
זמירות

נאום דויד בן ישי ונאום הגבר הוקם על משיחדברי דויד האחרונים  ואלה  
אלהי יעקב ונעים זמירות ישראל׃ 

זמירות לאדיר ונורא אנעים דול אתה וגדול שמך בגבורהג מאמרו הכל ברא׃ ב 

ונורא׃  ד  עליון  בשמים  נצב  נסתרה הברך  דרכי  יאמר  מי  ועד  אלוהו יודע  אתה 

וס ורחם על עם נשואיחדונינו העבר בסורנו כפרה סוררה זסליחות עוז לכפרה׃ 

מעןלנס נדוחי שה פזורה כ ה הצילנו מאף וחרה׃ יוב ְיָי למעוז ביום צרה  טאברה׃  

אקתינו קשוב נאזר בגבורה׃ נלך אדיר ונורא משמך האל הגדול הגבור והנורא׃  

ור כי שמך צנה אלינו כי אנחנו בצרה צרורה׃ פמדנו בבקשה לפניך איום ונורא ע

די שוכן שמי שם הוציאנו מחשבה לאורה ר רב קצנו וישענו להאירה׃  קעלינו נקרא 

נחורא׃  שדי  ועמה  נברא ששפרה  עם  מפי  והלל  שיר  שוררי  שועת  בענהתעה 
שפתינו תהילה בתודה וקול זמרה׃

ככתוב׃ תבענה שפתי תפילה כי תלמדני חקיך׃ תען לשוני אמרתך כי כל מצותך
צדק׃ תהי ידך לעזרני כי פקודך בחרתי׃ תאבתי לישועתך יי ותורתך שעשעי׃ תהי 
נפשי ותהללך ומשפטך יעזרוני׃תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצותך לא שכחתי׃ 
ַּבֵּלילֹות׃ יי בקר תשמע קולי בקר אערוך לך ואצפה׃ ֶוֱאמּוָנְתךךָ  ְלַהִּגיד ַּבּבֶקר ַחְסֶּדךךָ 
ואני אליך יי שועתי ובבקר תפילתי תקדמך׃ ולשוני תהגה צדקך כל היום תהלתך׃ 
אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן שמן׃ ביום ההוא
יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל׃ שיר השירים 
אשר לשלמה׃ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי הית משגב לי ומנוס ביום צר לי׃

 ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁשֶקר ִמָּלׁשֹוןְייָ  ׃  ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני ְייָ  ַהַּמֲעלֹות ֶאל ִׁשיר 
 אֹוָיה׃ ִחֵּצי ִגּבֹור ְׁשנּוִנים ִעם ַּגֲחֵלי ְרָתִמים ׃ ַמה ִּיֵּתן ְלךךָ ּוַמה ּיִסיף ָלךךְ ָלׁשֹון ְרִמָּיה׃ ְרִמָּיה

 ֲאִני ׃  ַרַּבת ָׁשְכָנה ָּלּה ַנְפִׁשי ִעם ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום ׃ ִלי ִּכי ַגְרִּתי ֶמֶׁשךךְ ָׁשַכְנִּתי ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר
׃ ָׁשלֹום ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה 

ורוח לבשה את עמשא ראש השלישים לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום
 בורא ניב שפתים שלום ׃ לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד 

׃ ורפאתיו ְיָי  שלום לרחוק ולקרוב אמר  

׃ עֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְייָ  ֶעְזִרי ֵמִעם ׃  ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבא ֶעְזִריִׁשיר 
 ׁשְמֶרךךָ ְייָ  ׃  ִהֵּנה לא ָינּום ְולא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל ׃ ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלךךָ ַאל ָינּום ׁשְמֶרך 



לא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה ׃  ִצְּלךךָ ַעל ַיד ְיִמיֶנךְייָ   ִיְׁשָמְרךךָ ִמָּכל ָרע ִיְׁשמר ְייָ  ׃  יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש 
׃  ִיְׁשָמר ֵצאְתךךָ ּובֹוֶאךךָ ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ְייָ  ׃ ֶאת ַנְפֶׁשך 

בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליוְיָי  והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית 
אל בית אלהי יעקב וירנו ְיָי   והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ׃כל הגוים 

׃ מירושלם ְיָי מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר 

ַהַּמֲעלֹות ְלָדִודִׁשיר  ֵנֵלך׃    ִּבְׁשָעַרִיךךְ  ָׂשַמְחִּתי ְּבאְמִרים ִלי ֵּבית ְיָי  ַרְגֵלינּו  עְמדֹות ָהיּו 
ָיּה ֵעדּות ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי  ָּלּה ַיְחָּדו׃  ְירּוָׁשַלם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה  ְירּוָׁשָלם׃ 

ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית  ְלִיְׂשָרֵאל ְלהדֹות ְלֵׁשם ְיָי׃  ַׁשֲאלּו ָּדִוד׃  ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו 
אֲהָבִיך׃  ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיך׃ ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלם ִיְׁשָליּו  ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלךךְ 

ְיָי ֱאלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלך׃  ְלַמַען ֵּבית  ָּבך׃  ָּנא ָׁשלֹום ֲאַדְּבָרה

לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם שלחתני את עניי 
ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש׃ 

ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִׁשיר  יאַמר   ֶׁשָהָיה ָלנּו  ְּבקּום ָנא ִיְׂשָרֵאל׃  לּוֵלי ְיָי  ֶׁשָהָיה ָלנּו  לּוֵלי ְיָי 
ָאָדם׃ ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנו׃ ָעֵלינּו  ַנְחָלה ָעַבר ַעל  ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו  ֲאַזי ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו 

ַנְפֵׁשנּו ָּברּוךךְ ְיָי ֶׁשּלא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם׃  ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים׃  ֲאַזי ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנו׃ 
ִנְמָלְטנו׃ ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים עֵׂשה ָׁשַמִים  ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו  ְּבֵׁשם ְיָי  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ׃ 

ברוך הגבר אשר יבטח בְיָי והיה ְיָי מבטחו׃ בטחו בְיָי עדי עד כי ביה יי צור עולמים׃

 ַהַּמֲעלֹות ַהּבְטִחים ַּבְיָי ְּכַהר ִצּיֹון לא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב׃ ְירּוָׁשלם ָהִרים ָסִביב ָלּהִׁשיר 
ַוְיָי ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם׃ ִּכי לא ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל ַהַּצִּדיִקים׃ ְלַמַען לא
ְוַהַּמִּטים  ְּבִלּבֹוָתם׃  ְוִליָׁשִרים  ַלּטֹוִבים  ְיָי  ֵהיִטיָבה  ְיֵדיֶהם׃  ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  ִיְׁשְלחּו 

ֲעַקְלַקּלֹוָתם יֹוִליֵכם ְיָי ֶאת ּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל׃ 

ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה 
נאמנה׃ ִצּיֹון ְבִמְשָפט ִתָפֶדה ְוָשֶביָה ִבְצָדָקה׃ 

 ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיָי ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְלִמים׃ ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּוִׁשיר 
ָהִיינּו ִעָּמנּו  ַלֲעׂשֹות  ְיָי  ִהְגִּדיל  ֵאֶּלה׃  ִעם  ַלֲעׂשֹות  ְיָי  ִהְגִּדיל  ַבּגֹוִים  יאְמרּו  ָאז  ִרָּנה׃ 
ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב׃ ַהּזְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצרו׃ ָהלֹוךךְ  ֶאת ְׁשִביֵתנּו  ְׂשֵמִחים׃ ׁשּוָבה ְיָי 

ֵיֵלךךְ ּוָבכה נֵׂשא ֶמֶׁשךךְ ַהָּזַרע ּבא ָיבא ְבִרָּנה נֵׂשא ֲאֻלּמָתיו׃ 

אז אמר שלמה יי אמר לשכון בערפל׃ בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים׃ 



 ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשלמה ִאם ְיָי לא ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבו׃ ִאם ְיָי לא ִיְׁשָמר ִעיר ִׁשיר 
ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת אְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן 
ָּבִנים ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן׃ ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים׃  ֵׁשָנא ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיָי  ִליִדידֹו 

ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם׃ לא ֵיבׁשּו ִּכי ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער׃ 

אשרי אנוש ַאְׁשֵרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי׃ 
 ובן אדם יחזיק בה שמר שבת מחללו ושמר ידו מעשות כל רע׃יעשה זאת 

 ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא ְיָי ַההֵלךךְ ִּבְדָרָכיו׃ ְיִגיַע ַּכֶּפיךךָ ִּכי תאֵכל ַאְׁשֶריךךָ ְוטֹוב ָלך׃ ִׁשיר 
ֶאְׁשְּתךךָ ְּכֶגֶפן ּפִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתךךָ ָּבֶניךךָ ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנךךָ ִהֵּנה ִכי ֵכן ְיבַרךךְ 
ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשָלם ּכל ְיֵמי ַחֶּייך׃ ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניךךָ  ְיָי  ָּגֶבר ְיֵרא ְיָי׃ ְיָבֶרְכךךָ 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל׃

ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי׃ רבבה כצמח השדה 
נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכנו ושערך צמח ואת ערם ועריה׃ 

ַהַּמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוַרי יאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל׃ ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לאִׁשיר   
ַצִּדיק ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים ֵיבׁשּו ְלַמֲעִניָתם ְיָי  חְרִׁשים ֶהֱאִריכּו  ִלי ַעל ַּגִּבי ָחְרׁשּו  ָיְכלּו 
ְוִיּסגּו ָאחֹור ּכל ׂשְנֵאי ִצּיֹון׃ ִיְהיּו ַּכֲחִציר ַּגּגֹות ֶׁשַּקְדַמת ָׁשַלף ָיֵבׁש ֶׁשּלא ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר 

ְוִחְצנֹו ְמַעֵּמר׃ ְולא ָאְמרּו ָהעְבִרים ִּבְרַּכתְיָי ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם בֵׁשם יי׃

קראתי שמך יי מבור תחתיות׃ קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי׃ קרבת 
ביום אקראך אמרת אל תירא׃ 

ַקֻּׁשבֹות ִׁשיר  ָאְזֶניךךָ  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה  ֲאדָני  יי׃  ְקָראִתיך  ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות   
ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא׃  ְלקֹול ַּתֲחנּוָני׃ ִאם ֲעו נֹות ִּתְׁשָמר ָיּה  ֲאדָני ִמי ַיֲעמד׃ ִּכי ִעְּמךךָ 
הֹוָחְלִּתי׃ ַנְפִׁשי ַלאדָני ִמּׁשְמִרים ַלּבֶקר ׁשְמִרים ַלּבֶקר׃  ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו  ִקִּויִתי ְיָי 
ְפדּות׃ ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמּכל  ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו  ִּכי ִעם ְיָי  ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיָי 

ֲעו נָתיו׃ 

ִמכל ָהָאָדם ֲאֶשר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה׃ לא כן עבדי משה בכל ביתי ָעָנו ְמאד  ְוָהִאיׁש מֶשה
נאמן הוא׃

ֵעיַני ְולא ִהַּלְכִּתי ִּבְגדלֹות ּוְבִנְפָלאֹותִׁשיר  ִלִּבי ְולא ָרמּו  לא ָגַבּה  ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ְיָי   
ִמֶּמִּני׃ ִאם לא ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי ַנְפִׁשי׃ ְּכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי׃ ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל

ְיָי ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם׃ 



קומה יי למנוחתך אתה וארון עזך׃ כהניך יי אלהים ילבשו תשועה וחסידך ישמחו
בטוב׃ יי אלהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך׃

ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעקב׃ ִאםִׁשיר  ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלְיָי  ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיָי   
ָאבא ְּבאֶהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש ְיצּוָעי ִאם ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה ַעד 
ִּבְׂשֵדי ָיַער  ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה  ִמְׁשָּכנֹות ַלֲאִביר ַיֲעקב׃ ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה  ֶאְמָצא ָמקֹום ַלְיָי 
ִלְמנּוָחֶתךךָ ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזך׃ ּכֲהֶניךךָ  ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהדם ַרְגָליו׃קּוָמה ְיָי 
ְלָדִוד ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶחך׃ ִנְׁשַּבע ְיָי  ְיַרֵּננו׃ ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּדךךָ  ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיךךָ  ִיְלְּבׁשּו 

ִיְׁשְמרּו ָבֶניךךָ ְּבִריִתי ְוֵעדִתי זֹו׃ ִאם ִמְּפִרי ִבְטְנךךָ ָאִׁשית ְלִכֵּסא ָלךֱאֶמת לא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ְלמֹוָׁשב לו׃ זאתֲאַלְּמֵדם ְּבִצּיֹון ִאָּוּה  ְלִכֵּסא ָלך׃ ִּכי ָבַחר ְיָי  ׃ ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו 

ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ּפה ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתיה ֵציָדּה׃ ָּבֵרךךְ ֲאָבֵרךךְ ֶאְביֹוֶניָה ַאְׂשִּביַע ָלֶחם׃ ְוכֲהֶניהָ 
ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי׃ אֹוְיָביו ַרֵּנן ְיַרֵּננו׃ ָׁשם ַאְצִמיַח  ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה  ַאְלִּביׁש 

ַאְלִּביׁש ּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרו׃ 

טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם׃ ואם יתקפו האחד השנים 
יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה יינתק׃ 

ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד׃ ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעלִׁשיר   
ָהראש יֵרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרן ֶׁשיֵרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו׃ ְּכַטלֶחְרמֹון ֶׁשּיֵרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי 

ָׁשם ִצָּוה ְיָי ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם׃ 

קומו ברכו את ְיָי אלהיכם מן העולם עד העולם׃ ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹודךךָ ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל
ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה׃

ְיֵדֶכםִׁשיר  ַּבֵּלילֹות׃ ְׂשאּו  ָּכל ַעְבֵדי יי ָהעְמִדים ְּבֵבית ְיָי  ֶאת ְיָי  ַהַּמֲעלֹות ִהֵּנה ָּבְרכּו   
קֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיָי׃ ְיָבֶרְכךךָ יי ִמִּצּיֹון עֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ׃ 

ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאלֵהינּו׃ ַהְללּוָיה  ַעְבֵדי ְיָי׃ ֶׁשעְמִדים ְּבֵבית ְיָי  ַהְללּו  ֶאת ֵׁשם ְיָי  ַהְללּו   
ַהְללּוָיּה ִּכי טֹוב ְיָי ַזְּמרּו ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים׃ ִּכי ַיֲעקב ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו׃ ִּכי ֲאִני 
ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיָי ַוֲאדֵנינּו ִמָּכל ֱאלִהים׃ ּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיָי ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים 
ְוָכל ְּתהמֹות׃ ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו׃ 
ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה׃ ָׁשַלח אֹותת ּומְפִתים ְּבתֹוֵכִכי מְצָרִים ְּבַפְרעה
ָהֱאמִרי ּוְלעֹוג ֶמֶלךךְ  ּוְבָכלֲעָבָדיו׃ ֶׁשִהָּכה ּגֹוִים ַרִּבים ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים׃ ְלִסיחֹון ֶמֶלךךְ 
ְלעֹוָלם ְייָ  ִׁשְמךךָ  ַהָּבָׁשן ּוְלכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען׃ ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו׃ְיָי 
ִזְכְרךךָ ְלדר ָודר׃ ִּכי ָיִדין ְיָי ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם׃ ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי 
ָאָדם׃ ֶּפה ָלֶהם ְולא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולא ִיְראּו׃ ָאְזַנִים ָלֶהם ְולא ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש
רּוַח ְּבִפיֶהם׃ ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו עֵׂשיֶהם ּכל ֲאֶׁשר ּבֵטַח ָּבֶהם׃ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת ְיָי ֵּבית 



ִמִּצּיֹון ׁשֵכן  ְיָי  ֶאת ְיָי׃ ָּברּוךךְ  ָּבְרכּו  ִיְרֵאי ְיָי  ֶאת ְיָי  ֶאת ְיָי׃ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו  ַאֲהרן ָּבְרכּו 
ְירּוָׁשָלם ַהְללּוָיה׃

כה ָאַמר ָהֵאל ְיָי ּבֹוֵרא ַהָשַמִים ְונֹוֵטיֶהם רַקע ָהָאֶרץ ְוֶצֱאָצֶאיָה נֵתן ְנָשָמה ָלָעם ָעֶליהָ 
ְורּוַח ַלהְלִכים ָבּה׃ יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶשךךְ עֶשה ָשלֹום ּובֹוֵרא ָרע ֲאִני ְיָי עֶשה ָכל ֵאֶלה׃ 

 ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ הֹודּו ֵלאלֵהי ָהֱאלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ הֹודּו ַלֲאדֵני הֹודו
ָהֲאדִנים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ ְלעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדלֹות ְלַבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ ְלעֵׂשה ַהָּׁשַמִים 
ִּבְתבּוָנה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ ְלרַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ ְלעֵׂשה אֹוִרים ְּגדִלים
ְוכֹוָכִבים  ַהָּיֵרַח  ֶאת  ַחְסּדו׃  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבּיֹום  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶאת  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃  ִּכי 
ְלֶמְמְׁשלת ַּבָּלְיָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ַוּיֹוֵצא 

 ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ְלגֵזר ַים סּוףִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ 
ִלְגָזִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ְוִנֵער ַּפְרעה ְוֵחילֹו ְבַים
ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִלים ִּכי ַעּמֹו  סּוף ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ְלמֹוִליךךְ 

ָהֱאמִרי ִּכי ְלעֹוָלםְלעֹוָלם ַחְסּדו׃  ַוַּיֲהרג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ ְלִסיחֹון ֶמֶלךךְ   
ַחְסּדֹו׃ ּוְלעֹוג ֶמֶלךךְ ַהָּבָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ַנֲחָלה
ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו ִּכי
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ נֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃

ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם ַהְללּוָיה׃ ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל׃ בך
בטחו אבותינו בטחו ותפלטמו׃ אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו׃ ואנחנו עמך 
את  עמך  את  יי  הושע  תהלתך׃  נספר  ודור  לדור  לעולם  לך  נודה  מרעיתך  וצאן 
שארית ישראל׃ הֹוִׁשיֵענּו ְיָי ֱאלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלהֹודֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשךךָ ְלִהְׁשַּתֵּבַח 
׃ ָּברּוךךְ ְיָי ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה׃ ִּבְתִהָּלֶתךךָ

ָּברּוךךְ ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן׃ 

---

ותעזרנו ְיִהי  ותשמרנו  ֶׁשַּתִּציֵלנּו  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניךךָ  ורחמים  ָרצֹון   
ותפלטנו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ָויֹום מנזקי יום ומנזקי לילה מנזקי ים ומנזקי יבשה ֵמַעֵּזי 

.ִמֶּפַגע ָרע . משלטון ָרע . ִמָׂשֵכן ָרע . ֵמָחֵבר ָרע . ֵמָאָדם ָרע . ָפִנים ּוֵמַעּזּות ָּפִנים מיצר רע

ֵּבין ֶׁשהּוא ֶבן ְּבִרית ּוֵבין ֶׁשֵאינֹו ֶבן. ִמִּדין ָקֶׁשה ִמַּבַעל ִּדין ָקֶׁשה. ומאשה רעה . מעין רעה
ְּבִרית׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלךךְ ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִּדְבֵרי תֹוָרה׃ 

 ָנא ְיָי ֱאלֵהינּו ֶאת ִּדְבֵרי תלמוד תֹוָרְתךךָ ְּבִפינּו ּוְבִפיִפּיֹות ַעְּמךךָ כל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהֲעֵרב 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹוְמֵדי תֹוָרְתך  ְוֶצֱאָצֵאי ַעְּמךךָ  ְוֶצֱאָצֵאי ְוֶצֱאָצֵאינּו  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו 
ושומרי פקודך ועושים חקי רצונך ומקיימי תורתך לשמה עד סוף כל ויֹוְדֵעי ְׁשֶמךךָ 

הדורות׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי נֹוֵתן ַהּתֹוָרה׃



 ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלךךְ ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו׃ ָּברּוךךְ 
ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי נֹוֵתן ַהּתֹוָרה׃ 

 ְיָי ֶאל מֶׁשה ֵּלאמר׃ ַצו ֶאת ְּבֵני ִישָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשיַוְיַדֵּבר 
לְייָ  ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו  ְלַהְקִריב ִלי ְּבמוֲעדו׃ ְוָאַמְרָּת  ִניחִחי ִּתְׁשְמרּו  ֵריַח 
ְּכָבשים ְּבֵני ָׁשָנה ְתִמיִמים ְׁשַנִים ַלּיום עָלה ָתִמיד׃ ֶאת ַהֶּכֶבש ֶאָחד ַּתֲעשה ַבּבֶקר ְוֵאת
ַהֶּכֶבש ַהֵּׁשִני ַּתֲעשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים׃ַוֲעשיִרית ָהֵאיָפה סֶלת ְלִמְנָחה ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית 
ְרִביִעת ַהִהין׃ עַלת ָּתִמיד ָהֲעשָיה ְּבַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניחַח ִאֶּׁשה לְיָי׃ ְוִנְסּכו ְרִביִעת ַהִהין
ָהַעְרָּבִים  ֵּבין  ַּתֲעשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבש  ְוֵאת  לְיָי׃  ֵׁשָכר  ֶנֶסךךְ  ַהֵּסךךְ  ַּבּקֶדׁש  ָהֶאָחד  ַלֶּכֶבש 

ְּכִמְנַחת ַהּבֶקר ּוְכִנְסּכו ַּתֲעשה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַח לְיָי׃

ביום השבת׃

בלולהוביום השבת מנחה  סלת  עשרנים  ושני  תמימם  שנה  בני  כבשים  שני   
בשמן ונסכו׃ עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה׃ 

לראש חודש

 תקריבו עלה לְיָי פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בניובראשי חדשיכם
האחד ושני  שנה שבעה תמימם׃ ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר 
בלולה מנחה  האחד׃ ועשרן עשרון סלת  לאיל  בלולה בשמן  סלת מנחה  עשרנים 
בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה לְיָי׃ ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת 
ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה׃ ושעיר 

עזים אחד לחטאת לְיָי על עלת התמיד יעשה ונסכו׃ 

לחג המצות 

 הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח לְיָי׃ ובחמשה עשר יום לחדש הזה ובחדש
חג שבעת ימים מצות יאכל׃ ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו׃ 
והקרבתם אשה עלה לְיָיפרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה 
תמימם יהיו לכם׃ ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים 
חטאת ושעיר  הכבשים׃  לשבעת  לכבש האחד  תעשה  עשרון  עשרון  תעשו׃  לאיל 
אחד לכפר עליכם׃ מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה׃ כאלה
על עולת התמיד יעשה ונסכו׃ תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח ניחח לְיָי 

וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃ 

לחג הבכורים



 בהקריבכם מנחה חדשה לְיָי בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכםוביום הבכורים 
פרים בני בקר שנים  כל מלאכת עבדה לא תעשו׃ והקרבתם עולה לריח ניחח לְיָי 
איל אחד שבעה כבשים בני שנה׃ ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר
הכבשים׃  לשבעת  האחד  לכבש  עשרון  עשרון  האחד׃  לאיל  עשרנים  שני  האחד 
שעיר עזים אחד לכפר עליכם׃ מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימם יהיו לכם

ונסכיהם׃ 

לראש השנה

 השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשוובחדש
איל אחד  אחד  פר בן בקר  לְיָי  ניחח  ועשיתם עלה לריח  יום תרועה יהיה לכם׃ 
כבשים בני שנה שבעה תמימם׃ ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר 
שני עשרנים לאיל׃ ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים׃ ושעיר עזים אחד
ומנחתה ונסכיהם ומנחתה ועלת התמיד  חטאת לכפר עליכם׃ מלבד עלת החדש 

כמשפטם לריח ניחח אשה לְיָי׃ 

ליום הכפורים

את ובעשור  ועניתם  לכם  יהיה  קדש  מקרא  הזה  השביעי  לחדש  כל-  נפשתיכם 
אחד איל  אחד  בקר  בן  פר  ניחח  ריח  ליהוה  עלה  והקרבתם  תעשו׃  לא  מלאכה 

לכם יהיו  תמימם  שבעה  שנה  בני  שלשה. כבשים  בשמן  בלולה  סלת  ומנחתם 
לשבעת  האחד  לכבש  עשרון  עשרון  האחד׃  לאיל  עשרנים  שני  לפר  עשרנים 
ומנחתה  התמיד  ועלת  הכפרים  חטאת  מלבד  חטאת  אחד  עזים  שעיר  הכבשים׃ 

ונסכיהם׃ 

לחג הסוכות   

עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לאובחמשה   
תעשו וחגתם חג לְיָי שבעת ימים׃ והקרבתם עלה אשה ריח ניחח לְיָי פרים בני בקר 
שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו׃ ומנחתם סלת 
האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר 

ושעיר עזים . האחד לשני האילם׃ ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים 
אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃  וביום השני פרים בני בקר שנים

ומנחתם ונסכיהם לפרים . עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 
התמיד  עלת  מלבד  חטאת  אחד  עזים  ושעיר  כמשפט׃  במספרם  ולכבשים  לאילם 
ומנחתה ונסכיהם׃    וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה
ארבעה עשר תמימם׃ ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃ 
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃   וביום הרביעי פרים עשרה 



אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃ מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם
עלת התמיד מנחתה מלבד  חטאת  אחד  עזים  ושעיר  כמשפט׃  במספרם  ולכבשים 
ונסכה׃   וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר 
תמימם׃ ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃ ושעיר חטאת 
אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃   וביום הששי פרים שמנה אילם שנים 
כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃ ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים
במספרם כמשפט׃ ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה׃    וביום 
השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃ ומנחתם 
ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם׃ ושעיר חטאת אחד מלבד עלת 

התמיד מנחתה ונסכה׃ 

לשמיני חג עצרת 

תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃ והקרבתם עלהביום השמיני עצרת   
פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם׃ מנחתם  אשה ריח ניחח לְיָי 
עלת  מלבד  אחד  חטאת  ושעיר  כמשפט׃  במספרם  ולכבשים  לאיל  לפר  ונסכיהם 

התמיד ומנחתה ונסכה׃

---

 ְיָי ֶאל מֶׁשה ֵּלאמר׃ ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאמר ּכה ְתָבְרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוְיַדֵּבר 
ָּפָניו ֵאֶליךךָ ְוָיֵׂשם ְלךךָ  ָּפָניו ֵאֶליךךָ ִויֻחֶּנָּך׃ִיָּׂשא ְיָי  ׃ ָיֵאר ְיָי  ָאמֹור ָלֶהם׃ ְיָבֶרְכךךָ ְיָי ְוִיְׁשְמֶרךךָ

ָׁשלֹום׃ ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם׃ 

ֱאלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה׃ ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם
לא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפיךךָ ְוָהִגיָת ּבֹו: אותם למען תשכיל את כל אשר תעשון 

ִּכי ָאז ַּתְצִליַח ֶאת ְּדָרֶכךךָ ְוָאז ַּתְׂשִּכיל : יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען ִּתְׁשמר ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ַהָּכתּוב ּבֹו
ֲהלֹוא ִצִּויִתיךךָ ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאלַּתֲערץ ְוַאל ֵּתָחת ִּכי ִעְּמךךָ ְיָי ֱאלֶהיךךָ ְּבכל ֲאֶׁשר ֵּתֵלך׃ ּגֲאֵלנּו
ולא תבשו  לא  עולמים  תשועת  בְיָי  נושע  ישראל  ִיְׂשָרֵאל׃  ְקדֹוׁש  ְׁשמֹו  ְצָבאֹות  ְיָי 

תכלמו עד עולמי עד׃ 

האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים אשרי    
לא ישב׃ כי אם בתורת ְיָי חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃ והיה כעץ שתול על פלגי 

מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח׃ 

ְדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור׃ ַהֵּפָאה ְוַהִּבּכּוִרים ְוָהְרָאיון ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּודֵאּלּו  
.ּתוָרה׃ ְוֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אוֵכל ֵּפרוֵתיֶהם ָּבעוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לו ָלעוָלם ַהָּבא

ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ּוְגִמילּות ֲחָסִדיםַוֲהָבַאת ָׁשלום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברו ְוַתְלמּוד ּתוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם׃ 



רּבי זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדלאמר   
יושבות עליה שבעה נקיים׃ 

ַמֲעָרָכה ְגדוָלה .  ֲהָוה ְמַסֵּדר ֵסֶדר ַהַּמֲעָרָכה ִמְּׁשָמא ִדְגָמָרא ְוַאִּלָּבא ְדַאָּבא ָׁשאּולאַּבֵּיי 
ּוַמֲעָרָכה ְׁשִנָּיה ֶׁשל ְקטֶרת קוֶדֶמת ְלִסּדּור ְׁשֵני ְגִזיֵרי. קוֶדֶמת ְלַמֲעָרָכה ְׁשִנָּיה ֶׁשל ְקטֶרת 

ַהְּפִניִמי . ֵעִצים ַהְּפִניִמי קוֶדם. ְוִסּדּור ְׁשֵני ְגִזיֵרי ֵעִצים קוֶדם ְלִדּׁשּון ִמְזֵּבַח  ְוִדּׁשּון ִמְזֵּבַח 
ֵנרות ָחֵמׁש  ַהָּתִמיד . ַלֲהָטַבת  ְלַדם  קוֶדֶמת  ֵנרות  ָחֵמׁש  קוֶדם . ַוֲהָטַבת  ַהָּתִמיד  ְוַדם 
ֵנרות  ְׁשֵּתי  ִלְקטֶרת . ַלֲהָטַבת  קוֶדֶמת  ֵנרות  ְׁשֵּתי  ְלֵאָבִרים. ַוֲהָטַבת  קוֶדֶמת  .ּוְקטֶרת 

ּוְנָסִכין קודמין . ַוֲחִבִּתין קודמין ִלְנָסִכין . ּוִמְנָחה קוֶדֶמת ַלֲחִבִּתין. ְוֵאָבִרים קודמין ְלִמְנָחה 
ְלָבִזיִכין. ְלמּוָסִפין ָהַעְרָּבִים . ּומּוָסִפין קודמין  ֶׁשל ֵּבין  ְלָתִמיד  קוְדִמין  ֶׁשֶּנֱאַמר . ּוָבִזיִכין 

ְוָעַרךךְ ָעֶליָה ָהעָלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים ָעֶליָה ַהְׁשֵלם ָּכל ַהָּקְרָּבנות ֻּכָּלם׃

 ָהעוָלִמים ַאָּתה ִצִּויָתנּו ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְּבמוֲעדו ְוִלְהיות ּכֲהִנים ַּבֲעבוָדָתםִרּבון 
ּוֻבַּטל ַהָּתִמיד. ּוְלִוִּים ְּבדּוָכָנם ְוִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲעָמָדם  ָחֵרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ְוַעָּתה ַּבֲעונוֵתינּו 

ְּבַמֲעָמדו  ִיְׂשָרֵאל  ְולא  ְּבדּוָכנו  ֵלִוי  ְולא  ַּבֲעבוָדתו  כֵהן  לא  ָלנּו  ָאַמְרָּת . ְוֵאין  ְוַאָּתה 
ֶׁשְּיֵהא ֶזה ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינו׃ ָלֵכן ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניךךָ 
ַעל ַמֲעָמדו׃ ְוֶנֱאַמר  ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְּבמוֲעדו ְוָעַמְדנּו  ִהְקַרְבנּו  ְּכִאּלּו  ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ְלָפֶניךךָ 

ִלְפֵני ְייָ  ָצפָנה  ַהִּמְזֵּבַח  ֶיֶרךךְ  ַעל  אותו  ָּדמו ַעל . ְוָׁשַחט  ֶאת  ַהּכֲהִנים  ַאֲהרן  ְּבֵני  ְוָזְרקּו 
ָסִביב׃ ְוֶנֱאַמר זאת ַהּתוָרה ָלעָלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם ְוַלִּמּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהִּמְזֵּבַח 

ַהְּׁשָלִמים׃

.ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכֵלי ָׁשֵרת ַּבָּצפון.  ֶזהּו ְמקוָמן ֶׁשל ְזָבִחים ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפון ֵאי 

.ַמָּתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעֶּכֶבת . ְוָדָמן ָטעּון ַהָּזָיה ַעל ֵּבין ַהַּבִּדים ַעל ַהָּפרֶכת ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב 

ַהִחיצון ִאם לא ָנַתן לא ִעֵּכב׃  ַעל ְיסוד ַמֲעָרִבית ֶׁשל ִמְזֵּבַח  ִׁשְּייֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשוֵפךךְ 
ְוָדָמן. ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכֵלי ָׁשֵרת ַּבָּצפון. ָּפִרים ַהִּנְׂשָרִפים ּוְׂשִעיִרים ַהִּנְׂשָרִפים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפון

ִׁשְּייֵרי ַהָּדם ָהָיה. ַמָּתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעֶּכֶבת . ָטעּון ַהָּזָיה ַעל ַהָּפרֶכת ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב
ִאם לא ָנַתן לא ִעֵּכב׃     ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִנְׂשָרִפין. ׁשוֵפךךְ ַעל ְיסוד ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבַח ַהִחיצון

ְׂשִעיֵרי ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ְוֶׁשל. ְּבֵבית ַהֶּדֶׁשן׃ ַחּטאות ַהִּצּבּור ְוַהָּיִחיד ֵאּלּו ֵהן ַחּטאות ַהִּצּבּור 
ְוָדָמן ָטעּון ַאְרַּבע ַמָּתנות ַעל . ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכֵלי ָׁשֵרת ַּבָּצפון . מוֲעדות ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפון 

ִמְזָרִחית . ָעָלה ַבֶּכֶבׁש ּוָפָנה ַלּסוֵבב ּוָבא לו ְלֶקֶרן ְּדרוִמית ִמְזָרִחית . ֵּכיַצד . ַאְרַּבע ְקָרנות
.ִׁשְּייֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשוֵפךךְ ַעל ְיסוד ַהְּדרוִמי . ַמֲעָרִבית ְּדרוִמית . ְצפוִנית ַמֲעָרִבית . ְצפוִנית 

ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהְּקָלִעים ְלִזְכֵרי ְכֻהָּנה ְּבָכל ַמֲאָכל ְליום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצות׃     ָהעָלה 
ְוָדָמּה ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנות . קֶדׁש ָקָדִׁשים ְׁשִחיָטָתּה ַּבָּצפון ְוִקּבּול ָּדָמּה ִּבְכֵלי ָׁשֵרת ַּבָּצפון

ֵאּלּו. ּוְטעּוָנה ֶהְפֵׁשט ְוִנּתּוַח ְוָכִליל ָלִאִּׁשים׃      ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי ִצּבּור ַוֲאָׁשמות. ֶׁשֵהן ַאְרַּבע 
.ֲאַׁשם ְמצוָרע . ֲאַׁשם ָנִזיר . ֲאַׁשם ִׁשְפָחה ֲחרּוָפה. ֲאַׁשם ְמִעילות . ֲאַׁשם ְּגֵזלות . ֵהן ֲאָׁשמות

ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפון ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכֵלי ָׁשֵרת ַּבָּצפון ְוָדָמן ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנות ֶׁשֵהן. ָאָׁשם ָּתלּוי
ְכֻהָּנה ְּבָכל ַמֲאָכל ְליום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצות׃ . ַאְרַּבע  ְלִזְכֵרי  ַהְּקָלִעים  ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן 



ַהּתוָדה ְוֵאיל ָנִזיר ָקָדִׁשים ַקִּלים ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל ָמקום ָּבֲעָזָרה ְוָדָמן ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנות 
ַהּמּוָרם. ְוֶנֱאָכִלין ְּבָכל ָהִעיר ְלָכל ָאָדם ְּבָכל ַמֲאָכל ְליום ָוַלְיָלה ַעד ֲחצות . ֶׁשֵהן ַאְרַּבע 

ּוְלַעְבֵדיֶהם׃  ְוִלְבֵניֶהם  ִלְנֵׁשיֶהם  ַלּכֲהִנים  ֶנֱאָכל  ֶׁשַהּמּוָרם  ֶאָּלא  ָבֶהם  ַּכּיוֵצא  ֵמֶהם 
.ְוָדָמן ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנות ֶׁשֵהן ַאְרַּבע . ְׁשָלִמים ָקָדִׁשים ַקִּלים ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל ָמקום ָּבֲעָזָרה 

ַהּמּוָרם ֵמֶהם ַּכּיוֵצא . ְוֶנֱאָכִלין ְּבָכל ָהִעיר ְלָכל ָאָדם ְּבָכל ַמֲאָכל ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד
ָבֶהם ֶאָּלא ֶׁשַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלּכֲהִנים ִלְנֵׁשיֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם׃     ַהְּבכור ְוַהַּמֲעֵׂשר 

ּוִבְלָבד ֶׁשִּיֵּתן . ְוַהֶּפַסח ָקָדִׁשים ַקִּלים ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל ָמקום ָּבֲעָזָרה ְוָדָמן ָטעּון ַמָּתָנה ֶאָחת 
ְוֶנֱאָכִלין ְּבָכל . ְוַהַּמֲעֵׂשר ְלָכל ָאָדם. ִׁשָּנה ַבֲאִכיָלָתן ַהְּבכור ֶנֱאָכל ַלּכֲהִנים . ְּכֶנֶגד ַהְיסוד 

ֵאינו ֶנֱאָכל. ַהֶּפַסח ֵאינו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ַבַּלְיָלה. ָהִעיר ְּבָכל ַמֲאָכל ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד 
ֵאינו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ָצִלי׃ . ֵאינו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ִלְמנּוָיו . ֶאָּלא ַעד ֲחצות 

ֶעְׂשֵרה ִמּדות ַהּתוָרה ִנְדֶרֶׁשת ִמַּקל ָוחוֶמר ִמְּגֵזָרה ָׁשָוהִרִּבי  ִיְׁשָמֵעאל אוֵמר ִּבְׁשלׁש   .

ְּכָלל ּוְפָרט. ִמְּפָרט ּוְכָלל. ִמְּכָלל ּוְפָרט. ּוִמִּבְנַין ָאב ּוְׁשֵני ְכתּוִבים . ִמִּבְנַין ָאב ְוָכתּוב ֶאָחד
.ּוִמְּפָרט ֶׁשהּוא ָצִריךךְ ִלְכָלל . ִמְּכָלל ֶׁשהּוא ָצִריךךְ ִלְפָרט. ּוְכָלל ֵאי ַאָּתה ָדן ֶאָּלא ְּכֵעין ַהְּפָרט

לא ְלַלֵּמד ַעל ַעְצמו ָיָצא ֶאָּלא ְלַלֵּמד ַעל . ְוָכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא ִמן ַהְּכָלל ְלַלֵּמד 
ָיָצא ְלָהֵקל. ְוָיָצא ִלְטעון ָטעּון ַאֵחר ֶׁשהּוא ְכִעְנָינו. ְוָכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל. ַהְּכָלל ֻּכּלו ָיָצא 
ְוָכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלְטעון ָטעּון ַאֵחר ֶׁשּלא ְכִעְנָינו ָיָצא ְלָהֵקל. ְולא ְלַהְחִמיר 

ֵאי ַאָּתה ָיכול ְלַהֲחִזירו ִלְכָללו . ְוָכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלּדון ְּבָדָבר ָחָדׁש. ּוְלַהְחִמיר 
ַהָּכתּוב ִלְכָללו ְּבֵפרּוׁש ְוַכן ְׁשֵני . ְוָדָבר ַהָּלֵמד ֵמִעְנָינו ְוָדָבר ַהָּלֵמד ִמּסופו . ַעד ֶׁשַּיֲחִזיֶרּנּו 

ְכתּוִבים ַהַּמְכִחיִׁשים ֶזה ֶאת ֶזה ַעד ֶׁשָּיבא ַהָּכתּוב ַהְּׁשִליִׁשי ְוַיְכִריַע ֵּביֵניֶהם׃ 

ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֶּנֱאַמר . ָּכל ַהּׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות ְּבָכל יֹום .  ְדֵבי ֵאִלָּיהּוָּתָנא 
.ַאל ִּתְקֵרי ֲהִליכֹות ֶאָּלא ֲהָלכֹות׃ ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא. ֲהִליכֹות עֹוָלם לֹו

ַאל. ְוָכל ָּבַנִיךךְ ִלּמּוֵדי ְיָי ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיךךְ . ֶׁשֶּנֱאַמר . ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם
ֶאָּלא ּבֹוָנִיך׃. ִּתְקֵרי ָּבָנִיךךְ 

יהא אדם ירא שמים בסתר ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו ישכיםלעולם   
ִּכי ַעל ְלָפֶניךךָ  ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו  ֲאַנְחנּו  ויאמר׃ ִרּבון ָּכל ָהעוָלִמים לא ַעל ִצְדקוֵתינּו 

ַמה. ַמה ישרנו ַמה מעשינו . ַמה ַחְסֵּדנּו ַמה ִּצְדקנּו. ַמה ֲאנּו ַמה ַחֵּיינּו ַרֲחֶמיךךָ ָהַרִּבים׃ 
ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלא. ּנאַמר ְלָפֶניךךָ ְיָי ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֲהלא ַהִּגּבוִרים ְּכַאִין ְלָפֶניךךָ 

ִּכי ָכל ַמֲעֵׂשינּו תהּו. ויודעים כבלי בינה. ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי ַמָּדע ּוְנבוִנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל . ָהיּו
כמו שכתוב בדברי קדשך ּומוַתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין ִּכי ֶהֶבל ְלָפֶניךךָ  ִויֵמי ַחֵּיינּו 

ַהּכל ָהֶבל׃

 ֲאַנְחנּו ַעְּמךךָ ְּבֵני ְבִריֶתךךָ ְּבֵני ַאְבָרָהם אֲהֶבךךָ ֶׁשִּנְׁשַּבְעָּת ּלו ְּבַהר ַהּמוִרָּיה ֶזַרע ִיְצָחק ֲאָבל 
אותו  ֶׁשָאַהְבָּת  ֶׁשֵּמַאֲהָבְתךךָ  ְבכוֶרךךָ  ִּבְנךךָ  ַיֲעקב  ֲעַדת  ַהִּמְזֵּבַח  ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשֶּנֱעַקד  ֲעֵקֶדךךָ 

ּוִמִּׂשְמָחְתךךָ ֶׁשָּׂשַמְחָּת ּבו ָקָראָת אותו ִיְׂשָרֵאל ִויֻׁשרּון׃



 ֲאַנּו ַחייִבין ְלהודות ָלךךְ ּוְלַׁשְּבָחךךְ ּוְלָפֲאָרךךְ ְוִליֵּתן ֶׁשַבח ְוהוָדָאה ְלִׁשְמךךָ ְוַחייִביםְלִפיָכךךְ 
 ַאְׁשֵרנּו ַמה ּטובְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיָי ֱאלֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ֲאנּו לוַמר ְלָפֶניךךָ ְּבָכל יום ערב ובוקר׃ 

ּוַמֲעִריִבין ַמְׁשִּכיִמים  ֶׁשֲאנּו  ַאְׁשֵרנּו  ְיֻרָּׁשֵתנּו  ְמאד  ָיָפה  ַמה  ּגוָרֵלנּו  ָּנִעים  ַמה  ֶחְלֵקנּו 
 ַאָּתה הּוא קוֶדם שנבראְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיָי ֱאלֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ואוְמִרים ְּבָכל יום ַּפֲעַמִים׃  

ַאָּתה הּוא ָּבעוָלם ַהֶּזה ְוַאָּתה הּוא לעוָלם. ָהעוָלם ְוַאָּתה הּוא ַאַחר שנברא ָהעוָלם
את ְׁשָמך הגדול והקדוש בעולמך  ַקֵּדׁש  את ְׁשָמך ַעל ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמךךָ  ַהָּבא׃ ַקֵּדׁש 

ובישועתך תרים ְוַתְגִּביַּה ַקְרֵננּו׃ ָּברּוךךְ מלך ַהְמַקֵּדׁש את ְׁשמו ָבַרִּבים׃ 

ַאָּתה הּוא ִראׁשון ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרון.  הּוא ְיָי ָהֱאלִהים ִּבְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ָהֶעְליוִניםַאָּתה 
ַקֵּבץ קֶויךךָ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפות ָהָאֶרץ ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָכל ָּבֵאי העוָלם ִּכי. ּוַּבְלָעֶדיךךָ ֵאין ֱאלִהים

ִמי ְבָכל  ָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים ְוֶאת  ֶאת  ָעִׂשיָת  ַאָּתה  ָהָאֶרץ  ְלכל ַמְמְלכות  ְלַבְּדךךָ  ַאָּתה ְיָי 
ַמה ַּתֲעֶׂשה  ָּבֶעְליוִנים או ּוַבַּתְחּתוִנים ֶׁשּיאַמר ָלךךְ  ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵׂשה . ַמֲעֵׂשה ָיֶדיךךָ  ָאִבינּו 

ִעָּמנּו צדקה וֶחֶסד ַּבֲעבּור ְּכבוד ִׁשְמךךָ האל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא רחם ָעֵלינּו ְוַקֵּים ָלנּו
מהרה מהשאמרת ַעל ְיֵדי ְצַפְנָיה נביאך׃ ָּבֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם ּוָבֵעת ַקְּבִצי ֶאְתֶכם
ִּכי ֶאֵּתן ֶאְתֶכם ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה ְּבכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ְיָי׃ 

 ֶמֶלךךְ ְיָי ָמָלךךְ ְיָי ִיְמלךךְ ְלעָלם ָוֶעד׃ ְייָ 

ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹוֶדךךָ ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה׃ ברוך ְיָי לעולם אמן ואמן׃ 

 ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ָּברּוךךְ הּוא ָּברּוךךְ אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה ָּברּוךךְ ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים ָּברּוךךְ ברוך 
ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ ָּברּוךךְ ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות ברוך מעביר אפלה ומביא אורה ָּברּוךךְ 
ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו ברוך שאין לפניו לא עולה ולא שכחה לא כזב ולא
מרמה לא משוא פנים ולא מקח שוחד ָּברּוךךְ ֵאל ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה
ַהְּמֻהָּלל ְּבֶפה ַעּמו ישראל הְמַרֵחם  ָהַרֲחָמן  הָאב  ָהֵאל  ָהעֹוָלם  ֶמֶלךךְ  ֱאלֵהינּו  ְיָי 
ְמֻׁשָּבח ּוְמפָאר תמיד ִּבְלׁשֹון כל ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו ּוְבִׁשיֵרי ָדִוד ַעְבֶּדךךָ בן ישי ְנַהְּלָלךךְ 
ְיָי ֱאלֵהינּו ִּבְׁשָבחֹו ובשירו ּוִבְזִמרֹו נוְּדךךְ ְנַׁשְּבָחךךְ ְנָפֲאָרךךְ נרוממך נעריצך נקדישך 
ַנְזִּכיר את ִׁשְמךךָ וזכרך ַמְלֵּכנּו ֱאלֵהינּו ָיחד ָיִחיד ַחי ָהעֹוָלִמים ְמֻׁשָּבח ּוְמפָאר לֲעֵדי 

ַעד ְׁשמֹו׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֶמֶלךךְ ְמֻהָּלל בדברי שיר וּתוְׁשָּבחֹות לעולם ועד׃ 

---

ליום הּׁשּבת

ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת׃ ִמְזמֹור  ֶעְליֹון׃   ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמךךָ  ְלַהִּגיד ַּבּבֶקר ַחְסֶּדךךָ  טֹוב ְלהדֹות לְיָי 
ַּבֵּלילֹות׃  ַוֲעֵלי ֲעֵלי  ֶוֱאמּוָנְתךךָ  ְּבִכּנֹור׃ ָעׂשֹור  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ְּבָפֳעֶלךךָ    ְיָי  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי 

ֲאַרֵּנן׃  ַּבַער לא ֵיָדע  ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיךךָ  ַמְחְׁשבֶתיך׃ ִאיׁש  ְמאד ָעְמקּו  ְיָי  ַמֲעֶׂשיךךָ  ַמה ָּגְדלּו 



 ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ּפֲעֵלי ָאֶון׃ ִּבְפרַח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ָיִבין ֶאת זאת ּוְכִסיל לא  
ִהֵּנה אְיֶביךךָ יאֵבדו ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲעֵלי ׃ ִּכי ִהֵּנה אְיֶביךךָ ְיָי ִּכי ְלעָלם ְייָ ְוַאָּתה ָמרֹום  ׃ ַעד 
ָעַלי ְמֵרִעיםָאֶון  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט  ַרֲעָנן׃  ְּבֶׁשֶמן  ַּבּלִתי  ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  ׃ 

ְּבַחְצרֹות  ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה׃ ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ְיָי  ַּכָּתָמר ִיְפָרח  ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני׃ ַצִּדיק 
ַיְפִריחּו׃ עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיו צּוִרי ְולאְלַהִּגיד ִּכי  ֱאלֵהינּו  ָיָׁשר ְיָי 

ַעְוָלָתה ּבו׃ 

 ִמְזמֹור ְלָדִוד ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיע׃ יֹום ְליֹום ַלְמַנֵּצַח 
אֶמר ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה ְיַחֶּוה ָּדַעת׃ ֵאין אֶמר ְוֵאין ְּדָבִרים ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם׃ ְּבָכל; ַיִּביַע 

ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם אֶהל ָּבֶהם׃ ְוהּוא ְּכָחָתן יֵצא ֵמֻחָּפתֹו
ִנְסָּתר  ְוֵאין  ְקצֹוָתם  ַעל  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  אַרח׃  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
ְייָ  ִּפּקּוֵדי  ֶּפִתי׃  ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיָי  ֵעדּות  ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיָי  ּתֹוַרת  ֵמַחָּמתו׃ 

ִמְצַות ְיָי ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים׃ ִיְרַאת ְיָי ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי ; ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב
ְיָי ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָּדו׃ ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֶפת צּוִפים׃ ַּגם ַעְבְּדךךָ 
ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרב׃ ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני׃ ַּגם ִמֵּזִדים ֲחׂשךךְ ַעְבֶּדךךָ 
ַאל ִיְמְׁשלּו ִבי ָאז ֵאיָתם ְוִנֵּקיִתי ִמֶּפַׁשע ָרב׃ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניךךָ ְייָ 

צּוִרי ְוגֲאִלי׃

---

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם׃ ִמִּמְזַרח ְיִהי  ְמבָרךךְ  ְּבַמֲעָׂשיו׃ ְיִהי ֵׁשם ְיָי  ְלעֹוָלם ִיׂשַמח ְיָי  ְכבֹוד ְיָי   
ֶׁשֶמׁש ְוַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵּׁשם ְיָי׃ ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיָי ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו׃ ְיָי ִׁשְמךךָ ְלעֹוָלם
ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל  ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבּכל ָמָׁשָלה׃ ִיְׂשְמחּו  ְלדר ָודר׃ ְיָי  ִזְכְרךךָ  ְיָי 
ְלעָלם ָוֶעד׃ ְיָי ֶמֶלךךְ עֹוָלם ָוֶעד ׃ ְיָי ֶמֶלךךְ ְיָי ָמָלךךְ ְיָי ִיְמלךךְ  ,ָהָאֶרץ ְויאְמרּו ַבּגֹוִים ְיָי ָמָלךךְ

ָאְבדּו גֹוִים ֵמַאְרצֹו׃ ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים׃ ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב ִאיׁש
ַוֲעַצת ְיָי ִהיא ָתקּום׃ ֲעַצת ְיָי ְלעֹוָלם ַּתֲעמד ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדר ָודר׃ ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי 
ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר  ַיֲעקב  ִּכי  לֹו׃  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה  ְּבִצּיֹון  ְיָי  ָבַחר  ִּכי  ַוַּיֲעמד׃  ִצָּוה  הּוא 
ִלְסֻגָּלתֹו׃ ִּכי לא ִיּטׁש ְיָי ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לא ַיֲעזב׃ ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְולא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה
ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו׃ תאות ענוים שמעת ְיָי תכין לבם תקשיב אזנך׃ ְייָ 
ההולכים בתורת ְיָי׃ ַאְׁשֵרי  ַאְׁשֵרי תמימי דרך  ְביֹום ָקְרֵאנּו׃  ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלךךְ  הֹוִׁשיָעה 
נוצרי עדותיו בכל לב ידרשוהו׃ ַאְׁשֵרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום

לשמור מזוזות פתחי׃ 

 יֹוְׁשֵבי ֵביֶתךךָ עֹוד ְיַהְללּוךךָ ֶּסָלה׃ ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיָי ֱאלָהיו׃ ַאְׁשֵרי 
ֲאָבְרֶכּךָ  יֹום  ְּבָכל  ָוֶעד׃  ְלעֹוָלם  ִׁשְמך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלךךְ  ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמךךָ  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה 
ֵאין ֵחֶקר׃ ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח  ּוְמֻהָּלל ְמאד ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ ָּגדֹול ְיָי  ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמךךָ 
ָאִׂשיָחה׃ ֶוֱעזּוז נֹוְראֶתיךךָ  ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶתיךךָ  ַיִּגידּו׃ ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדךךָ  ּוְגבּורֶתיךךָ  ַמֲעֶׂשיךךָ 



יאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתךךָ ֲאַסְּפֶרָּנה׃ ֵזֶכר ַרב ֽטּוְבךךָ ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתךךָ ְיַרֵּננּו׃ ַחּנּון ְוַרחּום ְיָי ֶאֶרךךְ ַאַּפִים
ּוְגָדל ָחֶסד׃ טֹוב ְיָי ַלּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו׃ יֹוֽדּוךךָ ְיָי ָּכל ַמֲעֶׂשיךךָ ַוֲחִסיֶדיךךָ ְיָבְרֽכּוָכה׃ 
ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע  ְיַדֵּברּו׃  ּוְגבּוָרְתךךָ  יאֵמרּו  ַמְלֽכּוְתךךָ  ְּכבֹוד 
ַמְלכּותֹו׃ ַמְלֽכּוְתךךָ ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתךךָ ְּבָכל ּדֹור ָודר׃ סֹוֵמךךְ ְיָי ְלָכל ַהּנְפִלים
ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו׃ ּפֹוֵתַח  ְיַׂשֵּברּו  ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים׃ ֵעיֵני כל ֵאֶליךךָ 
ֶאת ָיֶדךךָ ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון׃ ַצִּדיק ְיָי ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו׃ ָקרֹוב ְיָי ְלָכל 
ְויֹוִׁשיֵעם׃  ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע  ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  ֶבֱאֶמת׃  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלכל  קְרָאיו 
ׁשֹוֵמר ְיָי ֶאת ָּכל אֲהָביו ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד׃ ְּתִהַּלת ְיָי ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרךךְ ָּכל ָּבָׂשר 

ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרךךְ ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה׃

ִּתְבְטחּוַהְללּוָיּה ַאל  ְּבעֹוִדי׃  ֵלאלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי  ְיָי  ֲאַהְלָלה  ְיָי׃  ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי   
ְבדּו ָאֽ ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב  רּוחֹו  ֵּתֵצא  ְתׁשּוָעה׃  לֹו  ֶׁשֵאין  ָאָדם  ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים 
ֶרץ ֶאת ַהָּים ֱאלָהיו׃ עֶׂשה ָׁשַמִים ָוָאֽ ַעל ְיָי  ִׂשְברֹו  ֶעְׁשּתנָתיו׃ ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעקב ְּבֶעְזרֹו 
ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַהּׁשֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם׃ עֶׂשה ִמְׁשָּפט ַלֲעׁשּוִקים נֵתן ֶלֶחם ָלְרֵעִבים ְייָ 
ַמִּתיר ֲאסּוִרים׃ ְיָי ּפֵקַח ִעְוִרים ְיָי זֵקף ְּכפּוִפים ְיָי אֵהב ַצִּדיִקים׃ ְיָי ׁשֵמר ֶאת ֵּגִרים ָיתֹום 

ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ְוֶדֶרךךְ ְרָׁשִעים ְיַעֵּות׃ ִיְמלךךְ ְיָי ְלעֹוָלם ֱאלַהִיךךְ ִצּיֹון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה׃ 

 ִּכי טֹוב ַזְּמָרה ֱאלֵהינּו ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה׃ ּבֹוֵנה ְירּוָׁשֽלם ְיָי ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ַהְללּוָיּה
ְיַכֵּנס׃ ָהרֹוֵפא ִלְׁשֽבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם׃ מֹוֶנה ִמְסָּפר ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא׃ 
ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכַח ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר׃ ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיָי ַמְׁשִּפיל ְרָׁשִעים ֲעֵדי ָאֶרץ׃ 
ָמָטר  ֶרץ  ָלָאֽ ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים  ָׁשַמִים  ַהְמַכֶּסה  ְבִכּנֹור׃  ֵלאלֵהינּו  ַזְּמרּו  ְּבתֹוָדה  לְיָי  ֱענּו 
ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר׃ נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני עֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּו׃ לא ִבְגבּוַרת ַהּסּוס
ֶיְחָּפץ לא ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש ִיְרֶצה׃ רֹוֶצה ְיָי ֶאת ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו׃ ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלם 
׃ ַהָּׂשם ְּגבּוֵלךךְ ָׁשלֹום  ֶאת ְיָי ַהְלִלי ֱאלַהִיךךְ ִצּיֹון׃ ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיךךְ ֵּבַרךךְ ָּבַנִיךךְ ְּבִקְרֵּבךךְ
ֶרץ ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו׃ ַהּנֵתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור  ׃ ַהּׁשֵלַח ִאְמָרתֹו ָאֽ ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעךךְ
ָּכֵאֶפר ְיַפֵּזר׃ ַמְׁשִליךךְ ַקְרחֹו ְכִפִּתים ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמד׃ ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו
ִיְּזלּו ָמִים׃ ַמִּגיד ְּדָבָריו ְלַיֲעקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל׃ לא ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים 

ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה׃ 

ַהְלֽלּוהּו ַּבְּמרֹוִמים׃ ַהְלֽלּוהּו ָכל ַמְלָאָכיו ַהְלֽלּוהּו ָּכל ,  ַהְללּו ֶאת ְיָי ִמן ַהָּׁשַמִים ַהְללּוָיּה
ַהְלֽלּוהּו ָּכל ּכֹוְכֵבי אֹור׃ ַהְלֽלּוהּו ְׁשֵמי ַהׁשָמִים ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר , ְצָבָאיו׃ ַהְלֽלּוהּו ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח 

ֶאת ֵׁשם ְייָ  ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו׃ ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן, ֵמַעל ַהׁשמִים׃ ְיַהְללּו 
ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור ֽרּוַח  ֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהמֹות׃ ֵאׁש  ִמן ָהָאֽ ֶאת ְיָי  ְולא ַיֲעבֹור׃ ַהְללּו 
ְסָעָרה עָׂשה ְדָברֹו׃ ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים׃ ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש

ֶרץ׃ ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים , ְוִצּפֹור ָּכָנף׃ ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים  ָׂשִרים ְוָכל ֽׁשְפֵטי ָאֽ
ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים׃ ַוָּיֶרם ֶקֶרן  הֹודֹו  ְלַבּדֹו  ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו  ֶאת ֵׁשם ְיָי  ִעם ְנָעִרים׃ ְיַהְללּו 

ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרבֹו ַהְללּוָיּה׃ 



 ִׁשירּו לְיָי ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים׃ ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָׂשיו ְּבֵני ִצּיֹון ַהְללּוָיּה
ָיִגילּו ְבַמְלָּכם׃ ְיַהְללּו ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו לֹו׃ ִּכי רֹוֶצה ְיָי ְּבַעּמֹו ְיָפֵאר ֲעָנִוים
ִּביׁשּוָעה׃ ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְּננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם׃ רֹוְממֹות ֵאל ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות 
ְּבָיָדם׃ ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ַבּגֹוִים ּתֹוֵכחֹות ַּבְלֻאִּמים׃ ֶלְאסר ַמְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים ְוִנְכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבֵלי 

ַבְרֶזל׃ ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִמְׁשָּפט ָּכתּוב ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה׃

 ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְלֽלּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו׃ ַהְלֽלּוהּו ִּבְגבּורָתיו ַהְלֽלּוהּו ְּכרב ֻּגְדלֹו׃ַהְללּוָיּה
ְּבתף ּוָמחֹול ַהְלֽלּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב׃  ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור׃ ַהְלֽלּוהּו  ַהְלֽלּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְלֽלּוהּו 

ַהְלֽלּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְלֽלּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה׃ ּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה׃

לדוד נשבעת  ְיָי  הראשונים  איה חסדיך  המה׃  כי מעולם  וחסדיך  ְיָי  רחמיך  זכור 
באמונתך׃ ְזכר ֲאדָני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיךךָ ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביךךָ 

דוד: ְייָ  לחסדי  זכרה  משיחך  פני  תשב  אל  אלהים  ְיָי  ְמִׁשיֶחךךָ  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
עבדך׃ ברּוךךְ ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן׃ ָּברּוךךְ ְיָי ִמִּצּיֹון ׁשֵכן ְירּוָׁשָלם הְללּוָיּה׃ ָּברּוךךְ ְיָי ֱאלִהים 
ָּכל ֶאת  ְכבֹודֹו  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם  ְּכבֹודֹו  ֵׁשם  ּוָברּוךךְ  ְלַבּדֹו׃  ִנְפָלאֹות  עֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאלֵהי 

ֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן׃  ָהָאֽ

 ָּדִויד ֶאת ְיָי ְלֵעיֵני ָּכל ַהָּקָהל ַוּֽיאֶמר ָּדִויד ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאִבינּוַוְיָבֶרךךְ 
ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ִּכי כל ַּבָּׁשַמִים  ְיָי  ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם׃ ְלךךָ 
ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכל ְלראׁש׃ ְוָהֽעֶׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפֶניךךָ  ְיָי  ֶרץ ְלךךָ  ּוָבָאֽ
ָלךךְ  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  ֱאלֵהינּו  ְוַעָּתה  ַלּכל׃  ּוְלַחֵּזק  ְלַגֵּדל  ּוְבָיְדךךָ  ּוְגבּוָרה  ּכַח  ּוְבָיְדךךָ  ַּבּכל׃ 
׃ ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹוֶדךךָ ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה׃ ַאָּתה הּוא  ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּתךךָ
ֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליהָ  ֶאת ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי ַהָׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ָהָאֽ ַאָּתה ָעִׂשיָת  ְלַבֶּדךךָ  ְיָי 

ַהַּיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלךךָ ִמְׁשַּתֲחִוים׃ 

---

ליום הּׁשּבת

 לְיָי ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילָתיו׃ ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאָתיו׃ הֹודּו
ִזְכרּו ָּתִמיד׃  ָפָניו  ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו  ְיָי  ִּדְרׁשּו  ְיָי׃  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו  ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו 
ִנְפְלאָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיהו׃ ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ְּבֵני ַיֲעקב ְּבִחיָריו׃ הּוא ְייָ 
ֱאלֵהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו׃ ִזְכרּו ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור׃ ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת
ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְצָחק׃ ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקב ְלחק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם׃ ֵלאמר ְלךךָ ֶאֵּתן
ֶאֶרץ ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם׃ ִּבְהיֹוְתֶכם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבה׃ ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי 
ִּתְּגעּו ַאל  ְמָלִכים׃  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם  ְלִאיׁש  ִהִּניַח  לא  ַאֵחר׃  ַעם  ֶאל  ּוִמַּמְמָלָכה 
ִמּיֹום ֶאל יֹום ְיׁשּוָעתו׃ ַסְּפרּו ָּכל ָהָאֶרץ ַּבְּׂשרּו  ַלְיָי  ִּבְמִׁשיָחי ּוִבְנִביַאי ַאל ָּתֵרעו׃ ִׁשירּו 
ּוְמֻהָּלל ְמאד ְונֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלאָתיו׃ ִּכי ָגדֹול ְיָי  ַבּגֹוִים ֶאת ְּכבֹודֹו 



ָׁשַמִים ָעָׂשה׃ הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו עז ְוֶחְדָוה  ֱאִליִלים ַוְיָי  ָהַעִּמים  ֱאלֵהי  ִּכי ָּכל  ֱאלִהים׃ 
ִמְנָחה ְׂשאּו  ְּכבֹוד ְׁשמֹו  ַלְיָי  ָּכבֹוד ָועז׃ ָהבּו  ַלְיָי  ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו  ַלְיָי  ִּבְמקמו׃ ָהבּו 
ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל  ָהָאֶרץ  ִמְּלָפָניו ָּכל  ְּבַהְדַרת קֶדש׃ ִחילּו  ַלְיָי  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְלָפָניו  ּובאּו 
ַיֲעלץ  ּוְמלֹואֹו  ַהָּים  ִיְרַעם  ׃  ָמָלךךְ ַבּגֹוִים ְיָי  ְויאְמרּו  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  ִּתּמֹוט׃ִיְׂשְמחּו 
ַהָּׂשֶדה ְוָכל ֲאֶׁשר ּבו׃ ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיָי ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ׃ הֹודּו ַלְייָ 
ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו׃ ְוִאְמרּו הֹוִׁשיֵענּו ֱאלֵהי ִיְׁשֵענּו ְוַקְּבֵצנּו ְוַהִּציֵלנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלהדֹות
׃ ָּברּוךךְ ְיָי ֱאלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעָלם ַוּיאְמרּו ְלֵׁשם ָקְדֶׁשךךָ ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתךךָ

ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלְיָי׃ 

---

 ְיָי ַּבּיום ַההּוא ֶאת ִישָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים ַוַּיְרא ִישָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל שַפת ַוּיוַׁשע 
ַהָּים׃ ַוַּיְרא ִישָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָלה ֲאֶׁשר ָעשה ְיָי ְּבִמְצַרִיםַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי ַוַּיֲאִמינּו

ַּביהָוה ּוְבמֶׁשה ַעְבּדו׃ 

 ָיִׁשיר מֶׁשה ּוְבֵני ִישָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזאת לְיָי ַוּיאְמרּו ֵלאמר ָאז 

ָאִׁשיָרה לְיָי ִּכי ָּגאה                        ָּגָאה סּוס ְורְכבו 

ַוְיִהי. ָרָמה ַבָּים׃ ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 

ֱאלֵהי. ֶזה                           ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו. ִלי ִליׁשּוָעה  

ְייָ . ָאִבי ַוֲארְמֶמְנהּו׃ ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה 

ְׁשמו׃ ַמְרְּכבת                                 ַּפְרעה ְוֵחילו ָיָרה  

ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים. ַבָּים  

ָיְרדּו ִבְמצולת ְּכמו .                         סּוף׃ ְּתהמת ְיַכְסֻימּו 

ְיִמיְנךךָ . ָאֶבן׃ ְיִמיְנךךָ ְיָי ֶנְאָּדִרי ַּבּכַח  

ְיָי ִּתְרַעץ אויב׃                              ּוְברב ְּגאוְנךךָ ַּתֲהרס  

ְּתַׁשַּלח ֲחרְנךךָ יאְכֵלמו ַּכַּקש׃ . ָקֶמיךךָ  

ִנְּצבּו ְכמו ֵנד. ּוְברּוַח ַאֶּפיךךָ ֶנֶעְרמּו                           ַמִים  

ָקְפאּו ְתהמת ְּבֶלב ָים׃ . נְזִלים  



ָאַמר אוֵיב ֶאְרּדף                            ַאּשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל 

ּתוִריֵׁשמו . ָאִריק ַחְרִּבי . ִּתְמָלֵאמו ַנְפִׁשי  

ָצֲללּו. ָיִדי׃ ָנַׁשְפָּת ְברּוֲחךךָ                          ִּכָּסמו ָים  

ַאִּדיִרים׃ ִמי ָכמָכה. ַּכעוֶפֶרת ְּבַמִים 

נוָרא. ִמי ָּכמָכה                   ֶנְאָּדר ַּבּקֶדׁש. ָּבֵאִלם ְייָ  

ְתִהּלת עשה ֶפֶלא׃ ָנִטיָת ְיִמיְנךךָ  

ִּתְבָלֵעמו ָאֶרץ׃ ָנִחיָת                 ְבַחְסְּדךךָ ַעם זּו ָּגָאְלָּת  

׃ ָׁשְמעּו  ֵנַהְלָּת ְבָעְּזךךָ ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשךךָ

ִחיל ָאַחז                   יְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת׃ ָאז. ַעִּמים ִיְרָּגזּון 

ֵאיֵלי מוָאב יאֲחֵזמו. ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדום  

ָרַעד ָנמגּו ּכל יְׁשֵבי                        ְכָנַען׃ ִּתּפל ֲעֵליֶהם 

ִּבְגדל ְזרוֲעךךָ ִיְּדמּו . ֵאיָמָתה ָוַפַחד 

ַעד ַיֲעבר ַעם זּו. ַעד ַיֲעבר ַעְּמךךָ                         ְייָ . ָּכָאֶבן 

ָקִניָת׃ ְּתִבֵאמו ְוִתָּטֵעמו ְּבַהר ַנֲחָלְתך

ֲאדָני ּכוְננּו ָיֶדיך׃ . ִמְּקָדׁש.               ָמכון ְלִׁשְבְּתךךָ ָּפַעְלָּת ְייָ  

ְיָי ִיְמלךךְ ְלעָלם ָוֶעד׃ ְיָי ַמְלכּוֵתּה

ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי                                    ָעְלַמָּיא׃ 

 ָבא סּוס ַּפְרעה ְּבִרְכּבו ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים ַוָּיֶׁשב ְיָי ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהָּים ּוְבֵני ִישָרֵאל ָהְלכּוִּכי 
ָכל ַוֵּתֶצאןָ  ְּבָיָדּה  ֶאתַהּתף  ַאֲהרן  ֲאחֹות  ַהְּנִביָאה  ִמְרָים  ַוִּתַּקח  ַהָּים׃  ְּבתוךךְ  ַבַּיָּבָׁשה 
ַלְיָי ִּכי ָגאה ָּגָאה סּוס ְורְכבֹו ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחלת׃ ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים ִׁשירּו 
ְׁשלֶׁשת ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּיְלכּו  ָרָמה ַבָּים׃     ַוַּיַּסע מֶׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף ַוֵּיְצאּו 
ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְולא ָמְצאּו ָמִים׃ ַוָּיבאּו ָמָרָתה ְולא ָיְכלּו ִלְׁשּתת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם 
ַעל ֵּכן ָקָראְׁשָמּה ָמָרה׃ ַוִּיּלנּו ָהָעם ַעל מֶׁשה ֵּלאמר ַמה ִּנְׁשֶּתה׃ ַוִּיְצַעק ֶאל ְיָי ַוּיֹוֵרהּו ְייָ 
ֵעץ ַוַּיְׁשֵלךךְ ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים ָׁשם ָׂשם לֹו חק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנָּסהּו׃ַוּיאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע 



ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ְלִמְצו ָתיו ְוָׁשַמְרָּת  ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת  ֱאלֶהיךךָ  ִּתְׁשַמע ְלקֹול ְיָי 
ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים לא ָאִׂשים ָעֶליךךָ ִּכי ֲאִני ְיָי רְפֶאך׃ 

וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה׃ הנה אל ישועתי אבטח ולארפאני ְיָי   
אפחד כי עזי וזמרת יה ְיָי ויהי לי לישועה׃ ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה׃ 
ַוֲאַמְרֶתם ַבּיֹום ַההּוא הֹודּו לְיָי ִקְראּו ִבְשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִמים ֲעִלילָתיו ַהְזִכירּו ִכי ִנְשָגב 
ְשמו׃ הזכירו כי נשגב שמו ַזְמרּו ְיָי ִכי ֵגאּות ָעָשה מּוַדַעת זאת ְבָכל ָהָאֶרץ׃ ַצֲהִלי ָורִני 
ְתׁשּוַעת עֹוָלִמים לא ִיְשָרֵאל׃ ִיְשָרֵאל נֹוַשע ַבְיָי  ְקדֹוׁש  יֹוֶשֶבת ִצּיֹון ִכי ָגדֹול ְבִקְרֵבךךְ 

ֵתבׁשּו ְולא ִתָכְלמּו ַעד עֹוְלֵמי ַעד׃ 



תפילת שחרית 

ְוָעלּו מֹוִׁשיִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפט ֶאת ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַלְייָ   ַלְיָי ַהְּמלּוָכה ּומֹוֵׁשל ַּבּגֹוִים׃ ִּכי 
ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלךךְ ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד׃  ַהְּמלּוָכה׃

ִּכי ְלךךָ ָנֶאה ְייָ . ָהֵאל ַהֶּמֶלךךְ ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ   ִׁשְמךךָ ָלַעד ַמְלֵּכנּוִיְׁשַּתַּבח 
ְוהֹוָדאֹות ֶנַצח ְּגֻדָּלה ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרת עז ַמְלכּות ֱאלֵהינּו ִׁשיר וְׁשָבח ַהֵּלל ְוִזְמָרה ְּבָרכֹות

מפארים  אנו  ולשמך  מודים  אנחנו  ולך  עֹוָלם  ְוַעד  מעתה  וְגבּוָרה  הוד  ּוֶמְמָׁשָלה 
ומעריצים כי אתה הוא אלהי האלהים ואדני האדנים ושנותיך לא יתמו לעולמים׃ 
ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי אלהינו מלך העולם מלך גדול התושבחות׃ ֵאל רב ַההֹוָדאֹות ּבֹוֵרא ָּכל 
וקים לעד  ַחי  ֶמֶלךךְ  ובִזְמָרה  ְּבִׁשיֵרי  ַהּבֹוֵחר  ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  על  ורּבֹון  ֲאדֹון  ַהְּנָׁשמֹות 

לעולמים ָאֵמן׃

חצי קדיש 

ְׁשֵמּה ַרָּבא ִיְתַּגַּדל  ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּה ַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתיּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה.  ְוִיְתַקַּדׁש 
ברחמתיה גלותיה  ויכנש  עמיה  ויפרוק  קציה  יקרב  משיחיה  וייתי  ְּבַחֵּייכֹון . יבע 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא : ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּייהון ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן
ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא׃

. ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ִיְתָּבַרךךְ 

הּוא  ְלֵעָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו. ְּבִריךךְ 
ָאֵמן׃



 ֶאת ְיָי ַהְּמבָרך׃ָּבְרכּורבנן 

ָּברּוךךְ ְיָי ַהְּמבָרךךְ ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ 

ָהעֹוָלם יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶׁשךךְ  ָּברּוךךְ  ֶמֶלךךְ  ֱאלֵהינּו  ַאָּתה ְיָי  עֶׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת 
הכל׃ ַהּכל׃  יוצר  סלה  יפארוך  יחד  והכל  ישבחוך  והכל  יודוך  ָלָאֶרץ  הכל  ַהֵּמִאיר 

ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיךךָ  טּובֹו ְמַחֵּדׁש ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית׃  ְוַלָּדִרים ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים׃ 
׃  וְּמֻׁשָּבח ְוְּמפָאר  ַהֶּמֶלךךְ ַהְּמרֹוָמם ְלַבּדֹו ֵמָאז ְיָי ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנךךָ

ֲאדֹון ִּמְתַנֵּׂשא וטוב ִמימֹות עֹוָלם׃  ָהַרִּבים וַרֵחם ָעֵלינּו  ְּבַרֲחֶמיךךָ  ֱאלֵהי עֹוָלם יי ַמְלֵּכנּו 
וִמְׂשָּגב ַּבֲעֵדנו שמע שועתנו חננו ועננו וריבה ריבנו׃. ָמֵגן ִיְׁשֵענּו. וצּור ִמְׂשַּגֵּבנּו. ֻעֵּזנּו

.ָנַתן. ְמאֹורֹות. ִלְׁשמֹו. ָּכבֹוד. ָיַצר . טֹוב . ַחָּמה . ָזֳהֵרי . ּוָפַעל . ֵהִכין . ֵּדָעה. ְּגדֹול . ָּברּוךךְ . ֵאל 

יַסְּפרו ְּכבֹוד ֵאל ּוְקֻדָּׁשתֹו׃ . ָּתִמיד. ַׁשַּדי . רֹוְמֵמי . ְקדֹוִׁשים. צבאות . ִּפּנֹות. ֻעּזֹו. ְסִביבֹות 
ָיֶדיךךָ  ַמֲעֵׂשי  ֶׁשַבח  ָּכל  ְוַעל  ִמָּתַחת  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ִּתְתָּבַרךךְ 

והמאורות אשר יצרת ֵהָּמה ְיָפֲארּוךךָ ֶּסָלה׃ 

ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמךךָ ָלַעד. ָלַעד ָלֶנַצח צּוֵרנּו ַמְלֵּכנּו ְוגֹוֲאֵלנּו בוראינו ּבֹוֵרא ְקדֹוִׁשים תתרומם 
יֹוֵצר ְמָׁשְרִתים ֲאֶׁשר ְמָׁשְרָתיו עֹוְמִדים ְּברּום עֹוָלם  ַיַחד  את קולם ּוַמְׁשִמיִעים . ַמְלֵּכנּו 

ְוֻּכָּלם עֹוִׂשים. ֻּכָּלם ִּגּבֹוִרים . ֻּכָּלם ְּברּוִרים. ֻּכָּלם ֲאהּוִבים : בִּדְבֵרי ֱאלִהים ַחִּיים ּוֶמֶלךךְ עֹוָלם
ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם עֹול ַמְלכּות ָׁשַמִים ֶזה ִמֶּזה ְונֹוְתִנים ְרׁשּות : ְּבֵאיָמה ְרצֹון קֹוָניהם

ְקֻדָּׁשה ֻּכָּלם ְּכֶאָחד עֹוִנים . ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה  ְּבָׂשָפה. ֶזה ָלֶזה ְלַהְקִּדיׁש ְליֹוְצָרם ְּבַנַחת רּוַח 
ְּבִיְרָאה  ְואֹוְמִרים  ָקדֹוׁש: ְּבֵאיָמה  ָקדֹוׁש  ְּכבֹודו׃ ָקדֹוׁש  ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלא  ְצָבאֹות  ְיָי 

ָּברּוךךְ ְּכבֹוד : ְוָהאֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ַהּקֶדׁש ְּבַרַעׁש ָּגדֹול ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים
ְיָי ִמְּמקֹומו׃ 

 ָּברּוךךְ ְנִעימֹות ִיֵּתנּו ַלֶּמֶלךךְ ֵאל ַחי ְוַקָּים ְזִמירֹות יאֵמרּו ְותוְׁשָּבחֹות ַיְׁשִמיעּו ִּכי הּואָלֵאל 
ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְצָדקֹות . ַּבַעל ִמְלָחמֹות. עֹוֶׂשה ֲחָדׁשֹות . ּפֹוֵעל ְּגבּורֹות . ְלַבּדֹו  ַמְצִמיַח . זֹוֵרַע 

ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַהְּמַחֵּדׁש ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות׃ . נֹוָרא ְתִהּלֹות. ּבֹוֵרא ְרפּואֹות. ְיׁשּועֹות  טּובֹו 
ַחְסּדֹו׃  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִלים  אֹוִרים  ָּכָאמּורְלעֵׂשה  ְבֵראִׁשית׃  מאורות ַמֲעֵׂשה  והתקנת 

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות׃  ׃ לשמח עולם

ָעֵלינּוַאֲהַבת  ֶחְמָלה ְגדֹוָלה יֵתָרה ָחַמְלָּת  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ֲאַהְבָּתנּו  עֹוָלם  ַמְלֵּכנּו:   ָאִבינּו 
מלפניךֶׁשָּבְטחו בך ַוְּתַלְּמֵדמֹו ֻחֵּקי ַחִּיים הצדיקים ַּבֲעבּור כבוד ִׁשְמךךָ ּוַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו  

ותחיינו  ְּתָחֵּננּו  ָעֵלינּו  ותלמדנו ֵּכן  ָנא  ַרֵחם  ַהְּמַרֵחם  ָהַרֲחָמן  ָאב  ָאִבינּו  ְוֵתןופדנו  
 ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי  לנצורְּבִלבבנּו ְלָהִבין ְלַהְׂשִּכיל ִלְׁשמַע ִלְלמד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמר ַלֲעׂשֹות 

ְּבַאֲהָבה ּתֹוָרֶתךךָ  ְלָבֵבנּו: ַתְלמּוד  ְוַיֵחד  ְּבתֹוָרֶתךךָ  ִלֵּבנּו  והדֵּבק  ְּבִמְצֹוֶתיךךָ  ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו 
אותך ְלַאֲהָבה  ומלוך עלינו אתה הוא לבדך כי שם קדשך באמת ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמך  



עשה עמנו צדקה וחסד בעבור כבוד שמך האל הגדול הגבור והנורא  :נקרא עלינו
בך בטחנו אל נא. מהרה באהבה תרום ותגבוה קרננו ותושיענו בקרוב למען שמך 

נבוש כי בשמך חסינו לא נכלם ולא נכשל עד עולמי עד כי אבינו מלכנו ואלהינו
בישועתך  ונשמחה  נגילה  יעזרונו. אתה  מהרה  הגדולים  וחסדיך  הרבים  ורחמיך 

ַמֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינּו ְּבָרָכות וחיים ְוָׁשלֹום . ויסובבונו ויסמכונו ואל יעזבונו נצח סלה לעד 
ְותֹוִליֵכנּו מהרה. ובשרנו כבשורות טובות והשמיענו שלום מציון ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

ולנחלת אבותינו ובה נשכון לעולם ועד כימי קדם סלה  ִּכי ּפֹוֵעל. קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו 
ַהָּגדֹול. ְיׁשּועֹות ָאָּתה ְלִׁשְמךךָ  ואותנו קדשת מכל עם ולשון ְוֵקַרְבָּתנּו  ָבַחְרָּת  ִכי ָבנּו 

׃ כי והקדוש ְּבַאֲהָבה באמת ְלהֹודֹות ְלךךָ ּוְלַיֶחְדךךָ ולשבחך ולרוממך ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמךךָ
ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו׃ ָיּה  יחיד אתה ואין זולתך ואין דומה לך׃ וכתוב ִּכי ַיֲעקב ָּבַחר לֹו 

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה׃ 

קריאת שמע 

 ִיְׂשָרֵאל ְיָי ֱאלֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ְׁשַמע 

ָּברּוךךְ ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ 

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָאַהְבָּת  ׃ ְוָהיּו  ּוְבָכל ְמאֶדךךָ ּוְבָכל ַנְפְׁשךךָ  ְּבָכל ְלָבְבךךָ  ֱאלֶהיךךָ  ֵאת ְיָי   
ְלָבֶניךךָ ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתךךָ ְּבֵביֶתךךָ ּוְבֶלְכְּתךךָ  ׃ ְוִׁשַּנְנָּת  ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבךךָ ֲאֶׁשר ָאנִכי ְמַצְּוךךָ 
׃ ּוְכַתְבָּתם ַעל ׃ ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶדךךָ ְוָהיּו ְלטָטפת ֵּבין ֵעיֶניךךָ ַבֶּדֶרךךְ ּוְבָׁשְכְּבךךָ ּוְבקּוֶמךךָ

ְמֻזזֹות ֵּביֶתךךָ ּוִבְׁשָעֶריך׃ 

ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְייָ ְוָהָיה  ִּתְׁשְמעּו  ִאם ָׁשמַע   
יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ֱאלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם׃ ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו 
׃ ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדךךָ ִלְבֶהְמֶּתךךָ ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת׃ ִהׁשְמרּו ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנךךָ ְוִתירְׁשךךָ ְוִיְצָהֶרךךָ
ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם׃ ְוָחָרה ַאף ְייָ 
ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהׁשַמִים ְולא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה
ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאֶׁשר ְיָי נֵתן ָלֶכם׃ ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם 
ְלטֹוָטפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם׃ ְוִלַּמְדֶּתם אָתם ֶאת ְּבֵניֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו 
׃ ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶתךךָ  ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּתךךָ ְּבֵביֶתךךָ ּוְבֶלְכְּתךךָ ַבֶּדֶרךךְ ּוְבָׁשְכְּבךךָ ּוְבקּוֶמךךָ

ַלֲאבֵתיֶכם ָלֵתת : ּוִבְׁשָעֶריךךָ  ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיָי  ְלַמַען ִיְרּבּו 
ָלֶהם ִּכיֵמי ַהׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ׃ 

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל  ְיָי ֶאל מֶׁשה ֵּלאמר׃ וּיאֶמר 
ְלדרָתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת׃ ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם  ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם 

אתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְיָי ַוֲעִׂשיֶתם אָתם ְולא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם
ְקדִׁשים  ִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי  ָּכל  ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְזְּכרּו  ְלַמַען  ַאֲחֵריֶהם׃  זִנים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 



ֱאלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִהים  ֵלאלֵהיֶכם׃  ֲאִני ְיָי 
ֲאִני ְיָי ֱאלֵהיֶכם׃ 

 ְוַיִּציב ְוָנכֹון וקים ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן ְוָאהּוב וחביב ונחמד ְוָנִעים ונורא ואדיר ומתוקןֱאֶמת 
ֱאלֵהי עֹוָלם ַמְלֵּכנּו צּור ַיֲעקב . ֱאֶמת   ומקובל וטוב ויפה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ 

ָלַעד ַקֶּיֶמת  ֶוֱאמּוָנתֹו  ָנכֹון ּוַמְלכּותֹו  ַקָּים ְוִכְסאֹו  ְלדר ָודר הּוא ַקָּים ּוְׁשמֹו  :ָמֵגן ִיְׁשֵענּו 

לעולם ולעולמי עולמים׃ ַעל ֲאבֹוֵתינּו ּוְדָבָריו ָחִיים ַקָּיִמים ֶנֱאָמִנים ֶנֱחָמִדים נוראים 
׃ ַעל ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל. ְוַעל ָּבֵנינּו ְוַעל ּדֹורֹוֵתינּו. ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ּדֹורֹות ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיךךָ

ָׁשַאָּתה הּוא ְייָ  ֱאֶמת    חק ְולא ַיֲעבר׃ . ֶּבֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה . ָּדָבר טֹוב ְוַקָּים . ָהַאֲחרֹוִנים
ֲאבֹוֵתינּו ֵואלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו. ֱאלֵהינּו  וֶמֶלךךְ  אתֲאבֹוֵתינּו. ַמְלֵּכנּו  גאלת  וצּור . ּגֹוֲאֵלנּו 

ֵמעֹוָלם הּוא ְׁשֶמךךָ . ְיׁשּוָעֵתנּו ּוַמִּציֵלנּו  ְוֵאין ֱאלִהים עוד. ועלינו נקרא באהבה. ּפֹוֵדנּו 
זּוָלֶתך׃ 

: ֲאבֹוֵתינּו ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם ָמֵגן ּומֹוִׁשיַע ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ְּבָכל ּדֹור ָודֹורֶעְזַרת 

ְּברּום עֹוָלם מֹוָׁשֶבךךָ ּוִמְׁשָּפֶטיךךָ ְוִצְדָקְתךךָ ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ׃ ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשִּיְׁשַמע ְלִמְצֹוֶתיךךָ 
ּוְדָבְרךךָ ָיִׂשים ַעל ִלּבֹו שַאָּתה הּוא ָאדֹון ְלַעֶּמךךָ ּוֶמֶלךךְ ִּגּבֹור ָלִריב ִריָבם. ֱאֶמת: ְותֹוָרְתךךָ 

ּוִמַּבְלָעֶדיךךָ ֵאין ָלנּו ֶמֶלךךְ ּגֹוֵאל. ַאָּתה הּוא ִראׁשֹון ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרֹון. ֱאֶמת : ְלָאבֹות ּוָבִנים
ִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו. ֱאֶמת : ּומֹוִׁשיַע  ֱאלֵהינּו  ְיָי  מצרים ָּכל ְּבכֹוֵרי . ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו   
על אודות שבטי ישראל עמך. בהם ובאלהיהם שפטים גדולים עשית . ָהָרְגָּת בדבר 

.ים יבשה עשית.זדים טבעת  .ים סוף קרעת . גאולים הוצאת . ונחלתך כבודך גאלת
ָים  ֲאהּוִבים .ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר : יִדיִדים ָעְברּו  וַעל זאת ִׁשְּבחּו 

ָלֵאל הדרת . ְורֹוְממּו  ְזִמירֹות ִׁשירֹות גדולות קדושות ִתְׁשָּבחֹות הֹוָדאֹות הדר ְוָנְתנּו 
ֵאל ַחי ְוַקָּים וכבוד ועוז ְונֹוָרא ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים עדי ארץ  ָרם ְוִנָּׂשא ָּגדֹול גבור : ְלֶמֶלךךְ 

ְועֹוֶנה לצעקת ַעּמֹו. ְועֹוֵזר ַּדִּלים. ּפֹוֶדה ֲעָנִוים. עדי מרום מֹוִציא ֲאִסיִרים  ַמְגִּביַּה ְׁשָפִלים
הּוא . נתנו ְלֵאל ֶעְליֹון ּגֹוֲאָלם  ְּתִהּלה: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵעת ַׁשְּוָעם ֵאָליו בית לעדי עד . ָּברּוךךְ 

ִׁשיָרה  ְבֵני ִיְׂשָרֵאל  מֶׁשה וכל ָענּו  ְוָאְמרּו בשמחה רבה בגילה.כשעלו מן הים ְלךךָ  ָענּו 
מפי עוללים  נֹוָרא ְתִהּלת עֵׂשה ֶפֶלא׃ . ִמי ָכמָכה ָּבֵאִלים ְיָי ִמי ָּכמָכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶדׁש :ֻכָּלם 

הֹודּו באהבה לשמך בקול אחד ֻּכָּלם יחד. ַעל ְׂשַפת ַהָּים  ויונקים שירה שמעת לשמך
 קיים עלינו ׃ זה צור ישענו פצו פיהם ואמרו יי ימלוך לעולם ועד  :ָענּו ְוָאְמרּו ְוִהְמִליכּו

אלהינו אהבתו כבודו והודו ועוזו וגדלו וקדושתו וקדושת שמו הגדול והקדושְייָ   
הוא יי אלהינו הוא יחוס ויחמול וירחם עלינו ירויח לנו מהרה מכל צרותינו וצרינו 
וישלח רפואה תמימה שלמה למכתנו ימחול ויסלח ויכפר לעונותינו ויושיענו ויפדנו 

ּגֲאֵלנּו ְיָי ְצָבאֹות . ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ וכתוב ויגאלנו גאולה שלמה קרובה נכונה ימלוך עלינו 
.ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ  ְׁשמֹו ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל׃ ונאמר כי פדה יי את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו׃ 

ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל׃



תפילה מעומד 

 ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתך׃ אדני 

 ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינו ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֱאלֵהי ִיְצָחק ֵואלֵהי ַיֲעקב ָהֵאלָּברּוךךְ 
ָאבֹות ַחְסֵּדי  ְוזֹוֵכר  ַהּכל  קֹוֵנה  טֹוִבים  ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל  ֶעְליֹון  ֵאל  ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא  ַהָּגדֹול 
ּוָמֵגן׃  רחמן אל חי עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע  ְּבַאֲהָבה ֶמֶלךךְ  ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו 

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָמֵגן ַאְבָרָהם׃ 

ַרב ְלהֹוִׁשיַע .  ִגּבֹור ְלעֹוָלם ְיָי ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַאָּתה 

ַמׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם / מֹוִריד ַהָּטל

נֹוְפִלים ועוזר דלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים רֹוֵפא חֹוִלים וסֹוֵמךךְ 
ומשען לאביונים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר ִמי ָכמֹוךךָ אדיר נצח ַּבַעל ְּגבּורֹות ִמי דֹוֶמה 

ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ֶמֶלךךְ  ְמַחֵּיה  ְוֶנֱאָמן ַאָּתה הוא מלכנו ְלַהֲחיֹות ֵמִתים׃. ָּלךךְ  ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 
ַהֵּמִתים׃ 

קדושה

ְוַנֲעִריָצך ונשלש לך קדושה משולשת ְוֵכן ָּכתּוב ַעל ַיד ישעיהו ְנִביֶאך ַנְקִּדיָׁשךךְ   .

ְצָבאֹות . ָקדֹוׁש. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ְיָי  ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודו׃ כבודו. ָקדֹוׁש 
ְלֻעָּמָתם להעריצו׃  כבודו  מקום  איה  לזה  זה  שואלים  משרתיו  עולם  מלא  וגדלו 
ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים ָּברּוךךְ ְּכבֹוד ְיָי ִמְּמקֹומו׃ ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו בחסד 
במהרה בחיינו  בקרוב  ציון  ותבנה  תמלוך  מתי  לישעך  אנו  מחכים  כי  וברחמים 
תשכון  אבותינו  חברון  ישיני  עם  בריתך  ולמען  למעננו  לא  עשה  למענך  בימינו 
תתגדל ותתקדש בתוך מקהלות ירושלים עירך לעדי עד ולדורי דורות ולנצח נצחים
ועינינו תראנה במלכות עוזך בבנין עירך כדבר האמור בשירי קדשך על ידי דוד 

ִצּיֹון ְלדר ָודר ַהְללּוָיה׃  ְלעֹוָלם ֱאלַהִיךךְ  ְיָי  לדור ודור נגידעבדך משיח צדקך׃ ִיְמלךךְ 
ושבחך יי אלהינו מפינו לא ימוש לעולם כי אל גדלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש 

ברוך אתה יי האל הקדוש׃ . מלך גדול וקדוש אתה 

---

ֶּסָלה ַאָּתה  ְיַהְללּוךךָ  יֹום  ְּבָכל  ּוְקדֹוִׁשים  ָקדֹוׁש  ְוִׁשְמךךָ  ָקדֹוׁש  ָהֵאל.   ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךךְ 
ַהָּקדֹוש׃ 



ובינהַאָּתה  דעה  אלוהינו  יי  ֵמִאְּתךךָ  ָחֵּננּו  ִּביָנה  ֶלֱאנֹוש  ּוְמַלֵּמד  ַּדַעת  ְלָאָדם  חֹוֵנן   
חֹוֵנן ַהָּדַעת׃ , וחכמה והשכל כי אל דעות אתה׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְייָ 

ְלתֹוָרֶתךךָ  ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו  ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה רצויה   ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַלֲעבֹוָדֶתךךָ  ַמְלֵּכנּו  ְוָקְרֵבנּו 
׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה׃ מְלָפֶניךךָ

 ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמחֹול ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו ִּכי ֵאל טֹוב ְוַסָּלח ָאָּתה׃ ָּברּוךךְ ְסַלח 
ַאָּתה ְיָי ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלח׃ 

 ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו ודון דיננו וקנא קנאתנו וקרב ישועתנו ְּוָגֳאֵלנּו מהרה ְרֵאה 
ְלַמַען ְׁשֶמךךָ כי מעולם אתה הוא גואלינו ומושיענו׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל׃ 

ַמְכאֹוֵבינוְרָפאינּו ְלָכל  שלמה  ְוַהֲעֵלה רפואה  ְוִנָּוֵׁשָעה  הֹוִׁשיֵענּו  ְוֵנָרֵפא  ֱאלֵהינּו  ְיָי   
כי אל רופא חינם אתה׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי רֹוֵפא חֹוִלי עמו ישראל׃ . לחיים

ְּבַטְלֵלי ָרצֹון ְּבָרָכה ּוְנָדָבה ָּבְרֵכנּו-  בקיץ ְׁשָנֵתינּו  ּוָבֵרךךְ  ְּבָכל ַמֲעֵשי ָיֵדינּו  ֱאלֵהינּו  ְיָי   
ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמָבֵרךךְ ַהָּׁשִנים׃ . ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות המבורכות למען שמך 

ושבעו ָּבֵרךךְ -  בחורף ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזאת ְלטֹוָבה ְוכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ָעֵלינּו   
ֻּכלֹו. מטובה  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְוָׂשָבע  שמך  למען  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ַעל  ִלְבָרָכה  ּוָמָטר  ַטל  ְוֵתן 

ְוַרֵּוה ְּפַני ֵתֵבל מעושר מתנות ידיך ושמור יי אלהינו את השנה הזאת. בברכות ּטּוֶבךךָ 
כל על  ורחם  וחמול  עליה  וחוס  פורענות  מיני  ומכל  משחית  מיני  מכל  והצילה 
ַהּטֹובֹות השנים  בברכת  עלינו  וברכה  ושלום  שובע  אחריתה  ותהי  פירותיה 

המבורכות למען שמך׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמָבֵרךךְ ַהָׂשִנים׃ 

ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְוַקְּבֵצנּו אל נוה קדשך בשמחה׃ .  ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּוְּתַקע 
ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל׃ 

 ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה וצדקנו ְבִמְׁשָּפט׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֶמֶלךךְ ָהִׁשיָבה 
אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט׃ 

במהירה למלשינים ותכניעם  יאבדו  כרגע  כלם  והזדים  והמוסרים  תקוה  בל   
בימינו׃ ברוך אתה יי שובר מלשינים ומכניע זדים׃ 

ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק ְוָעֵלינּוַעל  ְוֵתן .   ֱאלֵהינּו  ְיָי  ָנא ַרֲחֶמיךךָ  ֶיֱהמּו 
ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמךךָ ֶּבֱאֶמת ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו עם הצדיקיִם עושי רצונך ּוְלעֹוָלם 



ִמְׁשָען ּוִמְבָטח  ַאָּתה ְיָי  ולא נכלם ִּכי ְבשמך הגדול והקדוש ָבָטְחנּו׃ ָּברּוךךְ  לא ֵנבֹוׁש 
ַלַּצִּדיִקים׃ 

ירושלים עיר קדשך תשוב ותבנה אותה כאשר דברת ותנחמנו בבנינה כימי על   
קדם סלה׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים׃ 

ָּכלֶאת  ִקִּוינּו  ִּכי ִליׁשּוָעְתךךָ  ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתךךָ  ְוַקְרנֹו  ְמֵהָרה ַתְצִמיַח  ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּדךךָ   
ַהּיֹום׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה׃ 

ֶאתָאב  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים  ְוַקֵּבל  ושמע  וחוס  ושוב  ֱאלֵהינּו  ְיָי  קֹוֵלנּו  ְׁשַמע  ָהַרֲחָמן   
אתה  רחמים  מלא  כי  תשיבנו  אל  ריקם  מלכנו  ומלפניך  אתה  ותחנונינו  ְּתִפָּלֵתנו 
והעתר לנו מלכנו בתפילתנו ושמע נאקתנו כאשר שמעת את נאקת אבותינו טרם 
ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה ְיָי  נקרא ואתה תעננו ושמע וקבל ברחמים וברצון את תפלתנּו׃ ָּברּוךךְ 

ְּתִפָּלה׃

ִיְׂשָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעה והשב העבודה לדביר ביתך ְרֵצה  ְּבַעְּמךךָ  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ואשי .  
ישראל ותפלתם ועבודתם מהרה באהבה תקבל ברצון ותהיה ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת 

׃  ותרצנו ותחזינה עינינו בשובך לנוך כמאז ברחמים׃ ָּברּוךךְ ] ותחפוץ בנו [ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמךךָ
ַאָּתה ְיָי ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון׃

אשר מעולם ְוַעל ֲחָסֶדיךךָ מֹוִדים  ַעל טֹובֹוֶתיךךָ  ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ָלךךְ  ֲאַנְחנּו   
.ורחמיך אשר מימי קדם ְוַעל ַחֵּיינו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדךךָ ַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו מלכנו ַהְּפקּודֹות ָלך

ְוַעל ִנֶּסיךךָ ִנְפְלאֹוֶתיךךָ טֹובֹוֶתיךךָ ורחמיך ֶׁשְּבָכל וֵעת ֵעת אתה עושה עמינו הטוב ִּכי לא
ַרֲחֶמיךךָ  ִיְתָּבַרךךְ . ָכלּו  ֻּכָּלם  ְוַעל  לך׃  קוינו  מעולם  חסדיך  תמו  לא  כי  אמת  ַהְּמַרֵחם 

כל ַהַחִּיים יֹודּוךךָ ֶּסָלה באמת ִויַהְללּו: ְוִיְתרֹוָמם וישתבח ִׁשְמךךָ וזכרך ַמְלֵּכנּו ְלעֹוָלם ָוֶעד 
לִׁשְמךךָ ַהָגדֹול ִּכי טֹוב ֵאל הודאות׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהּטֹוב ִׁשְמךךָ ּוְלךךָ ָנֶאה ְלהֹודֹות׃ 

מֶׁשה ֱאלֵהינו  ְיֵדי  ַעל  ַהְּכתּוָבה  ַּבּתֹוָרה  ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת  ַּבְּבָרָכה  ָּבְרֵכנּו  ֲאבֹוֵתנּו  ֵואלֵהי   
ַעְבֶּדךךָ ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהרן ּוָבָניו הּכֲהִנים ַעם ְקדֹוֶׁשיךךָ ָּכָאמּור׃ְיָבֶרְכךךָ ְיָי ְוִיְׁשְמֶרך׃ ָיֵאר 
ְיָי ָּפָניו ֵאֶליךךָ ִויֻחֶּנך׃ ִיָּׂשא ְיָי ָּפָניו ֵאֶליךךָ ְוָיֵׂשם ְלךךָ ָׁשלֹום׃ ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַוֲאִני ֲאָברֵכם׃ 

 ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמךךָ ִׂשים
ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶניךךָ ִּכי ְבאֹור ָּפֶניךךָ ָנַתָּת ָּלנּו ְיָי ֱאלֵהינּו ּתֹוָרה ְוַחִּיים 
ַאֲהָבה ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום וטֹוב ְּבֵעיֶניךךָ ְלָבֵרךךְ ֶאת ָּכל ַעְּמךךָ ִיְׂשָרֵאל בכל 
עת בשלום ושים שלום רב בעולם ולעמך ישראל תשים שלום מעתה ועד עולם למען 



ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון  שמך׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהְּמָבֵרךךְ ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום ָאֵמן׃ 
ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי׃. ִלִּבי ְלָפֶניךךָ 

ְנצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדם ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכלֱאלַהי   
ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתךךָ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיךךָ ִּתְרּדף ַנְפִׁשי ְוָכל ַהָּקִמים עלי לָרָעה ְמֵהָרה. ִּתְהֶיה

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניךךָ ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי׃  ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשבוָּתם׃ 

 ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ברחמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן׃ עֶׂשה 

פסוקים

יי מגן בעדי כבודי ומרים ראשי׃     ואתה יי אל תרחק אילותי לעזרתי ואתה  
חושה׃

שובה יי חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃   דרשתי את יי וענני ומכל מגורותי    
הצילני׃ 

ְיִמין יי רֹוֵמָמה ְיִמין יי עָׂשה ָחִיל׃       כי יי יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד׃        

חי יי וברוך צורי חרום אלהי ישעי׃   האל הנותן נקמות לי הדבר עמים תחתי׃      

יי מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃          ְיִהי ַחְסְּדךךָ ְיָי ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו      
׃  ָלךךְ

ְזכר ַרֲחֶמיךךָ ְיָי ַוֲחָסֶדיךךָ ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה׃         ַוְיִהי יי ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואלַהי ְלצּור      
ַמְחִסי׃ 

ויהי יי משגב לרך משגב לעתות בצרה׃       אל תעזבני יי אלהי אל תרחק          
ממני׃ 

אודה יי בצדקו ואזמרה שם יי עליון׃      אודה יי בכל לבי אספרה בכל          
נפלאותך׃ 

     קוה קויתי יי ויט אלי וישמע שועתי׃  יי אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ׃   

ועתה מה קויתי יי תוחלתי לך היא׃       אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות      
יעקב׃ 



חנני אלהים כחסדך כרוב רחמיך מחה פשעי׃      הנה אלהים עוזר לי יי       
בסומכי נפשי׃ 

אך אל אלהים דומי נפשי כי      אך לאלהים דומיה נפשי כי ממנו ישועתי׃        
ממנו תקותי׃ 

ואני עליך בטחתי יי אמרתי אלהי אתה׃     ְיָי ׁשְמֶרךךָ ְיָי ִצְּלךךָ ַעל ַיד ְיִמיֶנך׃     

      ְיָי ִיְׁשָמר ֵצאְתךךָ ּובֹוֶאךךָ ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם׃ ְיָי ִיְׁשָמְרךךָ ִמָּכל ָרע ִיְׁשמר ֶאת ַנְפֶׁשך׃      

ְיָבְרֵכנּו ֱאלִהים ְוִייְראּו אֹותֹו ָּכל      ֱאלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה׃       
ַאְפֵסי ָאֶרץ׃ 

ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו׃          יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו  ַצִּדיק ְיָי 
משנאיו מפניו׃

ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו יי סלה׃  ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי       
מלכי בקודש׃

חלצני יי מאדם רע מאיש חמסים תנצרני׃     אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול     
וחוסין׃ 

כי אתה תוקתי יי אלהים מבטיחי מנעירי׃    אלהים אל תרחק ממני יי לעזרתי     
חושה׃

אלהים למדתני מנעורי ועד   אבוא בגבורות יי אלהים אזכיר צדקתך לבדך׃      
הנה אגיד נפלאותיך׃ 

אלהים מלכי מקדם פועל ישועות בקרב הארץ׃     כי אלהים שופט זה ישפיל וזה    
ירים׃

אלהים בקודש דרכך מי אל גדול באלהים׃     אתה האל עושה פלא הודעת     
בעמים עוזך׃ 

יי אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה׃       חנני יי כי אליך אקרא כל     
היום׃ 

יי אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה וגרך׃     ואני אליך יי שועתי ובבוקר הפלתי    
תקדמך׃ 



כי אתה יי מחסי עליון שמת מעונך׃     אומר ליי מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו׃      

ְמאד ָעְמקּו       ְיָי  ַמֲעֶׂשיךךָ  ֲאַרֵּנן׃    ַמה ָּגְדלּו  ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיךךָ  ְּבָפֳעֶלךךָ  ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיָי 
ַמְחְׁשבֶתיך׃ 

ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי ַחְסְּדךךָ ְיָי ִיְסָעֵדִני׃     הודיע יי ישועתו לעיני הגוים גלה    
צדקתו׃ 

ַחּנּון ְוַרחּום יי ֶאֶרךךְ ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד׃     טֹוב יי ַלּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו׃     

יי ְלָכל ַהּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל      ֵאין ֵחֶקר׃    סֹוֵמךךְ  ָּגדֹול יי ּוְמֻהָּלל ְמאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ַהְּכפּוִפים׃ 

אתה יי לעולם תשב וזכרך לדור ודור׃     ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיׂשַמח ְיָי ְּבַמֲעָׂשיו׃    

אֹוֶדה ְיָי ְּבָכל ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה׃    כי שם ְיָי אקרא הבו גודל לאלהינו׃     

ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבָרךךְ ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם׃     ְיָי ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבּכל ָמָׁשָלה׃    

ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם יי׃      ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיָי ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודו׃     

ְיָי ִׁשְמךךָ ְלעֹוָלם ְיָי ִזְכְרךךָ ְלדר ָודר׃     ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַבְיָי ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא׃     

ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם׃       ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא ָאָּנה ְיָי ַמְּלָטה ַנְפִׁשי׃       

ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי ַּתֲחנּוָני׃       לא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיה׃       

ַיּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לא ְנָתָנִני׃       הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃       

ׁשּוָבה ְיָי ַעד ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיך׃      שמע יי וחנני יי היה עוזר לי׃        

 ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד׃ ְּבָקְרִאי ֲעֵנִני ֱאלֵהי ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ַלְמַנֵּצַח 
ְּתִפָּלִתי׃ ְּבֵני ִאיׁש ַעד ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלָּמה ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה׃ ּוְדעּו ִּכי ִהְפָלה
יי ָחִסיד לֹו יי ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו׃ ִרְגזּו ְוַאל ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמְׁשַּכְבֶכם ְודּמּו
ֶסָלה׃ ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק ּוִבְטחּו ֶאליי׃ ַרִּבים אְמִרים ִמי ַיְרֵאנּו טֹוב ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניךךָ 
יי׃ ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו׃ ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן ִּכי

ַאָּתה ייְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני׃ 



 רצון מלפניך יי השם הגדול הגבור והנורא העזה והאמיץ האדיר והחזק היוצאיהי 
מן המזמור הזה שכשם ששמעת לתפילת מי שהתפלל לפניך בזה המזמור כן תשמע 

לתפלתי ותקשיב לתחנתי ביום הזה׃

שמזלו אריה ומלאכו רפאל ומשרתו חמה׃ יום ראשון׃  

שמזלו סרטן ומלאכו גבריאל ומשרתו לבנה׃יום שני׃ 

שמזלו טלה העקרב ומלאכו סמאל ומשרתו מאדם׃ יום שלישי׃  

שמזלו תאומים ובתולה ומלאכו מיכאל ומשרתו כוכב׃ יום רביעי׃ 

שמזלו קשת ודגים ומלאכו צדקיאל ומשרתו צדק׃ יום חמישי׃  

שמזלו שור ומאזנים ומלאכו לענאל ומשרתו נוגה׃ יום ששי׃ 

שמזלו גדי ודלי ומלאכו קפציאל ומשרתו שבתאי׃ יום שביעי׃ 

 רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי שתהא שעה זו שאני עומד להתפלל לפניך יהי 
האזנה ושעת  הקשבה  שעת  רחמים  שעת  רצון  שעת  ביתי  נפשות  ועל  נפשי  על 
אקראך ותענני אעתר לך ותעתר לי וצוה למלאכיך הממונים על עניני בני אדם
שיחיו עמי לעזור להועיל ולהושיע ולהציל והטה כל לבית בני אדם שיש לי עסק 
עמהם לכל אשר אחפוץ והשב רצונם לכל אשר ארצה ובטל כל מחשבות שונאי 
והפר כל עצת אויבי ומלא כל משאלותי לטובה ככתוב יתן לך כלבבך וכל עצתך

בעת מחשבותי ועם ידי בעת מעברי ותשבילני ותורני בכל. ימלא ותהיה עם לבבי 
דרכי ותצליחני בכל מהלכי ותשלח ברכה בכל מעשה ידי ואל תצריכני לידי מתנות 
בשר ודם אלא לידך הרחבה והמלאה ומעפר עניי תקימני ומאשפות דלותי תרימני

ברוך אתה . ותסמכני בידי נדיבותיך ותסעדני בימין ברכותיך ותגמלני חסדים טובים 
יי הגומל חסדים טובים׃ 

לשני וחמישיתחנונים  

אלהילפניך  העולמים  אדון  אנא  ומתחננים  ומתפללים  ומשתחוים  כורעים  אנו   
ְׁשַמע קֹוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנו ורצה את תחנתנו ופנה ברחמיך האלהים ואדני האדונים 

ַמִּפיִלים  ריקם מלפניך׃ הרבים אלינו ואל תשיבנו מלכנו ֲאַנְחנּו  ִּכי לא ַעל ִצְדקֵתינּו 
ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךךָ ִּכי ַעל ַרֲחֶמיךךָ ָהַרִּבים׃ֲאדָני ְׁשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה

ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפךךָ ְוִהָּנֵחם ַאל ְּתַאַחר׃ ְלַמַעְנךךָ ֱאלַהי ִּכי ִׁשְמךךָ ִנְקָרא ַעל ִעיְרךךָ ְוַעל ַעֶּמך׃ 
ְלַעֶּמך׃ ָהָרָעה  נחלתך׃  ַעל  שבטי  עבדיך  למען  ַלֲעָבֶדיךךָ  שוב  ליצחק ְזכור  לאברהם 



חטאתינו׃ ואל  רשענו  ואל  קשיינו  אל  תפן  אל  ָּכל וליעקב  ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו 
ַלְיָי׃  יי  ַהְמַיֲחִלים  ְירּוָׁשַלם  ּוְמַחֵּבׁש ּבֹוֵנה  ֵלב  ִלְׁשֽבּוֵרי  ָהרֹוֵפא  ְיַכֵּנס׃  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 

ְלַעְּצבֹוָתם׃ כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו׃כל היום כלמתי נגדי ובושת פני
כי אתה היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמור אלי כל היום איה אלהיך׃  כסתני׃ 

אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה יי אבינו גאלינו מעולם שמך 
ואין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש והיאך אנו יכולין שנעין את פנינו ונקשה 

 ָחָטאנּו ֲאַנְחנּוֲאָבל ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו   את ערפנו ונאמר לפניך בדבר הזה׃
ַוֲאבֹוֵתינו׃ 

דִפי . ָּגַזְלנּו. ָּבַגְדנּו. ָאַׁשְמנּו ְוִהְרַׁשְענּו. ִּדַּבְרנּו  ֶׁשֶקר . ָחַמְסנּו. ַזְדנּו. ֶהֱעִוינּו  ָיַעְצנּו. ָטַפְלנּו 
.ָרַׁשְענּו. ִקִׁשינּו עֶרף . ָצַרְרנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. ִנַאְצנּו. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ִּכַּזְבנּו. ֵעצֹות ָרעֹות 

ַהּטֹוִבים ְולא ָׁשָוה ָלנּו :וִּתֲעַתְענּו. ָּתִעינּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו ּוִמִּמְׁשָּפֶטיךךָ  ִמִּמְצֹוֶתיךךָ  וַסְרנּו 
ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענו׃ 

תחנונים לשאר הימים 

אלהילפניך  העולמים  אדון  אנא  ומתחננים  ומתפללים  ומשתחוים  כורעים  אנו   
ְׁשַמע קֹוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנו ורצה את תחנתנו ופנה ברחמיך האלהים ואדני האדונים 

ַמִּפיִלים  ריקם מלפניך׃ הרבים אלינו ואל תשיבנו מלכנו ֲאַנְחנּו  ִּכי לא ַעל ִצְדקֵתינּו 
ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניךךָ ִּכי ַעל ַרֲחֶמיךךָ ָהַרִּבים׃ֲאדָני ְׁשָמָעה ֲאדָני ְסָלָחה ֲאדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה

ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפךךָ ְוִהָּנֵחם ַאל ְּתַאַחר׃ ְלַמַעְנךךָ ֱאלַהי ִּכי ִׁשְמךךָ ִנְקָרא ַעל ִעיְרךךָ ְוַעל ַעֶּמך׃ 
ְלַעֶּמך׃ ָהָרָעה  נחלתך׃  ַעל  שבטי  עבדיך  למען  ַלֲעָבֶדיךךָ  שוב  ליצחק ְזכור  לאברהם 

וליעקב אל תפן אל קשיינו ואל רשענו ואל חטאתינו׃ 

יום כל תמשיך

בשמים׃נחפשה  אל  אל  כפים  אל  לבבנו  נשא  יי׃  עד  ונשובה  ונחקירה  דרכינו   
ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליךךָ  ְיָי  ְּכֶקֶדם׃  ֲהִׁשיֵבנּו  ָיֵמינּו  ָהַרֲחִמים [ ַחֵּדׁש  ַבַעל  ַאָּתה  ַאַּפִים  ֶאֶרך  ֵאל 

׃  ַוֵיֶרד ְיָי ֶּבָעָנן נקראת ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמיךךָ ַוֲחָסֶדיךךָ ָיַדע ֶלָעָנו לפניך ִמֶּקֶדם ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרָתךךְ
׃ ]ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיָי ְוָׁשם ֶנֱאַמר 

ֵצר ֶחֶסד נ  ֶאֶרךךְ ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת׃  ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ְייָ  ְייָ   ְיָי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא׃ ַוַּיֲעבר  
׃  ְוָסַלְחָת ַלֲעו ֵננּו ּוְלַחָטאֵתנּו ּוְנַחְלָתנו ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה׃  נֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע  ָלֲאָלִפים

 ֵאֶליךךָ ְיָי ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא׃ ֶאלַהי ְּבךךָ ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה ַאל ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי׃ ַּגם ָּכל ְלָדִוד 
ַלְּמֵדִני׃ ַהְדִריֵכִני  הֹוִדיֵעִני אְרחֹוֶתיךךָ  ְיָי  ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם׃ ְּדָרֶכיךךָ  ֵיבׁשּו  לא ֵיבׁשּו  קֶֹויךךָ 
ַבֲאִמֶּתךךָ ְוַלְּמֵדִני ִּכי ַאָּתה ֱאלֵהי ִיְׁשִעי אֹוְתךךָ ִקִּויִתי ָּכל ַהּיֹום׃ ְזכר ַרֲחֶמיךךָ ְיָי ַוֲחָסֶדיךךָ ִּכי



ֵמעֹוָלם ֵהָּמה׃ ַחּטאות ְנעּוַרי ּוְפָׁשַעי ַאל ִּתְזּכר ְּכַחְסְּדךךָ ְזָכר ִלי ַאָּתה ְלַמַען טּוְבךךָ ְיָי׃ טֹוב 
׃ ַיְדֵרךךְ ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט ִויַלֵּמד ֲעָנִוים ַּדְרּכֹו׃ ָּכל ָאְרחֹות ְוָיָׁשר ְיָי ַעל ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶרךךְ
ַלֲעֹוִני ִּכי ַרב הּוא׃ ִמי ֶזה ְיָי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדָתיו׃ ְלַמַען ִׁשְמךךָ ְיָי ְוָסַלְחָּת 
ִליֵרָאיו ָאֶרץ׃ סֹוד ְיָי  ִייַרׁש  ְּבטֹוב ָּתִלין ְוַזְרעֹו  ִיְבָחר׃ ַנְפׁשֹו  ְּבֶדֶרךךְ  יֹוֶרּנּו  ְיֵרא ְיָי  ָהִאיׁש 
ִּכי הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי׃ ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ִּכי  ְלהֹוִדיָעם׃ ֵעיַני ָּתִמיד ֶאל ְיָי  ּוְבִריתֹו 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני׃ ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל  ָיִחיד ְוָעִני ָאִני׃ ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו 
ַחּטאוָתי׃ ְרֵאה אְיַבי ִּכי ָרּבּו ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּוִני׃ ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְוַהִּציֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ִּכי

׃ ְּפֵדה ֱאלִהים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמּכל ָצרֹוָתיו׃ ׃ ּתם ָויֶׁשר ִיְּצרּוִני ִּכי ִקִּויִתיךךָ ָחִסיִתי ָבךךְ

 ְוַחנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניךךָ ַרֵחם ָעֵלינּו׃ אבי יתומים ודין אלמנות חטאנו לפניך רחםַרחּום 
עלינו׃ רחמן רחמנו׃ רחמן  חננו׃ רחמן סמכנו׃ רחמן אל תמאסנו׃ רחמן אל תנעלנו׃ 
רחמן אל תכלימנו׃ רחמן שמע צעקתנו׃ רחמן ענה עתרתנו׃ רחמן ענה מעננו׃ רחמן
יהמו רחמך הרבים עלינו׃ רחמןהצילנו ְיָי ֱאלֵהינּו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים 

.מן הטלטול .מן הרעב  .מן הביזה .מן חשכי .מן השמד  .מן חשוד  .מן הדבר  .מן החרב 

.מבני אדם הרעים  .ממיתה אסברא  .ממיתה הטופה .ממיתה משינה  .מן מחסרון כיס 

ומכל מיני  .ומגזרות קשות .משעות רעות  .מבני אדם המלשינים  .מבני אדם הורעים
פורעניות׃ רחמן תמנו בעצה טובה מלפניך׃ רחמן פתח לבנו לתלמוד תורתך׃ רחמן

בריוח ולא .הדריכנו בדרך ישרה לפניך׃רחמן הטריפנו להם חקנו בנחת ולא במנור 
בשלום ולא בפחד׃ רחמן סמכנו על השלום׃ רחמן שים .בהיתר ולא באיסור .בצמצום 

בנו תן  רחמן  שלום׃  השמיענו  רחמן  שלום׃  תקותינו  שים  רחמן  שלום׃  אחריתנו 
המלא ָעֵלינו  .תמים דעים .שוכן מרומים  .אדון הרחמים  .יכולת לעבדך בלבב שלם

האומרים .האביונים  .העניים .הדלים  .חוס וחמול ורחם על עבדיך המתודים .ברחמים
ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא לפניך חטאנו צורנו סלח לנו יוצרנו׃ אל ַרחּום ְוַחנּון ִׁשְמךךָ 

ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענו׃ 

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד׃ ַוֲאַנְחנּו לא ֵנַדע . ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים.  ַמְלֵּכנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּוָאִבינּו
ַמה ַּנֲעֶׂשה ִּכי ָעֶליךךָ ֵעיֵנינּו׃ ְזכר ַרֲחֶמיךךָ ְיָי ַוֲחָסֶדיךךָ ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה׃ ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות 
ִראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיךךָ ִּכי ַדּלֹונּו ְמאד׃ קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך׃ 
ֲאדָני ִמי ַיֲעמד׃ ִּכי ִעְּמךךָ  ׃ ִאם ֲעונות ִּתְׁשָמר ָיּה  ָלךךְ ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו  ָעֵלינּו  ְיָי  ְיִהי ַחְסְּדךךָ 
ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא׃  ְּברֶגז ַרֵחם ִּתְזּכֹור ְּברֶגז ֲעֵקָדה ִּתְזּכֹור ְּברֶגז ְּתִמימֹות ִּתְזּכֹור׃ ְייָ 
הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלךךְ ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו׃ ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו׃ ָעְזֵרנּו ֱאלֵהי
׃ יערב לפניך שיח  ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמךךָ ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמךךָ
ולתלמוד  לאהבתך  לבבינו  יחד  אדוננו  יי  ואמן׃  אמן  ברצון  ותחנונינו  תפילתינו 

תורתך ולעבדך וליראה את שמך׃ 

יִהי ֵׁשם ְיָי ְמבָרךךְ ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם׃ ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ְוַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵּׁשם ְיָי׃ 

חצי קדיש 



---

נדפס מחלק הסליחות : שני וחמישי

יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּותֵאל  ֶמֶלךךְ  מוֵחל ֲעונות ַעּמו ַמֲעִביר ִראׁשון.  
לא. עוֶׂשה ְצָדקות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ְורּוַח . ּוְסִליָחה ַלּפוְׁשִעים . ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים . ִראׁשון

ֶעְׂשֵרה . ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגוֵמל  לוַמר ִמּדות ְׁשלׁש  ַהּיום ְּבִרית ְׁשלׁש. ֵאל הוֵרָתנּו  ְזכר ָלנּו 
ֶלָעָנו ִמֶּקֶדם. ֶעְׂשֵרה  .ַוֵּיֶרד ְיָי ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמו ָׁשם. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָרָתךךְ . ְּכמו ֶׁשהוַדְעָּת 

ֶאֶרךךְ ַאַּפִים. ְיָי ְיָי ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון : ַוַּיֲעבר ְיָי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא : ְוָׁשם ֶנֱאַמר. ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְייָ 
ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ָלֲאָלִפים: ְוַרב  ֶחֶסד  ְוַנֵּקה. נֵצר  ְוַחָּטָאה  ָוֶפַׁשע  ָעֹון  ַלֲעו ֵננּו: נֵׂשא  ְוָסַלְחָּת 

ּוְלַחָטאֵתנּו ּוְנַחְלָתנּו׃ 

ֱאמּוָנה ָאָבדּוַאְנֵׁשי  ַמֲעֵׂשיֶהם .   :ּדוִחים ֶאת ַהְּגֵזרות. ִּגּבוִרים ַלֲעמד ַּבֶּפֶרץ : ָּבִאים ְּבכַח 

ְלחוָמה ָלנּו  ַזַעם . ָהיּו  ְּביום  ְּבַלֲחָׁשם: ּוְלַמְחֶסה  ַאף  ְּבַׁשְּוָעם. זוֲעִכים  ֶטֶרם : ֵחָמה ָעְצרּו 
:לא ֱהִׁשיבוָת ְּפֵניֶהם ֵריָקם. ְּכָאב ִרַחְמָּת ְלַמֲעָנם : יוְדִעים ַלֲעתר ּוְלַרּצות . ְקָראּוךךָ ֲעִניָתם 

ֲאַבְדנּום  ַּבֲחָטֵאינּו. ֵמרב ֲעוֵנינּו  ֶמּנּו  ֵהָּמה ִלְמנּוחות : ֶנֶאְספּו  ַלֲאָנחות . ָסעּו  אוָתנּו  :ָעְזבּו 
גוְדֵרי ָגֵדר ְמִׁשיֵבי ֵחָמה. ַּפּסּו  ָאֵפסּו. ָקִמים ַּבֶּפֶרץ ַאִין : ֻצְּמתּו  ׁשוַטְטנּו: ְראּוִיים ְלַרּצוְתךךָ 
...ְלַׁשֲחָרךךְ ֵאל ְּבֵעת ָצרוֵתינו׃ . ַׁשְבנּו ֵאֶליךךָ ְּבבֶׁשת ָּפֵנינּו: ְּתרּוָפה לא ָמָצאנּו. ְּבַאְרַּבע ִּפּנות

ֵאל ֶמֶלך 

ַרחּום ַּכךךְ ִהיא ָׁשַפְלנּו ַעד ָעָפר׃ . ַׁשְחנּו ַעד ִלְמאד ָּתַׁשׁש ּכֵחנּו ִמָּצרות׃.  ֵמָרעות ָּתַמְהנּו
ָחָטאנּו ְקֵׁשה עֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנו׃. ִמָּדֵתנּו ְּבִפינּו  ִלֵּבנו׃ . ָצַעְקנּו  ֶעְליון  ְּפַתְלּתל ְוִעֵּקׁש 

לא ִתְתַעָּלם ְּבִעּתות ַמֵּטה ְכַלֵּפי ֶחֶסד׃ . ִנָחם ַעל ָהָרָעה ְסִליָחה ִעְּמךךָ ִהיא׃ . ַרֲחֶמיךךָ ֵמעוָלם 
ֲחתם ֶּפה ָׂשָטן ְוַאל טּוְבךךָ ְוַחְסְּדךךָ ִעָּמנו׃ . ִיָּוַדע ְלֵעיֵני ַהּכל  ִּכי ְבָצָרה ְגדוָלה ֲאַנְחנו׃ . ָּכֵאל

ְּדָרֶכיךךָ ַרחּום  הּוא ַיִּגיד ָיְׁשֵרנו׃. ְוַיֲעמד ֵמִליץ טוב ְלַצְּדֵקנּו ְזעם ּבו ְוִיּדום׃. ַיְׂשִטין ָעֵלינּו
ֵאל ֶמֶלך ...ֱאמּוָנְתךךָ הוַדְעָּת ּלו׃. ְּבַבְקׁשו ָאז ִמְּלָפֶניךךָ  ְוַחּנּון ִּגִּליָת ְלֶנֱאַמן ַּבִית׃ 

.ְּבבא תוֵכָחה ֶנְגֶּדךךָ  ּתאֵחז ָיְדךךָ ַּבִּמְׁשָּפט׃ . ַאל ַּתַעׂש ִעָּמנּו ָכָלה  ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו  ֱאלֵהינּו

ֶּתַמח׃  ַאל  ִמִּסְפְרךךָ  מּוָסר  ְׁשֵמנּו  ַלֲחקר  ָרְגֶזך׃ . ִּגְׁשְּתךךָ  ְיַקְּדמּו  ַמֲעִׂשים ַרֲחֶמיךךָ  ַּדּלּות 
ָלךךְ , הוֵרנּו ָקֵרב ֶצֶדק ֵמֵאֶליך׃◌ָ . ְּבׁשּוֶרךךָ  ְּבַמְפִּגיע׃ . ְּבַזֲעֵקנּו  ְוָתִׁשיב ְׁשבּות ַצו ְיׁשּוָעֵתנּו 

ָתם ָׁשֵממו׃. ָאֳהֵלי  ִּכי  ְרֵאה  ָנַאְמָּת  ְּפָתָחיו  ַזְרעו׃ . ְזכר  ִמִּפי  ִתָּׁשַכח  לא  חוָתם ֵעדּות 
ָיּה ַּדע ֶאת ָנא ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג׃ . ַטּבּור ַאַּגן ַהַּסַהר סוְדךךָ ִׂשים ְּבִלּמּוֶדך׃ . ְּתעּוָדה ַתִּתיר 

ְלכּוִדים ֲאִסיֵרי. ִּכי ָתִׁשיב ְלִבָּצרון  ַמֵּגר ֶאת ַהּגוִים ֲאֶׁשר לא ְיָדעּוך׃ . ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְיָדעּוךךָ 
ַהִּתְקָוה׃ 

ׁשוֵכן ְׁשָחִקים׃ ַמה  יוֵׁשב ָמרום ּוַמה ְּנַסֵּפר ְלָפֶניךךָ  ּנאַמר ְלָפֶניךךָ  ֲהלא ָכל ַהִּנְסָּתרות   
ָרֵזי עוָלם. ְוַהִּנְגלות ַאָּתה יוֵדַע  ָּכל. ַאָּתה יוֵדַע  ְוַתֲעלּומות ִסְתֵרי ָכל ָחי ַאָּתה חוֵפׂש 

ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניך׃  ַחְדֵרי ָבֶטן רוֶאה ְכָליות ָוֵלב׃  ְיִהי ָרצון ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמָּמךךְ 



ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֶׁשִּתְמחל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל  ִמְּלָפֶניךךָ ְייָ 
ֲעונוֵתינּו ְוִתְמחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינו׃ 

---

חצי קדיש 

 ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא׃ ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּה ַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתיּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּהִיְתַּגַּדל 
ברחמתיה גלותיה  ויכנש  עמיה  ויפרוק  קציה  יקרב  משיחיה  וייתי  ְּבַחֵּייכֹון . יבע 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא  ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּייהון ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן׃
ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא׃

ְּדֻקְדָׁשא ִיְתָּבַרךךְ   ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 
הּוא׃  ְוִאְמרּו. ְלֵעָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְּבִריךךְ 

ָאֵמן׃

להוצאת ספר תורה 

 ְיָי ֱאלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא׃ רֹוְממּו ְיָי ֱאלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהררֹוְממּו
ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש ְיָי ֱאלֵהינּו׃

על הכל יתגדל ויתקדש יתברך ויתרומם שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 
הוא אשר ברא לכבודו העולם הזה והעולם הבא כרצונו וכרצון כל יריאיו וכרצון כלל
עמו בית ישראל במא דעבד רחמנא נסים ופרקן לאבהתנא ממצרים ועד הנה כדין 

׃ וראו כליעביד עמנא ועמכון וישזבננא דישזככון מרנתיא משביא מדבר מטלטולא
עמי הארץ כי שם ְיָי נקרא עליך ויראו ממך׃ 

גֲאֵלנּו ְיָי ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל׃ ישראל נושע בְיָי תשועת עולמים לא תבשו ולא
תכלמו עד עולמי עד׃ כי שם ְיָי אקרא הבו גודל לאלהינו׃ הכל תנו עז לאלהים ותנו
כבוד לתורה׃ ּתֹוַרת ְיָי ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות ְיָי ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי׃ ִּפּקּוֵדי ְייָ 
ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב׃ תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב׃ ְוזאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר
ָׂשם מֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל׃ ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְותְמֶכיָה ְמֻאָׂשר׃ ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי

נַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום׃ ְיָי עז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיָי ְיָבֵרךךְ ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום׃ 

רבנן ָּבְרכּו ֶאת ְיָי ַהְּמבָרך׃ ָּברּוךךְ ְיָי ַהְּמבָרךךְ ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ 

ֶאת ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָנַתן ָלנּו  ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו  ֶמֶלךךְ  ֱאלֵהינּו  ַאָּתה ְיָי  ָּברּוךךְ 
ּתֹוָרתֹו׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי נֹוֵתן ַהּתֹוָרה׃ 



ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלךךְ ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו ּתֹוָרתֹו ּתֹוַרת ֱאֶמת וחיי עולם
נטעה בתוכנּו׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי נֹוֵתן ַהּתֹוָרה׃ 

חצי קדיש 

מחזירין את ספר התורה 

ָהָארן ַוּיאֶמר מֶׁשהַוְיִהי  ִּבְנסַע  ִמָּפֶניךךָ ְיָי  קּוָמה :   ְמַׂשְנֶאיךךָ  ְוָיֻנסּו  אְיֶביךךָ  ׃ ְוָיֻפצּו 
׃ רבבֹות אלפי ִיְׂשָרֵאל ְיָי ּוְבֻנחה יאַמר ׁשּוָבה 

 יעשה עמנו ברחמיו וברוב חסדיו ויפרוש סכת שלומו על המקום הזההרחמן
׃ ועל הקהל הזה ועל כלל מקומות מושבות עמו בית ישראל ואמרו אמן

ְולא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו׃ ְייָ ְוהּוא  ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְולא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו   
הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלךךְ ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו׃ אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ְיָי׃ 

ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְייָ ַאְׁשֵרי  ֶּסָלה׃ ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו  עֹוד ְיַהְללּוךךָ  יֹוְׁשֵבי ֵביֶתךךָ   
ֱאלָהיו׃ ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמךךָ ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלךךְ ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמךךָ ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ ְּבָכל יֹום 
ֲאָבְרֶכָּך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמךךָ ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ ָּגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמאד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ ּדֹור
ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיךךָ ּוְגבּורֶתיךךָ ַיִּגידּו׃ ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדךךָ ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶתיךךָ ָאִׂשיָחה׃ 
ֶוֱעזּוז נֹוְראֶתיךךָ יאֵמרּו ּוְגֻדָּלְתךךָ ֲאַסְּפֶרָּנה׃ ֵזֶכר ַרב ֽטּוְבךךָ ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתךךָ ְיַרֵּננּו׃ ַחּנּון
ְוַרחּום ְיָי ֶאֶרךךְ ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד׃ טֹוב ְיָי ַלּכל ְוַרחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו׃ יֹוֽדּוךךָ ְיָי ָּכל
ִלְבֵני  ְיַדֵּברּו׃ ְלהֹוִדיַע  ּוְגבּוָרְתךךָ  ְיָבְרֽכּוָכה׃ ְּכבֹוד ַמְלֽכּוְתךךָ יאֵמרּו  ַוֲחִסיֶדיךךָ  ַמֲעֶׂשיךךָ 
ָהָאָדם ְּגבּורָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו׃ ַמְלֽכּוְתךךָ ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתךךָ ְּבָכל 
ּדֹור ָודר׃ סֹוֵמךךְ ְיָי ְלָכל ַהּֽנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים׃ ֵעיֵני כל ֵאֶליךךָ ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה
נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו׃ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךךָ ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון׃ ַצִּדיק ְיָי ְּבָכל
ְלָכל קְרָאיו ְלכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת׃ ְרצֹון  ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו׃ ָקרֹוב ְיָי 
ָּכל  ְוֵאת  אֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיָי  ׁשֹוֵמר  ְויֹוִׁשיֵעם׃  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת  ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו 
ָוֶעד׃  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרךךְ  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיָי  ְּתִהַּלת  ַיְׁשִמיד׃  ָהְרָׁשִעים 

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרךךְ ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה׃

ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקב ְנֻאם ְייָ ּוָבא  ַוֲאִני זאת ְּבִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְייָ :  
רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליךךָ ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיךךָ לא ָימּוׁשּו ִמִּפיךךָ ּוִמִּפי ַזְרֲעךךָ ּוִמִּפי ֶזַרע 
ַזְרֲעךךָ ָאַמר ְיָי ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם׃ ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל׃ ְוָקָרא ֶזה ֶאל

ְצָבאֹות ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודו׃ ּוְמַקְּבִלין ֵּדין ִמן : ֶזה ְוָאַמר  ָקדֹוׁש ְיָי  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 
ִּבְׁשֵמי ְמרֹוָמא ִעָּלָאה ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה. ֵּדין ְוָאְמִרין  ַעל ַאְרָעא עֹוַבד. ַקִּדיׁש  ַקִּדיׁש 

ָעְלַמָּיא . ְּגבּוְרֵּתּה ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְצָבאֹות . ַקִּדיׁש  ְיָקֵרה׃ . ְיָי  ִזיו  ַאְרָעא  ָכל  ַמְלָיא 
ָּברּוךךְ ְּכבֹוד ְיָי ִמְּמקֹומו׃ּוְנָטַלְתִני רּוָחא: ַוִּתָּׂשֵאִני רּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָגדֹול



ְוָאְמִרין ִּדְמַׁשְּבִחין  ַׂשִּגיא  ִזיַע  ַקל  ַּבְתַרי  ֵּבית: ּוְׁשָמִעית  ֵמֲאַתר  ַדְיָי  ְיָקָרא  ְּבִריךךְ 
ְיָי ֱאלֵהיְשִכיְנֵּתה׃ ְיָי ִיְמלךךְ ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ ְיָי ַמְלכּוֵתּה ָקִאים ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא׃  

ָׁשְמָרה ּזאת ְלעֹוָלם ְלֵיֶצר ַמְחְׁשבֹות ְלַבב ַעֶּמךךָ  ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ֲאבֹוֵתינּו 
ְולא׃ ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶליךךָ  ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְולא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו 

ִמי ֵאל ָּכמֹוךךָ נֹושא ׃  ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְרֶאיךךָ ׃  ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו
ָיׁשּוב ׃ ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא

ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקב ֶחֶסד׃  ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתְׁשִליךךְ ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל ַחּטאָתם 
ִמיֵמי ֶקֶדם ַלֲאבֵתינּו  ָהֵאל׃  ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת  יֹום יֹום ַיֲעָמס ָלנּו  ְיָי  ָּברּוךךְ 

ֶסָלה ְצָבאֹות ִעָּמנּו׃ ְיׁשּוָעֵתנּו  ֱאלֵהי ַיֲעקב ֶסָלה. ְיָי  ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ׃ ִמְׂשָּגב ָלנּו  ְיָי 
׃ ְלַמַען ְיַזֶּמְרךךָ ָכבֹוד ְולא ִיּדם  ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ׃ ְיָי ֱאלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ . ָאָדם ּבֵטַח ָּבךךְ

ִּכי ַאָּתה ְיָי ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני׃. ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ׂשְנַאי ְוֵיבׁשּו

ֱאלֵהינּוברּוךךְ   ֲאדֹוֵנינו.   ִלְכבֹודֹו. ָּברּוךךְ  דרכי . ברוך בוראנו ֶׁשְּבָרָאנּו  והודיענו 
ְוָנַתן ָלנּו תורתו ּתֹוַרת ֱאֶמת וחיי עולם נטעה בתוכינו׃ הרחמן ִיְפַּתח ִלֵּבנּו. חיים 

כרצונו  ויחודו ַלֲעׂשֹות חקי ְרצֹונֹו  ְוִיְרָאתֹו  לתלמוד תֹוָרתֹו׃ ויתן ְּבִלֵּבנו ַאֲהָבתֹו 
ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ובנפש חפצה׃ ְלַמַען שלא ִניַגע ָלִריק ְולא ֵנֵלד ַלֶּבָהָלה׃ כן ּוְלָעְבדֹו 

ֲאבֹוֵתינּו ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניךךָ  ורחמים  ָרצֹון  יעקב . ְיִהי  מלך  הרחמן  אב 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  ּוִמְצֹוֶתיךךָ  טֹוָבה . שתזכנו ֶׁשִּנְׁשמר ֻחֶּקיךךָ  כדי שתחיה ְוִנְזֶּכה ְוִניַרׁש 

וישועה קרובה ומעשים טובים לימות המלך משיח בן דוד ולבנין בית המקדש 
וְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא׃ ִצְדָקְתךךָ ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתךךָ ֱאֶמת׃ ברוך הגבר אשר יבטח
בְיָי והיה ְיָי מבטחו׃ בטחו בְיָי עדי עד ביה יי צור עולמים׃ ִיְבְטחּו ְבךךָ יֹוְדֵעי ְׁשֶמךךָ 
ִּכי לא ָעַזְבָּת דְרֶׁשיךךָ ְיָי׃ ְיָי ֲאדוֵנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמךךָ ְּבָכל ָהָאֶרץ׃ ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבָרךךְ 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם׃ ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ְוַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵּׁשם ְיָי׃ 

תתקבל 

ְׁשֵמּה ַרָּבא ִיְתַּגַּדל  ְּבָעְלָמא ִּדְבָרא ִכְרעּוֵתּה ַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתיּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה.  ְוִיְתַקַּדׁש 
ברחמתיה גלותיה  ויכנש  עמיה  ויפרוק  קציה  יקרב  משיחיה  וייתי  ְּבַחֵּייכֹון . יבע 

ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּייהון ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן׃ ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא 
ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא׃

ְּדֻקְדָׁשא ִיְתָּבַרךךְ   ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה 
הּוא׃ ְלֵעָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו. ְּבִריךךְ 

ָאֵמן׃

 ְצלֹוָתָנא ותתעביד ָבעּוָתָנא ִעם ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון דעמו ָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל מןִּתְתַקַּבל 
ֳקָדם ֲאבּוָנא אלהא דעבד ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא לחיים ְוִאְמרּו ָאֵמן׃ עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 



אבותינו הקדושים והטהורים והנאמנים  ברחמיו הרבים ובחסדיו הגדולים ובזכות 
ועמכם ועם כל עמו בית ישראל לקיים קרא דכתיב יי עוז לעמו  ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעמנּו 

יתן יי יברך את עמו בשלום׃ תקבולו ברצון׃ 

---

 ִמְזמֹור ְלָדִוד ַיַעְנךךָ ְיָי ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבךךָ ֵׁשם ֱאלֵהי ַיֲעקב׃ ִיְׁשַלח ֶעְזְרךךָ ִמּקֶדׁשַלְמַנֵּצַח 
ֲעָצְתךךָ  ְוָכל  ִכְלָבֶבךךָ  ְלךךָ  ִיֶּתן  ְיַדׁשֶנה ֶסָלה׃  ְועֹוָלְתךךָ  ִמְנחֶתיךךָ  ָּכל  ִיְזּכר  ִיְסָעֶדך׃  ּוִמִּצּיֹון 

ִּכי  ְיַמֵּלא׃ ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶתךךָ ּוְבֵׁשם ֱאלֵהינּו ִנְדּגל ְיַמֵּלא ְיָי ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתיך׃ ַעָּתה ָיַדְעִּתי 
הֹוִׁשיַע ְיָי ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו ִּבְגבּורֹות ֵיַׁשע ְיִמינו׃ ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים
הֹוִׁשיָעה  ַקְמנו ַוִּנְתעֹוָדד׃ ְיָי  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ַנְזִּכיר׃ ֵהָּמה ָּכְרעּו  ֱאלֵהינּו  ְּבֵׁשם ְיָי  ַוֲאַנְחנּו 

ברוך ְיָי לעולם אמן ואמן׃ ִיְמלךךְ ְיָי ְלעֹוָלם ֱאלַהִיךךְ ִצּיֹון ְלדר ַהֶּמֶלךךְ ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנו׃ 
ָודר ַהְללּוָיּה׃ 

אמר רּבי אלעזר 

---

לראש חודש

ָלַדַעת ָּבָאֶרץ  ֱאלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה׃   ִּבְנִגנת ִמְזמור ִׁשיר׃ ַלְמַנֵּצַח 
ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים  יודּוךךָ ַעִּמים ֱאלִהים יודּוךךָ ַעִּמים ֻּכָּלם׃ ַּדְרֶּכךךָ ְּבָכל ּגוִים ְיׁשּוָעֶתך׃ 
ַעִּמים  ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה׃  ִּכי ִתְׁשּפט ַעִּמים ִמיׁשר ַעִּמים ֱאלִהים יודּוךךָ  יודּוךךָ 

ְיָבְרֵכנּו ֱאלִהים ְוִייְראּו אותו ָּכל ַאְפֵסי  ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאלִהים ֱאלֵהינּו׃  ֻּכָּלם׃ 
ברוך ְיָי לעולם אמן ואמן׃ ִיְמלךךְ ְיָי ְלעֹוָלם ֱאלַהִיךךְ ִצּיֹון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה׃ ֶאֶרץ׃ 

אמר רּבי אלעזר 

---

ליום הּׁשּבת

ִמי . ִמי ַכאדֹוֵנינּו. ֵאין ְּכמֹוִׁשיֵענּו׃ ִמי ֵכאלֵהינּו. ֵאין ְּכַמְלֵּכנּו. ֵאין ַּכאדֹוֵנינּו. ֵּכאלֵהינּו ֵאין
נֹוֶדה ְלמֹוִׁשיֵענּו׃ . נֹוֶדה ְלַמְלֵּכנּו. נֹוֶדה ַלאדֹוֵנינּו. ִמי ְכמֹוִׁשיֵענּו׃ נֹוֶדה ֵלאלֵהינּו. ְכַמְלֵּכנּו

ַאָּתה הּוא. ָּברּוךךְ מֹוִׁשיֵענּו׃ ַאָּתה הּוא ֱאלֵהינּו. ָּברּוךךְ ַמְלֵּכנּו. ָּברּוךךְ ֲאדֹוֵנינּו. ָּברּוךךְ ֱאלֵהינּו
ַאָּתה תֹוִׁשיֵענּו׃ ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון. ַאָּתה הּוא מֹוִׁשיֵענּו. ַאָּתה הּוא ַמְלֵּכנּו. ֲאדֹוֵנינּו

ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד׃ 



ֶאת ְקטֶרת ַהַסִמים פטום  ְלָפֶניךךָ  ֲאבֹוֵתינּו  ֶשִהְקִטירּו  ֱאלֹוֵהינּו  הקטרת׃ ַאָתה הּוא ְיָי   
אֹוָתם ַעל ַקָים ַכֲאֶשר ִצִויָת  ׃  ִבְזַמן ֶשֵבית ַהִמְקָדׁש  ַכָכתּוב ְבתֹוָרָתךךְ ַיד מֶשה ְנִביָאךךְ 

ֶאל ַסִמים ָנָטף ּוְשֵחֶלת ְוֶחְלְבָנה ַסִמים ּוְלבָנה ַזָכה ַבד ְבַבד  מֶשה ַקח ַוּיאֶמר ְיָי  ְלךךָ 
ִמֶמָנה ָהֵדק ִיְהֶיה׃ ְוָעִשיָת אָתּה ְקטֶרת רַקח ַמֲעֵשה רֹוֵקַח ְמֻמָלח ָטהֹור קֶדׁש׃ ְוָשַחְקָת 

ְוָנַתָתה ִמֶמָנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְבאֶהל מֹוֵעד ֲאֶשר ִאָוֵעד ְלךךָ ָשָמה קֶדׁש ָקָדִשים ִתְהֶיה ָלֶכם׃ 
ֶאת : ְוֶנֱאַמר ַהֵנרת ַיְקִטיֶרָנה׃  ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶרת ַסִמים ַבבֶקר ַבבֶקר ְבֵהיִטיבֹו 

ַהֵנרת ֵבין ָהַעְרַבים ַיְקִטיֶרָנה ְקטֶרת ָתִמיד ִלְפֵני ְיָי ְלדרֵתיֶכם׃  ּוְבַהֲעלת ַאֲהרן ֶאת 

 ַהְקטֶרת ֵכיַצד ְשלׁש ֵמאֹות ְוִשִשים ּוְשמֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה ְשלש ֵמאֹות ְוִשִשים פטום 
ָמִנים  יֹום ַמֲחִציתֹו ַבבֶקרּוַמֲחִציתֹו ָבֶעֶרב ּוְשלָשה  ַוֲחִמָשה ְכִמְנַין ְימֹות ַהַחָמה ָמֶנה ְבָכל 

ּוַמֲחִזיָרן ַהִכּפּוִרים  ְביֹום  ָחְפָניו  ְמלא  ֵמֶהם  ְונֹוֵטל  ָגדֹול  כֵהן  ַמְכִניס  ֶשֵמֶהם  ְיֵתִרים 
ְוַאַחד ָעָשר ַסֲמָמִנים . ַלַמְכֶתֶשת ְבֶעֶרב יֹום ַהִכּפּוִרים ְכֵדי ְלַקֵים ִמְצַות ַדָקה ִמן ַהַדָקה

.מֹור . ִמְשַקל ִשְבִעים ִשְבִעים ָמֶנה. ְוַהּלבֹוָנה. ְוַהֶחְלְבָנה. ְוַהִצּפֹוֶרן . ַהֳצִרי : ְוֵאּלּו ֵהן. ָהיּו ָבּה
ִמְשַקל ִשָשה ָעָשר ִשָשה ָעָשר ָמֶנה קֹוְשְט ְשֵנים ָעָשר . ְוַכְרּכֹום . ְוִשּבֹוֶלת ֵנְרְד . ּוְקִציָעה 

ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְתָלת ְוַקִבין . ִקּלּוָפה ְשלָשה ִקָנמֹון ִתְשָעה ּבֹוִרית ַכְרִשיָנא ִתְשָעה ַקִבין
ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע ַמֲעֶלה . ְוִאם לא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִתיק , ְתָלָתא 

ְדַבׁש. ֶשהּוא ַאף ִכַפת ַהַיְרֵדן ָכל: ִרִבי ָנָתן ַהַבְבִלי אֹוֵמר. ָעָשן ָכל ֶשהּוא  ִאם ָנַתן ָבּה 
ַסֲמָמֶניָה ַחָיב ִמיָתה׃ ְפָסָלּה ְוִאם ִחֵסר ַאַחת ִמָכל

אֹוֵמרַרָבן  ַגְמִליֵאל  ֶבן  ִשְמעֹון  ַהְקָטף :   ֵמֲעֵצי  ַהּנֹוֵטף  ְשָרף  ֶאָלא  ֵאינֹו  ּבֹוִרית . ַהֳצִרי 
ֶאת ַהִצּפֹוֶרן ְכֵדי ֶשְתֵהא ָנָאה ֵיין ַקְפִריִסין  ַכְרִשיָנא ְלָמה ִהיא ָבָאה ְכֵדי ְלַשּפֹות ָבּה 

ַוֲהלא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה. ְכֵדי ֶשְתֵהא ַעָזה ְלָמה הּוא ָבא ְכֵדי ִלְשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִצּפֹוֶרן
ֶאָלא ֶשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַבִמְקָדׁש ִמְפֵני ַהָכבֹוד׃ 

הארץ השיר  שהיו הלוים אומרים בבית המקדש׃ ביום הראשון היו אומרים לְיָי   
גדול יי ומהלל מאד בעיר אלהינו הר, ומלואה תבל ויושבי בה׃ בשני היו אומרים

אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט׃ ברביעי היו, קדשו׃ בשלישי היו אומרים 
,הרנינו לאלהים עוזנו , אל נקמות יי אל נקמות הופיע׃ בחמישי היו אומרים , אומרים

ְיָי מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף, הריעו לאלהי יעקב׃ בששי היו אומרים
מזמור שיר ליום השבת׃ מזמור שיר לעתיד , תכון תבל בל תמוט׃ בשבת היו אומרים 

לבוא שנהיה ונזכה לעולם שכלו שבת ומנוחה לחיי העולמים׃ 

ֶׁשֶּנֱאַמר׃ ְוָכל .  ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם ָאַמר 
׃ ַאל ִּתְקֵרי ָּבָנִיךךְ  ׃ ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלךךְ ַׁשְלָוה. ָּבַנִיךךְ ִלּמּוֵדי ְיָי ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיךךְ ֶאָּלא ּבֹוָנִיךךְ

׃ ְלַמַען ֵּבית ְיָי ֱאלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ׃ ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבךךְ ְּבַאְרְמנֹוָתִיךךְ
ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל׃ אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את  ׃ ּוְרֵאה ָּבִנים ְלָבֶניךךָ  ָלךךְ

פניך׃ 



קדיש דרבנן

ַרָּבא׃ דהוא עתיד לחדתא עלמא לאחאח מתייא ולמפרקִיְתַּגַּדל  ְׁשֵמּה  ְוִיְתַקַּדׁש   
חייא ולמכני דירושלם ולשכללא היכלא קדישא ולמעקך פולחנא נוכראה מארעא 
ולאתבא פולחנא דשמיא לאתריה בדיל שמיה ובדיל ממריה ובדיל קיימיה דגזר עם 
אבחתנא אדכר לנא טוביה עמנא כיומי קדמנא ויקרב קץ פדותנא וייתי משיחנא
ּוְבַחֵּייהון ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  ברחמתיה׃  גלוותנא  ויכנש  מיתנא  ויחיון  יתנא  ויפרוק 
ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן׃ ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי 

ָעְלַמָּיא׃ 

. ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ִיְתָּבַרךךְ 

הּוא׃ ְלֵעָּלא ִמָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו. ְּבִריךךְ 
ָאֵמן׃

ַרָּבָנןְיֵהא  ְוַעל  ִיְׁשָרֵאל  ַעל  דשמיא  וסייעתא  ואסותא  ופורקנא  ַרָּבא  ְׁשָלָמא  ְוַעל.  
ִּדי ְבַאְתָרא קדישא ָהֵדין ְוִדי . ַּתְלִמֵדיהֹון ְוַעל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא

ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר בית מותכנחון יוהי ָלָנא ּוְלכֹון ּוְלהֹון ולכל קהלהון דישראל שלמא 
חינא ִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי וחיי אריכי ִמן ֳקָדם אלהא דעבר ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן׃ עֹוֶׂשה 
הקדושים אבותינו  ובזכות  הגדולים  ובחסדיו  הרבים  ברחמיו  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו  ָׁשלֹום 
והטהורים והנאמנים ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעמנּו ועמכם ועם כל עמו בית ישראל לקיים קרא 

דכתיב יי עוז לעמו יתן יי יברך את עמו בשלום׃ 

ָּברּוךךְ ְיָי ַהְּמבָרךךְ ְלעֹוָלם ָוֶעד׃  ֶאת ְיָי ַהְּמבָרך׃  ָּבְרכּורבנן 

 ְלַשֵבַח ַלֲאדֹון ַהכל ָלֵתת ְגֻדָלה ְליֹוֵצר ְבֵראִשית ֶשלא ָעָשנּו ְכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולאּוָעֵלינּו
ָשָמנּו ְכִמְשְפחֹות ָהֲאָדָמה ֶשלא ָשם ֶחְלֵקנּו ָכֶהם גֹוָרֵלנּו ְכָכלֲהמֹוָנם ֶשֵהם ִמְשַתֲחִוים׃ 

 ִמְשַתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלךךְ ַמלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוׁש ָברּוךךְ הּוא׃ ֶשהּוא נֹוֶטה ָשַמִים ְויֵסד ַוֲאַנּו
ְבָגְבֵהי ְמרֹוִמיםָאֶרץ  ַבָשַמִים ִמַמַעל ּוְשִכיַנת ֻעּזֹו  ְוֵאין עֹוד  ּומֹוׁשב ְיָקרֹו  הּוא ֱאלֵהינּו 

ַכָכתּוב ַבּתֹוָרה ְוֶאֶפס זּוָלתֹו  ִכי ְייָ : ַאֵחר ֱאֶמת ַמְלֵכנּו  ֶאל ְלָבֶבךךָ  ַהּיֹום ַוֲהֵשבָת  ְוָיַדְעָת 
הּוא ָהֱאלִהים ַבָשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת ֵאין עֹוד׃

ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץַעל  ִלְראות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזךךָ  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלךךָ   .

ִיָּכֵרתּון ָּכרות  שַּדי . ְוָהֱאִליִלים  ְּבַמְלכּות  עוָלם  ִבשֶמךךָ . ְלַתֵּקן  ִיְקְראּו  ָבשר  ְּבֵני  ְוָכל 
ִּתּשַבע  ִּכי ְלךךָ ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרךךְ . ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יושֵבי ֵתֵבל. ְלַהְפנות ֵאֶליךךָ ָּכל ִרשֵעי ָאֶרץ

ִויַקְּבלּו כולם ֶאת על . ְוִלְכבוד שְמךךָ ְיָקר ִיֵּתנּו. ְלָפֶניךךָ ְיָי ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּו. ָּכל ָלשון
ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעוָלם ָוֶעד. ַמְלכּוֶתךךָ  ִהיא ּוְלעוְלֵמי עולמים . ְוִתְמלךךְ  ִּכי ַהַּמְלכּות שְּלךךָ 



ְּבָכבוד׃ ַּכָּכתּוב ְּבתוָרֶתךךָ  ְלעוָלם ָוֶעד׃ וכתוב. ִּתְמלךךְ  ִיְמלךךְ  ַעל ָּכל. ְיָי  ְלֶמֶלךךְ  ְוָהָיה ְיָי 
ֶאָחד ּושמו ֶאָחד׃ ובתורתך כתוב לאמר ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְייָ . ָהָאֶרץ ַּבּיום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי 

ֱאלֵהינּו ְיָי ֶאָחד׃ 

נפטרין לבתיהם בשלום



תפילת מנחה 

צו את בני ישראל 

ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְולא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו׃ ְיָי הֹוִׁשיָעה 
ַהֶּמֶלךךְ ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו׃ אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ְיָי׃ 

אשרי

עת רצון אלוהים ברב חסדך ענני באמת ישעך׃ ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ואני  תפלתי לך ְיָי   
ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵואלָהי ִּכי ֵאֶליךךָ  ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמְנַחת ָעֶרב׃ ַהְקִׁשיָבה  ְלָפֶניךךָ  ְקטֶרת 

ֶאְתַּפָּלל׃ 

תתקבל - תחנונים- תפילה מעומד- חצי קדיש 

ְלָכל ַהְללּוָיּה ְּדרּוִׁשים  ְיָי  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִלים  ְוֵעָדה׃   ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב  ְּבָכל  ְיָי  אֹוֶדה   
עֶמֶדת ָלַעד׃ ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאֹוָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ְיָי׃  ְוִצְדָקתֹו  ֶחְפֵציֶהם׃ הֹוד ְוָהָדר ָּפֳעלֹו 
ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים׃  ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמֹו  ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו׃ ּכַח 
ַמֲעֵׂשי ָיָדיו ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט ֶנֱאָמִנים ָּכל ִּפּקּוָדיו׃ ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר׃ 
ְּפדּות ָׁשַלח ְלַעּמֹו ִצָּוה ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמו׃ ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי ֵׂשֶכל

ברוך ְיָי לעולם אמן ואמן׃ ִיְמלךךְ ְיָי ְלעֹוָלם     טֹוב ְלָכל עֵׂשיֶהם ְּתִהָּלתֹו עֶמֶדת ָלַעד׃ 
ֱאלַהִיךךְ ִצּיֹון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה׃ 

ָעֵלינו- קדיש דרבנן- אמר רּבי אלעזר 



תפילת ערבית 

ָמה ַעל ַלְמַנֵּצַח  ֲאדֵנינּו  ָהָאֶרץ׃ ֲאֶׁשר ְּתָנה ְּבָכל ַאִּדיר ִׁשְמךךָ  ַהִּגִּתית ִמְזמֹור ְלָדִוד׃ ְיָי 
עז ְלַמַען צֹוְרֶריךךָ ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם׃  ִמִּפי עֹוְלִלים ְויְנִקים ִיַּסְדָּת  ַהָּׁשָמִים׃  הֹוְדךךָ ַעל

ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן ֱאנֹוׁש ִּכי ָמה ֶאְרֶאה ָׁשֶמיךךָ ַמֲעֵׂשה ֶאצְּבעֶתיךךָ ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּת׃ ִּכי
ְּמַעט ֵמֱאלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהו׃  ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו׃  ְּבַמֲעֵׂשי  ַוְּתַחְּסֵרהּו  ַּתְמִׁשיֵלהּו 

ִצּפֹור ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים צֶנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי׃  ַרְגָליו׃  ָיֶדיךךָ ּכל ַׁשָּתה ַתַחת 
ּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה      ָהָאֶרץ׃  עֵבר ָאְרחֹות ַיִּמים׃ ְיָי ֲאדֵנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמךךָ ְּבָכל

כי אל רחום יי אלהיך לא ירפך ולא רחם עלינו יי אלהינו כדבר שנאמר׃  ַהְללּוָיּה׃ 
אבותיך אשר נשבע להם׃ ישחיתך ולא ישכח את ברית 

 ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְולא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו׃ ְיָי הֹוִׁשיָעה ְוהּוא 
ְביֹום ָקְרֵאנּו׃  ַיֲעֵננּו  ּוְמרֹוַמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה׃  ַהֶּמֶלךךְ  ֵׁשם ְּכבֹוֶדךךָ  ברכי [ ִויָבְרכּו 

׃ ]נפשי את יי וכל קרבי את שם קדשו

ברּוךךְ ְיָי ַהְּמבָרךךְ ְלעֹוָלם ָוֶעד׃   ֶאת ְיָי ַהְּמבָרך׃ָּבְרכּורבנן 

 ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלךךְ ָהעוָלם ֲאֶׁשר ִּבְדָברו ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְּבָחְכָמה ּפוֵתַח ְׁשָעִרים ָּברּוךךְ 
ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכוָכִבים ְּבִמְׁשְמרוֵתיֶהם ָּבָרִקיַע . ִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים

ִמְּפֵני אור . ּבוֵרא יום ָוָלְיָלה. ִּכְרצונו ְוחֶׁשךךְ  ּוַמֲעִביר יום ּוֵמִביא . ּגוֵלל אור ִמְּפֵני חֶׁשךךְ 
ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ַהַּמֲעִריב  ָלְיָלה ּוַמְבִּדיל ֵּבין יום ּוֵבין ָלְיָלה ְיָי ְצָבאות ְׁשמו ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל׃ 

ֲעָרִבים׃ 

.ּתוָרה ּוִמְצות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אוָתנּו ִלַּמְדָּת .  עוָלם ֵּבית ִישָרֵאל ַעְּמךךָ ָאָהְבָּת ַאֲהַבת 

ַעל ֵּכן ְיָי ֱאלֵהינּו ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנשיַח ְּבֻחֶּקיךךָ ְוִנשַמח ונעלז ְּבִדְבֵרי תלמוד תוָרֶתךךָ 
יוָמם ָוָלְיָלה  ֶנְהֶּגה  ּוָבֶהם  ָיֵמינּו  ְואֶרךךְ  ַחֵּיינּו  ֵהם  ִּכי  וחקותך ְלעוָלם ָוֶעד׃  ּוְבִמְצוֶתיךךָ 
מלכנו לעדי עד ולנצח נצחים כי תורתך  וחמלתך וחסדך ַאל ָּתסר ִמֶּמּנּו  ַאֲהָבְתךךָ 

עטרת לראשינו ותפארתנו סלה׃ ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי אוֵהב את ַעּמו ִישָרֵאל לעד׃ 

קריאת שמע 

 ֶוֱאמּוָנה ָּכל זאת ְוַקָּים ָעֵלינּו ִּכי הּוא ְיָי ֱאלֵהינּו ַוֲאַנְחנּו עבדיו ַעּמו וצאן מרעיתו ֱאֶמת 
ָהֵאל ַהִּנְפָרע ָלנּו: ְוֵאין זּוָלתו ַהּפוֵדנּו ִמַּיד ְמָלִכים ַהּגֲאֵלנּו ִמַּכף ָּכל ָעִריִצים אמת הלכנו 

ַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל אוְיֵבי ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים ְולא ָנַתן ַלּמוט ַרְגֵלנּו: ִמָּצֵרינּו  .ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו 

ַעל ָּבמות אוְיֵבינּו ַעל ָּכל ׂשוְנֵאינּו. ַהַּמְדִריֵכנּו  ִנִּסים. ַוָּיֶרם ַקְרֵננּו  ָהמלך ָהעוֶׂשה ָלנּו 
.ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתו ָּכל ְּבכוֵרי ִמְצָרִים . ְּבאותות ּוְבמוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם. ְּבַפְרעה  נסרה 

ְוֶאת רוְדֵפיֶהם. ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים סּוף. ַוּיוצא ִיְׂשָרֵאלַעּמו ִמּתוָכם ְלֵחרּות עוָלם



ְוָראּו ָבִנים ֶאת ְּגבּוָרתו הודּו ִלְׁשמו ַמְלכּותו ְבָרצון ִקְּבלּו. ְוֶאת ׂשוְנֵאיֶהם ִּבְתהומות ִטַּבע 
ָענּו בגילה ברנה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְלךךָ ִׁשיָרה מֶׁשה וכל ְבֵני ִיְׂשָרֵאל כשעלו מן הים. ֲעֵליֶהם

מפי: ִמי ָכמָכה ָּבֵאִלים ְיָי ִמי ָּכמָכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶדׁש נוָרא ְתִהּלת עֵׂשה ֶפֶלא ְוָאְמרּו ֻכָּלם׃ 
עוללים ויונקים שירה שמעת לשמך על שפת הים יחד כלם בקול אחד הודו והמליכו 

ְלעוָלם ָוֶעד׃  ִיְמלךךְ  ְיָי  בגלל אבות ענו ואמרו זה צור ישענו פצו פיהם וענו ואמרּו 
ונאמר גואלינו יי צבאות שמו . הושעת בנים כן תביא גאולה לבני בניהם אחריהם

ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל׃  קדוש ישראל׃ 

ְלָׁשלום ַהְׁשִּכיֵבנּו ֱאלֵהינּו  ְיָי  ְלַחִּיים ּוְלָׁשלום ,   ַמְלֵּכנּו  ֻסַּכת , ְוַהֲעִמיֵדנּו  ָעֵלינּו  ּוְפרוׂש 
בקרוב  ְוהוִׁשיֵענּו  ְּבֵעָצה טוָבה ִמְּלָפֶניךךָ  ְוַתְּקֵננּו  ֱאלֵהינּוְׁשלוֶמךךָ  ְיָי  ְלַמַען ְׁשֶמך ְוׁשְמֵרנּו 

ִּכי. מימינו ומשמאלינו  ַהָּׂשָטן ִמְּלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינו  ְׁשבור עול . ִמָּכל ָּדָבר ָרע ּוִמַּפַחד ַלְיָלה
מעולםָאָּתה  ּוַמִּציֵלנּו  כדבר שנאמר. ֵאל ׁשוְמֵרנּו  ּוְבֵצל ְּכָנֶפי רחמיך הרבים ַּתְסִּתיֵרנּו 

ָּברּוךךְ ׁשוֵמר ַעּמו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד׃ ברוך שומר עמו. ָינּום ְולא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל  ִהֵּנה לא
בלילה  ביום ברוך ְיָי  בערב . ישראל לעד׃ ברוך ְיָי  בבקר ברוך ְיָי  ברוך ְייָ . ברוך ְיָי 

ברוך יי כי שמע קול תחנינו תמיד נהללך סלה לדור ודור. בשכבנו ברוך ְיָי בקומנו 
ברוך אתה ְיָי אל מלך נאמן חי לעד וקים לנצח ישתבח שמך וזכרך . נשיח באמונתך

אמן׃ . ומלכותך תמיד עלינו ימלוך לעולם ועד 

תפילה מעומד- חצי קדיש 

 רחום שמך רחם עלינו אל חנון שמך חננו ועננו אל ארך אפים שמך בנו נקרא אל 
יערב לפניך  שכך ממנו חרונך וזעמך וענה עתרתנו למען שמךשמך הופיעה ממרומך 

יי אדוננו יחד לבבינו לאהבתך ולתלמוד ברצון אמן ואמן׃  שיח תפילתינו ותחנונינו
תורתך ולעבדך וליראה את שמך׃יִהי ֵׁשם ְיָי ְמבָרךךְ ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם׃ ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש

ְוַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵּׁשם ְיָי׃ 

ִׁשיר ַלּמעלֹות אּשא עיני- תתקבל 

ְלעֹוָלם ֱאלַהִיךךְ ִצּיֹון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה׃ ְיָי ִיְמלךךְ   ׃ ברוך ְיָי לעולם אמן ואמן

ָעֵלינו -ָּבְרכּו- קדיש דרבנן- אמר רּבי אלעזר 



ברכת המזון 

ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו׃ ) אלֵהינּו( ְנָבֵרךךְ 

ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו׃ ) ֱאלֵהינּו(ָּברּוךךְ 

שמוברוך  ברוך  הוא  ולנצח.   דורים  ולדורי  עד  לעדי  מתנתו  ברוכה  זכרו  ברוך 
בצדקה ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם ַהָּזן אותנו וֶאת ּכּל  ֶמֶלךךְ  ֱאלֵהינּו  ַאָּתה ְיָי  נצחים׃ ָּברּוךךְ 

יהא עמנו . נֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְּבטֹוב ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ברוח ובַרֲחִמים רבים
לנו . ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלכל. ואמונתו עמנו וטובו הגדול והקדוש  ָערּוךךְ  ְוֻשְלָחנֹו 

ָּברּוךךְ . ואברהם זקן בא בימים וְיָי ברך את אברהם בכל. וַלּכל והתקין מחיה ומזון לכל
ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ְּבַרֲחָמיו ֶאת ַהּכל׃ 

על אשר הנחלתנו הנחלת.  ארצנו ועל נחלת אבותינו נשמח ונודה ָלךךְ ְיָי ֱאלֵהינּוַעל 
ְוַעל ּוָמזֹון  ְוַחִּיים  ְותֹוָרה  ְּבִרית  ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  יי  תנחלינו  כן  לאבותינו 
ּתֹוָרָתךךְ ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו ְוַעל ֻחּוֵּקי ְרצֹוָנךךְ ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ְוַעל ְּבִריְתךךָ ֶשָחַתְמָּת ִּבְבָשֵרנּו ְוַעל ַהּכל 
מֹוִדים ּוְמָבְרִכים ֶאת ְׁשָמך על כסא כבודך ככתוב בתורתך על ידי משה עבדך  ֲאנּו 
ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱאלֶהיךךָ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלךךְ ומטובך תשביע 

ָּברּוךךְ ַאָּתה. את נפשותינו ותזכור לנו מהרה את ברית אבותינו אברהם ויצחק ויעקב
ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון׃ 

ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדךךְ רחמנו ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרךךְ  ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמךךְ  ֱאלֵהינּו  ַרֵחם ְיָי   
ְוַעל ֵהיָכָלךךְ ְוַעל ְמעֹוָנךךְ ועל שבט לוי משרתיך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך 

בימינו למקומה במהרה  תחזירה  מהרה  עבדך  דוד  בית  מלכות  את . עליו  ותבנה 
ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי הּבֹוֵנה. ירושלים בבנין עולם ותנחמנו בבנינה וחרושה כימי קדם סלה

ְבַרֲחָמיו ֶאת ְירּוָׁשָלִים עיר הקודש ָאֵמן׃ 

 בחיינו ובחייכם ובחיי כלל עמו בית ישראל תבנה ציון וארמון על משפט יבואאמן 
גואל ויגאלנו ויפרקינו מצרינו במאמר קדוש ָּברּוךךְ ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלךךְ ָהעֹוָלם ַהֶּמֶלךךְ 
הּוא הּוא ְּגָמָלנּו  להטיב עמנו  המרבה  הּוא  ויֹום  ֲאֶשר ְּבָכל יֹום  ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב אל 

ּגֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוָכל טּוב יה יחסרנו׃

 ִיְמלֹוךךְ ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ ָהַרֲחָמן ִיְׁשַּתַּבח שמים וארץ׃ ָהַרֲחָמן ִיְתָּפֵאר ְלדֹור ָהַרֲחָמן 
ּדֹוִרים׃ ָהַרֲחָמן יתנצח ְלֵנַצח ְנָצִחים׃ ָהַרֲחָמן קרן לעמו ירים׃ ָהַרֲחָמן יפרנסנו בכבוד׃ 
ָהַרֲחָמן יסמכנו על הכבוד׃ ָהַרֲחָמן יטע תורתו אהבתו ויחודו בלבנו׃ ָהַרֲחָמן יזרע
ֶאת ַהֻּשְלָחן ַהֶּזה  השלום בינינו׃ ָהַרֲחָמן יסלק שנאת חינם מבינותינו׃ ָהַרֲחָמן ְיָבֵרךךְ 
שאכלנו עליו ישימתו כשלחנו של אברהם אבינו יטע בו כל מיני ברכה ומעדנים 



יסדר עליו כל מיני תענוגים ימלאיהו ואל יחסרהו׃ ָהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרךךְ ַּבַעל ַהַּבִית ַהּזֶ 
אותו ואת ביתו ואת כל אשר לו אל יבוש בעולם הזה ואל יכלם לעולם הבא ִיְהיּו
ִנְכֵסיו ֻמְצָלִחים וקרובים לעיר ְוַאל ישלוט יצר הרע במעשה ידיו מעתה ועד עולם לא
תמוש הצלחה ובנים זכרים מביתו לעולם ועד ָאֵמן׃ הרחמן הדריכנו בדרכי שלום

כדכתיב דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום׃ 

 לְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדו׃ ואתם הדבקים הֹודּו
ְלָדִוד ִלְמִׁשיחֹו  ֶחֶסד  ְועֹוֶׂשה  ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדיל  היום׃  כולכם  חיים  אלוהיכם  בְיָי 
ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם׃ ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵׁשי ְיָי לא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב׃ ָּברּוך הוא מאכלינו

ָּברּוך מרוח נפשות הצמאים׃ ָּברּוך חי . ָּברּוך הוא משבעינו׃ ָּברּוך משבע נפש רעבים 
יתומים. העולמים ואבי  אלמנות  דיין  ָּברּוך  והמטיב׃  הטוב  את. ָּברּוך  שומר  ָּברּוך 

וכלכם ברוכים ושמחים ָּברּוךךְ ָהֵאל ַהּמֹוִׁשַיע׃ . ָּברּוך השלחן. גרים׃ ָּברּוך הזן


