ ְך ְּב ִה ְת ַא ֵּסף ָֽר ֵ
וַ יְ ִהי ִב ֻ
ּומׁשל ַּבּגֹויִ ם :וְ נֶ ֱא ַמר יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש
ְּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְׁשָך ּכָ תּוב לֵ אמֹרּ :כִ י לַ יהֹוָ ה ַה ְּמלּוכָ ה ֵ
אׁשיכֶ ם וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא
יְ הֹוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט :וְ נֶ ֱא ַמר ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ָר ֵ
ּוׂשאּו
אׁשיכֶ ם ְ
ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה עִ ּזּוז וְ גִ ּבֹור יְ הֹוָ ה ּגִ ּבֹור ִמלְ ָח ָמהְׂ :שאּו ְׁש ָע ִרים ָר ֵ
ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָ בֹא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי הּוא זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד ֶ ֽסלָ ה:
וְ עַ ל יְ ֵדי עֲ ָב ֶ ֽדיָך ַהּנְ ִב ִיאים ּכָ תּוב לֵ אמֹרּ :כֹה ָא ַמר יְ הֹוָ ה ֶ ֽמלֶ ְך יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ג ֲֹאלֹו יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ֲאנִ י ִראׁשֹון
מֹוׁשיעִ ים ְּב ַהר צִ ּיֹון לִ ְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵע ָׂשו וְ ָהיְ ָתה
ֹלהים :וְ נֶ ֱא ַמר וְ עָ לּו ִ
ּומ ַּבלְ עָ ַדי ֵאין ֱא ִ
וַ ֲאנִ י ַא ֲחרֹון ִ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד:
לַ יהֹוָ ה ַה ְּמלּוכָ ה :וְ נֶ ֱא ַמר וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה לְ ֶ ֽמלֶ ְך ַעל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יְ הֹוָ ה ֶא ָחד ְ
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ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
תֹור ְתָך ּכָ תּוב לֵ אמֹרְׁ :ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ְּוב ָ

הֹופע
בֹודָך וְ ִהּנָ ֵׂשא עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִּב ָיק ֶ ֽרָך וְ ַ
בֹותינּוְ .מלֹוְך עַ ל ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִּבכְ ֶ ֽ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצָֽך .וְ יֵ ַדע ּכָ ל ָּפעּול ּכִ י ַא ָּתה ְפעַ לְ ּתֹו וְ ִיָבין ּכָ ל יְ צּור ּכִ י ַא ָּתה
ַּב ֲה ַדר ּגְ אֹון עֻ ּזֶ ָֽך עַ ל ּכָ ל ְ
ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָ ֽׁשלָ ה:
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַ
ֹאמר ּכֹל ֲא ֶׁשר נְ ָׁש ָמה ְב ַאּפֹו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יְ צַ ְרּתֹו וְ י ַ
ּטּובָך
תֹור ֶ ֽתָך ַׂש ְּב ֵ ֽענּו ִמ ֶ ֽ
ֹותיָך וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו ְּב ָ
נּוח ֵ ֽתנּו) ַק ְּד ֵ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ֶ ֽ
בֹותינּו ְרצֵ ה ִב ְמ ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
(א ֵ ֽ
ֱ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצֹון ַׁש ַּבת ָק ְד ֶ ֽׁשָך וְ יָ נֽ ּוחּו בֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ֵׁשי
וְ ַׂש ְּמ ֵ ֽחנּו ִּביׁשּועָ ֶ ֽתָך( :וְ ַהנְ ִח ֵילֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהים ֱא ֶמת ְּוד ָב ְרָך ֱא ֶמת וְ ַקּיָ ם לָ ַעדָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
ְׁש ֶ ֽמָך) וְ ַט ֵהר לִ ֵ ּֽבנּו לְ עָ ְב ְּדָך ֶּב ֱא ֶמת ּכִ י ַא ָּתה ֱא ִ
(ה ַּׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון:
ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵּדׁש ַ
ל־ּתעֲ לּומֹות וַ ֲהמֹון נִ ְס ָּתרֹות
ּופֹוקד ּכָ ל־יְ צֽ ֵּורי ֶ ֽק ֶדם .לְ ָפנֶ ֽיָך נִ גְ לּו ּכָ ַ
ַא ָּתה זֹוכֵ ר ַמעֲ ֵׂשה עֹולָ ם ֵ
בֹודָך .וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ִמּנֶ ֽגֶ ד עֵ ינֶ ֽיָךַ :א ָּתה זֹוכֵ ר ֶאת ּכָ ל ַה ִּמ ְפ ָעל.
אׁשיתּ .כִ י ֵאין ִׁשכְ ָחה לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ ֽ
ֶׁש ִּמ ְּב ֵר ִ
ּומ ִּביט ַעד סֹוף ּכָ ל
צֹופה ַ
ֹלהינּוֶ .
ל־היְ צּור ל ֹא נִ כְ ַחד ִמ ֶ ּֽמךָ ַ .הּכֹל ּגָ לּוי וְ יָ ֽדּועַ לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
וְ גַ ם ּכָ ַ
ַהּדֹורֹותּ .כִ י ָת ִביא חֹק זִ ּכָ רֹון לְ ִה ָּפ ֵקד ּכָ ל ֽר ַּוח וָ נָ ֶֽפׁש .לְ ִהּזָ כֵ ר ַמעֲ ִׂשים ַר ִּבים וַ ֲהמֹון ְּב ִרּיֹות לְ ֵאין
אֹותּה ּגִ ִ ּֽל ָית .זֶ ה ַהּיֹום ְּת ִחּלַ ת ַמ ֲע ֶ ֽׂשיָך זִ ּכָ רֹון לְ יֹום ִראׁשֹון.
ּומּלְ ָפנִ ים ָ
הֹודעְ ָּתִ .
אׁשית ּכָ זֹאת ָ ֽ
ַּתכְ לִ יתֵ .מ ֵר ִ
אֹלהי יַ עֲ קֹב :וְ עַ ל ַה ְּמ ִדינֹות ּבֹו יֵ ָא ֵמר ֵאי זֹו לַ ֶ ֽח ֶרב .וְ ֵאי זֹו לַ ָּׁשלֹוםֵ .אי
ּכִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ִמ ְׁש ָּפט לֵ ֵ
זֹו לָ ָרעָ ב .וְ ֵאי זֹו לַ ּֽׂש ַבעְּ .וב ִרּיֹות ּבֹו יִ ָּפ ֵ ֽקדּו .לְ ַהזְ ּכִ ָירם לַ ַחּיִ ים וְ לַ ָ ּֽמוֶ תִ :מי ל ֹא נִ ְפ ָקד ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ֽהּ .כִ י זֵ ֽכֶ ר
ּבּולֹותיו וְ יִ צְ ֵרי
ָ
ּכָ ל ַהּיְ צּור לְ ָפנֶ ֽיָך ָּבאַ .מעֲ ֵׂשה ִאיׁש ְּופ ֻק ָּדתֹו .וַ עֲ לִ ילֹות ִמצְ עֲ ֵדי ָג ֶֽברַ .מ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם וְ ַת ְח
דֹור ֶ ֽׁשיָך לְ עֹולָ ם ל ֹא יִ ּכָ ֵ ֽׁשלּו .וְ ל ֹא
ַמעַ לְ לֵ י ִאיׁשַ :א ְׁש ֵרי ִאיׁש ֶׁשּל ֹא יִ ְׁשּכָ ֶ ֽחךָ ֶּ .ובן ָא ָדם יִ ְת ַא ֶּמץ ָּבְךּ .כִ י ְ
דֹורׁש ַמעֲ ֵׂשה כֻ ּלָ ם:
חֹוסים ָּבְךּ :כִ י זֵ ֽכֶ ר ּכָ ל ַה ַּמעֲ ִׂשים לְ ָפנֶ ֽיָך ָּבא וְ ַא ָּתה ֵ
יִ ּכָ לְ מּו לָ נֶ ֽצַ ח ּכָ ל ַה ִ
וְ גַ ם ֶאת ֽנ ַֹח ְּב ַא ֲה ָבה זָ ַכ ְֽר ָּת .וַ ִּת ְפ ְק ֵ ֽדהּו ִּב ְד ַבר יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים ַּב ֲה ִב ֲיאָך ֶאת ֵמי ַה ַּמּבּול לְ ַׁש ֵחת ּכָ ל
ֹלהינּו לְ ַה ְרּבֹות זַ ְרעֹו ּכְ ַע ְפרֹות ֵּת ֵבל.
ָּב ָׂשר ִמ ְּפנֵ י ֽרֹעַ ַמעַ לְ לֵ ֶיהםַ .על ּכֵ ן זִ כְ רֹונֹו ָּבא לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהים ֶאת נ ַֹח וְ ֵאת ּכָ ל ַה ַחּיָ ה וְ ֶאת ּכָ ל ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר
תֹור ֶ ֽתָך וַ ּיִ זְ ּכֹר ֱא ִ
וְ צֶ ֱאצָ ָאיו ּכְ חֹול ַהּיָ םּ .כַ ּכָ תּוב ְּב ָ
ֹלהים ֽר ַּוח ַעל ָה ָא ֶרץ וַ ּיָ ֽׁשֹּכּו ַה ָ ּֽמיִ ם:
ִאּתֹו ַּב ֵּת ָבה וַ ּיַ עֲ ֵבר ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ְּב ִריתֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ צְ ָחק וְ ֶאת יַ ֲעקֹב:
ֹלהים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם וַ ּיִ זְ ּכֹר ֱא ִ
וְ נֶ ֱא ַמר וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא ִ
ת־ּב ִר ִיתי יִ צְ ָחק וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִיתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכֹר וְ ָה ָא ֶרץ ֶאזְ ּכֹר:
וְ נֶ ֱא ַמר וְ זָ כַ ְר ִּתי ֶאת ְּב ִר ִיתי יַ עֲ קֹוב וְ ַאף ֶא ְ
ְּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְׁשָך ּכָ תּוב לֵ אמֹר :זֵ ֽכֶ ר עָ ָׂשה לְ נִ ְפלְ א ָֹתיו ַחּנּון וְ ַרחּום יְ הֹוָ ה :וְ נֶ ֱא ַמר ֶ ֽט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכֹר
לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו :וְ נֶ ֱא ַמר וַ ּיִ זְ ּכֹר לָ ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם ּכְ רֹב ֲח ָס ָדיו:
42

רּוׁש ַל ִֽם לֵ אמֹר ּכֹה ָא ַמר יְ הֹוָ ה זָ ַכ ְֽר ִּתי לָ ְך
את ְב ָאזְ נֵ י יְ ָ
וְ עַ ל יְ ֵדי עֲ ָב ֶ ֽדיָך ַהּנְ ִב ִיאים ּכָ תּוב לֵ אמֹרָ :הֹלְך וְ ָק ָ ֽר ָ
לּוֹלתיִ ְך לֶ כְ ֵּתְך ַא ֲח ַרי ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶ ֽא ֶרץ ל ֹא זְ רּועָ ה :וְ נֶ ֱא ַמר וְ זָ כַ ְר ִּתי ֲאנִ י ֶאת ְּב ִר ִיתי
עּוריִ ְך ַא ֲה ַבת ּכְ ָ ֽ
ֶ ֽח ֶסד נְ ַ ֽ
ׁשּועים ּכִ י
ימֹותי לָ ְך ְּב ִרית עֹולָ ם :וְ נֶ ֱא ַמר ֲה ֵבן יַ ִּקיר לִ י ֶא ְפ ַ ֽריִ ם ִאם יֶ ֽלֶ ד ַׁשעֲ ִ
עּוריִ ְך וַ ֲה ִק ִ
אֹותְך ִּב ֵימי נְ ָ ֽ
ָ
ִמ ֵּדי ַד ְּב ִרי ּבֹו זָ כֹר ֶאזְ ּכְ ֶ ֽרּנּו עֹוד עַ ל ּכֵ ן ָהמּו ֵמעַ י לֹו ַר ֵחם ֲא ַר ֲח ֶ ֽמּנּו נְ ֻאם יְ הֹוָ ה:
בֹותינּו זָ כְ ֵ ֽרנּו ְּבזִ ּכָ רֹון טֹוב לְ ָפנֶ ֽיָך ָּופ ְק ֵ ֽדנּו ִּב ְפ ֻק ַּדת יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְּׁש ֵמי ְׁש ֵמי ֶ ֽק ֶדם
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
ת־ה ְּׁשבּועָ ה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַ ּֽב ְע ָּת לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינּו ְּב ַהר
ֹלהינּו ֶאת ַה ְּב ִרית וְ ֶאת ַה ֶ ֽח ֶסד וְ ֶא ַ
ּוזְ כָ ר ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
זְּב ַח וְ כָ ַבׁש ַר ֲח ָמיו
ּמֹורּיָ ה וְ ֵת ָר ֶאה לְ ָפנֶ ֽיָך עֲ ֵק ָדה ֶׁשעָ ַקד ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינּו ֶאת יִ צְ ָחק ְּבנֹו עַ ל ּגַ ֵּבי ַה ִּמ ֵ ֽ
ַה ִ
טּובָך ַהּגָ דֹול יָ ׁשּוב ֲחרֹון ַא ְּפָך
לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונְ ָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ ם ּכֵ ן יִ כְ ְּבׁשּו ַר ֲח ֶ ֽמיָך ֶאת ּכַ עַ ְסָך ֵמעָ ֵלֽינּו ְּוב ְ
תֹור ֶ ֽתָך ַעל יְ ֵדי
ֹלהינּו ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָ ּֽתנּו ְּב ָ
ּומּנַ ֲחלָ ֶ ֽתָך .וְ ַקּיֶ ם ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּומ ַא ְרצְ ָך ִ
ּומעִ ְירָך ֵ
ֵמעַ ְּמָך ֵ
אֹותם ֵמ ֶ ֽא ֶרץ ִמצְ ַ ֽריִ ם
אתי ָ
הֹוצ ִ
בֹודָך ּכָ ָאמּור :וְ זָ כַ ְר ִּתי לָ ֶהם ְּב ִרית ִראׁשֹנִ ים ֲא ֶׁשר ֵ ֽ
מׁשה ַע ְב ֶּדָך ִמ ִּפי כְ ֶ ֽ
ֶ
אֹלהים ֲאנִ י יְ הֹוָ הּ :כִ י זֹוכֵ ר ּכָ ל ַהּנִ ְׁשּכָ חֹות ַא ָּתה הּוא ֵמעֹולָ ם וְ ֵאין ִׁשכְ ָחה
לְ עֵ ינֵ י ַהּגֹויִ ם לִ ְהיֹות לָ ֶהם לֵ ִ
(ׁשל יַ עֲ קֹב) ַהּיֹום ְּב ַר ֲח ִמים ִּתזְ ּכֹורָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה זֹוכֵ ר
בֹודָך .וַ עֲ ֵק ַדת יִ צְ ָחק לְ זַ ְרעֹו ֶ
לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ ֽ
ַה ְּב ִרית:
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ֽית עֲ לֵ ֶיהם
קֹולָֽך וְ נִ גְ ֵל ָ
בֹודָך עַ ל עַ ם ָק ְד ֶׁשָך לְ ַד ֵּבר עִ ָּמםִ .מן ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִה ְׁש ַמעְ ָּתם ֶ
ֽית ַּב ֲענַ ן ּכְ ֶ ֽ
ַא ָּתה נִ גְ ֵל ָ
ל־הר
לֹותָך ַמלְ ֵּכֽנּו ַע ַ
אׁשית ָח ְרדּו ִמ ֶ ּֽמךָ ְּב ִהּגָ ְ
ְּבעַ ְר ְפלֵ י ֽט ַֹהרּ .גַ ם (ּכָ ל) ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ָחל ִמ ָּפנֶ ֽיָך ְּוב ִרּיֹות ְּב ֵר ִ
קֹולָֽך וְ ִד ְּברֹות ָק ְד ְׁשָך ִמּלַ ֲהבֹות ֵאׁשְּ .בקֹולֹות
ּומצְ וֹות .וַ ַּת ְׁש ִמיעֵ ם ֶאת הֹוד ֶ
ּתֹורה ִ
ִסינַ י לְ לַ ֵּמד לְ עַ ְּמָך ָ
הֹופעְ ָּת:
ׁשֹופר עֲ לֵ ֶיהם ָ ֽ
ֽית ְּובקֹול ָ
ְּוב ָר ִקים עֲ לֵ ֶיהם נִ גְ ֵל ָ
יׁשי ִּב ְהיֹת ַה ּֽב ֶֹקר וַ יְ ִהי קֹֹלת ְּוב ָר ִקים וְ עָ נָ ן ּכָ ֵבד ַעל ָה ָהר וְ קֹל ׁש ָֹפר
תֹור ֶ ֽתָך ,וַ יְ ִהי ַבּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
ּכַ ּכָ תּוב ְּב ָ
מׁשה יְ ַד ֵּבר
ָחזָ ק ְמאֹד וַ ּיֶ ֱח ַרד ּכָ ל ָהעָ ם ֲא ֶׁשר ַּב ַּמ ֲחנֶ ה :וְ נֶ ֱא ַמר וַ יְ ִהי קֹול ַהּׁש ָֹפר הֹולֵ ְך וְ ָחזֵ ק ְמאֹד ֶ
ֹלהים יַ עֲ נֶ ּֽנּו ְבקֹול :וְ נֶ ֱא ַמר וְ כָ ל ָהעָ ם ר ִֹאים ֶאת ַהּקֹוֹלת וְ ֶאת ַהּלַ ִּפ ִידם וְ ֵאת קֹול ַהּׁש ָֹפר וְ ֶאת ָה ָהר
וְ ָה ֱא ִ
עָ ֵׁשן וַ ּיַ ְרא ָהעָ ם וַ ּיָ נֻ ֽעּו וַ ּיַ עַ ְמדּו ֵמ ָרחֹק:
ׁשֹופר :וְ נֶ ֱא ַמר ַּב ֲחצֹוצְ רֹות וְ קֹול
ֹלהים ִּב ְתרּועָ ה יְ הֹוָ ה ְּבקֹול ָ
ְּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְׁשָך ּכָ תּוב לֵ אמֹר :עָ לָ ה ֱא ִ
ׁשֹופר ַּב ֶּכ ֶֽסה לְ יֹום ַח ֵּגֽנּוּ :כִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא
ׁשֹופר ָהִ ֽריעּו לִ ְפנֵ י ַה ֶ ּֽמלֶ ְך יְ הֹוָ ה :וְ נֶ ֱא ַמרִּ ,ת ְקעּו ַב ֽח ֶֹדׁש ָ
ָ
אֹלהי יַ עֲ קֹב :וְ נֶ ֱא ַמרַ ,הלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֵאל ְּב ָק ְדׁשֹו ַהלְ לֽ ּוהּו ִּב ְר ִ ֽקיעַ ֻעּזֹוַ :הלְ לֽ ּוהּו ִבגְ בּור ָֹתיו
ִמ ְׁש ָּפט לֵ ֵ
ּומחֹול ַהלְ לֽ ּוהּו ְּב ִמּנִ ים
ׁשֹופר ַהלְ לֽ ּוהּו ְּבנֵ ֶֽבל וְ כִ ּנֹורַ :הלְ לֽ ּוהּו ְבתֹף ָ
ַהלְ לֽ ּוהּו ּכְ רֹב ּגֻ ְדלֹוַ :הלְ לֽ ּוהּו ְּב ֵ ֽת ַקע ָ
וְ עֻ גָ בַ :הלְ לֽ ּוהּו ְבצִ לְ צְ לֵ י ָ ֽׁש ַמע ַהלְ לֽ ּוהּו ְּבצִ לְ צְ לֵ י ְתרּועָ הּ :כֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה:
ׁשֹופר
יׁש ֵבי ֵת ֵבל וְ ֽׁשֹכְ נֵ י ָ ֽא ֶרץ ּכִ ּנְׂשא נֵ ס ָה ִרים ִּת ְראּו וְ כִ ְת ֽק ַֹע ָ
וְ ַעל יְ ֵדי עֲ ָב ֶ ֽדיָך ַהּנְ ִב ִיאים ּכָ תּוב לֵ אמֹרּ :כָ ל ְ
ׁשֹופר ּגָ דֹול ָּובֽאּו ָהא ְֹב ִדים ְּב ֶ ֽא ֶרץ ַאּׁשּור וְ ַהּנִ ָּד ִחים ְּב ֶ ֽא ֶרץ
ִּת ְׁש ָ ֽמעּו :וְ נֶ ֱא ַמר ,וְ ָהיָ ה ַּבּיֹום ַההּוא יִ ָּת ַקע ְּב ָ
ירּוׁש ָל ִֽם :וְ נֶ ֱא ַמר ,וַ יהֹוָ ה ֲעלֵ ֶיהם יֵ ָר ֶאה וְ יָ צָ א כַ ָּב ָרק ִחּצֹו וַ אדֹנָ י
ִמצְ ָ ֽריִ ם וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהֹוָ ה ְּב ַהר ַה ּֽק ֶֹדׁש ִּב ָ
לֹומָך:
ּׁשֹופר יִ ְת ָקע וְ ָהלַ ְך ְּב ַסעֲ רֹות ֵּת ָימן :יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות יָ גֵ ן ֲעלֵ ֶיהםּ .כֵ ן ָּתגֵ ן ַעל ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְׁש ֶ ֽ
יֱ הֹוִ ה ַּב ָ
זּורינּו ִמ ֵּבין
ּיֹותינּו וְ ָק ֵרב ְּפ ֵ ֽ
רּותנּו וְ ָׂשא נֵ ס לְ ַק ֵּבץ ּגָ לֻ ֵ ֽ
ׁשֹופר ּגָ דֹול לְ ֵח ֵ ֽ
בֹותינּו ְּת ַקע ְּב ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
ירּוׁש ַל ִֽם ֵּבית ִמ ְק ָּד ְׁשָך ְּב ִׂש ְמ ַחת
יאנּו לְ צִ ּיֹון עִ ְירָך ְּב ִרּנָ ה וְ לִ ָ
פּוצֹותינּו ּכַ ּנֵ ס ִמּיַ ְרּכְ ֵתי ָ ֽא ֶרץ וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ֵֽ
ַהּגֹויִ ם ּונְ
מׁשה ַע ְב ֶּדָך ִמ ִּפי
תֹור ֶ ֽתָך ַעל יְ ֵדי ֶ
חֹובֹותינּו ּכִ ְמצֻ ּוָ ה עָ ֵלֽינּו ְב ָ
ֵֽ
עֹולָ ם וְ ָׁשם נַ עֲ ֶׂשה לְ ָפנֶ ֽיָך ֶאת ָק ְר ְּבנֹות
ֹֹלתיכֶ ם וְ ַעל
אׁשי ָח ְד ֵׁשיכֶ ם ְּות ַקעְ ֶּתם ַּב ֲחצֹצְ רֹת ַעל ע ֵ
בֹודָך ּכָ ָאמּורְּ :וביֹום ִׂש ְמ ַח ְתכֶ ם ְּובמֹועֲ ֵדיכֶ ם ְּוב ָר ֵ
כְ ֶ ֽ
ּומ ֲאזִ ין
ׁשֹופר ַ
ׁשֹומ ַע קֹול ָ
ֹלהיכֶ םּ :כִ י ַא ָּתה ֵ ֽ
ֹלהיכֶ ם ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ְזִב ֵחי ַׁשלְ ֵמיכֶ ם וְ ָהיּו לָ כֶ ם לְ זִ ּכָ רֹון לִ ְפנֵ י ֱא ֵ
ׁשֹומ ַע קֹול ְּתרּועַ ת עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַר ֲח ִמים:
ֹומה ּלָ ְךָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֵ ֽ
ְּתרּועָ ה וְ ֵאין ּֽד ֶ
יתָך וְ ִא ֵּׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל,
בֹודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶ ֽ
ֹלהינּו ְּבעַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּוב ְת ִפּלָ ָתם ,וְ ָה ֵׁשב ֶאת ָהעֲ ָ
ְרצֵ ה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ׁשּובָך
בֹודת יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָך :וְ ֶת ֱחזֶ ֽינָ ה ֵעינֵ ֽינּו ְּב ְ
ְּות ִפּלָ ָתם ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצֹון ְּות ִהי לְ ָרצֹון ָּת ִמיד עֲ ַ
לְ צִ ּיֹון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ֲחזִ יר ְׁשכִ ינָ תֹו לְ צִ ּיֹון:
בֹותינּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד צּור ַחּיֵ ֽינּו ָמגֵ ן יִ ְׁש ֵ ֽענּו ַא ָּתה
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
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מֹותינּו ַה ְּפקּודֹות לָ ְך וְ ַעל
סּורים ְּביָ ֶ ֽדָך וְ עַ ל נִ ְׁש ֵ ֽ
נֹודה ּלְ ָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך עַ ל ַחּיֵ ֽינּו ַה ְּמ ִ
הּוא לְ דֹור וָ דֹור ֶ
טֹובֹותיָך ֶׁש ְּבכָ ל עֵ תֽ ֶ ,ע ֶרב וָ ֽב ֶֹקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ ,הּטֹוב ּכִ י ל ֹא כָ לּו
ֶֽ
אֹותיָך וְ
נִ ֶ ּֽסיָך ֶׁש ְּבכָ ל יֹום עִ ָ ּֽמנּו וְ עַ ל נִ ְפלְ ֶ ֽ
ַר ֲח ֶ ֽמיָך וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּכִ י ל ֹא ַ ֽתּמּו ֲח ָס ֶ ֽדיָךֵ ,מעֹולָ ם ִקִ ּֽוינּו לָ ְך:
יתָך:
טֹובים ּכָ ל ְּבנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
רֹומם ִׁש ְמָך ַמלְ ֵּכֽנּו ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ עֶ דּ :וכְ תֹוב לְ ַחּיִ ים ִ
וְ עַ ל ּכֻ ּלָ ם יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְת ַ
יֹודּוָך ֶ ּֽסלָ ה וִ ַיהלְ לּו ֶאת ִׁש ְמָך ֶּב ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵ ֽתנּו וְ עֶ זְ ָר ֵ ֽתנּו ֶ ֽסלָ הָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
וְ כֹל ַה ַחּיִ ים ֽ
ַהּטֹוב ִׁש ְמָך ּולְ ָך נָ ֶאה לְ הֹודֹות:
טֹובה ְּוב ָרכָ ה ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָךָּ ,ב ְר ֵכֽנּו ָא ִ ֽבינּו ּכֻ ָּלֽנּו ּכְ ֶא ָחד
ִׂשים ָׁשלֹום ָ
ּתֹורת ַחּיִ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד ּוצְ ָד ָקה ְּוב ָרכָ ה וְ ַר ֲח ִמים
ֹלהינּו ַ
ְּבאֹור ָּפנֶ ֽיָך ּכִ י ְבאֹור ָּפנֶ ֽיָך נָ ַ ֽת ָּת ָּלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
לֹומָךְּ .ב ֵ ֽס ֶפר ַחּיִ ים
וְ ַחּיִ ים וְ ָׁשלֹום ,וְ טֹוב ְּבעֵ ינֶ ֽיָך לְ ָב ֵרְך ֶאת עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל עֵ ת ְּובכָ ל ָׁשעָ ה ִּב ְׁש ֶ ֽ
טֹובים
טֹובה נִ ּזָ כֵ ר וְ נִ ּכָ ֵתב לְ ָפנֶ ֽיָך ֲאנַ ְֽחנּו וְ כָ ל עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַחּיִ ים ִ
ְּב ָרכָ ה וְ ָׁשלֹום ַּופ ְרנָ ָסה ָ
ּולְ ָׁשלֹוםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ְּמ ָב ֵרְך ֶאת עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ָּׁשלֹום (נ"א ע ֶֹׂשה ַה ָּׁשלֹום):
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גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ

ּוׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ִׁשי ִתּדֹום וְ נַ ְפ ִׁשי ּכֶ ָע ָפר לַ ּכֹל ִּת ְהיֶ ה
ֹלהי נְ צֹור לְ ׁשֹונִ י ֵמ ָרע ְ
ֱא ַ
חֹוׁש ִבים עָ לַ י ָרעָ ה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַקלְ ֵקל
ֹותיָך ִּת ְרּדֹוף נַ ְפ ִׁשי וְ כֹל ַה ְ
תֹור ֶ ֽתָך ְּוב ִמצְ ֶ ֽ
ְּפ ַתח לִ ִּבי ְּב ָ
ּתֹור ֶ ֽתָך .לְ ַ ֽמ ַען
ַמ ֲח ַׁש ְב ָּתם :עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְׁש ֶ ֽמָך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן יְ ִמינֶ ָֽך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְק ֻד ָּׁש ֶ ֽתָךֲ ,ע ֵׂשה לְ ַ ֽמ ַען ָ
גֹואלִ י :ע ֶֹׂשה
צּורי וְ ֲ
הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵ ֽנִ י :יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
יֵ ָחלְ צּון יְ ִד ֶ ֽידיָך ִ ֽ
רֹומיו הּוא יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
בֹותינּו ֶׁש ָּיִּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ירּוׁש ָל ִֽם
הּודה וִ ָ
תֹור ֶ ֽתָך :וְ ָׁשם נַ עֲ ָב ְדָך ְּביִ ְר ָאה ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות :וְ עָ ְר ָבה לַ יהֹוָ ה ִמנְ ַחת יְ ָ
ְּב ָ
ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות:
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חזרת הש"ץ
ֲאדֹנָ יְׂ ,ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ִּופי יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך:
אֹלהי יַ ֲעקֹב ָה ֵאל ַהּגָ דֹול
ֹלהי יִ צְ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
גֹואל לִ ְבנֵ י
ּומ ִביא ֵ
טֹובים וְ קֹונֵ ה ַהּכֹל וְ זֹוכֵ ר ַח ְס ֵדי ָאבֹות ֵ
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִ
ּנֹורא ֵאל עֶ לְ יֹון ֵ
ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ְבנֵ ֶיהם לְ ַ ֽמעַ ן ְׁשמֹו ְּב ַא ֲה ָבה:
ֹלהים ַחּיִ ים:
זָ כְ ֵ ֽרנּו לְ ַחּיִ ים ֶ ֽמלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַחּיִ ים וְ כָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַה ַחּיִ ים לְ ַמעַ נְ ָך ֱא ִ
ּומגֵ ןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ּומֹוׁשיעַ ָ
ֶ ֽמלֶ ְך עֹוזֵ ר ִ ֽ
הֹוׁשיעַ ְ :מכַ לְ ּכֵ ל ַחּיִ ים ְּב ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחּיֵ ה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים
ַא ָּתה גִ ּבֹור לְ עֹולָ ם ֲאדֹנָ י ְמ ַחּיֶ ה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ִ ֽ
יׁשנֵ י ָע ָפרִ ,מי כָ ֽמֹוָך ַ ּֽב ַעל ּגְ בּורֹות
ּומ ַקּיֵ ם ֱאמּונָ תֹו לִ ֵ
סּורים ְ
ּומ ִּתיר ֲא ִ
רֹופא חֹולִ ים ַ
נֹופלִ ים וְ ֵ
סֹומְך ְ
ַר ִּבים ֵ
ּומצְ ִ ֽמ ַיח יְ ׁשּועָ ה:
ּומ ַחּיֶ ה ַ
ֹומה ּלָ ְך ֶ ֽמלֶ ְך ֵמ ִמית ְ
ּומי ּֽד ֶ
ִ
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צּוריו לְ ַחּיִ ים ְּב ַר ֲח ִמים:
ִמי כָ ֽמֹוָך ַאב ָה ַר ֲח ִמים זֹוכֵ ר יְ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה לְ ַה ֲחיֹות ֵמ ִתיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַחּיֵ ה ַה ֵּמ ִתים:

The following is only recited on the first day

יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאל נָ א:
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ה :וְ ַא ָּתה ָקדֹוׁש ֵ
יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
ֵאל ֱאמּונָ ה ְּבעָ ְרּכְ ָך ִדיןִ .אם ְּת ַמּצֵ ה ֽע ֶֹמק ַה ִּדיןִ .מי יִ צְ ַּדק לְ ָפנֶ ֽיָך ַּב ִּדיןָ .קדֹוׁש:
ִאם ל ֹא לְ ַמעֲ נֹו יַ ֽעַ ׂש .וְ יָ ִסיר ֶמּנּו ֲחרֹון ַאף וָ ַכֽעַ ׂשֵ .אין לְ ַב ֵּקר וְ לִ ְמצֹא ַ ֽמעַ ׂשָ .קדֹוׁש:
יׁשרּון ֶ ֽמלֶ ְךֽ ֶ :מלֶ ְך עֶ לְ יֹוןֵ .אל ָּדר ַּב ָּמרֹוםַ .א ִּדיר ַּב ָּמרֹוםֽ .א ֶֹמץ יָ דֹו ָּתרֹום .לַ ֲע ֵדי ַעד יִ ְמֹלְך:
ְּובכֵ ן וַ יְ ִהי ִב ֻ
מּוקים .לַ עֲ ֵדי ַעד יִ ְמֹלְך:
ּומ ִקיםּ .גֹולֶ ה עֲ ִ
ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹוןּ .גִ ּבֹור לְ ָה ִקיםּ .גֹוזֵ ר ֵ
ּלֹובׁש צְ ָד ָקהַ .ה ַּמ ֲאזִ ין צְ עָ ָקה .לַ עֲ ֵדי עַ ד יִ ְמֹלְך:
ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹוןַ .ה ְמ ַד ֵּבר ִּבצְ ָד ָקהַ .ה ֵ
צּורים .זֹועֵ ם צָ ִרים .לַ עֲ ֵדי עַ ד יִ ְמֹלְך:
צּורים .זַ ּכֹות יְ ִ
ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹון .זֹוכֵ ר ִ
ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹון .טֹוב ׁשֹוכֵ ן עַ ד .טּובֹו לָ עַ דִ .ט ַּפח ְׁש ֵמי עַ ד .לַ עֲ ֵדי ַעד יִ ְמֹלְך:
ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹוןּ .כַ ַּׂשלְ ָמה ֽע ֶֹוטה אֹורּ .כָ ל ְמ ֽא ֵֹורי אֹורּ .כַ ִּביר וְ נָ אֹור .לַ עֲ ֵדי ַעד יִ ְמֹלְך:
ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹוןֽ ֶ .מלֶ ְך עֹולָ ִמיםְ .מ ַפעֲ נֵ ַֽח נֶ עְ לָ ִמיםֵ .מ ִ ּֽׂש ַיח ִאּלְ ִמים .לַ עֲ ֵדי עַ ד יִ ְמֹלְך:
סֹוקר ַהּכֹל .לַ עֲ ֵדי ַעד יִ ְמֹלְך:
ּומ ַבּלֶ ה ּכֹלֵ .
סֹובל ַהּכֹלָ .סב ְ
ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹוןֵ .
ּומעֹוז .לַ עֲ ֵדי ַעד יִ ְמֹלְך:
ּפֹודה ָ
ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹוןְּ .פ ֵארֹו עֹזּֽ .פֹעַ ל יְ ִמינֹו ָּתעֹזֶ .
קֹור ָאיו ְּב ַ ֽא ַהב .לַ עֲ ֵדי ַעד יִ ְמֹלְך:
קֹורא ֵמי ַ ֽר ַהבָ .קרֹוב לְ ְ
דֹוׁשיו ַל ַֽהבֵ .
ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹוןְ .ק ָ
ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹוןֵׁ .שנָ ה ֵאין לְ ָפנָ יוֽׁ ֶ .ש ֶקט ִּב ְפנִ ינָ יוֽׁ ֶ .ש ַבח טֹוב ְּב ַמצְ ּפּונָ יו .לַ עֲ ֵדי ַעד יִ ְמֹלְך:
ֶ ֽמלֶ ְך ֶא ְביֹוןָּ .בלָ ה וְ ָרד ַ ֽׁש ַחתִּ .ב ְׁשאֹון ְּוב ַ ֽת ַחתְּ .בלֵ אּות ְּבלִ י נַ ַֽחת .עַ ד ָמ ַתי יִ ְמֹלְך:
ׁשּופּנּו .עַ ד ָמ ַתי יִ ְמֹלְך:
עֹופ ֶפּנּו ּתֹהּו יְ ֶ
עּופּנּוַּ .ת ְר ֵּד ָמה ְּת ְ
נּומה ְּת ֶ
ֶ ֽמלֶ ְך ֶא ְביֹוןְּ .ת ָ
עֹומ ֶדת לָ עַ ד .לְ ֲע ֵדי ַעד יִ ְמֹלְך:
ֲא ָבל ֶ ֽמלֶ ְך עֶ לְ יֹוןָּ .ת ְקּפֹו לָ עַ דִּ .ת ְפ ַא ְרּתֹו עֲ ֵדי עַ דְּ .ת ִהּלָ תֹו ֶ ֽ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך:
ְּובכֵ ן ּולְ ָך ַתעֲ לֶ ה ְק ֻד ָּׁשהּ .כִ י ַא ָּתה ֱא ֵ ֽ
כּותָך .וְ יִ ּכֹון ְּב ֶ ֽח ֶסד ּכִ ְס ֶ ֽאָך .וְ ֵת ֵׁשב
נֹורא וְ ָאיֹוםּ .ובֹו ִתּנָ ֵׂשא ַמלְ ֶ ֽ
ּונְ ַתּנֶ ה ּת ֶֹקף ְק ֻד ַּׁשת ַהּיֹוםּ .כִ י הּוא ָ
סֹופר ּומֹונֶ ה .וְ ִתזְ ּכֹר ּכָ ל
חֹותם וְ ֵ
כֹותב וְ ֵ
יֹודעַ וָ עֵ ד .וְ ֵ
ּומֹוכ ַיח וְ ֵ ֽ
עָ לָ יו ֶּב ֱא ֶמתֱ .א ֶמת ּכִ י ַא ָּתה הּוא ַדּיָ ן ִ ֽ
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ׁשֹופר ּגָ דֹול יִ ָּת ַקע.
חֹותם יַ ד ּכָ ל ָא ָדם ּבֹוְּ .וב ָ
ּומ ֵאלָ יו יִ ָּק ֵרא .וְ ָ
ַהּנִ ְׁשּכָ חֹות .וְ ִת ְפ ַּתח ֶאת ֵ ֽס ֶפר ַהּזִ כְ רֹונֹותֵ .
ֹאמרּו ִהּנֵ ה יֹום ַה ִּדין .לִ ְפקֹד ַעל
ֹאחזּון .וְ י ְ
ּומלְ ָאכִ ים יֵ ָח ֵפזּון .וְ ִחיל ְּורעָ ָדה י ֵ
וְ קֹול ְּד ָמ ָמה ַד ָּקה יִ ָּׁש ַמעַ .
רֹועה
צְ ָבא ָמרֹום ַּב ִּדיןּ .כִ י ל ֹא יִ זְ ּכּו ְבעֵ ינֶ ֽיָך ַב ִּדין .וְ כָ ל ָּב ֵאי עֹולָ ם יַ עַ ְברּון לְ ָפנֶ ֽיָך ּכִ ְבנֵ י ָמרֹוןּ .כְ ַב ָּק ַרת ֶ
עֶ ְדרֹוַ .מעֲ ִביר צֹאנֹו ַ ּֽת ַחת ִׁש ְבטֹוּ .כֵ ן ַּתעֲ ִביר וְ ִת ְסּפֹר וְ ִת ְמנֶ ה .וְ ִת ְפקֹד נֶ ֶֽפׁש ּכָ ל ָחי .וְ ַת ְחּתְֹך ִקצְ ָבה לְ כָ ל
ּיֹותיָך .וְ ִתכְ ּתֹב ֶאת ּגְ זַ ר ִּדינָ ם:
ְּב ִר ֶ ֽ
ּומי יָ מּותִ .מי
ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה יִ ּכָ ֵתבּון ְּוביֹום צֹום ּכִ ּפּור יֵ ָח ֵתמּוןּ .כַ ָּמה יַ עַ ְברּון .וְ כַ ָּמה ָיִּב ֵראּוןִ .מי יִ ְחיֶ הִ .
ּומי ַבּצָ ָמאִ .מי ָב ַ ֽר ַעׁש.
ּומי ַב ַחּיָ הִ .מי ָב ָר ָעבִ .
ּומי ָב ֵאׁשִ .מי ַב ֶ ֽח ֶרבִ .
ּומי ל ֹא ְב ִקּצֹוִ .מי ַב ַ ּֽמיִ םִ .
ְב ִקּצֹוִ .
ּומי יִ ְתיַ ָּסר.
ּומי יִ ָּט ֵרףִ .מי יִ ָּׁשלֵ וִ .
ּומי יָ נֽ ּועַ ִ .מי יִ ָּׁש ֵקטִ .
נּוחִ .
ּומי ַב ְּס ִקילָ הִ .מי יָ ַ
ּומי ַב ַּמּגֵ ָפהִ .מי ַב ֲחנִ ָיקה ִ
ִ
ּומי יָ רּום:
ּומי יֵ עָ ֵׁשרִ .מי יִ ָּׁש ֵפלִ .
ִמי יֵ עָ נִ יִ .
ׁשּובה ְּות ִפּלָ ה ּוצְ ָד ָקה ַמעֲ ִב ִירין ֶאת ֽרֹועַ ַהּגְ זֵ ָרה:
ְּות ָ
ּכִ י ּכְ ִׁש ְמָך ּכֵ ן ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָךָ .ק ֶׁשה לִ כְ עֹס וְ נֽ ַֹוח לִ ְרצֹותּ .כִ י ל ֹא ַת ְחּפֹץ ְּבמֹות ַה ֵּמתּ .כִ י ִאם ְּבׁשּובֹו ִמ ַּד ְרּכֹו
וְ ָחיָ ה .וְ עַ ד יֹום מֹותֹו ְּת ַחּכֶ ה ּלֹוִ .אם יָ ׁשּוב ִמּיַ ד ְּת ַק ְּבלֹו:
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יֹודעַ יִ צְ ָרםּ .כִ י ֵהם ָּב ָׂשר וָ ָדםָ :א ָדם יְ סֹודֹו ֵמ ָע ָפר וְ סֹופֹו לֶ ָע ָפר.
ֱא ֶמת ּכִ י ַא ָּתה הּוא יֹוצְ ָרם .וְ ַא ָּתה ֵ ֽ
עֹוברּ .וכְ ָענָ ן ּכָ לָ הּ .וכְ ֽר ַּוח
נֹובלּ .כְ צֵ ל ֵ
ְּבנַ ְפׁשֹו ִיָביא לַ ְחמֹוָ .מׁשּול ּכְ ֶ ֽח ֶרס ַהּנִ ְׁש ָּברּ .כְ ָחצִ יר ֵיָבׁשּ .וכְ צִ יץ ֵ
ּפֹור ַח .וְ כַ ֲחלֹום יָ עּוף :וְ ַא ָּתה הּוא ֶ ֽמלֶ ְך ֵאל ַחי וְ ַקּיָ ם:
נֹוׁש ֶבתּ .וכְ ָא ָבק ֵ ֽ
ָֽ
בֹודָך .וְ ֵאין לְ ָפ ֵרׁש ֵעלּום ְׁש ֶ ֽמָך.
נֹותיֽ ָך .וְ ֵאין ֵקץ לְ ֽא ֶֹרְך יָ ֶ ֽמיָך .וְ ֵאין לְ ַׁשעֵ ר ַמ ְרּכְ בֹות ּכְ ֶ ֽ
ֵאין ִקצְ ָבה לִ ְׁש ֶ
את ִּב ְׁש ֶ ֽמָך:
ּוׁש ֵ ֽמנּו ָק ָ ֽר ָ
ִׁש ְמָך נָ ֶאה לְ ָך וְ ַא ָּתה נָ ֶאה לִ ְׁש ֶ ֽמָךְ .

יׁשי ְׁש ֶ ֽמָךַּ .בעֲ בּור ּכְ בֹוד ִׁש ְמָך ַהּנַ ַע ָרץ וְ ַה ְּנִק ָּדׁשּ .כְ סֹוד
עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְׁש ֶ ֽמָך .וְ ַק ֵּדׁש ֶאת ִׁש ְמָך עַ ל ַמ ְק ִּד ֵ
ּומ ַׁשּלְ ִׁשים ְּב ִׁשּלּוׁש
קֹור ִאים ְ
יׁשים ִׁש ְמָך ַּב ּֽק ֶֹדׁשָּ .ד ֵרי ַ ֽמעְ לָ ה עִ ם ָּד ֵרי ַ ֽמ ָּטה ְ
ִ ֽׂש ַיח ַׂש ְר ֵפי ק ֶֹדׁשַ .ה ַּמ ְק ִּד ִ
ְק ֻד ָּׁשה ַּב ּֽק ֶֹדׁשּ .כַ ּכָ תּוב עַ ל יַ ד נְ ִב ֶיאָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ְמל ֹא כָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ּכְ בֹודֹו:
ֹאמרּו:
ׁשֹואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַאּיֵ ה ְמקֹום ּכְ בֹודֹו לְ עֻ ָּמ ָתם ָּברּוְך י ֵ ֽ
ּכְ בֹודֹו ָמלֵ א עֹולָ ם ְמ ָׁש ְר ָתיו ֲ
ָּברּוְך ּכְ בֹוד יְ הֹוָ ה ִמ ְּמקֹומֹו:
ִמ ְּמקֹומֹו הּוא ִי ֶֽפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חֹון עַ ם ַה ְּמיַ ֲח ִדים ְׁשמֹו ֶ ֽע ֶרב וָ ֽב ֶֹקר ְּבכָ ל יֹום ָּת ִמיד ַּפ ֲע ַ ֽמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה
אֹומ ִרים:
ְׁש ַמע ְ
ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
יענּו ְּב ַר ֲח ָמיו ֵׁשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּכָ ל ָחי לִ ְהיֹות
יענּו וְ הּוא יַ ְׁש ִמ ֵ ֽ
מֹוׁש ֵ ֽ
ֹלהינּו הּוא ָא ִ ֽבינּו הּוא ַמלְ ֵּכֽנּו הּוא ִ
הּוא ֱא ֵ ֽ
ֹלהיכֶ ם:
אֹלהיםֲ :אנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
לָ כֶ ם לֵ ִ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵ ֽירנּו יְ הֹוָ ה ֲאדֹונֵ ֽינּו ָמה ַא ִּדיר ִׁש ְמָך ְּבכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ :וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה לְ ֶ ֽמלֶ ְך ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ ַּביֹום ַההּוא
ּוׁשמֹו ֶא ָחד:
יִ ְהיֶ ה יְ הֹוָ ה ֶא ָחד ְ
ְּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְׁשָך ּכָ תּוב לֵ אמֹר:
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה:
יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
ֹלהינּו ִמ ִ ּֽפינּו ל ֹא יָ מּוׁש לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ּכִ י
לְ דֹור וָ דֹור נַ ּגִ יד ּגָ ְד ֶלָֽך ּולְ נֵ ֽצַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָּׁש ְתָך ְנַק ִּדיׁש וְ ִׁש ְב ֲחָך ֱא ֵ ֽ
ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש ָ ֽא ָּתה:
מּוסיָך ֻּת ְק ַּדׁש ָאדֹון ַעל ּכָ ל ַמ ֲע ֶ ֽׂשיָך:
חֹוסיָך ְּבצַ ֶּד ְקָך עֲ ֶ ֽ
ֹאמרּו לְ ָך ֶ ֽ
ֲחמֹל עַ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך וְ ִת ְׂש ַמח ְּב ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך .וְ י ְ
דֹוׁשים:
יׁשיָך ִּב ְק ֻד ָּׁש ְתָך ִק ַ ּֽד ְׁש ָּת .נָ ֶאה לְ ָקדֹוׁש ְּפ ֵאר ִמ ְּק ִ
ּכִ י ַמ ְק ִּד ֶ ֽ
בֹודָך וְ ַעל
רּוׁש ַלֽיִ ם עִ ֶ ֽירָך וְ עַ ל צִ ּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ ֽ
ֹלהינּו עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָך וְ עַ ל יְ ָ
ְּובכֵ ן יִ ְת ַק ַּדׁש ִׁש ְמָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
יחָך וְ עַ ל ְמכֹונְ ָך וְ ֵהיכָ ֶלָֽך:
ַמלְ כּות ֵּבית ָּדוִ ד ְמ ִׁש ֶ ֽ
46

עֹוד יִ זְ ּכָ ר ָלֽנּו ַא ֲה ַבת ֵא ָיתן ֲאדֹונֵ ֽינּוַּ .וב ֵּבן ַהּנֶ עֱ ַקד יַ ְׁש ִּבית ְמ ַדּיְ נֵ ֽנּוִּ .ובזְ כּות ַה ָּתם יֹוצִ יא ָאיֹום לְ ֶצ ֶֽדק
ִּדינֵ ֽנּוּ .כִ י ָקדֹוׁש ַהּיֹום לַ ֲאדֹונֵ ֽנּו:
ּומ ְׁש ָּפט .וְ צַ ְּד ֵ ֽקנּו ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ַה ֶ ּֽמלֶ ְך ַה ִּמ ְׁש ָּפט
ְּב ֵאין ֵמלִ יץ יֽ ֶׁשר מּול ַמּגִ יד ֶ ּֽפ ַׁשעַּ .תּגִ יד לְ יַ עֲ קֹב ְּד ַבר חֹק ִ
אֹוחז ְּביַ ד ִמ ַּדת ִמ ְׁש ָּפט :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ֵאל ֱאמּונָ ה:
ָה ֵ
ּבֹוחן ּכְ לָ יֹות:
ּובֹודק ּגִ נְ זֵ י נִ ְס ָּתרֹות :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ֵ
ּבֹוחן ֵ
ַה ֵ
ּגֹואל ָחזָ ק:
ּופֹודה ִמ ַ ּֽׁש ַחת :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ֵ
ּגֹואל ִמ ָ ּֽמוֶ ת ֶ
ַה ֵ
ַה ָּדן יְ ִח ִידי לְ ָב ֵאי עֹולָ ם :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ַדּיָ ן ֱא ֶמת:
ֶה ָהגּוי ְּב ֶא ְהיֶ ה ֲא ֶׁשר ֶא ְהיֶ ה :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ָהיָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה:
ַהּוַ ַּדאי ְׁשמֹו ּכֵ ן ְּת ִהּלָ תֹו :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא וְ ֵאין ִּבלְ ּתֹו:
ַהּזֹוכֵ ר לְ ַמזְ ּכִ ָיריו טֹובֹות זִ כְ רֹונֹות :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא זֹוכֵ ר ַה ְּב ִרית:
חֹותְך ַחּיִ ים לְ כָ ל ָחי :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ַחי וְ ַקּיָ ם:
ַה ֵ
ּטֹובים :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא טֹוב לַ ּכֹל:
ּומ ִטיב לָ ָרעִ ים וְ לַ ִ
ַהּטֹובֵ ,
צּורים :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא יֹוצְ ָרם ַּב ָ ּֽב ֶטן:
ּיֹודעַ יֶ ֽצֶ ר ּכָ ל יְ ִ
ַה ֵ ֽ
ַהּכֹל יָ כֹול וְ כֹולְ לָ ם יָ ַֽחד :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ּכֹל יָ כֹול:
ַהּלָ ן ְּב ֵ ֽס ֶתר ְּבצֵ לַׁ ,ש ַּדי :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא לְ ַבּדֹו הּוא:
ַה ַּמ ְמלִ יְך ְמלָ כִ ים וְ לֹו ַה ְּמלּוכָ ה :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ֶ ֽמלֶ ְך עֹולָ ם:
ּנֹוהג ְּב ַח ְסּדֹו ּכָ ל ּדֹור :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא נֹוצֵ ר ָ ֽח ֶסד:
ַה ֵ
סֹול ַֽח ֶ ֽסלָ ה:
ּסֹור ִרים :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ֵ
ּומעֲ לִ ים ַ ֽעיִ ן ִמ ְ
ּסֹובל ַ
ַה ֵ
ָהעֶ לְ יֹון ,וְ עֵ ינֹו ֶאל יְ ֵר ָאיו :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא עֹונֶ ה ָל ַֽחׁש:
תּוחה יָ דֹו:
ׁשּובה :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ְּפ ָ
דֹופ ֵקי ִב ְת ָ
ּפֹות ַח ַׁשעַ ר לְ ְ
ַה ֵ ֽ
ּצֹופה לָ ָר ָׁשע וְ ָח ֵפץ ְּב ִהּצָ ְדקֹו :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא צַ ִּדיק וְ יָ ָׁשר:
ַה ֶ
ּומ ֲא ִריְך ַאף :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ָק ֶׁשה לִ כְ עֹס:
ַה ְּקצַ ר ְּבזַ ֽעַ ם ַ
ּומ ְק ִּדים ַר ֲח ִמים לְ ֽרֹגֶ ז :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ַרְך לִ ְרצֹות:
ָה ַרחּוםַ ,
ׁשֹופט ֶצ ֶֽדק:
ּומ ְׁשוֶ ה ָקטֹן וְ גָ דֹול :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ֵ
ַה ָּׁשוֶ הַ ,
ּומ ַּת ָּמם עִ ם ְּת ִמ ִימים :וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶׁשהּוא ָּת ִמים ָּפעֳ לֹו:
ַה ָּתם ִ
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יאָך וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה לְ ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא
ֻּת ְׂשּגַ ב לְ ַב ְּדָך וְ ִת ְמֹלְך ַעל ּכֹל ְּביִ חּודּ :כַ ּכָ תּוב עַ ל יַ ד נְ ִב ֶ ֽ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד:
יִ ְהיֶ ה יְ הֹוָ ה ֶא ָחד ְ
את .וְ יִ ָיר ֽאּוָך ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ֹלהינּו עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך וְ ֵא ָימ ְתָך עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
ְּובכֵ ן ֵּתן ַּפ ְח ְּדָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
רּואים .וְ יֵ עָ ׂשּו כֻ ּלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונְ ָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ םּ .כְ מֹו ֶׁשּיָ ַ ֽד ְענּו
וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל ַה ְּב ִ
את:
נֹורא עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
בּורה ִּב ִימינֶ ָֽך וְ ִׁש ְמָך ָ
ֹלהינּו ֶׁש ַה ִּׁשלְ טֹון לְ ָפנֶ ֽיָך עֹז ְּביָ ְדָך ּוגְ ָ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
דֹור ֶ ֽׁשיָך ִּופ ְתחֹון ֶּפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךִׂ .ש ְמ ָחה
טֹובה לְ ְ
ְּובכֵ ן ֵּתן ּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה לְ עַ ֶ ּֽמָך ְּת ִהּלָ ה לִ ֵיר ֶ ֽאיָך וְ ִת ְקוָ ה ָ
יחָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו:
לְ ַא ְר ֶצָֽך וְ ָׂשׂשֹון לְ עִ ֶ ֽירָך ּוצְ ִמ ַיחת ֶ ֽק ֶרן לְ ָדוִ ד עַ ְב ֶ ּֽדָך וַ עֲ ִריכַ ת נֵ ר לְ ֶבן־יִ ַׁשי ְמ ִׁש ֶ ֽ
עֹול ָֽתה ִּת ְק ָּפץ ִ ּֽפ ָיה .וְ כָ ל ָה ִר ְׁש ָעה
יׁש ִרים יַ עֲ לֽ ֹזּו וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִרּנָ ה יָ ִגֽילּו וְ ָ
ְּובכֵ ן צַ ִּד ִיקים יִ ְראּו וְ יִ ְׂש ָ ֽמחּו וִ ָ
ּכֻ ּלָ ּה ּכְ עָ ָׁשן ִּתכְ לֶ ה ּכִ י ַתעֲ ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽׁשלֶ ת זָ דֹון ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ:
בֹודָך .וְ יַ ּגִ ידּו ָב ִאּיִ ים צִ ְד ֶ ֽקָך .וְ יִ ְד ְר ֽׁשּוָך עַ ִּמים ל ֹא יְ ָד ֽעּוָך .וִ ַיהלְ לֽ ּוָך ּכָ ל
וְ יֶ ֱא ָ ֽתיּו כֹל לְ עָ ְב ֶ ּֽדָך וִ ָיב ְרכּו ֵׁשם ּכְ ֶ ֽ
ֹאמרּו ָת ִמיד יִ גְ ַּדל יְ הֹוָ ה :וְ יִ ְזְּבחּו לְ ָך ֶאת ְזִב ֵח ֶיהם .וְ יִ זְ נְ חּו ֶאת ֲעצַ ֵּב ֶיהם .וְ יַ ְח ְּפרּו ִעם
ַא ְפ ֵסי ָ ֽא ֶרץ .וְ י ְ
כּותָך .וְ יִ לְ ְמדּו
ְּפ ִסילֵ ֶיהם :וְ יַ ּטּו ְׁשכֶ ם ֶא ָחד לְ עָ ְב ֶ ּֽדָך :וְ יִ ָיר ֽאּוָך עִ ם ֶ ֽׁש ֶמׁש ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ ֽיָך .וְ יַ ִ ּֽכירּו ּכֽ ַֹח ַמלְ ֶ ֽ
בּור ֶ ֽתָך .וִ ינַ ְּׂש ֽאּוָך ִמ ְתנַ ֵּׂשא לְ כֹל לְ רֹאׁש .וִ ַיסּלְ דּו ְב ִחילָ ה ָּפנֶ ֽיָך .וִ ַיע ְּט ֽרּוָך נֶ ֽזֶ ר
תֹועִ ים ִּבינָ ה :וִ ַימּלְ לּו ֶאת ּגְ ָ
ירֹומ ֽמּוָך ִּב ְק ַהל
כּותָך ֲעלֵ ֶיהם .וִ ְ
ִּת ְפ ָא ָרה :וְ יִ ְפצְ חּו ָה ִרים ִרּנָ ה .וְ יִ צְ ֲהלּו ִאּיִ ים ְּב ָמלְ ֶכָֽך .וִ ַיק ְּבלּו עֹל ַמלְ ְ
חֹוקים וְ ֽיָבֹואּו .וְ יִ ְּתנּו לְ ָך ֶּכ ֶֽתר ְמלּוכָ ה:
עָ ם .וְ יִ ְׁש ְמעּו ְר ִ
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ירּוׁש ַלֽיִ ם ִעיר ָק ְד ֶ ֽׁשָךּ .כַ ּכָ תּוב
בֹודָך ִּוב ָ
וְ ִת ְמלֹוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה לְ ַב ֶ ּֽדָך עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך ְּב ַהר צִ ּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ ֽ
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה:
ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽׁשָך יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
נֹורא ְׁש ֶ ֽמָך וְ ֵאין ֱאלֽ ַֹוּה ִמ ַּבלְ עָ ֶ ֽדיָךּ .כַ ּכָ תּוב וַ ּיִ גְ ַּבּה יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וְ ָה ֵאל ַה ָּקדֹוׁש
ָקדֹוׁש ַא ָּתה וְ ָ
נִ ְק ַּדׁש ִּבצְ ָד ָקהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ֶ ּֽמלֶ ְך ַה ָּקדֹוׁש:
רֹומ ְמ ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ַהּלְ ׁשֹונֹות .וְ ִק ַּד ְׁש ָ ּֽתנּו
אֹותנּו וְ ָר ִ ֽצ ָית ָ ּֽבנּו .וְ ַ
ַא ָּתה ְב ַח ְר ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ָהעַ ִּמיםָ .א ַ ֽה ְב ָּת ָ ֽ
את:
בֹוד ֶ ֽתָך .וְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש עָ ֵלֽינּו ָק ָ ֽר ָ
ֹותיָך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּֽתנּו ַמלְ ֵּכֽנּו לַ עֲ ָ
ְּב ִמצְ ֶ ֽ
רּועה
(את־יֹום ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ ) ֶאת־יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה .יֹום (זִ כְ רֹון) ְּת ָ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶ
וַ ִּת ֶּתן ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
(ּב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ֽק ֶֹדׁש זֵ ֽכֶ ר לִ יצִ ַיאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
ְ
חֹובֹותינּו ְּב ֵבית
ֵֽ
ּומ ְּפנֵ י ֲח ָט ֵ ֽאינּו ּגָ ִ ֽלינּו ֵמ ַא ְר ֵ ֽצנּו וְ נִ ְת ַר ַ ֽח ְקנּו ֵמעַ ל ַא ְד ָמ ֵ ֽתנּו וְ ֵאין ֲאנַ ְֽחנּו יְ כֹולִ ים לַ עֲ ׂשֹות
ִ
ְּב ִח ָיר ֶ ֽתָך ַּב ַ ּֽביִ ת ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש ֶׁש ְּנִק ָרא ִׁש ְמָך עָ לָ יו ִמ ְּפנֵ י ַהּיָ ד ֶׁשּנִ ְׁש ַּתּלְ ָחה ְּב ִמ ְק ָּד ֶ ֽׁשָך :יְ ִהי ָרצֹון
בֹותינּו ֶ ֽמלֶ ְך ַר ֲח ָמן ֶׁש ָּתׁשּוב ְּות ַר ֵחם עָ ֵלֽינּו וְ ַעל ִמ ְק ָּד ְׁשָך ְּב ַר ֲח ֶ ֽמיָך
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
הֹופע וְ ִהּנָ ֵׂשא
כּותָך ָע ֵלֽינּו ְמ ֵה ָרה וְ ַ
ָה ַר ִּבים וְ ִת ְבנֵ ֽהּו ְמ ֵה ָרה ְּותגַ ֵּדל ּכְ בֹודֹוָ :א ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּגַ ּלֵ ה ּכְ בֹוד ַמלְ ְ
יאנּו לְ צִ ּיֹון ִע ְירָך
פּוצֹותינּו ּכַ ּנֵ ס ִמּיַ ְרּכְ ֵתי ָ ֽא ֶרץ .וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ֵֽ
זּורינּו ִמ ֵּבין ַהּגֹויִ ם ּונְ
עָ ֵלֽינּו לְ עֵ ינֵ י ּכָ ל ָחי וְ ָק ֵרב ְּפ ֵ ֽ
חֹובֹותינּו ְּת ִמ ִידים
ֵֽ
ירּוׁש ַלֽיִ ם ֵּבית ִמ ְק ָּד ְׁשָך ְּב ִׂש ְמ ַחת עֹולָ ם .וְ ָׁשם נַ עֲ ֶׂשה לְ ָפנֶ ֽיָך ֶאת ָק ְר ְּבנֹות
ְּב ִרּנָ ה וְ לִ ָ
(ה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ יֹום) ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה נַ ֲע ֶׂשה וְ ְנַק ִריב לְ ָפנֶ ֽיָך
מּוס ֵפי יֹום ַ
ּומּוס ִפים ּכְ ִהלְ כָ ָתם :וְ ֶאת ְ
ּכְ ִס ְד ָרם ָ
בֹודָך ּכָ ָאמּור:
מׁשה ַע ְב ֶּדָך ִמ ִּפי כְ ֶ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך עַ ל יְ ֵדי ֶ
ְּב ַא ֲה ָבה ּכְ ִמצְ וַ ת ְרצֹונֶ ָֽך ּכְ מֹו ֶׁשּכָ ַ ֽת ְב ָּת עָ ֵלֽינּו ְּב ָ
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ּוׁשנֵ י עֶ ְׂשרֹנִ ים ֽסֹלֶ ת ִמנְ ָחה ְּבלּולָ ה ַב ֶּׁש ֶמן וְ נִ ְסּכֹו :עֹלַ ת
(ּוביֹום ַה ַּׁש ָּבת ְׁשנֵ י כְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ְּת ִמ ִימם ְ
ְ
ַׁש ַּבת ְּב ַׁש ַּבּתֹו ַעל עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד וְ נִ ְסּכָ ּה):
רּועה
ַּוב ֽח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִביעִ י ְּב ֶא ָחד לַ ֽח ֶֹדׁש ִמ ְק ָרא ֽק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ּכָ ל ְמ ֶלֽאכֶ ת עֲ ב ָֹדה ל ֹא ַת ֲעׂשּו יֹום ְּת ָ
יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם :וַ עֲ ִׂש ֶיתם עֹלָ ה לְ ֵ ֽר ַיח נִ ֽיח ַֹח לַ יהֹוָ ה ַּפר ֶּבן ָּב ָקר ֶא ָחד ַ ֽאיִ ל ֶא ָחד ּכְ ָב ִׂשים ְּבנֵ י ָׁשנָ ה ִׁש ְב ָעה
ּוׁשנֵ י עֶ ְׂשרֹונִ ים לָ ָ ֽאיִ ל וְ ִע ָּׂשרֹון לַ ֶּכ ֶֽבׂש וְ יַ ֽיִ ן
לׁשה עֶ ְׂשרֹנִ ים לַ ָּפר ְ
ּומנְ ָח ָתם וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם ּכִ ְמ ֻד ָּבר ְׁש ָ
ְּת ִמ ִימםִ :
ּומנְ ָח ָתּה .וְ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד
ּוׁשנֵ י ְת ִמ ִידים ּכְ ִהלְ כָ ָתםִ :מּלְ ַבד עֹלַ ת ַה ֽח ֶֹדׁש ִ
ּוׁשנֵ י ְׂשעִ ִירים לְ כַ ֵּפרְ .
ּכְ נִ ְסּכֹו ְ
ּומנְ ָח ָתּה .וְ נִ ְסּכֵ ֶיהם ּכְ ִמ ְׁש ָּפ ָטם לְ ֵ ֽר ַיח נִ ֽיח ַֹח ִא ֶּׁשה לַ יהֹוָ ה:
ִ
ּטּובָך.
ׁשֹומ ֵרי ַׁש ָּבת וְ ֽק ְֹור ֵאי ֽעֹנֶ ג .עַ ם ְמ ַק ְּד ֵׁשי ְׁש ִביעִ יּ .כֻ ּלָ ם יִ ְׂש ְּבעּו וְ יִ ְת ַעּנְ גּו ִמ ֶ ֽ
כּותָך ְ
(יִ ְׂש ְמחּו ְב ַמלְ ְ
אׁשית):
את .זֵ ֽכֶ ר לְ ַמעֲ ֵׂשה ְב ֵר ִ
ַּוב ְּׁש ִביעִ י ָר ִ ֽצ ָית ּבֹו וְ ִק ַּד ְׁשּתֹו ֶח ְמ ַּדת יָ ִמים אֹותֹו ָק ָ ֽר ָ
אׁשית ֶׁשּל ֹא עָ ָ ֽׂשנּו ּכְ גֹויֵ י ָה ֲא ָרצֹות וְ ל ֹא ָׂש ָ ֽמנּו
עָ ֵלֽינּו לְ ַׁש ֵ ּֽב ַח לַ ֲאדֹון ַהּכֹל לָ ֵתת ּגְ ֻדּלָ ה לְ יֹוצֵ ר ְּב ֵר ִ
גֹור ֵלֽנּו ּכְ כָ ל ֲהמֹונָ םֶׁ :ש ֵהם ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים לַ ֶ ֽה ֶבל וָ ִריק
ּכְ ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמה ֶׁשּל ֹא ָׂשם ֶחלְ ֵ ֽקנּו ּכָ ֶהם וְ ָ
ּומֹודים לִ ְפנֵ י ֶ ֽמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש
ּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ִ
יוׁשיעַ  .וַ ֲאנַ ְֽחנּו ּכ ְֹרעִ ים ִ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ים ֶאל ֵאל ל ֹא ִ ֽ
ִ
ּוׁשכִ ינַ ת ֻעּזֹו ְּבגָ ְב ֵהי
ּומֹוׁשב יְ ָקרֹו ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ לְ .
ַ
יֹוסד ָ ֽא ֶרץ.
נֹוטה ָׁש ַ ֽמיִ ם וְ ֵ
ָּברּוְך הּואֶׁ .שהּוא ֶ
תֹורתֹו וְ יָ ַד ְע ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל
ֹלהינּו ֵאין עֹודֱ .א ֶמת ַמלְ ֵּכֽנּו ֶ ֽא ֶפס זּולָ תֹו ּכַ ּכָ תּוב ְּב ָ
רֹומים .הּוא ֱא ֵ ֽ
ְמ ִ
ֹלהים ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ ל וְ עַ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִמ ָ ּֽת ַחת ֵאין עֹוד:
לְ ָב ֶ ֽבָך ּכִ י יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִ
עֹומ ִדים לְ ַב ֵּקׁש ְּת ִפּלָ ה וְ ַת ֲחנּונִ ים
לּוחי עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלָ .ה ְ
בֹותינּו ֱהיֵ ה עִ ם ִּפ ִיפּיֹות ְׁש ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
ֹאמרּוֲ .ה ִבינֵ ם ַמה ֶּׁשּיְ ַד ֵ ּֽברּוֲ .ה ִׁש ֵיבם ַמה ֶּׁשּיִ ְׁש ָ ֽאלּו .יַ ְּד ֵעם
הֹורם ַמה ֶּׁשּי ֵ ֽ
ִמּלְ ָפנֶ יָך עַ ל עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלֵ :
ּומ ִּב ְרכֹות ִּפיָך ּכֻ ּלָ ם יִ ְת ָּב ְרכּון:
ֵאיְך יְ ָפ ֵ ֽארּוְּ :באֹור ָּפנֶ יָך יְ ַהּלֵ כּוןּֽ ֶ .ב ֶרְך לְ ָך יִ כְ ְרעּוןַ .ע ְּמָך ְּב ִפ ֶיהם ָיְב ֵרכּוןִ .
עַ ְּמָך לְ ָפנֶ ֽיָך יַ עֲ ִבירּון .וְ ֵהם ַּב ָ ּֽתוֶ ְך יַ עֲ בֹרּון .עֵ ינֵ י עַ ְּמָך ָּבם ְּתלּויֹות .וְ עֵ ינֵ ֶיהם לְ ָך ְמיַ ֲחלֹותּ :גָ ִׁשים מּול
ֽיח
חֹומה .וְ ַא ָּתה ִמן ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם ַּת ְׁש ִּג ַ
אֹותם ּכַ ָ
ֲארֹון ַה ּֽק ֶֹדׁש ְּב ֵא ָימה .לְ ַׁשּכֵ ְך ַּכֽעַ ס וְ ֵח ָמה .וְ עַ ְּמָך ַמ ְס ִּב ִיבים ָ
ׁשֹופכִ ים נָ כְ ֲחָך ּכַ ַ ּֽמיִ ם .וְ ַא ָּתה ִּת ְׁש ַמע ִמן ַה ָּׁש ַ ֽמיִ םֶׁ :שּל ֹא
נֹוׂש ִאים לְ ָך לַ ָּׁש ַ ֽמיִ ם לֵ ב ְ
אֹותם לְ ַר ֵ ֽח ָמהֽ ַ :עיִ ן ְ
ָ
ֹאמר
יִ ּכָ ְׁשלּו ִבלְ ׁשֹונָ ם .וְ ל ֹא יִ ּנָ ְקׁשּו ְב ִׁשּנּונָ ם .וְ ל ֹא ֽיֵבֹוׁשּו ְּב ַמ ְׁשעֵ נָ ם .וְ ל ֹא יִ ּכָ לְ מּו ָבם ְׁשאֹונָ ם .וְ ַאל י ַ
ּומ ֻר ָח ֶ ֽמיָך ֵ ֽה ָּמה ְמ ֻר ָח ִמיםּ .כְ ָמה
ֹלהינּו ֵ ֽה ָּמה ֲחנּונִ יםְ .
ִּפ ֶיהם ָּד ָבר ֶׁשּל ֹא כִ ְרצֹונֶ ָֽךּ :כִ י ֲחנּונֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
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ֹאמר ֲאנִ י
תֹור ֶ ֽתָך וַ ּי ֶ
רּוחםּ .כַ ּכָ תּוב ְּב ָ
יּוחן .וְ ֶאת ֲא ֶׁשר ְּת ַר ֵחם יְ ָ
ֹלהינּו ֵאת ֲא ֶׁשר ָּתחֹון ָ
ֶׁשּיָ ַ ֽדעְ נּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
אתי ְב ֵׁשם יְ הֹוָ ה לְ ָפנֶ יָך .וְ ַחּנ ִֹתי ֶאת ֲא ֶׁשר ָאחֹן .וְ ִר ַח ְמ ִּתי ֶאת ֲא ֶׁשר
טּובי עַ ל ָּפנֶ יָך .וְ ָק ָר ִ
ַאעֲ ִביר ּכָ ל ִ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל:
ֹלהים צְ ָבאֹותַ .אל יִ ּכָ לְ מּו ִבי ְמ ַב ְק ֶ ֽׁשיָך ֱא ֵ
ֲא ַר ֵחם :וְ נֶ ֱא ַמר ַאל ֽיֵבֹוׁשּו ִבי קֹוֶ ֽיָך ֲאדֹנָ י ֱא ִ
אֹוחילָ ה לָ ֵאלֲ .א ַחּלֶ ה ָפנָ יוֶ .א ְׁש ֲאלָ ה ִמ ֶּמּנּו ַמעֲ נֵ ה לָ ׁשֹוןֲ :א ֶׁשר ִּב ְק ַהל עָ ם ָא ִ ֽׁש ָירה ֻעּזֹוַ .א ִ ּֽב ָיעה ְרנָ נֹות
ִֽ
ּומיְ הֹוָ ה ַמעֲ נֵ ה לָ ׁשֹוןֲ :אדֹנָ יְׂ ,ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתחִּ .ופי יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך :יִ ְהיּו
ְּבעַ ד ִמ ְפעָ לָ יו :לְ ָא ָדם ַמעַ ְרכֵ י לֵ בֵ .
גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
ֹלהינּו לִ ְראֹות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת עֻ ּזֶ ָֽך לְ ַהעֲ ִביר ּגִ ּלּולִ ים ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ וְ ָה ֱאלִ ילִ ים
עַ ל ּכֵ ן נְ ַקּוֶ ה לְ ָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּכָ רֹת יִ ּכָ ֵרתּון לְ ַת ֵּקן עֹולָ ם ְּב ַמלְ כּות ַׁש ַּדי וְ כָ ל ְּבנֵ י ָב ָׂשר יִ ְק ְראּו ִב ְׁש ֶ ֽמָך .לְ ַה ְפנֹות ֵא ֶלֽיָך ּכָ ל ִר ְׁש ֵעי ָ ֽא ֶרץ.
ֹלהינּו יִ כְ ְרעּו
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ּכִ י לְ ָך ִּתכְ ַרע ּכָ ל ֶ ּֽב ֶרְך ִּת ָּׁש ַבע ּכָ ל לָ ׁשֹון :לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
יַ ִ ּֽכירּו וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל ְ
כּותָך .וְ ִת ְמֹלְך עֲ לֵ ֶיהם ְמ ֵה ָרה לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ .כִ י
וְ יִ ּֽפֹלּו .וְ לִ כְ בֹוד ִׁש ְמָך יְ ָקר יִ ֵ ּֽתנּו .וִ ַיק ְּבלּו כֻ ּלָ ם ֶאת עֹול ַמלְ ֶ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד:
ַה ַּמלְ כּות ֶׁשּלְ ָך ִהיא ּולְ ֽעֹולְ ֵמי עַ ד ִּת ְמֹלְך ְּבכָ בֹודּ .כַ ּכָ תּוב ְּב ָ
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רּועת ֶ ֽמלֶ ְך ּבֹו :וְ נֶ ֱא ַמר
ֹלהיו עִ ּמֹו ְּות ַ
וְ נֶ ֱא ַמר ל ֹא ִה ִּביט ָ ֽאוֶ ן ְּביַ עֲ קֹב וְ ל ֹא ָר ָאה עָ ָמל ְּביִ ְׂש ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ָ
אׁשי עָ ם יַ ַֽחד ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל:
יׁשרּון ֶ ֽמלֶ ְך ְּב ִה ְת ַא ֵּסף ָֽר ֵ
וַ יְ ִהי ִב ֻ
ּומׁשל ַּבּגֹויִ ם :וְ נֶ ֱא ַמר יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש
ְּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְׁשָך ּכָ תּוב לֵ אמֹרּ :כִ י לַ יהֹוָ ה ַה ְּמלּוכָ ה ֵ
אׁשיכֶ ם וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא
יְ הֹוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט :וְ נֶ ֱא ַמר ְׂשאּו ְׁשעָ ִרים ָר ֵ
ּוׂשאּו
אׁשיכֶ ם ְ
ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה עִ ּזּוז וְ גִ ּבֹור יְ הֹוָ ה ּגִ ּבֹור ִמלְ ָח ָמהְׂ :שאּו ְׁש ָע ִרים ָר ֵ
ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָ בֹא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי הּוא זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד ֶ ֽסלָ ה:
וְ עַ ל יְ ֵדי עֲ ָב ֶ ֽדיָך ַהּנְ ִב ִיאים ּכָ תּוב לֵ אמֹרּ :כֹה ָא ַמר יְ הֹוָ ה ֶ ֽמלֶ ְך יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ג ֲֹאלֹו יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ֲאנִ י ִראׁשֹון
מֹוׁשיעִ ים ְּב ַהר צִ ּיֹון לִ ְׁשּפֹט ֶאת ַהר ֵע ָׂשו וְ ָהיְ ָתה
ֹלהים :וְ נֶ ֱא ַמר וְ עָ לּו ִ
ּומ ַּבלְ עָ ַדי ֵאין ֱא ִ
וַ ֲאנִ י ַא ֲחרֹון ִ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד:
לַ יהֹוָ ה ַה ְּמלּוכָ ה :וְ נֶ ֱא ַמר וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה לְ ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יְ הֹוָ ה ֶא ָחד ְ
ֹלהינּו יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
תֹור ְתָך ּכָ תּוב לֵ אמֹרְׁ :ש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ְּוב ָ
הֹופע
בֹודָך וְ ִהּנָ ֵׂשא עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִּב ָיק ֶ ֽרָך וְ ַ
בֹותינּוְ .מלֹוְך עַ ל ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִּבכְ ֶ ֽ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצָֽך .וְ יֵ ַדע ּכָ ל ָּפעּול ּכִ י ַא ָּתה ְפעַ לְ ּתֹו וְ ִיָבין ּכָ ל יְ צּור ּכִ י ַא ָּתה
ַּב ֲה ַדר ּגְ אֹון עֻ ּזֶ ָֽך עַ ל ּכָ ל ְ
ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָ ֽׁשלָ ה:
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַ
ֹאמר ּכֹל ֲא ֶׁשר נְ ָׁש ָמה ְב ַאּפֹו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יְ צַ ְרּתֹו וְ י ַ
ּטּובָך
תֹור ֶ ֽתָך ַׂש ְּב ֵ ֽענּו ִמ ֶ ֽ
ֹותיָך וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו ְּב ָ
נּוח ֵ ֽתנּו) ַק ְּד ֵ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ֶ ֽ
בֹותינּו ְרצֵ ה ִב ְמ ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
(א ֵ ֽ
ֱ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצֹון ַׁש ַּבת ָק ְד ֶ ֽׁשָך וְ יָ נֽ ּוחּו בֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ֵׁשי
וְ ַׂש ְּמ ֵ ֽחנּו ִּביׁשּועָ ֶ ֽתָך( :וְ ַהנְ ִח ֵילֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהים ֱא ֶמת ְּוד ָב ְרָך ֱא ֶמת וְ ַקּיָ ם לָ ַעדָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
ְׁש ֶ ֽמָך) וְ ַט ֵהר לִ ֵ ּֽבנּו לְ עָ ְב ְּדָך ֶּב ֱא ֶמת ּכִ י ַא ָּתה ֱא ִ
(ה ַּׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון:
ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵּדׁש ַ
תקיעהׁ .שברים .תקיעה:
תקיעה :שברים תרועה :תקיעה:
תקיעה .תרועה .תקיעה:
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צּורי עֹולָ ִמיםִ .אם ּכְ ָבנִ יםִ .אם ּכַ ֲע ָב ִדיםִ .אם ּכְ ָבנִ ים ַר ֲח ֵ ֽמנּו
ַהּיֹום ֲה ַרת עֹולָ םַ .הּיֹום יַ עֲ ִמיד ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ּכָ ל יְ ֵ
ּכְ ַר ֵחם ָאב עַ ל ָּבנִ ים .וְ ִאם ּכַ עֲ ָב ִדים ֵעינֵ ֽינּו לְ ָך ְתלּויֹותַ .עד ֶׁש ְּת ָחּנֵ ֽנּו וְ תֹוצִ יא כָ אֹור ִמ ְׁש ָּפ ֵ ֽטנּו ָאּיֹום ָקדֹוׁש:
ּומ ְק ִׁשיב לְ קֹול
ּומ ֲאזִ ין ַמ ִּביט ַ
ֲא ֶ ֽר ֶׁשת ְׂש ָפ ֵ ֽתינּו יֶ עֱ ַרב לְ ָפנֶ ֽיָך ֵאל ָרם וְ נִ ָּׂשאֵ .מ ִבין ַ
ּיֹותינּו:
ְּת ִקיעָ ֵ ֽתנּו ְּות ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ְּוב ָרצֹון ֵ ֽס ֶדר ַמלְ כֻ ֵ ֽ
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אׁשית.
ל־ּת ֲעלּומֹות וַ ֲהמֹון נִ ְס ָּתרֹות ֶׁש ִּמ ְּב ֵר ִ
ּופֹוקד ּכָ ל־יְ צֽ ֵּורי ֶ ֽק ֶדם .לְ ָפנֶ ֽיָך נִ גְ לּו ּכָ ַ
ַא ָּתה זֹוכֵ ר ַמעֲ ֵׂשה עֹולָ ם ֵ
ל־היְ צּור
בֹודָך .וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ִמּנֶ ֽגֶ ד ֵעינֶ ֽיָךַ :א ָּתה זֹוכֵ ר ֶאת ּכָ ל ַה ִּמ ְפעָ ל .וְ גַ ם ּכָ ַ
ּכִ י ֵאין ִׁשכְ ָחה לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא כְ ֶ ֽ
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צֹופה ַּומ ִּביט ַעד סֹוף ּכָ ל ַהּדֹורֹותּ .כִ י ָת ִביא חֹק
ֹלהינּוֶ .
ל ֹא נִ כְ ַחד ִמ ֶ ּֽמךָ ַ .הּכֹל ּגָ לּוי וְ יָ ֽדּועַ לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
הֹודעְ ָּת.
אׁשית ּכָ זֹאת ָ ֽ
זִ ּכָ רֹון לְ ִה ָּפ ֵקד ּכָ ל ֽר ַּוח וָ נָ ֶֽפׁש .לְ ִהּזָ כֵ ר ַמ ֲע ִׂשים ַר ִּבים וַ ֲהמֹון ְּב ִרּיֹות לְ ֵאין ַּתכְ לִ יתֵ .מ ֵר ִ
אֹלהי
אֹותּה ּגִ ִ ּֽל ָית .זֶ ה ַהּיֹום ְּת ִחּלַ ת ַמ ֲע ֶ ֽׂשיָך זִ ּכָ רֹון לְ יֹום ִראׁשֹוןּ .כִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ִמ ְׁש ָּפט לֵ ֵ
ִּומּלְ ָפנִ ים ָ
יַ עֲ קֹב :וְ עַ ל ַה ְּמ ִדינֹות ּבֹו יֵ ָא ֵמר ֵאי זֹו לַ ֶ ֽח ֶרב .וְ ֵאי זֹו לַ ָּׁשלֹוםֵ .אי זֹו לָ ָר ָעב .וְ ֵאי זֹו לַ ּֽׂש ַבעְּ .וב ִרּיֹות ּבֹו
יִ ָּפ ֵ ֽקדּו .לְ ַהזְ ּכִ ָירם לַ ַחּיִ ים וְ לַ ָ ּֽמוֶ תִ :מי ל ֹא ְנִפ ָקד ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ֽהּ .כִ י זֵ ֽכֶ ר ּכָ ל ַהּיְ צּור לְ ָפנֶ ֽיָך ָּבאַ .מ ֲע ֵׂשה ִאיׁש
ּבּולֹותיו וְ יִ צְ ֵרי ַמ ַעלְ לֵ י ִאיׁשַ :א ְׁש ֵרי ִאיׁש ֶׁשּל ֹא
ָ
ְּופ ֻק ָּדתֹו .וַ עֲ לִ ילֹות ִמצְ עֲ ֵדי ָג ֶֽברַ .מ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם וְ ַת ְח
חֹוסים ָּבְךּ :כִ י
דֹור ֶ ֽׁשיָך לְ עֹולָ ם ל ֹא יִ ּכָ ֵ ֽׁשלּו .וְ ל ֹא יִ ּכָ לְ מּו לָ נֶ ֽצַ ח ּכָ ל ַה ִ
יִ ְׁשּכָ ֶ ֽחךָ ֶּ .ובן ָא ָדם יִ ְת ַא ֶּמץ ָּבְךּ .כִ י ְ
דֹורׁש ַמ ֲע ֵׂשה כֻ ּלָ ם :וְ גַ ם ֶאת ֽנ ַֹח ְּב ַא ֲה ָבה זָ ַכ ְֽר ָּת .וַ ִּת ְפ ְק ֵ ֽדהּו ִּב ְד ַבר
זֵ ֽכֶ ר ּכָ ל ַה ַּמעֲ ִׂשים לְ ָפנֶ ֽיָך ָּבא וְ ַא ָּתה ֵ
יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים ַּב ֲה ִב ֲיאָך ֶאת ֵמי ַה ַּמּבּול לְ ַׁש ֵחת ּכָ ל ָּב ָׂשר ִמ ְּפנֵ י ֽר ַֹע ַמ ַעלְ לֵ ֶיהםַ .על ּכֵ ן זִ כְ רֹונֹו ָּבא לְ ָפנֶ ֽיָך
ֹלהים ֶאת נ ַֹח
תֹור ֶ ֽתָך וַ ּיִ זְ ּכֹר ֱא ִ
ֹלהינּו לְ ַה ְרּבֹות זַ ְרעֹו ּכְ עַ ְפרֹות ֵּת ֵבל .וְ צֶ ֱאצָ ָאיו ּכְ חֹול ַהּיָ םּ .כַ ּכָ תּוב ְּב ָ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהים ֽר ַּוח ַעל ָה ָא ֶרץ וַ ּיָ ֽׁשֹּכּו ַה ָ ּֽמיִ ם :וְ נֶ ֱא ַמר
וְ ֵאת ּכָ ל ַה ַחּיָ ה וְ ֶאת ּכָ ל ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ַּב ֵּת ָבה וַ ּיַ ֲע ֵבר ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ְּב ִריתֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ צְ ָחק וְ ֶאת יַ עֲ קֹב :וְ נֶ ֱא ַמר וְ זָ כַ ְר ִּתי
ֹלהים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם וַ ּיִ זְ ּכֹר ֱא ִ
וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא ִ
ת־ּב ִר ִיתי יִ צְ ָחק וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִיתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכֹר וְ ָה ָא ֶרץ ֶאזְ ּכֹר:
ֶאת ְּב ִר ִיתי יַ עֲ קֹוב וְ ַאף ֶא ְ
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ְּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְׁשָך ּכָ תּוב לֵ אמֹר :זֵ ֽכֶ ר עָ ָׂשה לְ נִ ְפלְ א ָֹתיו ַחּנּון וְ ַרחּום יְ הֹוָ ה :וְ נֶ ֱא ַמר ֶ ֽט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכֹר
לְ עֹולָ ם ְּב ִריתֹו :וְ נֶ ֱא ַמר וַ ּיִ זְ ּכֹר לָ ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם ּכְ רֹב ֲח ָס ָדיו:
רּוׁש ַל ִֽם לֵ אמֹר ּכֹה ָא ַמר יְ הֹוָ ה זָ ַכ ְֽר ִּתי לָ ְך
את ְב ָאזְ נֵ י יְ ָ
וְ עַ ל יְ ֵדי עֲ ָב ֶ ֽדיָך ַהּנְ ִב ִיאים ּכָ תּוב לֵ אמֹרָ :הֹלְך וְ ָק ָ ֽר ָ
לּוֹלתיִ ְך לֶ כְ ֵּתְך ַא ֲח ַרי ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּב ֶ ֽא ֶרץ ל ֹא זְ רּועָ ה :וְ נֶ ֱא ַמר וְ זָ כַ ְר ִּתי ֲאנִ י ֶאת ְּב ִר ִיתי
עּוריִ ְך ַא ֲה ַבת ּכְ ָ ֽ
ֶ ֽח ֶסד נְ ַ ֽ
ׁשּועים ּכִ י
ימֹותי לָ ְך ְּב ִרית עֹולָ ם :וְ נֶ ֱא ַמר ֲה ֵבן יַ ִּקיר לִ י ֶא ְפ ַ ֽריִ ם ִאם יֶ ֽלֶ ד ַׁשעֲ ִ
עּוריִ ְך וַ ֲה ִק ִ
אֹותְך ִּב ֵימי נְ ָ ֽ
ָ
ִמ ֵּדי ַד ְּב ִרי ּבֹו זָ כֹר ֶאזְ ּכְ ֶ ֽרּנּו עֹוד עַ ל ּכֵ ן ָהמּו ֵמעַ י לֹו ַר ֵחם ֲא ַר ֲח ֶ ֽמּנּו נְ ֻאם יְ הֹוָ ה:
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ְּׁש ֵמי ְׁש ֵמי ֶ ֽק ֶדם
בֹותינּו זָ כְ ֵ ֽרנּו ְּבזִ ּכָ רֹון טֹוב לְ ָפנֶ ֽיָך ָּופ ְק ֵ ֽדנּו ִּב ְפ ֻק ַּדת יְ ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
נִׁש ַ ּֽב ְע ָּת לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינּו ְּב ַהר
בּועה ֲא ֶׁשר ְ
ת־ה ְּׁש ָ
ֹלהינּו ֶאת ַה ְּב ִרית וְ ֶאת ַה ֶ ֽח ֶסד וְ ֶא ַ
ּוזְ כָ ר ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
זְּב ַח וְ כָ ַבׁש ַר ֲח ָמיו
ּמֹורּיָ ה וְ ֵת ָר ֶאה לְ ָפנֶ ֽיָך עֲ ֵק ָדה ֶׁש ָע ַקד ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינּו ֶאת יִ צְ ָחק ְּבנֹו ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּמ ֵ ֽ
ַה ִ
טּובָך ַהּגָ דֹול יָ ׁשּוב ֲחרֹון ַא ְּפָך ֵמ ַע ְּמָך
לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונְ ָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ ם ּכֵ ן יִ כְ ְּבׁשּו ַר ֲח ֶ ֽמיָך ֶאת ּכַ ַע ְסָך ֵמ ָע ֵלֽינּו ְּוב ְ
מׁשה
תֹור ֶ ֽתָך ַעל יְ ֵדי ֶ
ֹלהינּו ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָ ּֽתנּו ְּב ָ
ֵּומעִ ְירָך ֵּומ ַא ְרצְ ָך ִּומּנַ ֲחלָ ֶ ֽתָך .וְ ַקּיֶ ם ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
אֹותם ֵמ ֶ ֽא ֶרץ ִמצְ ַ ֽריִ ם לְ עֵ ינֵ י
ֽאתי ָ
הֹוצ ִ
בֹודָך ּכָ ָאמּור :וְ זָ כַ ְר ִּתי לָ ֶהם ְּב ִרית ִראׁשֹנִ ים ֲא ֶׁשר ֵ
עַ ְב ֶּדָך ִמ ִּפי כְ ֶ ֽ
ּנִׁשּכָ חֹות ַא ָּתה הּוא ֵמעֹולָ ם וְ ֵאין ִׁשכְ ָחה לִ ְפנֵ י כִ ֵּסא
אֹלהים ֲאנִ י יְ הֹוָ הּ :כִ י זֹוכֵ ר ּכָ ל ַה ְ
ַהּגֹויִ ם לִ ְהיֹות לָ ֶהם לֵ ִ
(ׁשל יַ ֲעקֹב) ַהּיֹום ְּב ַר ֲח ִמים ִּתזְ ּכֹורָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה זֹוכֵ ר ַה ְּב ִרית:
בֹודָך .וַ עֲ ֵק ַדת יִ צְ ָחק לְ זַ ְרעֹו ֶ
כְ ֶ ֽ
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צּורי עֹולָ ִמיםִ .אם ּכְ ָבנִ יםִ .אם ּכַ ֲע ָב ִדיםִ .אם ּכְ ָבנִ ים ַר ֲח ֵ ֽמנּו
ַהּיֹום ֲה ַרת עֹולָ םַ .הּיֹום יַ עֲ ִמיד ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ּכָ ל יְ ֵ
ּכְ ַר ֵחם ָאב עַ ל ָּבנִ ים .וְ ִאם ּכַ עֲ ָב ִדים ֵעינֵ ֽינּו לְ ָך ְתלּויֹותַ .עד ֶׁש ְּת ָחּנֵ ֽנּו וְ תֹוצִ יא כָ אֹור ִמ ְׁש ָּפ ֵ ֽטנּו ָאּיֹום ָקדֹוׁש:
ּומ ְק ִׁשיב לְ קֹול
ּומ ֲאזִ ין ַמ ִּביט ַ
ֲא ֶ ֽר ֶׁשת ְׂש ָפ ֵ ֽתינּו יֶ עֱ ַרב לְ ָפנֶ ֽיָך ֵאל ָרם וְ נִ ָּׂשאֵ .מ ִבין ַ
רֹונֹותינּו:
ֵֽ
ְּת ִקיעָ ֵ ֽתנּו ְּות ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ְּוב ָרצֹון ֵ ֽס ֶדר זִ כְ
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ֽית ֲעלֵ ֶיהם
קֹולָֽך וְ נִ גְ ֵל ָ
בֹודָך עַ ל ַעם ָק ְד ֶׁשָך לְ ַד ֵּבר עִ ָּמםִ .מן ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִה ְׁש ַמעְ ָּתם ֶ
ֽית ַּב ֲענַ ן ּכְ ֶ ֽ
ַא ָּתה נִ גְ ֵל ָ
ל־הר
לֹותָך ַמלְ ֵּכֽנּו ַע ַ
אׁשית ָח ְרדּו ִמ ֶ ּֽמךָ ְּב ִהּגָ ְ
ְּבעַ ְר ְפלֵ י ֽט ַֹהרּ .גַ ם (ּכָ ל) ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ָחל ִמ ָּפנֶ ֽיָך ְּוב ִרּיֹות ְּב ֵר ִ
קֹולָֽך וְ ִד ְּברֹות ָק ְד ְׁשָך ִמּלַ ֲהבֹות ֵאׁשְּ .בקֹולֹות
ּומצְ וֹות .וַ ַּת ְׁש ִמיעֵ ם ֶאת הֹוד ֶ
ּתֹורה ִ
ִסינַ י לְ לַ ֵּמד לְ עַ ְּמָך ָ
יׁשי ִּב ְהיֹת
תֹור ֶ ֽתָך ,וַ יְ ִהי ַבּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
הֹופעְ ָּתּ :כַ ּכָ תּוב ְּב ָ
ׁשֹופר ֲעלֵ ֶיהם ָ ֽ
ֽית ְּובקֹול ָ
ְּוב ָר ִקים עֲ לֵ ֶיהם נִ גְ ֵל ָ
ַה ּֽב ֶֹקר וַ יְ ִהי קֹֹלת ְּוב ָר ִקים וְ עָ נָ ן ּכָ ֵבד עַ ל ָה ָהר וְ קֹל ׁש ָֹפר ָחזָ ק ְמאֹד וַ ּיֶ ֱח ַרד ּכָ ל ָה ָעם ֲא ֶׁשר ַּב ַּמ ֲחנֶ ה:
ֹלהים יַ עֲ נֶ ּֽנּו ְבקֹול :וְ נֶ ֱא ַמר וְ כָ ל ָהעָ ם ר ִֹאים
מׁשה יְ ַד ֵּבר וְ ָה ֱא ִ
וְ נֶ ֱא ַמר וַ יְ ִהי קֹול ַהּׁש ָֹפר הֹולֵ ְך וְ ָחזֵ ק ְמאֹד ֶ
ֶאת ַהּקֹוֹלת וְ ֶאת ַהּלַ ִּפ ִידם וְ ֵאת קֹול ַהּׁש ָֹפר וְ ֶאת ָה ָהר עָ ֵׁשן וַ ּיַ ְרא ָהעָ ם וַ ּיָ נֻ ֽעּו וַ ּיַ ַע ְמדּו ֵמ ָרחֹק:
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ׁשֹופר :וְ נֶ ֱא ַמר ַּב ֲחצֹוצְ רֹות וְ קֹול
רּועה יְ הֹוָ ה ְּבקֹול ָ
ֹלהים ִּב ְת ָ
ְּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְׁשָך ּכָ תּוב לֵ אמֹר :עָ לָ ה ֱא ִ
ׁשֹופר ַּב ֶּכ ֶֽסה לְ יֹום ַח ֵּגֽנּוּ :כִ י חֹק לְ יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא
ׁשֹופר ָהִ ֽריעּו לִ ְפנֵ י ַה ֶ ּֽמלֶ ְך יְ הֹוָ ה :וְ נֶ ֱא ַמרִּ ,ת ְקעּו ַב ֽח ֶֹדׁש ָ
ָ
אֹלהי יַ עֲ קֹב :וְ נֶ ֱא ַמרַ ,הלְ לּויָ ּה ַהלְ לּו ֵאל ְּב ָק ְדׁשֹו ַהלְ לֽ ּוהּו ִּב ְר ִ ֽקיעַ ֻעּזֹוַ :הלְ לֽ ּוהּו ִבגְ בּור ָֹתיו
ִמ ְׁש ָּפט לֵ ֵ
ּומחֹול ַהלְ לֽ ּוהּו ְּב ִמּנִ ים
ׁשֹופר ַהלְ לֽ ּוהּו ְּבנֵ ֶֽבל וְ כִ ּנֹורַ :הלְ לֽ ּוהּו ְבתֹף ָ
ַהלְ לֽ ּוהּו ּכְ רֹב ּגֻ ְדלֹוַ :הלְ לֽ ּוהּו ְּב ֵ ֽת ַקע ָ
וְ עֻ גָ בַ :הלְ לֽ ּוהּו ְבצִ לְ צְ לֵ י ָ ֽׁש ַמע ַהלְ לֽ ּוהּו ְּבצִ לְ צְ לֵ י ְתרּועָ הּ :כֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל יָ ּה ַהלְ לּויָ ּה:
ׁשֹופר
יׁש ֵבי ֵת ֵבל וְ ֽׁשֹכְ נֵ י ָ ֽא ֶרץ ּכִ ּנְׂשא נֵ ס ָה ִרים ִּת ְראּו וְ כִ ְת ֽק ַֹע ָ
וְ עַ ל יְ ֵדי עֲ ָב ֶ ֽדיָך ַהּנְ ִב ִיאים ּכָ תּוב לֵ אמֹרּ :כָ ל ְ
ׁשֹופר ּגָ דֹול ָּובֽאּו ָהא ְֹב ִדים ְּב ֶ ֽא ֶרץ ַאּׁשּור וְ ַהּנִ ָּד ִחים ְּב ֶ ֽא ֶרץ
ִּת ְׁש ָ ֽמעּו :וְ נֶ ֱא ַמר ,וְ ָהיָ ה ַּבּיֹום ַההּוא יִ ָּת ַקע ְּב ָ
ירּוׁש ָל ִֽם :וְ נֶ ֱא ַמר ,וַ יהֹוָ ה ֲעלֵ ֶיהם יֵ ָר ֶאה וְ יָ צָ א כַ ָּב ָרק ִחּצֹו וַ אדֹנָ י
ִמצְ ָ ֽריִ ם וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ יהֹוָ ה ְּב ַהר ַה ּֽק ֶֹדׁש ִּב ָ
לֹומָך:
ּׁשֹופר יִ ְת ָקע וְ ָהלַ ְך ְּב ַסעֲ רֹות ֵּת ָימן :יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות יָ גֵ ן ֲעלֵ ֶיהםּ .כֵ ן ָּתגֵ ן ַעל ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְׁש ֶ ֽ
יֱ הֹוִ ה ַּב ָ
זּורינּו ִמ ֵּבין
ּיֹותינּו וְ ָק ֵרב ְּפ ֵ ֽ
רּותנּו וְ ָׂשא נֵ ס לְ ַק ֵּבץ ּגָ לֻ ֵ ֽ
ׁשֹופר ּגָ דֹול לְ ֵח ֵ ֽ
בֹותינּו ְּת ַקע ְּב ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
ירּוׁש ַל ִֽם ֵּבית ִמ ְק ָּד ְׁשָך ְּב ִׂש ְמ ַחת
יאנּו לְ צִ ּיֹון עִ ְירָך ְּב ִרּנָ ה וְ לִ ָ
פּוצֹותינּו ּכַ ּנֵ ס ִמּיַ ְרּכְ ֵתי ָ ֽא ֶרץ וַ ֲה ִב ֵ ֽ
ֵֽ
ַהּגֹויִ ם ּונְ
מׁשה ַע ְב ֶּדָך ִמ ִּפי
תֹור ֶ ֽתָך ַעל יְ ֵדי ֶ
חֹובֹותינּו ּכִ ְמצֻ ּוָ ה עָ ֵלֽינּו ְב ָ
ֵֽ
עֹולָ ם וְ ָׁשם נַ עֲ ֶׂשה לְ ָפנֶ ֽיָך ֶאת ָק ְר ְּבנֹות
ֹֹלתיכֶ ם וְ ַעל
אׁשי ָח ְד ֵׁשיכֶ ם ְּות ַקעְ ֶּתם ַּב ֲחצֹצְ רֹת ַעל ע ֵ
בֹודָך ּכָ ָאמּורְּ :וביֹום ִׂש ְמ ַח ְתכֶ ם ְּובמֹועֲ ֵדיכֶ ם ְּוב ָר ֵ
כְ ֶ ֽ
ּומ ֲאזִ ין
ׁשֹופר ַ
ׁשֹומ ַע קֹול ָ
ֹלהיכֶ םּ :כִ י ַא ָּתה ֵ ֽ
ֹלהיכֶ ם ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
ְזִב ֵחי ַׁשלְ ֵמיכֶ ם וְ ָהיּו לָ כֶ ם לְ זִ ּכָ רֹון לִ ְפנֵ י ֱא ֵ
רּועת עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַר ֲח ִמים:
ׁשֹומעַ קֹול ְּת ַ
ֹומה ּלָ ְךָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֵ ֽ
ְּתרּועָ ה וְ ֵאין ּֽד ֶ

DRAFT
תקיעהׁ .שברים .תקיעה:
תקיעה :שברים תרועה :תקיעה:
תקיעה .תרועה .תקיעה:

Omit on
Shabbos

צּורי עֹולָ ִמיםִ .אם ּכְ ָבנִ יםִ .אם ּכַ ֲע ָב ִדיםִ .אם ּכְ ָבנִ ים ַר ֲח ֵ ֽמנּו
ַהּיֹום ֲה ַרת עֹולָ םַ .הּיֹום יַ עֲ ִמיד ַּב ִּמ ְׁש ָּפט ּכָ ל יְ ֵ
ּכְ ַר ֵחם ָאב עַ ל ָּבנִ ים .וְ ִאם ּכַ עֲ ָב ִדים ֵעינֵ ֽינּו לְ ָך ְתלּויֹותַ .עד ֶׁש ְּת ָחּנֵ ֽנּו וְ תֹוצִ יא כָ אֹור ִמ ְׁש ָּפ ֵ ֽטנּו ָאּיֹום ָקדֹוׁש:
ּומ ְק ִׁשיב לְ קֹול
ּומ ֲאזִ ין ַמ ִּביט ַ
ֲא ֶ ֽר ֶׁשת ְׂש ָפ ֵ ֽתינּו יֶ עֱ ַרב לְ ָפנֶ ֽיָך ֵאל ָרם וְ נִ ָּׂשאֵ .מ ִבין ַ
רֹותינּו:
ׁשֹופ ֵ ֽ
ְּת ִקיעָ ֵ ֽתנּו ְּות ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ְּוב ָרצֹון ֵ ֽס ֶדר ְ

Omit on
Shabbos

יתָך וְ ִא ֵּׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל,
בֹודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶ ֽ
ֹלהינּו ְּבעַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּוב ְת ִפּלָ ָתם ,וְ ָה ֵׁשב ֶאת ָהעֲ ָ
ְרצֵ ה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
בֹודת יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָך:
ְּות ִפּלָ ָתם ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצֹון ְּות ִהי לְ ָרצֹון ָּת ִמיד עֲ ַ
When no Kohanim present

ׁשּובָך לְ צִ ּיֹון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ֲחזִ יר ְׁשכִ ינָ תֹו לְ צִ ּיֹון:
וְ ֶת ֱחזֶ ֽינָ ה עֵ ינֵ ֽינּו ְּב ְ
When Kohanim present, many use this text

וְ ֵתעָ ֵרב לְ ָפנֶ ֽיָך עֲ ִת ָיר ֵ ֽתנּו ּכְ עֹולָ ה ּוכְ ָק ְר ָּבן ָאּנָ א ַרחּום ְב ַר ֲח ֶ ֽמיָך ָה ַר ִּבים ָה ֵׁשב ְׁשכִ ינָ ְתָך לְ צִ ּיֹון ִע ֶ ֽירָך וְ ֵ ֽס ֶדר
ׁשּובָך לְ צִ ּיֹון ְּב ַר ֲח ִמים וְ ָׁשם נַ עֲ ָב ְדָך ְּביִ ְר ָאה ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים
ירּוׁש ָלֽיִ ם וְ ֶת ֱחזֶ ֽינָ ה עֵ ינֵ ֽינּו ְּב ְ
בֹודה לִ ָ
ָהעֲ ָ
אֹותָך לְ ַב ְּדָך ְּביִ ְר ָאה נַ עֲ בֹוד:
ַק ְדמֹונִ ּיֹותָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֶׁש ְ
בֹותינּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד צּור ַחּיֵ ֽינּו ָמגֵ ן יִ ְׁש ֵ ֽענּו ַא ָּתה
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
מֹותינּו ַה ְּפקּודֹות לָ ְך וְ ַעל
סּורים ְּביָ ֶ ֽדָך וְ עַ ל נִ ְׁש ֵ ֽ
נֹודה ּלְ ָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך עַ ל ַחּיֵ ֽינּו ַה ְּמ ִ
הּוא לְ דֹור וָ דֹור ֶ
טֹובֹותיָך ֶׁש ְּבכָ ל עֵ תֽ ֶ ,ע ֶרב וָ ֽב ֶֹקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ ,הּטֹוב ּכִ י ל ֹא כָ לּו
ֶֽ
אֹותיָך וְ
נִ ֶ ּֽסיָך ֶׁש ְּבכָ ל יֹום עִ ָ ּֽמנּו וְ עַ ל נִ ְפלְ ֶ ֽ
ַר ֲח ֶ ֽמיָך וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּכִ י ל ֹא ַ ֽתּמּו ֲח ָס ֶ ֽדיָךֵ ,מעֹולָ ם ִקִ ּֽוינּו לָ ְך:
אׁשית
ֹלהי כָ ל ָּב ָׂשר יֹוצְ ֵ ֽרנּו יֹוצֵ ר ְּב ֵר ִ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
יתנּו וְ ִקּיַ ְמ ָ ּֽתנּו ּכֵ ן ְּת ַחּיֵ ֽינּו ְּות ַקּיְ ֵ ֽמנּו וְ ֶת ֱאסֹוף
הֹודאֹות לְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש עַ ל ֶׁש ֶה ֱחיִ ָ ֽ
ְּב ָרכֹות וְ ָ
מֹודים לָ ְך,
ּיֹותינּו לְ ַחצְ רֹות ָק ְד ֶ ֽׁשָך לִ ְׁשמֹור ֻח ֶ ּֽקיָך וְ לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונֶ ָֽך ּולְ עָ ְב ְּדָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ ם ַעל ֶׁש ָ ֽאנּו ִ
ּגָ לֻ ֵ ֽ
הֹודאֹות:
ָּברּוְך ֵאל ַה ָ
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רֹומם ִׁש ְמָך ַמלְ ֵּכֽנּו ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:
וְ עַ ל ּכֻ ּלָ ם יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְת ַ
ּומּגֵ ָפה
ּוׁש ַמד ַ
ּומ ְׁש ִחית וְ ָעוֹן ְ
ּוׁש ִבי ַ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו זְ כֹור ַר ֲח ֶ ֽמיָך ּוכְ בֹוׁש ּכַ עַ ְסָך וְ כַ ּלֵ ה ֶ ֽד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָרעָ ב ְ
ּופגַ ע ַרע וְ כָ ל ַמ ֲחלָ ה וְ כָ ל ַּת ָקלָ ה וְ כָ ל ְק ָט ָטה וְ כָ ל ִמינֵ י ֻפ ְרעָ נִ ּיֹות וְ כָ ל ּגְ זֵ ָרה ָרעָ ה וְ ִׂשנְ ַאת ִחּנָ ם ֵמ ָע ֵלֽינּו
ֶֽ
יתָך:
טֹובים ּכָ ל ְּבנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
יתָךּ :וכְ תֹוב לְ ַחּיִ ים ִ
ּומעַ ל ּכָ ל ְּבנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
ֵ
יֹודּוָך ֶ ּֽסלָ ה וִ ַיהלְ לּו ֶאת ִׁש ְמָך ֶּב ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵ ֽתנּו וְ עֶ זְ ָר ֵ ֽתנּו ֶ ֽסלָ הָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
וְ כֹל ַה ַחּיִ ים ֽ
ַהּטֹוב ִׁש ְמָך ּולְ ָך נָ ֶאה לְ הֹודֹות:
When there are no Kohanim, the following is recited

מׁשה ַע ְב ֶּדָך.
תּובה עַ ל יְ ֵדי ֶ
ּתורה ַהּכְ ָ
בותינּוָּ .ב ְרכֵ נּו ַּב ְּב ָרכָ ה ַה ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת ַּב ָ
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
דוׁשָךּ .כָ ָאמּורָ :יְב ֶרכְ ָך .יְ הֹוָ ה .וְ יִ ְׁש ְמ ֶ ֽרָך .יָ ֵאר .יְ הֹוָ הָּ .פנָ יו.
ּכהנִ ים עַ ם ְק ֶ
מּורה ִמ ִּפי ַא ֲהרן ָּובנָ יו ֲ
ָה ֲא ָ
ֵא ֶלֽיָך .וִ ֻיחּנֶ ֽךָ  .יִ ָּׂשא .יְ הֹוָ הָּ .פנָ יוֵ .א ֶלֽיָך .וְ יָ ֵׂשם .לְ ָךָׁ .שלֹום.
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(ׁשצִ ִ ּֽו ָית) לְ ָב ֵרְך
יתנּו) ֶ
(ׁשּצִ ּוִ ָ ֽ
בֹותינּו ֶׁש ְּת ֵהא ַה ְּב ָרכָ ה ַהּזֹאת ֶ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֶאת ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָרכָ ה ְׁשלֵ ָמה וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָּבּה ׁשּום ִמכְ ׁשֹול וְ עָ וֹן ֵמעַ ָּתה וְ ַעד עֹולָ ם:
ּתורה
בותינּוָּ .ב ְרכֵ נּו ַּב ְּב ָרכָ ה ַה ְמ ֻׁשּלֶ ֶׁשת ַּב ָ
אלהי ֲא ֵ
להינּו וֵ ֵ
ֱ Chazan recites theא ֵ
מּורה ִמ ִּפי ַא ֲהרן ָּובנָ יו
מׁשה עַ ְב ֶּדָךָ .ה ֲא ָ
תּובה עַ ל יְ ֵדי ֶ
ַ following in an undertoneהּכְ ָ

ּכ ֲֹהנִ ים
דֹוׁשָך ּכָ ָאמּור:
עַ ם ְק ֶ ֽ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָ ֽׁשנּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו ֶׁשל ַא ֲהרֹן וְ צִ ָּוֽנּו לְ ָב ֵרְך ֶאת עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ְּב ַא ֲה ָבה:
ָיְב ֶרכְ ָך .יְ הֹוָ ה .וְ יִ ְׁש ְמ ֶ ֽרָך.
יֹוד ַע ַמה הּוא
לֹומֹותי ֶׁשּלָ ְך ֲחלֹום ָחלַ ְמ ִּתי וְ ֵאינִ י ֵ ֽ
ַ
ִ This prayerרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ֲאנִ י ֶׁשּלָ ְך וַ ֲח
לֹומֹותי ָעלַ י וְ ַעל ּכָ ל
ַ
בֹותי ֶׁשּיִ ְהיּו ּכָ ל ֲח
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
 is omitted onיְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ַ
טֹובה ֵּבין ֶׁש ָח ַל ְֽמ ִּתי עַ ל עַ צְ ִמי ֵּובין ֶׁש ָח ַל ְֽמ ִּתי ַעל ֲא ֵח ִרים ֵּובין ֶׁש ָחלְ מּו
 Shabbosיִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָ
יֹוסף ַהּצַ ִּדיק וְ ִאם
לֹומֹותיו ֶׁשל ֵ
ָ
טֹובים ֵהם ַחּזְ ֵקם וְ ַא ְּמצֵ ם וְ יִ ְת ַקּיְ מּו ִבי ָּוב ֶהם ּכַ ֲח
ֲא ֵח ִרים עָ לָ י ִאם ִ
הּודה ֵמ ָחלְ יֹו ּוכְ ִמ ְריָ ם ַהּנְ ִב ָיאה ִמּצָ ַר ְע ָּתּה ּוכְ נַ ֲע ָמן ִמּצָ ַר ְעּתֹו
פּואה ְר ָפ ֵאם ּכְ ִחזְ ִקּיָ ֽהּו ֶ ֽמלֶ ְך יְ ָ
צְ ִריכִ ים ְר ָ
יׁשע ּוכְ ֵׁשם ֶׁש ָה ַ ֽפכְ ָּת ֶאת ִקלְ לַ ת ִּבלְ ָעם ָה ָר ָׁשע
מׁשה ַר ֵ ּֽבנּו ּוכְ ֵמי יְ ִריחֹו עַ ל יְ ֵדי ֱאלִ ָ
ּוכְ ֵמי ָמ ָרה עַ ל יְ ֵדי ֶ
טֹובה וְ ִת ְׁש ְמ ֵ ֽרנִ י ְּות ָחּנֵ ֽנִ י וְ ִת ְר ֵ ֽצנִ י ָא ֵמן:
לֹומֹותי עָ לַ י וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָ
ַ
ִמ ְּקלָ לָ ה לִ ְב ָרכָ ה ּכֵ ן ַּת ֲהפֹוְך ּכָ ל ֲח
יָ ֵאר .יְ הֹוָ הָּ .פנָ יוֵ .א ֶלֽיָך .וִ ֻיחּנֶ ֽךָ .
יֹוד ַע ַמה הּוא
לֹומֹותי ֶׁשּלָ ְך ֲחלֹום ָחלַ ְמ ִּתי וְ ֵאינִ י ֵ ֽ
ַ
ִ This prayerרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ֲאנִ י ֶׁשּלָ ְך וַ ֲח
לֹומֹותי ָעלַ י וְ ַעל ּכָ ל
ַ
בֹותי ֶׁשּיִ ְהיּו ּכָ ל ֲח
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
 is omitted onיְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ַ
טֹובה ֵּבין ֶׁש ָח ַל ְֽמ ִּתי עַ ל עַ צְ ִמי ֵּובין ֶׁש ָח ַל ְֽמ ִּתי ַעל ֲא ֵח ִרים ֵּובין ֶׁש ָחלְ מּו
 Shabbosיִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָ
יֹוסף ַהּצַ ִּדיק וְ ִאם
לֹומֹותיו ֶׁשל ֵ
ָ
טֹובים ֵהם ַחּזְ ֵקם וְ ַא ְּמצֵ ם וְ יִ ְת ַקּיְ מּו ִבי ָּוב ֶהם ּכַ ֲח
ֲא ֵח ִרים עָ לָ י ִאם ִ
הּודה ֵמ ָחלְ יֹו ּוכְ ִמ ְריָ ם ַהּנְ ִב ָיאה ִמּצָ ַר ְע ָּתּה ּוכְ נַ ֲע ָמן ִמּצָ ַר ְעּתֹו
פּואה ְר ָפ ֵאם ּכְ ִחזְ ִקּיָ ֽהּו ֶ ֽמלֶ ְך יְ ָ
צְ ִריכִ ים ְר ָ
יׁשע ּוכְ ֵׁשם ֶׁש ָה ַ ֽפכְ ָּת ֶאת ִקלְ לַ ת ִּבלְ ָעם ָה ָר ָׁשע
מׁשה ַר ֵ ּֽבנּו ּוכְ ֵמי יְ ִריחֹו עַ ל יְ ֵדי ֱאלִ ָ
ּוכְ ֵמי ָמ ָרה עַ ל יְ ֵדי ֶ
טֹובה וְ ִת ְׁש ְמ ֵ ֽרנִ י ְּות ָחּנֵ ֽנִ י וְ ִת ְר ֵ ֽצנִ י ָא ֵמן:
לֹומֹותי עָ לַ י וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָ
ַ
ִמ ְּקלָ לָ ה לִ ְב ָרכָ ה ּכֵ ן ַּת ֲהפֹוְך ּכָ ל ֲח
יִ ָּׂשא .יְ הֹוָ הָּ .פנָ יוֵ .א ֶלֽיָך .וְ יָ ֵׂשם .לְ ָךָׁ .שלֹום.
בֹותיֶׁ ,ש ַּת ֲע ֶׂשה לְ ַ ֽמ ַען ְק ֻד ַּׁשת ֲח ָס ֶ ֽדיָך
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
 This prayerיְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך ,יְ הֹוָ ה ֱא ַ

is omitted on
Shabbos
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אֹותּיֹות
ּוׁש ַ ּֽתיִ ם ִ
ּנֹוראֶּ ,בן ֶע ְׂש ִרים ְ
ׁשּוטיםּ ,ולְ ַ ֽמעַ ן ָט ֳה ַרת ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
וְ ֹֽג ֶדל ַר ֲח ֶ ֽמיָך ַה ְּפ ִ
דֹוׁשָךֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ָקרֹוב לִ י
מּורה ִמ ִּפי ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו עַ ם ְק ֶ ֽ
סּוקים ֶׁשל ִּב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים ָה ֲא ָ
ַהּיֹוצְ ִאים ִמן ַה ְּפ ִ
ימָך ַה ְּנִק ָרא ִאיׁש ָּתם.
ְּב ָק ְר ִאי לָ ְך ,וְ ִת ְׁש ַמע ְּת ִפּלָ ִתי וְ ֶאנְ ָק ִתי ָּת ִמידּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ָּׁש ַ ֽמעְ ָּת ֶאנְ ַקת יַ עֲ קֹב ְּת ִמ ֶ ֽ
זֹונֹותינּו ַּופ ְרנָ ָס ֵ ֽתנּו ְּב ֶ ֽרוַ ח וְ ל ֹא ְבצִ ְמצּוםְּ ,ב ַה ֵּתר וְ ל ֹא ְב ִאּסּורְּ ,בנַ ַֽחת וְ ל ֹא
וְ ִת ֶּתן לִ י ּולְ כָ ל נַ ְפׁשֹות ֵּב ִיתי ְמ ֵ ֽ
ּובגֶ ד לִ לְ ּבֹוׁש לְ יַ ֲעקֹב ָא ִ ֽבינּו ַה ְּנִק ָרא ִאיׁש
ְב ַ ֽצעַ רִ ,מ ַ ּֽת ַחת יָ ְדָך ָה ְר ָח ָבהּ ,כְ ֵׁשם ֶׁשּנָ ַ ֽת ָּת ִּפ ַּסת ֶל ֶֽחם לֶ ֱאכֹול ֶ ֽ
רֹואינּו ,וְ יִ ְהיּו ְד ָב ַרי נִ ְׁש ָמ ִעים
ָּתם .וְ ִת ְּתנֵ ֽנּו לְ ַא ֲה ָבהּ ,ולְ ֵחן ּולְ ֶ ֽח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים ְּבעֵ ינֶ ֽיָך ְּובעֵ ינֵ י כָ ל ֵ ֽ
יֹוסף צַ ִּד ֶ ֽיקָך ְּב ָׁשעָ ה ֶׁש ִהלְ ִּביׁשֹו ָא ִביו ּכְ ֽתנֶ ת ַּפ ִּסים לְ ֵחן ּולְ ֶ ֽח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים
בֹוד ֶ ֽתָךּ ,כְ ֵׁשם ֶׁשּנָ ַ ֽת ָּת ֶאת ֵ
לַ עֲ ָ
יחנִ י ִּב ְד ָרכָ י ,וְ ֵתן ְּבלִ ִּבי
טֹובה אֹות ,וְ ַתצְ לִ ֵ ֽ
רֹואיו .וְ ַתעֲ ֶׂשה עִ ִּמי נִ ְפלָ אֹות וְ נִ ִּסיםּ ,ולְ ָ
ְּבעֵ ינֶ ֽיָך ְּובעֵ ינֵ י כָ ל ָ
סֹודֹותיָך ,וְ ַתּצִ ֵילֽנִ י ִמ ְּׁשגִ יאֹותְּ ,ות ַט ֵהר
ֶֽ
ּתֹור ֶ ֽתָך וְ
ִּבינָ ה לְ ָה ִבין ּולְ ַה ְׂשּכִ יל ּולְ ַקּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵרי ַתלְ מּוד ָ
נֹותי) ְּבטֹוב ִּובנְ ִעימֹות,
בֹוד ֶ ֽתָך ּולְ יִ ְר ָא ֶ ֽתָך ,וְ ַת ֲא ִריְך יָ ַמי (וִ ֵימי ָא ִבי וְ ִא ִּמי/וְ ִא ְׁש ִּתי ָּובנַ י ְּוב ַ
ַרעְ יֹונַ י וְ לִ ִּבי לַ ֲע ָ
ְּברֹב עֹז וְ ָׁשלֹוםָ ,א ֵמן ֶ ֽסלָ ה.
בּורה ַא ָּתה ָׁשלֹום וְ ִׁש ְמָך ָׁשלֹום .יְ ִהי ָרצֹון ֶׁש ָּת ִׂשים ָע ֵלֽינּו וְ ַעל ּכָ ל ַע ְּמָך
קהלַ :א ִּדיר ַּב ָּמרֹום ׁשֹוכֵ ן ִּבגְ ָ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ַחּיִ ים ְּוב ָרכָ ה לְ ִמ ְׁש ֶ ֽמ ֶרת ָׁשלֹום:
כהניםִ :רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם עָ ִ ֽׂשינּו ַמה ֶּׁשּגָ זַ ְֽר ָּת עָ ֵלֽינּו וְ ַאף ַא ָּתה עֲ ֵׂשה עִ ָ ּֽמנּו ּכְ ָמה ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָ ּֽתנּו ַה ְׁש ִ ֽק ָיפה
ִמ ְּמעֹון ָק ְד ְׁשָך ִמן ַה ָּׁש ַ ֽמיִ ם ָּוב ֵרְך ֶאת עַ ְּמָך ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֵאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נָ ַ ֽת ָּתה ָּלֽנּו ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַ ּֽב ְע ָּת
בֹותינּו ֶ ֽא ֶרץ ַזָבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש:
לַ ֲא ֵ ֽ
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טֹובה ְּוב ָרכָ ה ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָךָּ ,ב ְר ֵכֽנּו ָא ִ ֽבינּו ּכֻ ָּלֽנּו ּכְ ֶא ָחד
ִׂשים ָׁשלֹום ָ
ּתֹורת ַחּיִ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד ּוצְ ָד ָקה ְּוב ָרכָ ה וְ ַר ֲח ִמים
ֹלהינּו ַ
ְּבאֹור ָּפנֶ ֽיָך ּכִ י ְבאֹור ָּפנֶ ֽיָך נָ ַ ֽת ָּת ָּלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
לֹומָך.
וְ ַחּיִ ים וְ ָׁשלֹום ,וְ טֹוב ְּבעֵ ינֶ ֽיָך לְ ָב ֵרְך ֶאת עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל ֵעת ְּובכָ ל ָׁשעָ ה ִּב ְׁש ֶ ֽ
טֹובה נִ ּזָ כֵ ר וְ נִ ּכָ ֵתב לְ ָפנֶ ֽיָך ֲאנַ ְֽחנּו וְ כָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַחּיִ ים
ְּב ֵ ֽס ֶפר ַחּיִ ים ְּב ָרכָ ה וְ ָׁשלֹום ַּופ ְרנָ ָסה ָ
ֹלהים
טֹובים ִּתכְ ְּת ֵ ֽבנּוֱ :א ִ
יֹוסיפּו לְ ָך ְׁשנֹות ַחּיִ ים :לְ ַחּיִ ים ִ
טֹובים ּולְ ָׁשלֹום :וְ נֶ ֱא ַמר ּכִ י ִבי יִ ְרּבּו יָ ֶ ֽמיָך וְ ִ ֽ
ִ
ֹלהיכֶ ם ַחּיִ ים ּכֻ ּלְ כֶ ם ַהּיֹום:
ַחּיִ יםּ .כָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַה ַחּיִ יםּ :כַ ּכָ תּוב וְ ַא ֶּתם ַה ְּד ֵב ִקים ַּביהֹוָ ה ֱא ֵ
ַהּיֹום ְּת ַא ְּמ ֵ ֽצנּוָ :א ֵמן:
ַהּיֹום ְּת ָב ְר ֵכֽנּוָ :א ֵמן:
ַהּיֹום ְּתגַ ְּד ֵלֽנּוָ :א ֵמן:
טֹובהָ :א ֵמן:
ַהּיֹום ִּת ְד ְר ֵ ֽׁשנּו לְ ָ
ַהּיֹום ִּת ְׁש ַמע ַׁשוְ עָ ֵ ֽתנּוָ :א ֵמן:
ַהּיֹום ְּת ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ְּוב ָרצֹון ֶאת ְּת ִפּלָ ֵ ֽתנּוָ :א ֵמן:
ַהּיֹום ִּת ְת ְמ ֵכֽנּו ִּב ִימין צִ ְד ֶ ֽקָךָ :א ֵמן:
יאֹותים ֶאל ַהר ָק ְד ִׁשי
יאָך .וַ ֲה ִב ִ
ּוׂש ֵמ ִחים ְּב ִבנְ יַ ן ָׁשלֵ םּ .כַ ּכָ תּוב עַ ל יַ ד נְ ִב ֶ ֽ
יאנּו ָׂש ִׂשים ְ
ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ה ְּת ִב ֵ ֽ
עֹוֹלת ֶיהם וְ ְזִב ֵח ֶיהם לְ ָרצֹון עַ ל ִמ ְזְּב ִחי ּכִ י ֵב ִיתי ֵּבית ְּת ִפּלָ ה יִ ָּק ֵרא לְ כָ ל
ֵ
וְ ִׂש ַמ ְח ִּתים ְּב ֵבית ְּת ִפּלָ ִתי
ֹלהינּו לְ טֹוב ָלֽנּו ּכָ ל
ָהעַ ִּמים .וְ נֶ ֱא ַמר וַ יְ צַ ּוֵ ֽנּו יְ הֹוָ ה לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל ַה ֻח ִקים ָה ֵ ֽאּלֶ ה לְ יִ ְר ָאה ֶאת יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ַהּיָ ִמים לְ ַחּי ֵ ֹֽתנּו ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ה .וְ נֶ ֱא ַמר ּוצְ ָד ָקה ִ ּֽת ְהיֶ ה ָּלֽנּו ּכִ י נִ ְׁשמֹר לַ עֲ ׂשֹות ֶאת ּכָ ל ַה ִּמצְ וָ ה ַהּזֹאת לִ ְפנֵ י
ֹלהינּו ּכַ ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ֽנּו.
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּוצְ ָד ָקה ְּוב ָרכָ ה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחּיִ ים וְ ָׁשלֹום יִ ְהיֶ ה ָּלֽנּו ּולְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ד ָהעֹולָ םָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ְּמ ָב ֵרְך
ֶאת עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ָּׁשלֹום (נ"א ע ֶֹׂשה ַה ָּׁשלֹום):
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ְדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ עָ לַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי עָ לְ ַמּיָ א:
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
לְ ֵ ֽעּלָ א ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןִּ :ת ְת ַק ֵּבל
עּותהֹון ְּדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִב ְׁש ַמּיָ א וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן
לֹותהֹון ָּוב ְ
צְ ְ
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רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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.

תקיעהׁ .שברים תרועה .תקיעה
תקיעהׁ .שברים תרועה .תקיעה
תקיעהׁ .שברים תרועה .תקיעה
תקיעהׁ .שברים .תקיעה:
תקיעהׁ .שברים .תקיעה:
תקיעהׁ .שברים .תקיעה:
תקיעה .תרועה .תקיעה:
תקיעה .תרועה .תקיעה:
תקיעה .תרועה .תקיעה:
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תקיעהׁ .שברים .תקיעה:
תקיעהׁ .שברים תרועה .תקיעה
תקיעה .תרועה .תקיעה גדֹולה:

אֹלהינּוּ :כִ י
ַקּוֵ ה ֶאל יְ הֹוָ ה ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶ ּֽבָך וְ ַקּוֵ ה ֶאל יְ הֹוָ הֵ :אין ָקדֹוׁש ּכַ יהֹוָ ה ּכִ י ֵאין ִּבלְ ֶ ּֽתָך וְ ֵאין צּור ּכֵ ֵ ֽ
ֹלהינּו:
ּומי צּור זּולָ ִתי ֱא ֵ ֽ
ִמי ֱאלֽ ַֹוּה ִמ ַּבלְ עֲ ֵדי יְ הֹוָ ה ִ
אֹלהינּוִ .מי כַ אדֹונֵ ֽנּוִ .מי כְ ַמלְ ֵּכֽנּו.
יענּוִ :מי כֵ ֵ ֽ
מֹוׁש ֵ ֽ
אֹלהינּוֵ .אין ּכַ אדֹונֵ ֽנּוֵ .אין ּכְ ַמלְ ֵּכֽנּוֵ .אין ּכְ ִ
ֵאין ּכֵ ֵ ֽ
ֹלהינּוָּ .ברּוְך
יענּוָּ :ברּוְך ֱא ֵ ֽ
מֹוׁש ֵ ֽ
נֹודה לְ ִ
נֹודה לְ ַמלְ ֵּכֽנּוֶ .
נֹודה לַ אדֹונֵ ֽנּוֶ .
אֹלהינּוֶ .
נֹודה לֵ ֵ ֽ
יענּוֶ :
מֹוׁש ֵ ֽ
ִמי כְ ִ
ֹלהינּוַ .א ָּתה הּוא ֲאדֹונֵ ֽנּוַ .א ָּתה הּוא ַמלְ ֵּכֽנּוַ .א ָּתה
יענּוַ :א ָּתה הּוא ֱא ֵ ֽ
מֹוׁש ֵ ֽ
ֲאדֹונֵ ֽנּוָּ .ברּוְך ַמלְ ֵּכֽנּוָּ .ברּוְך ִ
בֹותינּו לְ ָפנֶ ֽיָך ֶאת ְק ֽט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים:
יענּוַ .א ָּתה הּוא ֶׁש ִה ְק ִ ֽטירּו ֲא ֵ ֽ
מֹוׁש ֵ ֽ
הּוא ִ
ִּפּטּום ַה ְּק ֽט ֶֹרת ַהּצֳ ִרי וְ ַהּצִ ּֽפ ֶֹרן ַה ֶחלְ ְּבנָ ה וְ ַהּלְ בֹונָ ה ִמ ְׁש ַקל ִׁש ְבעִ ים ִׁש ְבעִ ים ָמנֶ ה .מֹור ְּוקצִ ָיעה ִׁש ּֽבֹלֶ ת
לׁשה וְ ִקּנָ מֹון
ּלּופה ְׁש ָ
ּקׁש ְט ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר וְ ִק ָ
נֵ ְר ְּד וְ כַ ְרּכֹם ִמ ְׁש ַקל ִׁש ָּׁשה עָ ָׂשר ִׁש ָּׁשה עָ ָׂשר ָמנֶ הַ .ה ְ
ִּת ְׁשעָ הּ .ב ִֹרית ּכַ ְר ִׁשינָ ה ִּת ְׁשעָ ה ַק ִּבין .יֵ ין ַק ְפ ִר ִיסין ְס ִאין ְּתלָ ָתא וְ ַק ִּבין ְּתלָ ָתא .וְ ִאם ֵאין לֹו יֵ ין ַק ְפ ִר ִיסין
אֹומר
דֹומית ֽר ַֹבע ַה ָּקבַ .מעֲ לֶ ה עָ ָׁשן ּכָ ל ֶׁשהּואַ .ר ִּבי נָ ָתן ַה ַּב ְבלִ י ֵ
ֵמ ִביא ֲח ַמר ִחּוַ ְריָ ן עַ ִּתיקֽ ֶ .מלַ ח ְס ִ
ַאף ּכִ ַּפת ַהּיַ ְר ֵּדן ּכָ ל ֶׁשהּוא .וְ ִאם נָ ַֽתן ָּבּה ְּד ַבׁש ְּפ ָסלָ ּה וְ ִאם ִח ַּסר ַא ַחת ִמּכָ ל ַס ָּמנֶ ָֽיה ַחּיָב ִמ ָיתהַ :ר ָּבן
ּנֹוטף ֵמעֲ צֵ י ַה ְּק ָטףּ .ב ִֹרית ּכַ ְר ִׁשינָ ה ָל ָּֽמה ִהיא ָב ָאה
אֹומר ַהּצֳ ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ א ְׂש ָרף ַה ֵ
ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ֵ
ּכְ ֵדי לְ יַ ּפֹות ָּבּה ֶאת ַהּצִ ּֽפ ֶֹרן ּכְ ֵדי ֶׁש ְּת ֵהא נָ ָאה .יֵ ין ַק ְפ ִר ִיסין ָל ָּֽמה הּוא ָבא ּכְ ֵדי לִ ְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהּצִ ּֽפ ֶֹרן
ּכְ ֵדי ֶׁש ְּת ֵהא עַ ּזָ ה .וַ ֲהל ֹא ֵמי ַרגְ ַלֽיִ ם יָ ִפין לָ ּה ֶאּלָ א ֶׁש ֵאין ַמכְ נִ ִיסין ֵמי ַרגְ ַלֽיִ ם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ְּפנֵ י ַהּכָ בֹוד:
ֹלאּה ֵּת ֵבל
אֹומ ִרים .לַ יהֹוָ ה ָה ָ ֽא ֶרץ ְּומ ָ
אֹומ ִרים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַּ :בּיֹום ָה ִראׁשֹון ָהיּו ְ
ַה ִּׁשיר ֶׁש ַהלְ וִ ּיִ ם ָהיּו ְ
אֹומ ִרים.
יׁשי ָהיּו ְ
ֹלהינּו ַהר ָק ְדׁשֹוַּ :ב ְּׁשלִ ִ
אֹומ ִריםּ .גָ דֹול יְ הֹוָ ה ְּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד ְּב ִעיר ֱא ֵ ֽ
וְ יֽ ְׁש ֵבי ָבּהַּ :ב ֵּׁשנִ י ָהיּו ְ
הֹופ ַיע:
אֹומ ִריםֵ .אל ָנְקמֹות יְ הֹוָ ה ֵאל ָנְקמֹות ִ ֽ
ֹלהים יִ ְׁשּפֹטָּ :ב ְר ִב ִיעי ָהיּו ְ
ֹלהים נִּצָ ב ַּבעֲ ַדת ֵאל ְּב ֶ ֽק ֶרב ֱא ִ
ֱא ִ
אֹומ ִרים .יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך ּגֵ אּות
אֹלהי יַ ֲעקֹבַּ :ב ִּׁש ִּׁשי ָהיּו ְ
אֹלהים ֻעּזֵ ֽנּו ָהִ ֽריעּו לֵ ֵ
אֹומ ִריםַ .ה ְר ִנֽינּו לֵ ִ
יׁשי ָהיּו ְ
ַּב ֲח ִמ ִ
אֹומ ִריםִ .מזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁש ָּבת.
לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש יְ הֹוָ ה עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוטַּ :ב ַּׁש ָּבת ָהיּו ְ
נּוחה לְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ִמים:
ִמזְ מֹור ִׁשיר לֶ עָ ִתיד לָ בֹא .לְ יֹום ֶׁשּכֻ ּלֹו ַׁש ָּבת ְּומ ָ
ָּתנָ א ְד ֵבי ֵאלִ ּיָ ֽהּו ּכָ ל ַהּׁשֹונֶ ה ֲהלָ כֹות ְּבכָ ל יֹום ֻמ ְב ָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹולָ ם ַה ָּבא ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ֲהלִ יכֹות עֹולָ ם
לֹו ַאל ִּת ְק ֵרי ֲהלִ יכֹות ֶאּלָ א ֲהלָ כֹות:
ּמּודי
ָא ַמר ַר ִּבי ֶאלְ עָ זָ ר ָא ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אַּ .תלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ַמ ְר ִּבים ָׁשלֹום ָּבעֹולָ םֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר וְ כָ ל ָּבנַ ֽיִ ְך לִ ֵ
תֹור ֶ ֽתָך וְ ֵאין ָלֽמֹו ִמכְ ׁשֹול :יְ ִהי
יְ הֹוָ ה וְ ַרב ְׁשלֹום ָּבנָ ֽיִ ְךַ :אל ִּת ְק ֵרי ָּבנָ ֽיִ ְך ֶאּלָ א ּבֹונָ ֽיִ ְךָׁ :שלֹום ָרב לְ א ֲֹה ֵבי ָ
ֹלהינּו
נֹותיִ ְך :לְ ַ ֽמעַ ן ַא ַחי וְ ֵרעָ י ֲא ַד ְּב ָרה נָ א ָׁשלֹום ָּבְך :לְ ַ ֽמ ַען ֵּבית יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ָׁשלֹום ְּב ֵחילֵ ְך ַׁשלְ וָ ה ְּב ַא ְר ְמ ָ ֽ
ֲא ַב ְק ָׁשה טֹוב לָ ְך :יְ הֹוָ ה עֹז לְ עַ ּמֹו יִ ֵּתן יְ הֹוָ ה ָיְב ֵרְך ֶאת עַ ּמֹו ַב ָּׁשלֹום:
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קדיש דרבנן
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןַ :על יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַעל
אֹוריְ ָתאִּ ,די ְב ַא ְת ָרא ָה ֵדין
ַר ָּבנָ ן וְ עַ ל ַּתלְ ִמ ֵידיהֹון וְ עַ ל ּכָ ל ַּתלְ ִמ ֵידי ַתלְ ִמ ֵידיהֹון ,וְ עַ ל ּכָ ל ָמאן ְּדעָ ְס ִקין ְּב ַ
ּומזֹונֵ י ְרוִ ֵיחי
וְ ִדי ְבכָ ל ֲא ַתר וַ ֲא ַתר ,יְ ֵהא לְ הֹון ּולְ כֹון ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִחּנָ א וְ ִח ְס ָּדא וְ ַר ֲח ִמין וְ ַחּיִ ין ֲא ִריכִ ין ְ
טֹובים
ּופּור ָקנָ א ִמן ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ְד ִב ְׁש ַמּיָ א וְ ַא ְרעָ א וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים ִ
ְ
רֹומיו הּוא יַ עֲ ֶׂשה ְב ַר ֲח ָמיו ָׁשלֹום ָע ֵלֽינּו וְ ַעל ּכָ ל
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ָע ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
אׁשית ֶׁשּל ֹא עָ ָ ֽׂשנּו ּכְ גֹויֵ י ָה ֲא ָרצֹות וְ ל ֹא ָׂש ָ ֽמנּו
עָ ֵלֽינּו לְ ַׁש ֵ ּֽב ַח לַ ֲאדֹון ַהּכֹל לָ ֵתת ּגְ ֻדּלָ ה לְ יֹוצֵ ר ְּב ֵר ִ
גֹור ֵלֽנּו ּכְ כָ ל ֲהמֹונָ םֶׁ :ש ֵהם ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים לָ ֶ ֽה ֶבל וָ ִריק
ּכְ ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמה ֶׁשּל ֹא ָׂשם ֶחלְ ֵ ֽקנּו ּכָ ֶהם וְ ָ
ּומֹודים לִ ְפנֵ י ֶ ֽמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש
ּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ִ
ּכֹורעִ ים ִ
יֹוׁשיעַ  ,וַ ֲאנַ ְֽחנּו ְ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ים ֶאל ֵאל ל ֹא ִ ֽ
ִ
ּוׁשכִ ינַ ת ֻעּזֹו ְּבגָ ְב ֵהי
ּומֹוׁשב יְ ָקרֹו ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ לְ ,
ַ
יֹוסד ָ ֽא ֶרץ,
נֹוטה ָׁש ַ ֽמיִ ם וְ ֵ
ָּברּוְך הּואֶׁ ,שהּוא ֶ
תֹורתֹו וְ יָ ַד ְע ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל
ֹלהינּו ֵאין עֹודֱ ,א ֶמת ַמלְ ֵּכֽנּו ֶ ֽא ֶפס זּולָ תֹו ּכַ ּכָ תּוב ְּב ָ
רֹומים ,הּוא ֱא ֵ ֽ
ְמ ִ
ֹלהים ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ ל וְ עַ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִמ ָ ּֽת ַחת ֵאין עֹוד:
לְ ָב ֶ ֽבָך ּכִ י יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִ
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ֹלהינּו לִ ְראֹות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת עֻ ּזֶ ָֽך לְ ַהעֲ ִביר ּגִ ּלּולִ ים ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ וְ ָה ֱאלִ ילִ ים
ַעל ּכֵ ן נְ ַקּוֶ ה לְ ָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּכָ רֹות יִ ּכָ ֵרתּון לְ ַת ֵּקן עֹולָ ם ְּב ַמלְ כּות ַׁש ַּדי וְ כָ ל ְּבנֵ י ָב ָׂשר יִ ְק ְראּו ִב ְׁש ֶ ֽמָך ,לְ ַה ְפנֹות ֵא ֶלֽיָך ּכָ ל ִר ְׁש ֵעי
ֹלהינּו יִ כְ ְרעּו
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ּכִ י לְ ָך ִתכְ ַרע ּכָ ל ֶ ּֽב ֶרְך ִּת ָּׁש ַבע ּכָ ל לָ ׁשֹון :לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ָ ֽא ֶרץ ,יַ ִ ּֽכירּו וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל ְ
כּותָך ,וְ ִת ְמֹלְך עֲ לֵ ֶיהם ְמ ֵה ָרה לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ ,כִ י
וְ יִ ּֽפֹלּו ,וְ לִ כְ בֹוד ִׁש ְמָך יְ ָקר יִ ֵ ּֽתנּו ,וִ ַיק ְּבלּו כֻ ּלָ ם ֶאת עֹול ַמלְ ֶ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד ♦ :וְ נֶ ֱא ַמר
ַה ַּמלְ כּות ֶׁשּלְ ָך ִהיא ּולְ ֽעֹולְ ֵמי עַ ד ִּת ְמלֹוְך ְּבכָ בֹודּ ,כַ ּכָ תּוב ְּב ָ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד:
וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה לְ ֶ ֽמלֶ ְך ַעל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יְ הֹוָ ה ֶא ָחד ְ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא
רֹומיו הּוא יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
עָ לֵ ינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
Shir Shel Yom and L’Dovid appear at the beginning of Shacharis
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תפילת מנחה
ֹלהיוְּ :ת ִהּלָ ה לְ ָדוִ ד
יתָך עֹוד ַיְהלְ לֽ ּוָך ֶ ּֽסלָ הַ :א ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁש ָּכֽכָ ה ּלֹו ַא ְׁש ֵרי ָהעָ ם ֶׁשיְ הֹוָ ה ֱא ָ
יֹוׁש ֵבי ֵב ֶ ֽ
ַא ְׁש ֵרי ְ
לֹוהי ַה ֶ ּֽמלֶ ְך וַ ֲא ָב ְרכָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ דְּ :בכָ ל־יֹום ֲא ָב ְר ֶכֽךָ וַ ֲא ַהלְ לָ ה ִׁש ְמָך לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ :גָ דֹול
רֹומ ְמָך ֱא ַ
ֲא ִ
הֹודָך וְ ִד ְב ֵרי
יְ הֹוָ ה ְּומ ֻהּלָ ל ְמאֹד וְ לִ גְ ֻדּלָ תֹו ֵאין ֵ ֽח ֶקרּ :דֹור לְ דֹור יְ ַׁש ַּבח ַמעֲ ֶׂשיָך ּוגְ בּור ֶ ֹֽתיָך ִיַּגֽידּוֲ :ה ַדר ּכְ בֹוד ֶ ֽ
ֹאמרּו ּוגְ ֻדּלָ ְתָך ֲא ַס ְּפ ֶ ֽרּנָה :זֵ ֽכֶ ר ַרב־ט ְּובָך ִ ֽיַּביעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך ַיְרּנֵ ֽנּוַ :חּנּון
נֹורא ֶ ֹֽתיָך י ֵ
ְנִפלְ א ֶ ֹֽתיָך ָא ִ ֽׂש ָיחה :וֶ ֱעזּוז ְ
ל־מ ֲע ֶ ֽׂשיָך
יֹודּוָך יְ הֹוָ ה ּכָ ַ
ל־מעֲ ָׂשיוֽ :
ל־ח ֶסד :טֹוב־יְ הֹוָ ה לַ ּכֹל וְ ַר ֲח ָמיו עַ ל־ּכָ ַ
וְ ַרחּום יְ הֹוָ ה ֶ ֽא ֶרְך ַא ַ ּֽפיִם ּוגְ ָד ָ ֽ
ֹאמרּו ּוגְ ב ָּור ְתָך ַיְד ֵ ּֽברּו :לְ ה ִ ֹֽוד ַיע לִ ְבנֵי ָה ָא ָדם ּגְ בּור ָֹתיו ּוכְ בֹוד ֲה ַדר
כּותָך י ֵ
וַ ֲח ִס ֶ ֽידיָך ָיְב ְרכֽ ּוכָ הּ :כְ בֹוד ַמלְ ְ
זֹוקף לְ כָ ל־
ל־הּנ ְֹפלִ ים וְ ֵ
כּותָך ַמלְ כּות ּכָ ל־עֹלָ ִמים ֶּומ ְמ ַׁשלְ ְּתָך ְּבכָ ל־ּדֹור וָ דֹר :ס ֵֹומְך יְ הֹוָ ה לְ כָ ַ
ַמלְ כּותֹוַ :מלְ ְ
ל־חי ָרצֹון:
ת־יָדָך ַּומ ְׂש ִ ּֽב ַיע לְ כָ ַ
ֹות ַח ֶא ֶ ֽ
ת־אכְ לָ ם ְּבעִ ּתֹוּ :פ ֵ ֽ
פּופיםֵ :עינֵי־כֹל ֵא ֶלֽיָך יְ ַׂש ֵ ּֽברּו וְ ַא ָּתה נ ֵֹותן־לָ ֶהם ֶא ָ
ַהּכְ ִ
צֹון־יְר ָאיו
ל־מעֲ ָׂשיוָ :קרֹוב יְ הֹוָ ה לְ כָ ל־ק ְֹר ָאיו לְ כֹל ֲא ֶׁשר ְיִק ָר ֻ ֽאהּו ֶב ֱא ֶמתְ :ר ֵ
ל־ּד ָרכָ יו וְ ָח ִסיד ְּבכָ ַ
צַ ִּדיק יְ הֹוָ ה ְּבכָ ְ
♦ּת ִהּלַ ת יְ הֹוָ ה
ל־ה ְר ָׁש ִעים יַ ְׁש ִמידְ :
יֹוׁש ֵיעםׁ :ש ֵֹומר יְ הֹוָ ה ֶאת־ּכָ ל־א ֲֹה ָביו וְ ֵאת ּכָ ָ
ת־ׁשוְ ָע ָתם יִ ְׁש ַמע וְ ִ
ֲיַע ֶׂשה וְ ֶא ַ
ל־ּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד :וַ ֲאנַ ְֽחנּו ָנְב ֵרְך יָּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד־עֹולָ ם ַהלְ לּויָּה:
ַיְד ֶּבר ִּפי וִ ָיב ֵרְך ּכָ ָ
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רּוחי ֲא ֶׁשר ָע ֶלֽיָך
ּגֹואל ּולְ ָׁש ֵבי ֶ ֽפ ַׁשע ְּביַ עֲ קֹב נְ ֻאם יְ הֹוָ ה :וַ ֲאנִ י זֹאת ְּב ִר ִיתי א ָֹתם ָא ַמר יְ הֹוָ ה ִ
ָּובא לְ צִ ּיֹון ֵ
ּומ ִּפי זֶ ַֽרע זַ ְר ֲעָך ָא ַמר יְ הֹוָ ה ֵמ ַע ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם:
ּומ ִּפי זַ ְרעֲ ָך ִ
ְּוד ָב ַרי ֲא ֶׁשר ַ ֽׂש ְמ ִּתי ְּב ִ ֽפיָך ל ֹא יָ ֽמּוׁשּו ִמ ִ ּֽפיָך ִ
יֹוׁשב ְּת ִהּלֹות יִ ְׂש ָר ֵאל :וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ְמל ֹא
וְ ַא ָּתה ָקדֹוׁש ֵ
רֹומא עִ ּלָ ָאה ֵּבית ְׁשכִ ינְ ֵּתּה ַק ִּדיׁש
ּומ ַק ְּבלִ ין ֵּדין ִמן ֵּדין וְ ָא ְמ ִרין ַק ִּדיׁש ִּב ְׁש ֵמי ְמ ָ
כָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ּכְ בֹודֹוְ :
בּור ֵּתּה ַק ִּדיׁש לְ עָ לַ ם ּולְ עָ לְ ֵמי עָ לְ ַמּיָ א יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹותַ .מלְ יָ א כָ ל ַא ְר ָעא זִ יו יְ ָק ֵרּה:
עֹובד ּגְ ְ
עַ ל ַא ְרעָ א ַ
ּוׁש ָמ ִעית
רּוחא ְ
וַ ִּת ָּׂש ֵ ֽאנִ י ֽר ַּוח וָ ֶא ְׁש ַמע ַא ֲח ַרי קֹול ַ ֽרעַ ׁש ּגָ דֹול ָּברּוְך ּכְ בֹוד יְ הֹוָ ה ִמ ְּמקֹומֹוּ :ונְ ָטלַ ְתנִ י ָ
ַּב ְת ַרי ָקל ִזֽיעַ ַסּגִ יא ִּד ְמ ַׁש ְּב ִחין וְ ָא ְמ ִרין ְּב ִריְך יְ ָק ָרא ַדיהֹוָ ה ֵמ ֲא ַתר ֵּבית ְׁשכִ ינְ ֵּתּה :יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹולָ ם
בֹותינּו
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֵ ֽ
כּותּה ָק ֵאם לְ עָ לַ ם ּולְ עָ לְ ֵמי עָ לְ ַמּיָ א :יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
וָ עֶ ד :יְ הֹוָ ה ַמלְ ֵ
ָׁש ְמ ָרה זֹאת לְ עֹלָ ם לְ יֵ ֽצֶ ר ַמ ְח ְׁשבֹות לְ ַבב עַ ֶ ּֽמָך וְ ָהכֵ ן לְ ָב ָבם ֵא ֶלֽיָך :וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר ָעוֹן וְ ל ֹא יַ ְׁש ִחית
וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב ַאּפֹו וְ ל ֹא יָ עִ יר ּכָ ל ֲח ָמתֹוּ :כִ י ַא ָּתה ֲאדֹנָ י טֹוב וְ ַסּלָ ח וְ ַרב ֶ ֽח ֶסד לְ כָ ל ק ְֹר ֶ ֽאיָך :צִ ְד ָק ְתָך
בֹותינּו ִ ֽמ ֵימי ֶ ֽק ֶדם:
תֹור ְתָך ֱא ֶמתִּ :ת ֵּתן ֱא ֶמת לְ יַ עֲ קֹב ֶ ֽח ֶסד לְ ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַ ּֽב ְע ָּת לַ ֲא ֵ ֽ
ֶצ ֶֽדק לְ עֹולָ ם וְ ָ
ֹלהי יַ ֲעקֹב ֶ ֽסלָ ה:
ָּברּוְך ֲאדֹנָ י יֹום יֹום יַ עֲ ָמס ָלֽנּו ָה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵ ֽתנּו ֶ ֽסלָ ה :יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות עִ ָ ּֽמנּו ִמ ְׂשּגָ ב ָלֽנּו ֱא ֵ
ֹלהינּו
הֹוׁשיעָ ה ַה ֶ ּֽמלֶ ְך יַ עֲ נֵ ֽנּו ְביֹום ָק ְר ֵ ֽאנּוָּ :ברּוְך הּוא ֱא ֵ ֽ
יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵ ֹֽט ַח ָּבְך :יְ הֹוָ ה ִ ֽ
תֹוכֽנּו הּוא יִ ְפ ַּתח
ּתֹורת ֱא ֶמת וְ ַחּיֵ י עֹולָ ם נָ ַטע ְּב ֵ
ֶׁש ְּב ָר ָ ֽאנּו לִ כְ בֹודֹו וְ ִה ְב ִּד ָילֽנּו ִמן ַהּתֹועִ ים וְ נָ ַֽתן ָלֽנּו ַ
תֹורתֹו וְ יָ ֵׂשם ְּבלִ ֵ ּֽבנּו ַא ֲה ָבתֹו וְ יִ ְר ָאתֹו וְ לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונֹו ּולְ עָ ְבדֹו ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ ם לְ ַ ֽמ ַען ל ֹא נִ יגַ ע לָ ִריק
לִ ֵ ּֽבנּו ְּב ָ
בֹותינּו ֶׁשּנִ ְׁשמֹר ֻח ֶ ּֽקיָך ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ נִ זְ ּכֶ ה
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
וְ ל ֹא נֵ לֵ ד לַ ֶּב ָהלָ ה :יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
טֹובה ְּוב ָרכָ ה לִ ְׁשנֵ י יְ מֹות ַה ָּמ ִ ֽׁש ַיח ּולְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבא :לְ ַ ֽמ ַען יְ זַ ֶּמ ְרָך כָ בֹוד וְ ל ֹא
וְ נִ ְחיֶ ה וְ נִ ְר ֶאה וְ נִ ַירׁש ָ
אֹודךָ ָּ :ברּוְך ַה ֶּג ֶֽבר ֲא ֶׁשר ְיִב ַטח ַּביהֹוָ ה וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה ִמ ְב ַטחֹוִּ :ב ְטחּו ַביהֹוָ ה
ֹלהי לְ עֹולָ ם ֶ ֽ
יִ ּדֹם יְ הֹוָ ה ֱא ַ
יֹודעֵ י ְׁש ֶ ֽמָך ּכִ י ל ֹא עָ זַ ְֽב ָּת ד ְֹר ֶ ֽׁשיָך יְ הֹוָ ה :יְ הֹוָ ה ָח ֵפץ
עֲ ֵדי עַ ד ּכִ י ְּביָ ּה יְ הֹוָ ה צּור עֹולָ ִמים ♦ :וְ ְיִב ְטחּו ְבָך ְ
ּתֹורה וְ יַ ְא ִּדיר:
לְ ַ ֽמעַ ן צִ ְדקֹו יַ גְ ִּדיל ָ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
קריאת התורה לשבת
ֹלהים ְּב ָרב ַח ְס ֶ ּֽדָך .עֲ נֵ ֽנִ י ֶּב ֱא ֶמת יִ ְׁש ֶ ֽעָך:
וַ ֲאנִ י ְת ִפּלָ ִתי לְ ָך יְ הֹוָ ה עֵ ת ָרצֹוןֱ .א ִ
ֹיְביָך וְ יָ נֻ ֽסּו ְמ ַׂשנְ ֶ ֽאיָך ִמ ָּפנֶ ֽיָךּ :כִ י ִמּצִ ּיֹון ֵּתצֵ א
קּומה יְ הֹוָ ה וְ יָ ֻפֽצּו א ֶ ֽ
מׁשה ָ
ֹאמר ֶ
וַ יְ ִהי ִּבנְ ֽסֹעַ ָה ָארֹן וַ ּיֽ ֶ
ּתֹורה לְ עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו:
ירּוׁש ָל ִֽםָּ :ברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ
תֹורה ְּוד ַבר יְ הֹוָ ה ִמ ָ
ָ
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עּותְך עִ ם עַ ָּמְך יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָעלָ םֻּ .ופ ְר ַקן יְ ִמינָ ְך
ְּב ִריְך ְׁש ֵמּה ְּד ָמ ֵרא ָעלְ ָמא ְּב ִריְך ּכִ ְת ָרְך וְ ַא ְת ָרְך .יְ ֵהא ְר ָ
לֹותנָ א ְּב ַר ֲח ִמין .יְ ֵהא ַר ֲעוָ א
הֹורְך ּולְ ַק ֵּבל צְ ָ
ַא ֲחזֵ י לְ עַ ָּמְך ְּב ֵבית ַמ ְק ְּד ָׁשְך ּולְ ַא ְמטּויֵ י לָ נָ א ִמּטּוב נְ ָ
יבּותא .וְ לֶ ֱהוֵ י ֲאנָ א ְפ ִק ָידא ְּבגֹו צַ ִּד ַיקּיָ א .לְ ִמ ְר ַחם ָעלַ י ּולְ ִמנְ ַטר יָ ִתי וְ יַ ת
תֹוריְך לָ ן ַחּיִ ין ְּב ִט ָ
ֳק ָד ָמְך ְּד ִ
ּומ ַפ ְרנֵ ס לְ כֹּלָ אַ .אנְ ְּת הּוא ַׁשּלִ יט ַעל ּכֹּלָ אַ .אנְ ְּת
ּכָ ל ִּדי לִ י וְ ִדי לְ ַע ָּמְך יִ ְׂש ָר ֵאלַ .אנְ ְּת הּוא זָ ן לְ כֹּלָ א ְ
כּותא ִּדילָ ְך ִהיאֲ .אנָ א עַ ְב ָּדא ְד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְּד ָסגִ ְידנָ א ַק ֵּמּה
ּומלְ ָ
הּוא ְּד ַׁשּלִ יט עַ ל ַמלְ כַ ּיָ א ַ
אֹוריְ ֵתּה ְּבכָ ל עִ ָּדן וְ עִ ָּדן .לָ א עַ ל ֱאנָ ׁש ָר ִחיצְ נָ א .וְ לָ א עַ ל ַּבר ֱאלָ ִהין ָס ִמיכְ נָ אֶ .אּלָ א
ּומ ַּק ֵּמּה ִּד ַיקר ַ
ִ
ּומ ְסּגֵ א לְ ֶמ ְע ַּבד ַט ְבוָ ן
יאֹוהי ְקׁשֹוטַ .
אֹוריְ ֵתּה ְקׁשֹוטּ .ונְ ִב ִ
ֶּב ֱאלָ ָהא ִד ְׁש ַמּיָ אְּ .דהּוא ֱאלָ ָהא ְקׁשֹוט .וְ ַ
יׁשא יַ ִּק ָירא ֲאנָ א ֵא ַמר ֻּת ְׁש ְּב ָחן .יְ ֵהא ַר ֲעוָ א ֳק ָד ָמְך ְּד ִת ְפ ַּתח
ְּוקׁשֹוטֵּ .בּה ֲאנָ א ָר ִחיץ וְ לִ ְׁש ֵמּה ַק ִּד ָ
אֹוריְ ָתא .וְ ַת ְׁשלִ ים ִמ ְׁש ֲאלִ ין ְּדלִ ָּב ִאי .וְ לִ ָּבא ְדכָ ל עַ ָּמְך יִ ְׂש ָר ֵאל .לְ ַטב ּולְ ַחּיִ ין וְ לִ ְׁשלָ ם:
לִ ָּב ִאי ְּב ַ
רֹומ ָמה ְׁשמֹו יַ ְח ָּדו:
יהוה ִא ִּתי ּונְ ְ
ּגַ ְּדלּו לַ ָֹ
בּורה וְ ַה ִּת ְפ ֶ ֽא ֶרת וְ ַהּנֵ ֽצַ ח וְ ַההֹוד ּכִ י כֹל ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ָּוב ָ ֽא ֶרץ לְ ָך יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ְמלָ כָ ה
לְ ָך יְ הֹוָ ה ַהּגְ ֻדּלָ ה וְ ַהּגְ ָ
רֹוממּו יְ הֹוָ ה
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו ָקדֹוׁש הּואְ :
רֹוממּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
וְ ַה ִּמ ְתנַ ֵּׂשא לְ כֹל לְ רֹאׁשְ :
ֹלהינּו:
ֹלהינּו וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ַהר ָק ְדׁשֹו ּכִ י ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֱא ֵ ֽ
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ׁשֹותינּו ִמן ַה ָּׁשעֹות ָה ָרעֹות
מּוסים וְ יִ זְ ּכֹר ְּב ִרית ֵא ָיתנִ ים וְ יַ ּצִ יל נַ ְפ ֵ ֽ
ָאב ָה ַר ֲח ִמים הּוא יְ ַר ֵחם עַ ם עֲ ִ
טֹובה
לֹותינּו ְּב ִמ ָּדה ָ
אֹותנּו לִ ְפלֵ ַטת עֹולָ ִמים וִ ַימּלֵ א ִמ ְׁש ֲא ֵ ֽ
ׂשּואים וְ יָ חֹון ָ ֽ
וְ יִ גְ עַ ר ְּביֵ ֽצֶ ר ָה ָרע ִמן ַהּנְ ִ
יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים:

וְ ִתּגָ לֶ ה וְ ֵת ָר ֶאה ַמלְ כּותֹו עָ ֵלֽינּו ִּבזְ ַמן ָקרֹוב וְ יָ חֹון ְּפלֵ ָט ֵ ֽתנּו ְּופלֵ ַטת ַעּמֹו ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ֵחן ּולְ ֶ ֽח ֶסד
ּתֹורהּ .כ ֵֹהן ְק ָרב .יַ ֲעמֹד (פב"פ)
אֹלהינּו ְּותנּו כָ בֹוד לַ ָ
ֹאמר ָא ֵמןַ .הּכֹל ָהבּו גֽ ֶֹדל לֵ ֵ ֽ
ּולְ ַר ֲח ִמים ּולְ ָרצֹון וְ נ ַ
ֹלהיכֶ ם ַחּיִ ים ּכֻ ּלְ כֶ ם ַהּיֹום:
יהוה ֱא ֵ
ּתֹורה לְ עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ָּׁשתֹו :וְ ַא ֶּתם ַה ְּד ֵב ִקים ַּב ָֹ
ַהּכ ֵֹהןָּ .ברּוְך ֶׁשּנָ ַתן ָ
ָּב ְרכּו ֶאת יְ הֹוָ ה ַה ְּמב ָֹרְך:
ָּברּוְך יְ הֹוָ ה ַה ְּמב ָֹרְך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:

ּתֹורתֹוָּ :ברּוְך
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָ ּֽב ַחר ָ ּֽבנּו ָ ּֽבנּו ִמּכָ ל ָהעַ ִּמים וְ נָ ַֽתן ָלֽנּו ֶאת ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּתֹורה:
נֹותן ַה ָ
ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֵ
תֹוכֽנּוָּ :ברּוְך
ּתֹורת ֱא ֶמת וְ ַחּיֵ י עֹולָ ם נָ ַטע ְּב ֵ
ֹלהינּו ֶ ֽמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר נָ ַֽתן ָלֽנּו ַ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּתֹורה:
נֹותן ַה ָ
ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֵ
י־פי :יַ ֲֽערֹ֤ף ּכַ ָּמ ָטר֙ לִ ְק ִח֔י ִּתּזַ ֥ל ּכַ ַּט֖ל ִא ְמ ָר ִת֑י ּכִ ְׂש ִע ִיר֣ם
ַ ֽה ֲאזִ ֥ינּו ַה ָּׁש ַמ֖יִ ם וַ ֲֽא ַד ֵּב ָ֑רה וְ ִת ְׁש ַמ֥ע ָה ָא ֶ֖רץ ִא ְמ ֵר ִ ֽ
ֽאֹלהינּו( :לוי) ַהּצּור֙ ָּת ִמ֣ים ָ ּֽפ ֳעלֹ֔ו
י־ע ֶׂשבּ :כִ ֛י ֵׁש֥ם יְ הֹוָ ֖ה ֶא ְק ָר֑א ָהבּ֥ו ֹג ֶ֖דל ֵל ֵ ֽ
י־ד ֶׁ֔שא וְ כִ ְר ִב ִיב֖ים עֲ לֵ ֵ ֽ
עֲ לֵ ֶ
מּומ֑ם ּדֹ֥ור ִע ֵּקׁ֖ש
ל־ּד ָרכָ ֖יו ִמ ְׁש ָּפ֑ט ֵא֤ל ֱאמּונָ ה֙ וְ ֵא֣ין ָע֔וֶ ל צַ ִּד֥יק וְ יָ ָׁש֖ר ֽהּואִׁ :ש ֵח֥ת לֹ֛ו ל ֹ֖א ָּבנָ ֣יו ָ
ּכִ ֥י כָ ְ
ְּופ ַתלְ ֽ ֹּתלַ :הלְ יְ הֹוָ ה֙ ִּתגְ ְמלּו־זֹ֔את ַע֥ם נָ ָב֖ל וְ ל ֹ֣א ָחכָ ֑ם ֲהלֹוא־הּוא֙ ָא ִב֣יָך ָּקנֶ ָ֔ך הּ֥וא ָ ֽע ְׂשָך֖ ַוֽיְ ֹֽכנְ נֶ ָֽך( :ישראל)
֥אמרּו ָלְֽךְּ :ב ַהנְ ֵח֤ל ֶעלְ יֹון֙ ּגֹויִ ֔ם ְּב ַה ְפ ִרידֹ֖ו
זְ ֹכר֙ יְ מֹ֣ות עֹולָ ֔ם ִּב֖ינּו ְׁשנֹ֣ות ּדֹר־וָ דֹ֑ר ְׁש ַא֤ל ָא ִב֨יָך֙ וְ יַ ּגֵ ְ֔דָך זְ ֵקנֶ ֖יָך וְ יֹ ְ
ְּבנֵ ֣י ָא ָד֑ם יַ ּצֵ ב֙ ּגְ ֻבל ֹ֣ת עַ ִּמ֔ים לְ ִמ ְס ַּפ֖ר ְּבנֵ ֥י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאלּ :כִ ֛י ֵח֥לֶ ק יְ הֹוָ ֖ה עַ ּמֹ֑ו יַ ֽעֲ ֹק֖ב ֶח ֶ֥בל נַ ֲֽחלָ ֽתֹו :יִ ְמצָ ֵא֨הּו֙
ְּב ֶא ֶ֣רץ ִמ ְד ָּב֔ר ְּוב ֹת֖הּו יְ לֵ ֣ל יְ ִׁשמֹ֑ן יְ ֽ ֹס ְב ֶב֨נְ הּו֙ יְ בֹ֣ונְ נֵ ֔הּו יִ ּצְ ֶר֖נְ הּו ּכְ ִאיׁשֹ֥ון ֵעינֽ ֹוּ :כְ נֶ ֶׁ֨שר֙ יָ ִע֣יר ִקּנֹ֔ו ַעל־ּגֽ ֹוזָ לָ ֖יו
ל־א ְב ָר ֽתֹו :יְ הֹוָ ֖ה ָּב ָד֣ד יַ נְ ֶחּ֑נּו וְ ֵא֥ין ִעּמֹ֖ו ֵא֥ל נֵ ָכֽר:
יְ ַר ֵח֑ף יִ ְפרֹׂ֤ש ּכְ ָנָפיו֙ ָיִּק ֵח֔הּו יִ ָּׂש ֵא֖הּו ַע ֶ
מׁשהֵ :עץ ַחּיִ ים ִהיא לַ ַּמ ֲחזִ ִיקים
מׁשה לִ ְפנֵ י ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ל ִּפי יְ הֹוָ ה ְּביַ ד ֶ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר ָׂשם ֶ
וְ זֹאת ַה ָ
יבֹות ָיה ָׁשלֹוםֽ :א ֶֹרְך יָ ִמים ִּב ִימינָ ּה ִּב ְׂשמֹאלָ ּה ֽע ֶׁשר
ֽיה ַּד ְרכֵ י ֽנֹעַ ם וְ כָ ל נְ ִת ֶ ֽ
ֽיה ְמ ֻא ָּׁשרְּ :ד ָר ֶכ ָ
תֹומ ֶכ ָ
ָּבּה וְ ְ
ּתֹורה וְ יַ ְא ִּדיר:
וְ כָ בֹוד :יְ הֹוָ ה ָח ֵפץ לְ ַ ֽמעַ ן צִ ְדקֹו יַ גְ ִּדיל ָ
ל־א ֶרץ וְ ָׁש ָ ֽמיִ ם :וַ ּיָ ֶֽרם ֶ ֽק ֶרן לְ ַעּמֹו ְּת ִהּלָ ה לְ כָ ל־
ת־ׁשם יְ הֹוָ ה ּכִ י־נִ ְׂשּגָ ב ְׁשמֹו לְ ַבּדֹו :הֹודֹו עַ ֶ ֽ
♦ יְ ַהלְ לּו ֶא ֵ
ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ם ְקרֹבֹו ַהלְ לּויָ ּה:
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לֹואּה ֵּת ֵבל וְ יֽ ְׁש ֵבי ָבּהּ :כִ י־הּוא עַ ל־יַ ִּמים יְ ָס ָדּה וְ ַעל־נְ ָהרֹות יְ כֹונְ נֶ ָֽה:
ּומ ָ
לְ ָדוִ ד ִמזְ מֹור לַ יהֹוָ ה ָה ָ ֽא ֶרץ ְ
ּומי יָ קּום ִּב ְמקֹום ָק ְדׁשֹו :נְ ִקי כַ ַ ּֽפיִ ם ַּובר־לֵ ָבב ֲא ֶׁשר ל ֹא־נָ ָׂשא לַ ָּׁשוְ א נַ ְפ ִׁשי וְ ל ֹא
ִמי־יַ עֲ לֶ ה ְב ַהר־יְ הֹוָ ה ִ
ּדֹור ָׁשיו ְמ ַב ְק ֵׁשי ָפנֶ ֽיָך יַ ֲעקֹב
ֹלהי יִ ְׁשעֹו :זֶ ה ּדֹור ְ
נִ ְׁש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה :יִ ָּׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
אׁשיכֶ ם וְ ִהּנָ ְׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה
ֶ ֽסלָ הְׂ :שאּו ְׁשעָ ִרים ָר ֵ
ּוׂשאּו ִּפ ְת ֵחי עֹולָ ם וְ יָבֹוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹודִ :מי
אׁשיכֶ ם ְ
עִ ּזּוז וְ גִ ּבֹור יְ הֹוָ ה ּגִ ּבֹור ִמלְ ָח ָמהְׂ :שאּו ְׁשעָ ִרים ָר ֵ
הּוא זֶ ה ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות הּוא ֶ ֽמלֶ ְך ַהּכָ בֹוד ֶ ֽסלָ ה:
נּוח ֶ ֽתָך ַא ָּתה וַ ֲארֹון ֻעּזֶ ָֽך:
קּומה יְ הֹוָ ה לִ ְמ ָ
ׁשּובה יְ הֹוָ ה ִר ְבבֹות ַאלְ ֵפי יִ ְׂש ָר ֵאלָ :
ֹאמר ָ
ְּובנֻ חֹה י ַ
יחָךּ :כִ י ֶל ַֽקח טֹוב נָ ַ ֽת ִּתי
ּכ ֲֹהנֶ ֽיָך יִ לְ ְּבׁשּו ֶצ ֶֽדק וַ ֲח ִס ֶ ֽידיָך יְ ַרּנֵ ֽנּוַּ :בעֲ בּור ָּדוִ ד עַ ְב ֶ ּֽדָך ַאל ָּת ֵׁשב ְּפנֵ י ְמ ִׁש ֶ ֽ
ֽיה ַּד ְרכֵ י ֽנֹעַ ם וְ כָ ל
ֽיה ְמ ֻא ָּׁשרְּ :ד ָר ֶכ ָ
תֹומ ֶכ ָ
ּתֹור ִתי ַאל ַּתעֲ זֽ ֹבּו :עֵ ץ ַחּיִ ים ִהיא לַ ַּמ ֲחזִ ִיקים ָּבּה וְ ְ
לָ כֶ ם ָ
יבנּו יְ הֹוָ ה ֵא ֶלֽיָך וְ נָ ֽׁש ָּובה ַח ֵּדׁש יָ ֵ ֽמינּו ּכְ ֶ ֽק ֶדם:
יבֹות ָיה ָׁשלֹוםֲ :ה ִׁש ֵ ֽ
נְ ִת ֶ ֽ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ְדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
לְ ֵ ֽעּלָ א ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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אֹלהינּוֲ :אדֹנָ יְׂ ,ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ִּופי יַ ּגִ יד ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך:
ּכִ י ֵׁשם יְ הֹוָ ה ֶא ְק ָרא ָהבּו ֹֽג ֶדל לֵ ֵ ֽ
אֹלהי יַ ֲעקֹב ָה ֵאל ַהּגָ דֹול
ֹלהי יִ צְ ָחק וֵ ֵ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם ֱא ֵ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
גֹואל לִ ְבנֵ י
ּומ ִביא ֵ
טֹובים וְ קֹונֵ ה ַהּכֹל וְ זֹוכֵ ר ַח ְס ֵדי ָאבֹות ֵ
ּגֹומל ֲח ָס ִדים ִ
ּנֹורא ֵאל עֶ לְ יֹון ֵ
ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
ְבנֵ ֶיהם לְ ַ ֽמעַ ן ְׁשמֹו ְּב ַא ֲה ָבה:
ֹלהים ַחּיִ ים:
זָ כְ ֵ ֽרנּו לְ ַחּיִ ים ֶ ֽמלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַחּיִ ים וְ כָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַה ַחּיִ ים לְ ַמעַ נְ ָך ֱא ִ
ּומגֵ ןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ּומֹוׁשיעַ ָ
ֶ ֽמלֶ ְך עֹוזֵ ר ִ ֽ

הֹוׁשיעַ ְ :מכַ לְ ּכֵ ל ַחּיִ ים ְּב ֶ ֽח ֶסד ְמ ַחּיֵ ה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים
ַא ָּתה גִ ּבֹור לְ עֹולָ ם ֲאדֹנָ י ְמ ַחּיֶ ה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ִ ֽ
יׁשנֵ י ָע ָפרִ ,מי כָ ֽמֹוָך ַ ּֽב ַעל ּגְ בּורֹות
ּומ ַקּיֵ ם ֱאמּונָ תֹו לִ ֵ
סּורים ְ
ּומ ִּתיר ֲא ִ
רֹופא חֹולִ ים ַ
נֹופלִ ים וְ ֵ
סֹומְך ְ
ַר ִּבים ֵ
ּומצְ ִ ֽמ ַיח יְ ׁשּועָ ה:
ּומ ַחּיֶ ה ַ
ֹומה ּלָ ְך ֶ ֽמלֶ ְך ֵמ ִמית ְ
ּומי ּֽד ֶ
ִ
צּוריו לְ ַחּיִ ים ְּב ַר ֲח ִמים:
ִמי כָ ֽמֹוָך ַאב ָה ַר ֲח ִמים זֹוכֵ ר יְ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה לְ ַה ֲחיֹות ֵמ ִתיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַחּיֵ ה ַה ֵּמ ִתים:
יאָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל
יׁשים אֹותֹו ִּב ְׁש ֵמי ָמרֹוםּ .כַ ּכָ תּוב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ ֽ
נְ ַק ֵּדׁש ֶאת ִׁש ְמָך ָּבעֹולָ ם ּכְ ֵׁשם ֶׁש ַּמ ְק ִּד ִ
זֶ ה וְ ָא ַמר:
ֹאמרּו:
ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ְמל ֹא כָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ּכְ בֹודֹו :לְ עֻ ָּמ ָתם ָּברּוְך י ֵ ֽ
ְּוב ִד ְב ֵרי ָק ְד ְׁשָך ּכָ תּוב לֵ אמֹר:
ָּברּוְך ּכְ בֹוד יְ הֹוָ ה ִמ ְּמקֹומֹו:
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹרַ :הלְ לּויָ ּה:
יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
ֹלהינּו ִמ ִ ּֽפינּו ל ֹא יָ מּוׁש לְ עֹולָ ם וָ ֶעד ּכִ י
לְ דֹור וָ דֹור נַ ּגִ יד ּגָ ְד ֶלָֽך ּולְ נֵ ֽצַ ח נְ צָ ִחים ְק ֻד ָּׁש ְתָך ְנַק ִּדיׁש וְ ִׁש ְב ֲחָך ֱא ֵ ֽ
ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש ָ ֽא ָּתה:
דֹוׁשים ְּבכָ ל יֹום יְ ַהלְ לֽ ּוָך ֶ ּֽסלָ ה:
ַא ָּתה ָקדֹוׁש וְ ִׁש ְמָך ָקדֹוׁש ְּוק ִ
את .וְ יִ ָיר ֽאּוָך ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ֹלהינּו עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך וְ ֵא ָימ ְתָך עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
ְּובכֵ ן ֵּתן ַּפ ְח ְּדָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
רּואים .וְ יֵ עָ ׂשּו כֻ ּלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונְ ָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ םּ .כְ מֹו ֶׁשּיָ ַ ֽד ְענּו
וְ יִ ְׁש ַּת ֲחוּו לְ ָפנֶ יָך ּכָ ל ַה ְּב ִ
את:
נֹורא עַ ל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּב ָ ֽר ָ
בּורה ִּב ִימינֶ ָֽך וְ ִׁש ְמָך ָ
ֹלהינּו ֶׁש ַה ִּׁשלְ טֹון לְ ָפנֶ ֽיָך עֹז ְּביָ ְדָך ּוגְ ָ
יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
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דֹור ֶ ֽׁשיָך ִּופ ְתחֹון ֶּפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךִׂ .ש ְמ ָחה
טֹובה לְ ְ
ְּובכֵ ן ֵּתן ּכָ בֹוד יְ הֹוָ ה לְ עַ ֶ ּֽמָך ְּת ִהּלָ ה לִ ֵיר ֶ ֽאיָך וְ ִת ְקוָ ה ָ
יחָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו:
לְ ַא ְר ֶצָֽך וְ ָׂשׂשֹון לְ עִ ֶ ֽירָך ּוצְ ִמ ַיחת ֶ ֽק ֶרן לְ ָדוִ ד עַ ְב ֶ ּֽדָך וַ עֲ ִריכַ ת נֵ ר לְ ֶבן־יִ ַׁשי ְמ ִׁש ֶ ֽ
עֹול ָֽתה ִּת ְק ָּפץ ִ ּֽפ ָיה .וְ כָ ל ָה ִר ְׁש ָעה
יׁש ִרים יַ עֲ לֽ ֹזּו וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִרּנָ ה יָ ִגֽילּו וְ ָ
ְּובכֵ ן צַ ִּד ִיקים יִ ְראּו וְ יִ ְׂש ָ ֽמחּו וִ ָ
ּכֻ ּלָ ּה ּכְ עָ ָׁשן ִּתכְ לֶ ה ּכִ י ַתעֲ ִביר ֶמ ְמ ֶ ֽׁשלֶ ת זָ דֹון ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ:
ירּוׁש ַלֽיִ ם ִעיר ָק ְד ֶ ֽׁשָךּ .כַ ּכָ תּוב
בֹודָך ִּוב ָ
וְ ִת ְמלֹוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה לְ ַב ֶ ּֽדָך עַ ל ּכָ ל ַמעֲ ֶ ֽׂשיָך ְּב ַהר צִ ּיֹון ִמ ְׁשּכַ ן ּכְ ֶ ֽ
ֹלהיִ ְך צִ ּיֹון לְ דֹר וָ דֹר ַהלְ לּויָ ּה:
ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ֶ ֽׁשָך יִ ְמֹלְך יְ הֹוָ ה לְ עֹולָ ם ֱא ַ ֽ
נֹורא ְׁש ֶ ֽמָך וְ ֵאין ֱאלֽ ַֹוּה ִמ ַּבלְ עָ ֶ ֽדיָךּ .כַ ּכָ תּוב וַ ּיִ גְ ַּבּה יְ הֹוָ ה צְ ָבאֹות ַּב ִּמ ְׁש ָּפט וְ ָה ֵאל ַה ָּקדֹוׁש
ָקדֹוׁש ַא ָּתה וְ ָ
נִ ְק ַּדׁש ִּבצְ ָד ָקהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ֶ ּֽמלֶ ְך ַה ָּקדֹוׁש:
רֹומ ְמ ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ַהּלְ ׁשֹונֹות .וְ ִק ַּד ְׁש ָ ּֽתנּו
אֹותנּו וְ ָר ִ ֽצ ָית ָ ּֽבנּו .וְ ַ
ַא ָּתה ְב ַח ְר ָ ּֽתנּו ִמּכָ ל ָהעַ ִּמיםָ .א ַ ֽה ְב ָּת ָ ֽ
ֹלהינּו
את :וַ ִּת ֶּתן ָלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
בֹוד ֶ ֽתָך .וְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש עָ ֵלֽינּו ָק ָ ֽר ָ
ֹותיָך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּֽתנּו ַמלְ ֵּכֽנּו לַ עֲ ָ
ְּב ִמצְ ֶ ֽ
(ּב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ֽק ֶֹדׁש
רּועה ְ
(את־יֹום ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה וְ ) ֶאת־יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה .יֹום (זִ כְ רֹון) ְּת ָ
ְּב ַא ֲה ָבה ֶ
זֵ ֽכֶ ר לִ יצִ ַיאת ִמצְ ָ ֽריִ ם:
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בֹותינּו יַ עֲ לֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ ִּגֽיעַ וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָרצֶ ה וְ יִ ָּׁש ַמע וְ יִ ָּפ ֵקד וְ יִ ּזָ כֵ ר זִ כְ רֹונֵ ֽנּו ִּופ ְקדֹונֵ ֽנּו וְ זִ כְ רֹון
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
רּוׁש ַלֽיִ ם עִ יר ָק ְד ֶ ֽׁשָך וְ זִ כְ רֹון ּכָ ל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ ֽיָך.
בֹותינּו וְ זִ כְ רֹון ָמ ִ ֽׁש ַיח ֶּבן ָּדוִ ד עַ ְב ֶ ּֽדָך וְ זִ כְ רֹון יְ ָ
ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו ּבֹו
טֹובה לְ ֵחן ּולְ ֶ ֽח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים לְ ַחּיִ ים ּולְ ָׁשלֹום ְּביֹום ַהּזִ ּכָ רֹון ַהּזֶ ה .זָ כְ ֵ ֽרנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
לִ ְפלֵ ָיטה לְ ָ
יענּו בֹו לְ ַחּיִ יםִּ .וב ְד ַבר יְ ׁשּועָ ה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחּנֵ ֽנּו .וְ ַר ֵחם ָע ֵלֽינּו
הֹוׁש ֵ ֽ
טֹובהָּ .ופ ְק ֵ ֽדנּו בֹו לִ ְב ָרכָ ה .וְ ִ
לְ ָ
יענּוּ .כִ י ֵא ֶלֽיָך עֵ ינֵ ֽינּוּ .כִ י ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַחּנּון וְ ַרחּום ָ ֽא ָּתה:
הֹוׁש ֵ ֽ
וְ ִ
הֹופע
בֹודָך וְ ִהּנָ ֵׂשא עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִּב ָיק ֶ ֽרָך וְ ַ
בֹותינּוְ .מלֹוְך עַ ל ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִּבכְ ֶ ֽ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ ֽ
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצָֽך .וְ יֵ ַדע ּכָ ל ָּפעּול ּכִ י ַא ָּתה ְפעַ לְ ּתֹו וְ ִיָבין ּכָ ל יְ צּור ּכִ י ַא ָּתה
ַּב ֲה ַדר ּגְ אֹון עֻ ּזֶ ָֽך עַ ל ּכָ ל ְ
ּומלְ כּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָ ֽׁשלָ ה:
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ ֽמלֶ ְך ַ
ֹאמר ּכֹל ֲא ֶׁשר נְ ָׁש ָמה ְב ַאּפֹו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ
יְ צַ ְרּתֹו וְ י ַ
ּטּובָך
תֹור ֶ ֽתָך ַׂש ְּב ֵ ֽענּו ִמ ֶ ֽ
ֹותיָך וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו ְּב ָ
נּוח ֵ ֽתנּו) ַק ְּד ֵ ֽׁשנּו ְּב ִמצְ ֶ ֽ
בֹותינּו ְרצֵ ה ִב ְמ ָ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
(א ֵ ֽ
ֱ
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצֹון ַׁש ַּבת ָק ְד ֶ ֽׁשָך וְ יָ נֽ ּוחּו בֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ֵׁשי
וְ ַׂש ְּמ ֵ ֽחנּו ִּביׁשּועָ ֶ ֽתָך( :וְ ַהנְ ִח ֵילֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ֹלהים ֱא ֶמת ְּוד ָב ְרָך ֱא ֶמת וְ ַקּיָ ם לָ ַעדָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
ְׁש ֶ ֽמָך) וְ ַט ֵהר לִ ֵ ּֽבנּו לְ עָ ְב ְּדָך ֶּב ֱא ֶמת ּכִ י ַא ָּתה ֱא ִ
(ה ַּׁש ָּבת וְ ) יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יֹום ַהּזִ ּכָ רֹון:
ֶ ֽמלֶ ְך עַ ל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ְמ ַק ֵּדׁש ַ
יתָך וְ ִא ֵּׁשי יִ ְׂש ָר ֵאל,
בֹודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶ ֽ
ֹלהינּו ְּבעַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּוב ְת ִפּלָ ָתם ,וְ ָה ֵׁשב ֶאת ָהעֲ ָ
ְרצֵ ה יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ׁשּובָך
בֹודת יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָך :וְ ֶת ֱחזֶ ֽינָ ה ֵעינֵ ֽינּו ְּב ְ
ְּות ִפּלָ ָתם ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצֹון ְּות ִהי לְ ָרצֹון ָּת ִמיד עֲ ַ
לְ צִ ּיֹון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ַּמ ֲחזִ יר ְׁשכִ ינָ תֹו לְ צִ ּיֹון:
בֹותינּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד צּור ַחּיֵ ֽינּו ָמגֵ ן יִ ְׁש ֵ ֽענּו ַא ָּתה
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
מֹותינּו ַה ְּפקּודֹות לָ ְך וְ ַעל
סּורים ְּביָ ֶ ֽדָך וְ עַ ל נִ ְׁש ֵ ֽ
נֹודה ּלְ ָך ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִהּלָ ֶ ֽתָך עַ ל ַחּיֵ ֽינּו ַה ְּמ ִ
הּוא לְ דֹור וָ דֹור ֶ
טֹובֹותיָך ֶׁש ְּבכָ ל עֵ תֽ ֶ ,ע ֶרב וָ ֽב ֶֹקר וְ צָ ֳה ָ ֽריִ םַ ,הּטֹוב ּכִ י ל ֹא כָ לּו
ֶֽ
אֹותיָך וְ
נִ ֶ ּֽסיָך ֶׁש ְּבכָ ל יֹום עִ ָ ּֽמנּו וְ עַ ל נִ ְפלְ ֶ ֽ
ַר ֲח ֶ ֽמיָך וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּכִ י ל ֹא ַ ֽתּמּו ֲח ָס ֶ ֽדיָךֵ ,מעֹולָ ם ִקִ ּֽוינּו לָ ְך:
אׁשית
ֹלהי כָ ל ָּב ָׂשר יֹוצְ ֵ ֽרנּו יֹוצֵ ר ְּב ֵר ִ
בֹותינּו ֱא ֵ
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
מֹודים ֲאנַ ְֽחנּו לָ ְך ָׁש ַא ָּתה הּוא יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ִ
יתנּו וְ ִקּיַ ְמ ָ ּֽתנּו ּכֵ ן ְּת ַחּיֵ ֽינּו ְּות ַקּיְ ֵ ֽמנּו וְ ֶת ֱאסֹוף
הֹודאֹות לְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול וְ ַה ָּקדֹוׁש עַ ל ֶׁש ֶה ֱחיִ ָ ֽ
ְּב ָרכֹות וְ ָ
מֹודים לָ ְך,
ּיֹותינּו לְ ַחצְ רֹות ָק ְד ֶ ֽׁשָך לִ ְׁשמֹור ֻח ֶ ּֽקיָך וְ לַ עֲ ׂשֹות ְרצֹונֶ ָֽך ּולְ עָ ְב ְּדָך ְּבלֵ ָבב ָׁשלֵ ם ַעל ֶׁש ָ ֽאנּו ִ
ּגָ לֻ ֵ ֽ
הֹודאֹות:
ָּברּוְך ֵאל ַה ָ
רֹומם ִׁש ְמָך ַמלְ ֵּכֽנּו ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד:
וְ עַ ל ּכֻ ּלָ ם יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְת ַ
יתָך:
טֹובים ּכָ ל ְּבנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
ּוכְ תֹוב לְ ַחּיִ ים ִ
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יֹודּוָך ֶ ּֽסלָ ה וִ ַיהלְ לּו ֶאת ִׁש ְמָך ֶּב ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ ׁשּועָ ֵ ֽתנּו וְ עֶ זְ ָר ֵ ֽתנּו ֶ ֽסלָ הָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה
וְ כֹל ַה ַחּיִ ים ֽ
ַהּטֹוב ִׁש ְמָך ּולְ ָך נָ ֶאה לְ הֹודֹות:
טֹובה ְּוב ָרכָ ה ֵחן וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָךָּ ,ב ְר ֵכֽנּו ָא ִ ֽבינּו ּכֻ ָּלֽנּו ּכְ ֶא ָחד
ִׂשים ָׁשלֹום ָ
ּתֹורת ַחּיִ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶ ֽח ֶסד ּוצְ ָד ָקה ְּוב ָרכָ ה וְ ַר ֲח ִמים
ֹלהינּו ַ
ְּבאֹור ָּפנֶ ֽיָך ּכִ י ְבאֹור ָּפנֶ ֽיָך נָ ַ ֽת ָּת ָּלֽנּו יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
לֹומָךְּ .ב ֵ ֽס ֶפר ַחּיִ ים
וְ ַחּיִ ים וְ ָׁשלֹום ,וְ טֹוב ְּבעֵ ינֶ ֽיָך לְ ָב ֵרְך ֶאת עַ ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל ֵעת ְּובכָ ל ָׁשעָ ה ִּב ְׁש ֶ ֽ
טֹובים
טֹובה נִ ּזָ כֵ ר וְ נִ ּכָ ֵתב לְ ָפנֶ ֽיָך ֲאנַ ְֽחנּו וְ כָ ל עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַחּיִ ים ִ
ְּב ָרכָ ה וְ ָׁשלֹום ַּופ ְרנָ ָסה ָ
ּולְ ָׁשלֹוםָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ַה ְּמ ָב ֵרְך ֶאת עַ ּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ָּׁשלֹום (נ"א ע ֶֹׂשה ַה ָּׁשלֹום):
גֹואלִ י:
צּורי וְ ֲ
יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
ּוׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ִׁשי ִתּדֹום וְ נַ ְפ ִׁשי ּכֶ ָע ָפר לַ ּכֹל ִּת ְהיֶ ה ְּפ ַתח
ֹלהי נְ צֹור לְ ׁשֹונִ י ֵמ ָרע ְ
ֱא ַ
חֹוׁש ִבים עָ לַ י ָרעָ ה ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲעצָ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ַׁש ְב ָּתם:
ֹותיָך ִּת ְרּדֹף נַ ְפ ִׁשי וְ כֹל ַה ְ
תֹור ֶ ֽתָך ְּוב ִמצְ ֶ ֽ
לִ ִּבי ְּב ָ
ּתֹור ֶ ֽתָך .לְ ַ ֽמ ַען יֵ ָחלְ צּון
עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְׁש ֶ ֽמָך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן יְ ִמינֶ ָֽך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ְק ֻד ָּׁש ֶ ֽתָך ,עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ָ
גֹואלִ י :ע ֶֹׂשה ַה ָּׁשלֹום
צּורי וְ ֲ
הֹוׁשיעָ ה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵ ֽנִ י :יִ ְהיּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ִ
יְ ִד ֶ ֽידיָך ִ ֽ
רֹומיו הּוא יַ עֲ ֶׂשה ָׁשלֹום עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ִּב ְמ ָ
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בֹותינּו ֶׁש ָּיִּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינּו וְ ֵתן ֶחלְ ֵ ֽקנּו
אֹלהי ֲא ֵ ֽ
ֹלהינּו וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ירּוׁש ָל ִֽם
הּודה וִ ָ
תֹור ֶ ֽתָך :וְ ָׁשם נַ ֲע ָב ְדָך ְּביִ ְר ָאה ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות :וְ ָע ְר ָבה לַ יהֹוָ ה ִמנְ ַחת יְ ָ
ְּב ָ
ּכִ ֵימי עֹולָ ם ּוכְ ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ָח ָ ֽטאנּו לְ ָפנֶ ֽיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ֵאין ָלֽנּו ֶ ֽמלֶ ְך ֶאּלָ א ָ ֽא ָּתה:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה עִ ָ ּֽמנּו לְ ַ ֽמעַ ן ְׁש ֶ ֽמָך:
טֹובה:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַח ֵּדׁש עָ ֵלֽינּו ָׁשנָ ה ָ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַּב ֵּטל ֵמעָ ֵלֽינּו ּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַּב ֵּטל ַמ ְח ְׁשבֹות ׂשֹונְ ֵ ֽאינּו:
אֹויְבינּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ָה ֵפר עֲ צַ ת ֵ ֽ
ּומ ְׂש ִטין ֵמעָ ֵלֽינּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכַ ּלֵ ה ּכָ ל צַ ר ַ
ּומ ַק ְט ִר ֵיגֽנּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְסתֹום ִּפּיֹות ַמ ְׂש ִטינֵ ֽנּו ְ
יתָך:
ּומ ְׁש ִחית וְ עָ וֹן ִמ ְּבנֵ י ְב ִר ֶ ֽ
ּוׁש ִבי ַ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכַ ּלֵ ה ֶ ּֽד ֶבר וְ ֶ ֽח ֶרב וְ ָרעָ ב ְ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְמנַ ע ַמּגֵ ָפה ִמּנַ ֲחלָ ֶ ֽתָך:
ֹנֹותינּו:
ּומ ַחל לְ כָ ל עֲ ו ֵ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְסלַ ח ְ
ֹאתינּו ִמּנֶ ֽגֶ ד עֵ ינֶ ֽיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְמ ֵחה וְ ַהעֲ ֵבר ְּפ ָׁש ֵ ֽעינּו וְ ַחּט ֵ ֽ
חֹובֹותינּו:
ֵֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְמחֹוק ְּב ַר ֲח ֶ ֽמיָך ָה ַר ִּבים ּכָ ל ִׁש ְט ֵרי
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה לְ ָפנֶ ֽיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַה ֲחזִ ֵ ֽירנּו ִּב ְת ָ
פּואה ְׁשלֵ ָמה לְ חֹולֵ י עַ ֶ ּֽמָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְׁשלַ ח ְר ָ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְק ַרע ֽרֹעַ ּגְ זַ ר ִּדינֵ ֽנּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו זָ כְ ֵ ֽרנּו ְּבזִ ּכָ רֹון טֹוב לְ ָפנֶ ֽיָך:
טֹובים:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַחּיִ ים ִ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ּגְ ֻאּלָ ה וִ יׁשּועָ ה:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ַּפ ְרנָ ָסה וְ כַ לְ ּכָ לָ ה:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר זְ כֻ ּיֹות:
ּומ ִחילָ ה:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ּכָ ְת ֵ ֽבנּו ְּב ֵ ֽס ֶפר ְסלִ ָיחה ְ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַהצְ ַמח ָלֽנּו יְ ׁשּועָ ה ְּב ָקרֹוב:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ָה ֵרם ֶ ֽק ֶרן יִ ְׂש ָר ֵאל עַ ֶ ּֽמָך:
יחָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ָה ֵרם ֶ ֽק ֶרן ְמ ִׁש ֶ ֽ
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כֹותיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַמּלֵ א יָ ֵ ֽדינּו ִמ ִּב ְר ֶ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַמּלֵ א ֲא ָס ֵ ֽמינּו ָׂש ָבע:
קֹולֽנּו חּוס וְ ַר ֵחם עָ ֵלֽינּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְׁש ַמע ֵ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ְּוב ָרצֹון ֶאת ְּת ִפּלָ ֵ ֽתנּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְּפ ַתח ַׁשעֲ ֵרי ָׁש ַ ֽמיִ ם לִ ְת ִפּלָ ֵ ֽתנּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו זָ כֹור ּכִ י עָ ָפר ֲאנָ ְֽחנּו:
יבנּו ֵר ָיקם ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו נָ א ַאל ְּת ִׁש ֵ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ְּת ֵהא ַה ָּׁשעָ ה ַהּזֹאת ְׁשעַ ת ַר ֲח ִמים וְ עֵ ת ָרצֹון ִמּלְ ָפנֶ ֽיָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ֲחמֹול עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל עֹולָ ֵלֽינּו וְ ַט ֵ ּֽפנּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ֲהרּוגִ ים עַ ל ֵׁשם ָק ְד ֶ ֽׁשָך:
חּודָך:
בּוחים עַ ל יִ ֶ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמ ַען ְט ִ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ָּב ֵאי ָב ֵאׁש ַּוב ַ ּֽמיִ ם עַ ל ִקּדּוׁש ְׁש ֶ ֽמָך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו נְ קֹום נִ ְק ַמת ַּדם עֲ ָב ֶ ֽדיָך ַה ָּׁשפּוְך:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ נְ ָך ִאם ל ֹא לְ ַמעֲ נֵ ֽנּו:
יענּו:
הֹוׁש ֵ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַמעַ נְ ָך וְ ִ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ַר ֲח ֶ ֽמיָך ָה ַר ִּבים:
ּנֹורא ֶׁש ְּנִק ָרא עָ ֵלֽינּו:
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו עֲ ֵׂשה לְ ַ ֽמעַ ן ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול ַהּגִ ּבֹור וְ ַה ָ
יענּו:
הֹוׁש ֵ ֽ
ָא ִ ֽבינּו ַמלְ ֵּכֽנּו ָחּנֵ ֽנּו וַ עֲ נֵ ֽנּו ּכִ י ֵאין ָ ּֽבנּו ַמעֲ ִׂשים עֲ ֵׂשה עִ ָ ּֽמנּו צְ ָד ָקה וָ ֶ ֽח ֶסד וְ ִ
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יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ְדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ עָ לַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי עָ לְ ַמּיָ א:
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
לְ ֵ ֽעּלָ א ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןִּ :ת ְת ַק ֵּבל
עּותהֹון ְּדכָ ל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִב ְׁש ַמּיָ א וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן
לֹותהֹון ָּוב ְ
צְ ְ
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
אׁשית ֶׁשּל ֹא עָ ָ ֽׂשנּו ּכְ גֹויֵ י ָה ֲא ָרצֹות וְ ל ֹא ָׂש ָ ֽמנּו
עָ ֵלֽינּו לְ ַׁש ֵ ּֽב ַח לַ ֲאדֹון ַהּכֹל לָ ֵתת ּגְ ֻדּלָ ה לְ יֹוצֵ ר ְּב ֵר ִ
גֹור ֵלֽנּו ּכְ כָ ל ֲהמֹונָ םֶׁ :ש ֵהם ִמ ְׁש ַּת ֲחוִ ים לָ ֶ ֽה ֶבל וָ ִריק
ּכְ ִמ ְׁש ְּפחֹות ָה ֲא ָד ָמה ֶׁשּל ֹא ָׂשם ֶחלְ ֵ ֽקנּו ּכָ ֶהם וְ ָ
ּומֹודים לִ ְפנֵ י ֶ ֽמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ַה ָּקדֹוׁש
ּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ִ
ּכֹורעִ ים ִ
יֹוׁשיעַ  ,וַ ֲאנַ ְֽחנּו ְ
ּומ ְת ַּפּלְ לִ ים ֶאל ֵאל ל ֹא ִ ֽ
ִ
ּוׁשכִ ינַ ת ֻעּזֹו ְּבגָ ְב ֵהי
ּומֹוׁשב יְ ָקרֹו ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ לְ ,
ַ
יֹוסד ָ ֽא ֶרץ,
נֹוטה ָׁש ַ ֽמיִ ם וְ ֵ
ָּברּוְך הּואֶׁ ,שהּוא ֶ
תֹורתֹו וְ יָ ַד ְע ָּת ַהּיֹום וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל
ֹלהינּו ֵאין עֹודֱ ,א ֶמת ַמלְ ֵּכֽנּו ֶ ֽא ֶפס זּולָ תֹו ּכַ ּכָ תּוב ְּב ָ
רֹומים ,הּוא ֱא ֵ ֽ
ְמ ִ
ֹלהים ַּב ָּׁש ַ ֽמיִ ם ִמ ַ ּֽמעַ ל וְ עַ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ִמ ָ ּֽת ַחת ֵאין עֹוד:
לְ ָב ֶ ֽבָך ּכִ י יְ הֹוָ ה הּוא ָה ֱא ִ
ֹלהינּו לִ ְראֹות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת עֻ ּזֶ ָֽך לְ ַהעֲ ִביר ּגִ ּלּולִ ים ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ וְ ָה ֱאלִ ילִ ים
עַ ל ּכֵ ן נְ ַקּוֶ ה לְ ָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ּכָ רֹות יִ ּכָ ֵרתּון לְ ַת ֵּקן עֹולָ ם ְּב ַמלְ כּות ַׁש ַּדי וְ כָ ל ְּבנֵ י ָב ָׂשר יִ ְק ְראּו ִב ְׁש ֶ ֽמָך ,לְ ַה ְפנֹות ֵא ֶלֽיָך ּכָ ל ִר ְׁש ֵעי
ֹלהינּו יִ כְ ְרעּו
יֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ּכִ י לְ ָך ִתכְ ַרע ּכָ ל ֶ ּֽב ֶרְך ִּת ָּׁש ַבע ּכָ ל לָ ׁשֹון :לְ ָפנֶ ֽיָך יְ הֹוָ ה ֱא ֵ ֽ
ָ ֽא ֶרץ ,יַ ִ ּֽכירּו וְ יֵ ְדעּו ּכָ ל ְ
כּותָך ,וְ ִת ְמֹלְך עֲ לֵ ֶיהם ְמ ֵה ָרה לְ עֹולָ ם וָ ֶעדּ ,כִ י
וְ יִ ּֽפֹלּו ,וְ לִ כְ בֹוד ִׁש ְמָך יְ ָקר יִ ֵ ּֽתנּו ,וִ ַיק ְּבלּו כֻ ּלָ ם ֶאת עֹול ַמלְ ֶ ֽ
תֹור ֶ ֽתָך יְ הֹוָ ה יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד ♦ :וְ נֶ ֱא ַמר
ַה ַּמלְ כּות ֶׁשּלְ ָך ִהיא ּולְ ֽעֹולְ ֵמי עַ ד ִּת ְמלֹוְך ְּבכָ בֹודּ ,כַ ּכָ תּוב ְּב ָ
ּוׁשמֹו ֶא ָחד:
וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה לְ ֶ ֽמלֶ ְך ַעל ּכָ ל ָה ָ ֽא ֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא יִ ְהיֶ ה יְ הֹוָ ה ֶא ָחד ְ
יֹומיכֹון ְּוב ַחּיֵ י ְדכָ ל
כּותּה ְּב ַחּיֵ יכֹון ְּוב ֵ
עּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְּבעָ לְ ָמא ִּדי ְב ָרא כִ ְר ֵ
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,בעֲ גָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְת ָּב ַרְך
קּוד ָׁשאְּ ,ב ִריְך הּוא לְ ֵ ֽעּלָ א
רֹומם וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְתעַ ּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְד ְ
וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ּולְ ֵ ֽעּלָ א ִמּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאֻּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּבעָ לְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא
רֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום
עֹוׂשה ַה ָּׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים עָ ֵלֽינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמןֶ :
עָ לֵ ינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
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