
 ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְולא ְוהּוא
ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולא . ַיְׁשִחית

.  הֹוִׁשיָעהיי: ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו
  : ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו

  
  :  ַהְמבָרְךיי ֶאת ָּבְרכּו
  :  ַהְמבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעדיי ָּברּוְך

  
ְך ֱאלֵהינּו ֶמֶל. יי ַאָּתה ָּברּוְך

ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב . ָהעֹוָלם
. ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים. ֲעָרִבים



ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף 
ּוְמַסֵּדר ֶאת . ֶאת ַהְּזַמִּנים

ַהּכֹוָכִבים ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִקיַע 
ּגֹוֵלל . ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה. ִּכְרצֹונֹו
. י חֶׁשְך ְוחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹוראֹור ִמְּפֵנ

. ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה
 יי. ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה

ֵאל ַחי ְוַקָּים : ְצָבאֹות ְׁשמֹו
: ָּתִמיד ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד

: ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים. ייָּברּוְך ַאָּתה 



ָרֵאל ַעְּמָך  עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשַאֲהַבת
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִּקים . ָאָהְבָּת

ַעל ֵּכן . ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתנּו ִלַּמְדָּת
 ֱאלֵהינּו ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו יי

ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי . ָנִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך
ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך 

 ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶרְך: ְלעֹוָלם ָוֶעד
. ָוָלְיָלהיֹוָמם ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה 

ר ִמֶּמּנּו י ָתִסלֹאְוַאֲהָבְתָך 
, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה. ְלעֹוָלִמים

 .אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל



  : ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן: יחיד אומר
 יי.  ֱאלֵהינּויי.  ִיְׂשָרֵאלעְׁשַמ
 : דֶאָח

ֹו ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּות: בלחש
 : ְלעֹוָלם ָוֶעד

 ֱאלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך יי ֵאת ְוָאַהְבָּת
ְוָהיּו : ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶדָך

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִכי 
ְוִׁשַּנְנָּתם : ַעל ְלָבֶבָך. ְמַצְּוָך ַהּיֹום

ְּבִׁשְבְּתָך . ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם
 ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך



ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל : ּוְבקּוֶמָך
: ְוָהיּו ְלטָטפת ֵּבין ֵעיֶניָך. ָיֶדָך

ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך 
  : ּוִבְׁשָעֶריָך

 ִאם ָׁשמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ְוָהָיה
ֲאֶׁשר ָאנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם . ִמְצֹוַתי
 ֱאלֵהיֶכם יי ְלַאֲהָבה ֶאת. ַהּיֹום

ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל . ּוְלָעְבדֹו
ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם : ַנְפְׁשֶכם
ְוָאַסְפָּת . יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש. ְּבִעּתֹו

ְוָנַתִּתי : ְדָגֶנָך ְוִתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך



ְוָאַכְלָּת . ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך
 ֶּפן ִיְפֶּתה ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם: ְוָׂשָבְעָּת
ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם . ְלַבְבֶכם

ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם 
ְוָעַצר .  ָּבֶכםייְוָחָרה ַאף : ָלֶהם

. ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולא ִיְהֶיה ָמָטר
. ְוָהֲאָדָמה לא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה
ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ 

: ָלֶכם נֵתן ייֲאֶׁשר . ַהּטָבה
ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל 

ּוְקַׁשְרֶּתם . ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם



ְוָהיּו . אָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם
ְוִלַּמְדֶּתם : ְלטֹוָטפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם

. אָתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם
. ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך. ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך

ּוְכַתְבָּתם ַעל : ָך ּוְבקּוֶמָךּוְבָׁשְכְּב
 ְלַמַען: ְמזּוזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך

ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל 
 ייָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 
ִּכיֵמי . ַלֲאבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם
  : ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ

ַּדֵּבר :  ֶאל מֶׁשה ֵּלאמריי ַוּיאֶמר



. ָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהםֶאל ְּבֵני ִיְׂש
ְוָעׁשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי 

ְוָנְתנּו ַעל . ִבְגֵדיֶהם ְלדרָתם
ְוָהָיה : ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת

. ּוְרִאיֶתם אתֹו. ָלֶכם ְלִציִצת
 ייּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות 

ְולא ָתתּורּו . ַוֲעִׂשיֶתם אָתם
. ַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְו

: ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִנים ַאֲחֵריֶהם
ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל 

ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים . ִמְצֹוָתי



.  ֱאלֵהיֶכםייֲאִני : ֵלאלֵהיֶכם
ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ 

. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִהים. ִמְצַרִים
  : ֱאֶמת:  ֱאלֵהיֶכםייֲאִני 
ִּכי .  ָּכל זאת ְוַקָּים ָעֵלינּומּוָנהֶוֱא

.  ֱאלֵהינּו ְוֵאין זּוָלתֹוייהּוא 
ַהּפֹוֵדנּו : ַוֲאַנְחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו

ַמְלֵּכנּו ַהּגֹוֲאֵלנּו . ִמַּיד ְמָלִכים
ָהֵאל ַהִּנְפָרע . ִמַּכף ָּכל ֶהָעִריִצים

ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל . ָלנּו ִמָּצֵרינּו
ָהעֹוֶׂשה ְגדֹולֹות : י ַנְפֵׁשנּואֹוְיֵב



ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ַעד . ַעד ֵאין ֵחֶקר
. ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים: ֵאין ִמְסָּפר

: ְולא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו
. ַהַּמְדִריֵכנּו ַעל ָּבמֹות אֹוְיֵבינּו
: ַוָּיֶרם ַקְרֵננּו ַעל ָּכל ׁשֹוְנֵאינּו

ים ּוְנָקָמה ָהעֹוֶׂשה ָּלנּו ִנִּס
אֹותֹות ּומֹוְפִתים . ְּבַפְרעה

ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתֹו . ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם
ַוּיֹוֵצא ֶאת . ָּכל ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים

ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות 
ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים : עֹוָלם



ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת . סּוף
ְוָראּו . ְתהֹומֹות ִטַּבעׁשֹוְנֵאיֶהם ִּב
ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו . ָבָניו ְּגבּוָרתֹו

ּוַמְלכּותֹו ְּבָרצֹון ִקְּבלּו : ִלְׁשמֹו
מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך . ֲעֵליֶהם

ְוָאְמרּו . ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה
  : ֻכָּלם
ִמי ָּכמָכה . יי ָכמָכה ָּבֵאִלים ִמי

נֹוָרא ְתִהּלֹות עֵׂשה . ֶנְאָּדר ַּבּקֶדׁש
ּבֹוֵקַע . ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך: ֶפֶלא

. ֶזה ֵאִלי ָענּו. ָים ִלְפֵני מֶׁשה



:  ִיְמלְך ְלעָלם ָוֶעדיי: ְוָאְמרּו
.  ֶאת ַיֲעקבייִּכי ָפָדה . ְוֶנֱאַמר

ָּברּוְך : ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו
  : ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל. ייַאָּתה 
.  ֱאלֵהינּו ְלָׁשלֹוםיי ִּכיֵבנּוַהְׁש

ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵּכנּו ְלַחִּיים טֹוִבים 
ּוְפרֹוׁש ָעֵלינּו ֻסַּכת . ּוְלָׁשלֹום
ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה . ְׁשלֹוֶמָך
ְוהֹוִׁשיֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען . ִמְּלָפֶניָך
ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו : ְוָהֵגן ַּבֲעֵדנּו. ְׁשֶמָך
. ב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹוןאֹוֵי



. ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו
ִּכי ֵאל . ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרנּו
ִּכי ֵאל . ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה
ּוְׁשמֹור . ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה

ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום 
 ייָּברּוְך ַאָּתה : ה ְוַעד עֹוָלםֵמַעָּת

  : ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש : חצי קדיש
אמן ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא . ְׁשֵמּה ַרָּבא

ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
. ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה



ֹון ּוְבַחֵּיי אמן ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכ
ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 

  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָקִריב
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 

  : ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר 

ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר 
ֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁש

 ת"בעשי(ְלֵעָּלא . ְּבִריְך הּוא
 ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא )ּוְלֵעָּלא ִמָּכל

ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא 



  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא
  

ָהבּו גֶֹדל ,  ֶאְקָראייִּכי ֵׁשם 
  : ֵלאלֵֹהינּו

יד  ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגֲאדָֹני
  : ְּתִהָּלֶתָך
 ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  יי ַאָּתהָּברּוְך

ֱאלֵֹהי . ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ֲאבֹוֵתינּו
ָהֵאל . ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ִיְצָחק

. ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון
ְוקֹוֵנה . ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים



ּוֵמִביא . ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות. ַהּכֹל
ֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ג

  : ְּבַאֲהָבה
ֶמֶלְך .  ָזְכֵרנּו ְלַחִּייםת"עשיב(

ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר . ָחֵפץ ַּבַחִּיים
  :)ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַהַחִּיים

ָּברּוְך : ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן
  : ָמֵגן ַאְבָרָהם.  ייַאָּתה
ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֵּיה  ִּגּבֹור ַאָּתה

  : ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע
  :  מֹוִריד ַהָּטל- בקיץ



 ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד -  בחורף
  : ַהֶּגֶּׁשם

ְמַחֵּיה . ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד
סֹוֵמְך . ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים

נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר 
ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ּוְמ. ֲאסּוִרים

ִמי ָכמֹוָך ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי . ָעָפר
ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה . דֹוֶמה ָּלְך

  : ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה
.  ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמןת"עשיב(

  :)םזֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמי



  : ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים
  : ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים.  ייַאָּתהָּברּוְך 
 ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ַאָּתה

ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְּללּוָך 
ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש . ֶּסָלה
ָהֵאל .  ייָּברּוְך ַאָּתה: ָאָּתה

  :  ַהָּקדֹוׁש) ַהֶּמֶלְך- ת"בעשי(
ּוְמַלֵּמד .  חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעתַאָּתה

ָחֵּננּו ֵמִאְּתָך ָחְכָמה : ֱאנֹוׁש ִּביָנהֶל
חֹוֵנן .  ייָּברּוְך ַאָּתה: ִּביָנה ָוָדַעת

  : ַהָּדַעת



ְוָקְרֵבנּו .  ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָךֲהִׁשיֵבנּו
ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוַהֲחִזיֵרנּו 

ָּברּוְך : ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך
  : ָבהָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּו.  ייַאָּתה
ְמַחל .  ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּוְסַלח

ִּכי ֵאל טֹוב . ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו
ַחּנּון .  ייָּברּוְך ַאָּתה: ְוַסָּלח ָאָּתה

  : ַהַּמְרֶּבה ִלְסלַֹח
. ְוִריָבה ִריֵבנּו.  ָנא ְבָעְנֵינּוְרֵאה

ּוְגָאֵלנּו ְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְמֵהָרה 
ִּכי ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק . ָךְלַמַען ְׁשֶמ



ּגֹוֵאל .  ייָּברּוְך ַאָּתה: ָאָּתה
  : ִיְׂשָרֵאל
הֹוִׁשיֵענּו .  ְוֵנָרֵפא ייְרָפֵאנּו

. ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה
ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ְלָכל (ְוַהֲעֵלה 

ַּתֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו ּוְלָכל 
ה ְׁשֵלָמה ְלָכל ְרפּוָא) ַמּכֹוֵתינּו
ִּכי ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא . ַמּכֹוֵתינּו

 ָּברּוְך ַאָּתה: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה
  : רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל. יי



 ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה  יי ָעֵלינּוָּבֵרְך
ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה 

 | בקיץ ְּבָרָכה[ְוֵתן . ְלטֹוָבה
 ַעל ְּפֵני ] ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכהבחורף

ּוָבֵרְך . ָהֲאָדָמה ְוַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבּה
. ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה

ּוְמָבֵרְך . ִּכי ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָאָּתה
ְמָבֵרְך .  ייָּברּוְך ַאָּתה: ַהָּׁשִנים
  : ַהָּׁשִנים
. נּו ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתְּתַקע

ְוַקְּבֵצנּו . ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו



ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות 
.  ייָּברּוְך ַאָּתה: ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו

  : ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל
.  ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹוָנהָהִׁשיָבה

ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו . ְויֹוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה
ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ְמֵהָרה . ָיגֹון ַוֲאָנָחה

.  ְלַבְּדָך ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ייַאָּתה
ָּברּוְך : ְוַצְּדֵקנּו ְּבֶצֶדק ּוְבִמְׁשָּפט

ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה .  ייַאָּתה
 ַהֶּמֶלְך ת"בעשי(. ּוִמְׁשָּפט
  :)ַהִמְׁשָּפט



ְוָכל .  ַאל ְּתִהי ִתְקָוהְוַלַּמְלִׁשיִנים
ְוָכל אֹוְיֵבי . ִּמיִנים ְּכֶרַגע יֹאֵבדּוַה

ְוַהֵזִדים . ַעְּמָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו
 ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר
ּוְתַכֵּלם ְוַתְׁשִּפיֵלם ְוַתְכִניֵעם 

.  ייָּברּוְך ַאָּתה: ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו
  :ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים

. ִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ַהַּצִּדיַעל
ְוַעל ִזְקֵני ְׁשֵאִרית ַעְּמָך ֵּבית 

. ְוַעל ְּפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם. ִיְׂשָרֵאל
ֶיֱהמּו ָנא . ְוָעֵלינּו. ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק



ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב .  ֱאלֵֹהינּו ייַרֲחֶמיָך
. ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת

ּוְלעֹוָלם לֹא . ֶהםְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמ
ְוַעל ַחְסְּדָך . ֵנבֹוׁש ִּכי ְבָך ָבָטְחנּו

: ִנְׁשָעְננּו) ּוְבָתִמים(ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת 
ִמְׁשָען ּוִמְבָטח .  ייָּברּוְך ַאָּתה
  :ַלַּצִּדיִקים

 ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ְוִלירּוָׁשַלִים
ְוִתְׁשּכֹן ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר . ָּתׁשּוב
ּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב . ִּדַּבְרָּת

ְוִכֵּסא ָדִוד . ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עֹוָלם



ָּברּוְך . ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין
  :ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים.  ייַאָּתה
 ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ֶאת

. ְוַקְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתָך. ַתְצִמיַח
ינּו ָּכל ַהּיֹום ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּו
.  ייָּברּוְך ַאָּתה: ּוְמַצִּפים ִליׁשּוָעה

  : ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה
  יי. ָהַרֲחָמן ְׁשַמע קֹוֵלנּוָאב

ְוַקֵּבל . ֱאלֵֹהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו
. ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו

ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים 



ֵריָקם . ּוִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו. הָאָּת
ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע . ַאל ְּתִׁשיֵבנּו
ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת : ְּתִפָּלֵתנּו

. ָּכל ֶּפה ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים
  : ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה.  ייָּברּוְך ַאָּתה

 ֱאלֵֹהינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל  ייְרֵצה
ְוָהֵׁשב ֶאת . ִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעהְו

ְוִאֵּׁשי . ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתָך
ְמֵהָרה . ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם

ּוְתִהי . ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון



ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל 
  :ַעֶּמָך
ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי  :מ"ח ובחוה"בר

.  ְוַיִּגיַעַיֲעֶלה ְוָיבֹוא. ֲאבֹוֵתינּו
ְוִיָּפֵקד . ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע

ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון 
ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד . ֲאבֹוֵתינּו
ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר . ַעְבֶּדָך
ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית . ָקְדֶׁשָך
.  ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה.ְלָפֶניָך. ִיְׂשָרֵאל

ְלַחִּיים . ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים
רֹאׁש : טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום



ַחג  |: ַחג ַהַּמּצֹות |: ַהחֶֹדׁש
ָזְכֵרנּו יי ֱאלֵֹהינּו . ַהֶּזה |: ַהֻּסּכֹות

. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ּבֹו ְלטֹוָבה
 .ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים

ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו 
ִּכי ֵאֶליָך . ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו

ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום . ֵעיֵנינּו
  : ָאָּתה

 ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְוֶתֱחֶזיָנה
  ייָּברּוְך ַאָּתה: ְּבַרֲחִמים

  : ןַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹו



  ייָׁשַאָּתה הּוא.  ֲאַנְחנּו ָלְךמֹוִדים
ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם 

ָמֵגן ִיְׁשֵענּו . צּוֵרנּו צּור ַחֵּיינּו. ָוֶעד
נֹוֶדה ְּלָך . ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור

ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך ַעל ַחֵּיינּו 
ּו ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינ. ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך
ְוַעל ִנֶּסיָך ֶׁשְּבָכל . ַהְּפקּודֹות ָלְך

ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך . יֹום ִעָּמנּו
ֶעֶרב ָובֶֹקר . ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל ֵעת

ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו . ְוָצֳהָרִים



ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתּמּו . ַרֲחֶמיָך
  :ִּכי ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך. ֲחָסֶדיָך

ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל  יםְוַעל ַהִּנִּס
ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל 
ַהִנְפָלאֹות ְוַעל ַהֶּנָחמֹות ְוַעל 

ַהִּמְלָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו 
  :ִּבְּזַמן ַהֶּזהַּבָּיִמים ָהֵהם 

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן : בחנוכה
. ויֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּוָבָני

ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל 
ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶתָך 



ְוַאָּתה : ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנָך
ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם 

. ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ְּבֵעת ָצָרָתם
ָנַקְמָּת ֶאת . ַדְנָּת ֶאת ִּדיָנם

 ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד .ִנְקָמָתם
. ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים. ַחָּלִׁשים

ּוְרָׁשִעים . ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים
ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי . ְּבַיד ַצִּדיִקים

ּוְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול . תֹוָרֶתָך
ּוְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל . ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמָך

ה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ָעָעִׂשיָת ְּתׁשּו



ְוַאַחר ַּכְך ָּבאּו ָבֶניָך : ְּכַהּיֹום ַהֶּזה
. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ִלְדִביר ֵּביֶתָך

ְוִהְדִליקּו . ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁשָך
ְוָקְבעּו . ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשָך
ְלהֹודֹות . ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו

  :  ַהָּגדֹולּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך
ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר : בפורים

ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם . ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה
ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד . ָהָמן ָהָרָׁשע

ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים 
ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום 



ֵנים ִּבְׁשלָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁש. ֶאָחד
ּוְׁשָלָלם . הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר. ָעָׂשר
. ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים: ָלבֹוז

ְוִקְלַקְלָּת ֶאת . ֵהַפְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו
ַוֲהֵׁשבֹוָת ּלֹו ְּגמּולֹו . ַמֲחַׁשְבּתֹו
ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל . ְברֹאׁשֹו
  .ָהֵעץ
ם  ֻּכָּלם ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתרֹוֵמְוַעל

ְוִיְתַנֵּׂשא ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד 
  : ְלעֹוָלם ָוֶעד

 ּוְכתֹב ְלַחִּיים טֹוִבים ת"עשיב(



  :)ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתָך
ִויַהְללּו .  ַהַחִּיים יֹודּוָך ֶּסָלהְוכֹל

ִויָבְרכּו ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת 
ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו . ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב

  : ָהֵאל ַהּטֹוב.  ֶסָלהְוֶעְזָרֵתנּו
ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך .  ייָּברּוְך ַאָּתה

  : ָנֶאה ְלהֹודֹות
ַחִּיים .  ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכהִׂשים

ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 
ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו . ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך

 ְבאֹור ִּכי. ְּכֶאָחד ַיַחד ְּבאֹור ָּפֶניָך



 ֱאלֵֹהינּו ּתֹוַרת  ייָּפֶניָך ָנַתָּת ָּלנּו
ּוְצָדָקה . ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד

. ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום
ְוטֹוב ִיְהֶיה ְּבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו 

ּוְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל 
 עֹז ְּברֹב. ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמָך

  : ְוָׁשלֹום
ְּבָרָכה .  ְּבֵסֶפר ַחִּייםת"עשיב(

ּוְגֵזרֹות . ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ְוָׁשלֹום
ִנָּזֵכר . ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. טֹובֹות

ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך . ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָך



ְלַחִּיים טֹוִבים . ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
   :)ּוְלָׁשלֹום

ָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַהְמ.  ייָּברּוְך ַאָּתה
  : ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום

 ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ִיְהיּו
  :  צּוִרי ְוגֹוֲאִלי יי.ְלָפֶניָך
ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי . ֱאלַֹהי

ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי . ִמַּדֵּבר ִמְרָמה
. ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהֶיה. ִתּדֹם

ְוַאֲחֵרי . ַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָךְּפ
ְוָכל . ִמְצֹוֶתיָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי



. ַהָּקִמים ְוַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ְלָרָעה
ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל 

  ייְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך: ַמֲחַׁשְבָּתם
ֶׁשּלֹא . ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי

א ַתֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם ָעַלי ְולֹ
ְוֶׁשּלֹא . ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים

. ֶאְכעֹוס ַהּיֹום ְוֶׁשּלֹא ַאְכִעיֶסָך
ְוֵתן ְּבִלִּבי . ְוַתִּציֵלִני ִמֵּיֶצר ָהָרע

ַמְלֵּכנּו ֵואלֵֹהינּו . ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה
ַיֵחד ִׁשְמָך ְּבעֹוָלֶמָך ְּבֵנה ִעיֶרָך 

ְוַקֵּבץ . ַיֵּסד ֵּביֶתָך ְוַׁשְכֵלל ֵהיָכֶלָך



ּבּוץ ָּגֻלּיֹות ּוְפֵדה צֹאֶנָך ְוַׂשַּמח ִק
ֲעֵׂשה . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך: ֲעָדֶתָך

. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ְלַמַען ְיִמיֶנָך
ְלַמַען . ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך

ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך 
ַוֲעֵנִני ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי 

 צּוִרי  יי.יֹון ִלִּבי ְלָפֶניָךְוֶהְג
 ת"בעשי(עֶֹׂשה ָׁשלֹום : ְוגֹוֲאִלי
הּוא ַיֲעֶׂשה .  ִּבְמרֹוָמיו)ַהָּׁשלֹום

. ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן



 ֱאלֵֹהינּו  יי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָךְיִהי
ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית . ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו

ְוֵתן . ׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּוַהִּמְקָּד
  : ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך

ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם 
  : ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִניֹות

 ִמְנַחת ְיהּוָדה ייְוָעְרָבה ַל
ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים . ִוירּוָׁשָלִים
  : ַקְדמֹוִניֹות

  
  ץ אומר קדיש"הש



ָּׂשא ֵעיַני ֶאל  ַלַּמֲעלֹות ֶאִׁשיר
ֶעְזִרי : ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי

ַאל :  עֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץייֵמִעם 
: ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְמֶרָך

ִהֵּנה לא ָינּום ְולא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר 
 ִצְּלָך ַעל ַיד יי ׁשְמֶרָך יי: ִיְׂשָרֵאל
ֶּכָּכה יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לא ַי: ְיִמיֶנָך

 ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע יי: ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה
 ִיְׁשָמר יי: ִיְׁשמר ֶאת ַנְפֶׁשָך

  : ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
  



  : קדיש יתום
  :אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך 
ַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצ

  : אמן. ְמִׁשיֵחּה
ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָקִריב

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 
  : ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ר ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵא: ִיְתָּבַרְך



ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר 
ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא 

 ת"בעשי(ְלֵעָּלא . ְּבִריְך הּוא
 ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא )ּוְלֵעָּלא ִמָּכל

ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא 
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא
ָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְיֵהא ְׁשָלָמא ַר

ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיְׂשָרֵאל

 ) ַהָּׁשלֹוםת"בעשי(עֹוֶׂשה ָׁשלֹום 
ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 



ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו 
  : ָאֵמן
  .  ַהְמבָרְךיי ֶאת ָּבְרכּו
  .  ְלעֹוָלם ָוֶעד ַהְמבָרְךיי ָּברּוְך

  ]ספירת העומר[
ָלֵתת .  ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכלָעֵלינּו

ֶׁשּלא . ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית
ְולא ָׂשָמנּו . ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות
ֶׁשּלא ָׂשם . ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה

ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְּכָכל 
ַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ֶׁשֵהם ִמְׁש[.ֲהמֹוָנם



ָוִריק ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל ֵאל לא 
ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים : ]יֹוִׁשיַע

ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֹוֵסד . הּוא
ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים . ָאֶרץ
ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי . ִמַּמַעל

. הּוא ֱאלֵהינּו ֵאין עֹוד. ְמרֹוִמים
. ֶאֶפס זּוָלתֹו. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו

ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום . ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו
 הּוא ייִּכי . ַוֲהֵׁשבָת ֶאל ְלָבֶבָך



ָהֱאלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל 
  : ֵאין עֹוד. ָהָאֶרץ ִמָּתַחת

 ֱאלֵהינּו יי ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך ְוַעל
. ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך
. ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ
ְלַתֵּקן . ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון

ְוָכל ְּבֵני . עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי
ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך ְלַהְפנֹות 

ַיִּכירּו . ֶרץֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָא
ִּכי ְלָך . ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל

. ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון. ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך



.  ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּוייְלָפֶניָך 
ִויַקְּבלּו . ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו
ְוִתְמלְך . ֻכָּלם ֶאת על ַמְלכּוֶתָך
ִּכי . ם ָוֶעדֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָל

ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד 
. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך. ִּתְמלְך ְּבָכבֹוד

. ְוֶנֱאַמר:  ִיְמלְך ְלעֹוָלם ָוֶעדיי
.  ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץייְוָהָיה 

 ֶאָחד ּוְׁשמֹו ייַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה 
  : ֶאָחד



. י ִמִּמי ִאיָרא יי אֹוִרי ְוִיְׁשִע.ְלָדִוד
ִּבְקרֹב : יי ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד

. ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת ְּבָׂשִרי
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו . ַבי ִליָצַרי ְואְֹי

ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא : לּוְוָנפ
ִאם ָּתקּום ָעַלי . ִייָרא ִלִּבי

ַאַחת : ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטַח
. אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש. ִּתי ֵמֵאת ייָׁשַאְל

. ִׁשְבִּתי ְּבֵבית יי ָּכל ְיֵמי ַחַּיי
: ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם יי ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו

ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסּכֹו ְּביֹום ָרָעה 



ְּבצּור . ַיְסִּתיֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו
ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל : ְירֹוְמֵמִני
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו . בֹוַתיאְֹיַבי ְסִבי

ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה . ִזְבֵחי ְתרּוָעה
ְוָחֵּנִני . ְׁשַמע יי קֹוִלי ֶאְקָרא: ייַל

. ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני: ַוֲעֵנִני
ַאל ַּתְסֵּתר : ֶאת ָּפֶניָך יי ֲאַבֵּקׁש

. ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך. ָּפֶניָך ִמֶּמִּני
ַאל ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל . ִתי ָהִייָתֶעְזָר

ִּכי ָאִבי : ַּתַעְזֵבִני ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעי
הֹוֵרִני :  ַיַאְסֵפִניייַו. ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני



יי ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור 
ַאל ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש : ְלַמַען ׁשֹוְרָרי

ִּכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶקר ִויֵפַח . ָצָרי
לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות : ָחָמס

ַקֵּוה ֶאל : ְּבטּוב יי ְּבֶאֶרץ ַחִּיים
ְוַקֵּוה ֶאל . ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך. יי
  : יי

  : קדיש יתום
  :אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך 
ֵנּה ִויָקֵרב ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָק



  : אמן. ְמִׁשיֵחּה
ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָקִריב

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 
  : ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר : ִיְתָּבַרְך
ֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתרֹו

ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא 
 ת"בעשי(ְלֵעָּלא . ְּבִריְך הּוא
 ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא )ּוְלֵעָּלא ִמָּכל



ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא 
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

ַמָּיא ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁש
ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 

  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיְׂשָרֵאל
 ) ַהָּׁשלֹוםת"בעשי(עֹוֶׂשה ָׁשלֹום 

ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 
ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו 

  : ָאֵמן



  ספירת העומר 
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 

. ְנֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּוּוְׁשִכי
ה ְּבִיחּוָדא "ה בו"ְלַיֵחד ֵׁשם י

ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִהְנִני 
מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר
ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת . ַּבּתֹוָרה

ֲאֶכם ֶאת עֹוֶמר ַהַּׁשָּבת ִמיֹום ֲהִבי
ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות . ַהְּתנּוָפה
ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת . ִּתְהֶייָנה



. ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום
: ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליהָוה
. ִויִהי נֹוַעם ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו

. ינּוּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵל
  : ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו

 ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך יי ַאָּתה ָּברּוְך
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו . ָהעֹוָלם

  : ְוִצָּונּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר
  

  .לעומר. ....שהם.....היום 
  



הּוא ַיֲחִזיר ָלנּו ֲעבֹוַדת . ָהַרֲחָמן
ְמֵהָרה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלְמקֹוָמּה ִּב

  : ָאֵמן ֶסָלה. ְּבָיֵמינּו
:  ִּבְנִגינֹות ִמְזמֹור ִׁשירַלְמַנֵּצַח

ֱאלִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפָניו 
ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך : ִאָּתנּו ֶסָלה

יֹודּוָך ַעִּמים : ְּבָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך
: ֱאלִהים יֹודּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם

 ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים ִּכי ִתְׁשּפט ִיְׂשְמחּו
ַעִּמים ִמיׁשר ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ 

יֹודּוָך ַעִּמים : ַּתְנֵחם ֶסָלה



ֶאֶרץ : ֱאלִהים יֹודּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם
ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאלִהים 

ְיָבְרֵכנּו ֱאלִהים ְוִייְראּו : ֱאלֵהינּו
  : אֹותֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ

ַּתִּתיר . ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך.  ְּבכַחָּנאָא
  :ְצרּוָרה
ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו .  ִרַּנת ַעְּמָךַקֵּבל
  : נֹוָרא
ְּכָבַבת . ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך.  ִגּבֹורָנא

  : ָׁשְמֵרם



. ָךַרֲחֵמי ִצְדָקְת.  ַטֲהֵרםָּבְרֵכם
  :ָּתִמיד ָּגְמֵלם

ל ַנֵה. ְּברֹוב טּוְבָך.  ָקדֹוׁשֲחִסין
  : ֲעָדֶתָך
זֹוְכֵרי . ְלַעְּמָך ְּפֵנה.  ֵּגֶאהָיִחיד

  : ְקֻדָּׁשֶתָך
. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו.  ַקֵּבלַׁשְוָעֵתנּו

  : יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות
 ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָּברּוְך
  : ָוֶעד

ַאָּתה ִצִּויָתנּו ַעל .  ֶׁשל עֹוָלםִרּבֹונֹו



ְסּפֹור ְסִפיַרת ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִל
ָהעֹוֶמר ְּכֵדי ְלַטֲהֵרנּו ִמְקִלּפֹוֵתינּו 

ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבָּת . ּוִמּטּוְמאֹוֵתינּו
ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם . ְּבתֹוָרֶתָך

ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם 
ֶאת עֹוֶמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות 

 ַעד ִמָּמֳחַרת. ְּתִמימֹות ִּתְהֶייָנה
ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו 

ְּכֵדי ֶׁשִּיָּטֲהרּו . ֲחִמִּׁשים יֹום
: ַנְפׁשֹות ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִמֻּזֲהָמָתם

 ייּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 



ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּבְזכּות 
ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר ֶׁשָּסַפְרִּתי ַהּיֹום 

ָּפַגְמִּתי ִּבְסִפיָרה ְיֻתַּקן ַמה ֶׁש
ְוֶאָּטֵהר . )השייך לאותו הלילה(

. ְוֶאְתַקֵּדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשל ַמְעָלה
ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל 

ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו 
ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנְׁשמֹוֵתינּו ִמָּכל ִסיג 

ְּדֵׁשנּו ּוְלַטֲהֵרנּו ּוְלַק. ּוְפַגם
  :ָאֵמן ֶסָלה. ִּבְקֻדָׁשְתָך ָהֶעְליֹוָנה



ָלֵתת .  ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכלָעֵלינּו
ֶׁשּלא . ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית
ְולא ָׂשָמנּו . ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות
ֶׁשּלא ָׂשם . ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה

ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְּכָכל 
ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל [.מֹוָנםֲה

ָוִריק ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל ֵאל לא 
ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים : ]יֹוִׁשיַע

ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֹוֵסד . הּוא



ָּׁשַמִים ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּב. ָאֶרץ
ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי . ִמַּמַעל

. הּוא ֱאלֵהינּו ֵאין עֹוד. ְמרֹוִמים
. ֶאֶפס זּוָלתֹו. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו

ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום . ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו
 הּוא ייִּכי . ַוֲהֵׁשבָת ֶאל ְלָבֶבָך

ָהֱאלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל 
  : ֵאין עֹוד. תָהָאֶרץ ִמָּתַח

 ֱאלֵהינּו יי ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך ְוַעל
. ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך
. ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ



ְלַתֵּקן . ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון
ְוָכל ְּבֵני . עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי

ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך ְלַהְפנֹות 
ַיִּכירּו . יָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץֵאֶל

ִּכי ְלָך . ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל
. ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון. ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך

.  ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּוייְלָפֶניָך 
ִויַקְּבלּו . ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו
ְוִתְמלְך . ֻכָּלם ֶאת על ַמְלכּוֶתָך

ִּכי . ֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעדֲע
ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד 



. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך. ִּתְמלְך ְּבָכבֹוד
. ְוֶנֱאַמר:  ִיְמלְך ְלעֹוָלם ָוֶעדיי

.  ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץייְוָהָיה 
 ֶאָחד ּוְׁשמֹו ייַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה 

  : ֶאָחד
  : תוםקדיש י

  :אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך 

ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב 
  : אמן. ְמִׁשיֵחּה

ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל 



ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן 
  : ְמרּו ָאֵמןְוִא. ָקִריב

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 
  : ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר : ִיְתָּבַרְך
ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר 

ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא 
 ת"בעשי(ְלֵעָּלא . ְּבִריְך הּוא
ן ָּכל ִּבְרָכָתא  ִמ)ּוְלֵעָּלא ִמָּכל

ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא 
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא



ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא 
ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 

  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיְׂשָרֵאל
 ) ַהָּׁשלֹוםת"בעשי(עֹוֶׂשה ָׁשלֹום 
 ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו 
  : ָאֵמן

  


