
 

 

ֵבי בֵ  ֵרי יושְׁ לּוָך ֶסָלה: ַאשְׁ ַהלְׁ ָכָכה ּליֶתָך. עוד יְׁ ֵרי ָהָעם שֶׁ  ו.ַאשְׁ

ָדִוד. ִהָּלה לְׁ ה' ֱאלָהיו: תְׁ ֵרי ָהָעם שֶׁ ךְׁ  ַאשְׁ לֶׁ ָך ֱאלוַהי ַהמֶׁ . ֲארוִממְׁ

ָכלַואֲ  ד: בְׁ עוָלם ָועֶׁ ָך לְׁ ָכה ִשמְׁ ָך. ַואֲ  ָברְׁ כֶׁ ָך יום ֲאָברְׁ ָלה ִשמְׁ ַהלְׁ

ד:  עוָלם ָועֶׁ ֻהָּלל מְׁ לְׁ ר: ָגדול ה' ּומְׁ ֻדָּלתו ֵאין ֵחקֶׁ ִלגְׁ דור אד. וְׁ ּדור לְׁ

ַשַבח ַמעֲ  יָך ַיִגידּו: יְׁ בּורתֶׁ ָך. וְׁ שיָך. ּוגְׁ בוד הודֶׁ ֵרי ֲהַדר כְׁ ִדבְׁ

יָך ָאשיָחה:  אתֶׁ לְׁ יָך יאֵמרּו. ּוִנפְׁ אתֶׁ ָנה:וֱֶׁעזּוז נורְׁ רֶׁ ָך ֲאַספְׁ ֻדָּלתְׁ  גְׁ

ר ָך ַיִב  ֵזכֶׁ ַרֵננּו: ַרב טּובְׁ ָך יְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ַרחּום ה'. יעּו. וְׁ ךְׁ ַאַפִיםַחנּון וְׁ רֶׁ  אֶׁ

ד:  ָדל ָחסֶׁ ַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעשיו:טוב ה' ַלכלּוגְׁ יודּוָך ה' ָכל  . וְׁ

כּוָכה: ַמֲעשי ָברְׁ יָך יְׁ ָך יאֵמ ָך. ַוֲחִסידֶׁ כּותְׁ בוד ַמלְׁ ָך כְׁ בּוָרתְׁ רּו. ּוגְׁ

ַדֵברּו:  הוִד יְׁ בּורלְׁ ֵני ָהָאָדם גְׁ כּותו: יַע ִלבְׁ בוד ֲהַדר ַמלְׁ ָתיו. ּוכְׁ

כּות ָכל עוָלִמים. ּומֶׁ  ָך ַמלְׁ כּותְׁ ָכל ּדור ָודר: ַמלְׁ ָך בְׁ תְׁ ַשלְׁ סוֵמךְׁ ה' מְׁ

ִלי ָכל ַהנפְׁ פּוִפים: לְׁ ָכל ַהכְׁ זוֵקף לְׁ שֵברּו. ם. וְׁ יָך יְׁ ֵעיֵני כל ֵאלֶׁ

ַאָתה נוֵת  ִעתווְׁ ָלם בְׁ ת ָאכְׁ ם אֶׁ ךָ : ן ָלהֶׁ ת ָידֶׁ ָכל פוֵתַח אֶׁ . ּוַמשִביַע לְׁ

רָ ַחי ָרצון:  ָכל ּדְׁ ָכל ַמֲעשיו: ַצִּדיק ה' בְׁ ָחִסיד בְׁ ָקרוב ה' ָכיו. וְׁ

ָאיו. לְׁ  ָכל קרְׁ ת: לְׁ ֱאמֶׁ ָרֻאהּו בֶׁ ר ִיקְׁ תכל ֲאשֶׁ אֶׁ ֵרָאיו ַיֲעשה. וְׁ צון יְׁ  רְׁ

ַמע  ָעָתם ִישְׁ יוִשיֵעם: ַשוְׁ ֵא וְׁ ת ָכל אֲהָביו. וְׁ ת ָכל שוֵמר ה' אֶׁ

ִמיד:  ָשִעים ַישְׁ ר ִפי. ִויָבֵרךְׁ ָכל בָ ָהרְׁ ַדבֶׁ ִהַּלת ה' יְׁ שתְׁ ו שר ֵשם ָקדְׁ

ד:  עוָלם ָועֶׁ לּוָיּה:לְׁ ַעד עוָלם. ַהלְׁ ָבֵרךְׁ ָיּה ֵמַעָתה וְׁ נּו נְׁ   ַוֲאַנחְׁ

 

ֻאם ה':  ַיֲעקב. נְׁ ָשֵבי ֶפַשע בְׁ ִצּיון ּגוֵאל ּולְׁ  ּוָבא לְׁ

ִריִתי.  יָך ּודְׁ ַוֲאִני זאת בְׁ ר ָעלֶׁ ראוָתם ָאַמר ה'. רּוִחי ֲאשֶׁ  ָבַרי ֲאשֶׁ

ִפיָך.  ִתי בְׁ ֲעךָ שמְׁ ַרע ַזרְׁ ֲעָך ּוִמִפי זֶׁ ַמר . ָאלא ָימּושּו ִמִפיָך ּוִמִפי ַזרְׁ

ַעד עוָלם:  ִהּלות ִישָרֵאלה'. ֵמַעָתה וְׁ ַאָתה ָקדוש יוֵשב תְׁ ָקָרא וְׁ . וְׁ

ָאַמר:  ל זֶׁה וְׁ בָ ָקדוש. ָקדושזֶׁה אֶׁ לא ָכל . ָקדוש ה' צְׁ אות. מְׁ

בודו:  ץ כְׁ ֵמיָהָארֶׁ ִרין ַקִּדיש ִבשְׁ ָאמְׁ ִלין ֵּדין ִמן ֵּדין. וְׁ ַקבְׁ  ּומְׁ

רוָמא ֵתּה.  מְׁ ִכינְׁ ֵתּהִעָּלָאה ֵבית שְׁ בּורְׁ ָעא עוַבד גְׁ . ַקִּדיש ַעל ַארְׁ

עָ  ָעַלם ּולְׁ ָבאות. ַקִּדיש לְׁ ַמָיא. ה' צְׁ ֵמי ָעלְׁ יָ לְׁ ָעא ִזיו א ָכל ַארְׁ ַמלְׁ

ָקֵרּה: ַ שְׁ יְׁ בִתּשֵאִני רּוַח. ָואֶׁ וד ַמע ַאֲחַרי קול ַרַעש ָגדול: ָברּוךְׁ כְׁ

קומו:  ַרי ָקל ִזיַע ַסִגיה' ִממְׁ ָמִעית ַבתְׁ ִני רּוָחא. ּושְׁ ָטַלתְׁ א ּונְׁ

ִרין: ְּׁ ָאמְׁ ִחין וְׁ ַשבְׁ ָקָרא ַדיהוָ ִּדמְׁ ֵתּה: הִריךְׁ יְׁ ִכינְׁ ' ה ֵמֲאַתר ֵבית שְׁ

ל ד: ִימְׁ עוָלם ָועֶׁ ַמָיאךְׁ לְׁ ֵמי ָעלְׁ ָעלְׁ ָעַלם ּולְׁ כּוֵתּה ָקֵאם לְׁ . ה' ה'. ַמלְׁ

ָרָהם יִ  ִישָרֵאל ֲאבוֵתינּו. ֱאלֵהי ַאבְׁ ָחק וְׁ עוָלם צְׁ ָרה ּזאת לְׁ ָשמְׁ

ָבָבם ָהֵכן לְׁ ָך. וְׁ ַבב ַעמֶׁ בות לְׁ שְׁ ר ַמחְׁ ֵיצֶׁ יָך:  לְׁ ַכֵפרֵאלֶׁ הּוא ַרחּום. יְׁ  וְׁ

בָ  ִהרְׁ ִחית. וְׁ לא ַישְׁ ָהִשיב ַאָעון וְׁ לא ָיִעיר ָכל ֲחָמתו: ה לְׁ ִכי פו. וְׁ

ַסּלָ  יָך: ַאָתה ֲאדָני טוב וְׁ אֶׁ ָכל קרְׁ ד לְׁ סֶׁ ַרב חֶׁ ָך צֶׁ ח. וְׁ ָקתְׁ ק ִצדְׁ דֶׁ

ת:  ָך ֱאמֶׁ תוָרתְׁ עוָלם וְׁ ָרָהם. אֲ לְׁ ַאבְׁ ד לְׁ סֶׁ ַיֲעקב. חֶׁ ת לְׁ רִתֵתן ֱאמֶׁ  שֶׁ

ַבעְׁ  ם: ִנשְׁ דֶׁ ּו. יום יום ַיֲעָמס ָלנָברּוךְׁ ֲאדָני ָת ַלֲאבֵתינּו ִמיֵמי קֶׁ

ָלה:  שּוָעֵתנּו סֶׁ ָבאות ִעָמנּו. ִמשגָ ָהֵאל יְׁ ב ָלנּו ֱאלֵהי ַיֲעקב ה' צְׁ

ָלה:  ָבאוסֶׁ : ה' צְׁ ֵרי ָאָדם בֵטַח ָבךְׁ ךְׁ ַיעֲ ת ַאשְׁ לֶׁ ֵננּו ה' הוִשיָעה. ַהמֶׁ

יום  ֵאנּו: בְׁ בודו. ָקרְׁ ָרָאנּו ִלכְׁ בְׁ ִּדיָלנּו ִמן ָברּוךְׁ הּוא ֱאלֵהינּו שֶׁ ִהבְׁ וְׁ

ת. ַהתוִעים ָנַתן ָלנּו תוַרת ֱאמֶׁ תוֵכנּו. הּווְׁ . וְׁ א ַחֵיי עוָלם ָנַטע בְׁ

תוָרתו.  ַתח ִלֵבנּו בְׁ ַלֲעשות רְׁ ִיפְׁ ָאתו וְׁ ִירְׁ ִלֵבנּו ַאֲהָבתו וְׁ ָישם בְׁ צונו וְׁ

דו בְׁ  ָעבְׁ ַמַען לא ִניַגעֵלָבב ָשֵלם. ּולְׁ ָהָלה לְׁ לא ֵנֵלד ַלבֶׁ ִהי : ָלִריק וְׁ יְׁ

ִנשְׁ  ָפנֶׁיָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. שֶׁ יָך ָבעוָלםָרצון ִמּלְׁ  מר ֻחקֶׁ

מַהּזֶׁה.  ֵני יְׁ ָרָכה ִלשְׁ ִניַרש טוָבה ּובְׁ ה וְׁ אֶׁ ִנרְׁ יֶׁה וְׁ ִנחְׁ ה וְׁ כֶׁ ִנזְׁ ות וְׁ

ַחיֵ  לא ִיּדי ָהעוָלם ַהָבא. ַהָמִשיַח ּולְׁ ָך ָכבוד וְׁ רְׁ ַזמֶׁ ַמַען יְׁ ם. ה' לְׁ

ָך:  ֱאלַהי עוָלם אודֶׁ ר ִיבְׁ לְׁ ר ֲאשֶׁ ָהָיה ה' ָברּוךְׁ ַהגֶׁבֶׁ ַטח בה'. וְׁ

ַטחו:  חּו ַביהָוה ֲעֵדי ַעד. ִמבְׁ ָיּה ה' צּור עוָלִמים: ִבטְׁ חּו ִכי בְׁ טְׁ ִיבְׁ  וְׁ

 

 

 

ָת  ָך. ִכי לא ָעַזבְׁ מֶׁ ֵעי שְׁ ָך יודְׁ יָך ה':  בְׁ שֶׁ קו. ּדרְׁ ַמַען ִצדְׁ ה' ָחֵפץ לְׁ

ִּדיר: ַיאְׁ ִּדיל תוָרה וְׁ  ַיגְׁ

אֱ  ָך ֲעֵנִני בֶׁ ּדֶׁ ָרב ַחסְׁ ָך ה' ֵעת ָרצון ֱאלִהים בְׁ ִפָּלִתי לְׁ ת ַוֲאִני תְׁ מֶׁ

ָך: עֶׁ  ִישְׁ

 

ל ֵלאלֵהינּו: ָרא ָהבּו גדֶׁ קְׁ  ִכי ֵשם ה' אֶׁ

תָ ֲאדָני  ָך:שָפַתי ִתפְׁ ִהָּלתֶׁ  ח ּוִפי ַיִגיד תְׁ

ָרָהם. אֱ  ָברּוךְׁ  לֵהי ַאָתה ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ֱאלֵהי ַאבְׁ

יו לְׁ ַהנוָרא ֵאל עֶׁ ָחק. ֵואלֵהי ַיֲעקב. ָהֵאל ַהָגדול ַהִגבור וְׁ ן. גוֵמל ִיצְׁ

ֵדי ָאבות. ּו זוֵכר ַחסְׁ קוֵנה ַהכל. וְׁ ֵמִביא גוֵאל ֲחָסִדים טוִבים. וְׁ

ַאֲהָבה:  מו בְׁ ַמַען שְׁ ם לְׁ ֵניהֶׁ ֵני בְׁ  ִלבְׁ

ר ַהַחִיי ֵספֶׁ ֵבנּו בְׁ ָכתְׁ ךְׁ ָחֵפץ ַבַחִיים. וְׁ לֶׁ ַחִיים. מֶׁ ֵרנּו לְׁ ָך ֱאלִהים בעש"ת ָזכְׁ ַמַענְׁ ם. לְׁ

 ַחִיים: 

ךְׁ עוֵזר ּומוִשיַע ּוָמֵגן: מֶׁ  ָרָהם: לֶׁ  ָברּוךְׁ ַאָתה ה'. ָמֵגן ַאבְׁ

הוִשיַע:  ִגבור ַאָתה ַחיֶׁה ֵמִתים ַאָתה ַרב לְׁ עוָלם ֲאדָני מְׁ  לְׁ

ם: ַמִש  -בחורף   ָטל: מוִריד הַ  -בקיץ  יב ָהרּוַח ּומוִריד ַהגֶׁשֶׁ

ַרֲחִמים ַרִבים. סוֵמךְׁ  ַחיֶׁה ֵמִתים בְׁ ד. מְׁ סֶׁ חֶׁ ֵכל ַחִיים בְׁ ַכלְׁ  מְׁ

ַקֵים ֱאמ רוֵפא חוִלים ּוַמִתיר ֲאסּוִרים. ּומְׁ ִלים וְׁ ּוָנתו ִליֵשֵני נופְׁ

ַח  ךְׁ ֵמִמית ּומְׁ לֶׁ . מֶׁ ה ָלךְׁ בּורות ּוִמי דומֶׁ יֶׁה ָעָפר. ִמי ָכמוָך ַבַעל גְׁ

שּוָעה: ִמיַח יְׁ   ּוַמצְׁ

ַרֲחִמים:  בעש"ת ַחִיים בְׁ צּוָריו לְׁ  ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרֲחִמים זוֵכר יְׁ

נֶׁ  ַהֲחיות ֵמִתים: וְׁ ַחיֶׁה ַהֵמִתים: ֱאָמן ַאָתה לְׁ  ָברּוךְׁ ַאָתה ה' מְׁ

לּוָך סֶׁ  ַאָתה ַהלְׁ ָכל יום יְׁ דוִשים בְׁ ָך ָקדוש. ּוקְׁ ִשמְׁ ָלה. ִכי ָקדוש וְׁ

ָקדוש ךְׁ ָגדול וְׁ לֶׁ ( ָברּוךְׁ ַאָתה ה' ָהֵאל ָאָתה:  ֵאל מֶׁ ךְׁ לֶׁ )בעש"ת ַהמֶׁ

 ַהָקדוש: 

ָך  ַאָתה ַעמְׁ ָחד ּוִמי כְׁ ָך אֶׁ ִשמְׁ ָחד וְׁ ץ. אֶׁ ָחד ָבָארֶׁ ִישָרֵאל גוי אֶׁ

עַ  ֻדָשה לְׁ נּוָחה ּוקְׁ שּוָעה יום מְׁ ת יְׁ רֶׁ ֻדָּלה ַוֲעטֶׁ ת גְׁ רֶׁ אֶׁ ָך ָנַתָת. ִתפְׁ מְׁ

נּוַחת ַאהֲ  ַרֵנן ַיֲעקב ּוָבָניו ָינּוחּו בו. מְׁ ָחק יְׁ ָרָהם ָיֵגל ִיצְׁ ָבה ַאבְׁ

וָ  ַשלְׁ נּוַחת ָשלום וְׁ ת וֱֶׁאמּוָנה. מְׁ נּוַחת ֱאמֶׁ ָדָבה. מְׁ ֵקט ּונְׁ ַהשְׁ ה וְׁ

יֵ  ה ָבּה. ַיִכירּו ָבנֶׁיָך וְׁ ֵלָמה ָשַאָתה רוצֶׁ נּוָחה שְׁ ַטח מְׁ עּו ִכי ָובֶׁ דְׁ

ִּד  נּוָחָתם ַיקְׁ ַעל מְׁ נּוָחָתם וְׁ ָך ִהיא מְׁ ָך: ֵמִאתְׁ מֶׁ ת שְׁ  ישּו אֶׁ

ו ֵואלֵהי ֱאלֵהינּו ִמצְׁ ֵשנּו בְׁ נּוָחֵתנּו ַקּדְׁ ֵצה ָנא ִבמְׁ יָך ֲאבוֵתינּו. רְׁ תֶׁ

ֵשנּו ִביש שַמח ַנפְׁ ָך וְׁ ֵענּו ִמטּובֶׁ ָך שבְׁ תוָרתֶׁ ֵקנּו בְׁ לְׁ ֵתן חֶׁ ָך וְׁ ּוָעתֶׁ

ַאֲהבָ  ִחיֵלנּו ה' ֱאלֵהינּו בְׁ ַהנְׁ ת. וְׁ ֱאמֶׁ ָך בֶׁ ּדְׁ ָעבְׁ ַטֵהר ִלֵבנּו לְׁ ָרצון וְׁ ה ּובְׁ

ָך  שֶׁ ָינּוחּו ָבם ָכלַשָבת ָקדְׁ ָך:  וְׁ מֶׁ ֵשי שְׁ ַקּדְׁ ַאָתה ה' ָברּוךְׁ ִישָרֵאל מְׁ

ַקֵּדש ַהַשָבת:   מְׁ

ֵצה ָהֵשב רְׁ ֵעה. וְׁ ִפָּלָתם שְׁ ִלתְׁ ָך ִישָרֵאל וְׁ ַעמְׁ ת  ה' ֱאלֵהינּו בְׁ אֶׁ

ֵהָרה בְׁ  ִפָּלָתם. מְׁ ִאֵשי ִישָרֵאל ּותְׁ ָך. וְׁ ִביר ֵביתֶׁ ַאֲהָבה ָהֲעבוָדה ִלדְׁ

ַקֵבל ָרצון ָת  תְׁ ִהי לְׁ ָרצון. ּותְׁ ָך: בְׁ  ִמיד ֲעבוַדת ִישָרֵאל ַעמֶׁ

 

ַיִּגיַע. ָיבוא וְׁ ִיָפֵקד וְׁ  ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ַיֲעֶלה וְׁ ִיָשַמע. וְׁ ה וְׁ ֵיָרצֶׁ ה וְׁ ֵיָראֶׁ ִיָּזֵכר וְׁ

רון ִזכְׁ רון ֲאבוֵתינּו. וְׁ ִזכְׁ דוֵננּו וְׁ רוֵננּו ּוִפקְׁ רּוָש  ִזכְׁ רון יְׁ ִזכְׁ ָך. וְׁ ּדֶׁ ן ָּדִוד ַעבְׁ ַלִים ָמִשיַח בֶׁ

ֵחן טוָבה. לְׁ ֵליָטה לְׁ ָפנֶׁיָך. ִלפְׁ ָך ֵבית ִישָרֵאל. לְׁ רון ָכל ַעמְׁ ִזכְׁ ָך. וְׁ שֶׁ ד  ִעיר ָקדְׁ סֶׁ חֶׁ ּולְׁ

ַחיִ  ַרֲחִמים. לְׁ יום: ּולְׁ ָשלום בְׁ  ים טוִבים ּולְׁ

ש:  -בראש חדש   ראש ַהחדֶׁ

 ות: ַחג ַהַמּצ -בחוהמ"פ 

 ַחג ַהֻסכות:  -בחוהמ"ס 



ַחיִ  הוִשיֵענּו בו לְׁ ָרָכה. וְׁ ֵדנּו בו ִלבְׁ טוָבה. ּוָפקְׁ ֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו בו לְׁ ים ַהּזֶׁה. ָזכְׁ

הוִשיֵענּו. ִכי אֵ  ַרֵחם ָעֵלינּו וְׁ ָחֵננּו וְׁ ַרֲחִמים חּוס וְׁ שּוָעה וְׁ ַבר יְׁ יָך טוִבים. ּוִבדְׁ לֶׁ

ךְׁ ֵעיֵנינּו. ִכי ֵאל מֶׁ  ַרחּום ָאָתה:לֶׁ  ַחנּון וְׁ

 

ֶתֱחֶזיָנה ַרֲחִמים: ֵעיֵנינּו בְׁ  וְׁ ִציון בְׁ ָך לְׁ ַמֲחִזיר ָברּוךְׁ ַאָתה ה'. ַה שּובְׁ

ִציון: ִכיָנתו לְׁ  שְׁ

. ָשַאָתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי מוִדים נּו ָלךְׁ ֲאבוֵתינּו  ֲאַנחְׁ

דור ֵענּו ַאָתה הּוא לְׁ ד. צּוֵרנּו צּור ַחֵיינּו. ָמֵגן ִישְׁ עוָלם ָועֶׁ ָודור.  לְׁ

ַעל ָך. וְׁ ָידֶׁ סּוִרים בְׁ ָך ַעל ַחֵיינּו ַהמְׁ ִהָּלתֶׁ ַסֵפר תְׁ ָך ּונְׁ ה ּלְׁ  נודֶׁ

עַ  ָכל יום ִעָמנּו. וְׁ בְׁ יָך שֶׁ ַעל ִנסֶׁ . וְׁ קּודות ָלךְׁ מוֵתינּו ַהפְׁ ל ִנשְׁ

לְׁ  ָצֳהָרִים. הַ ִנפְׁ ר וְׁ ב ָובקֶׁ רֶׁ ָכל ֵעת. עֶׁ בְׁ יָך שֶׁ טובותֶׁ יָך וְׁ טוב ִכי אותֶׁ

יָך. ַרֵחם ִכי לא ַתמּו ֲחָסדֶׁ ַהמְׁ יָך. וְׁ ִכי ֵמעוָלם ִקִּוינּו  לא ָכלּו ַרֲחמֶׁ

 : ַעלָלךְׁ ָך ַמלְׁ  וְׁ ַנּשא ִשמְׁ ִיתְׁ רוֵמם וְׁ ִיתְׁ ָבֵרךְׁ וְׁ ֵכנּו ָתִמיד ֻכָּלם ִיתְׁ

ד:  עוָלם ָועֶׁ  לְׁ

ַחִיים טוִבים  עש"ת()ב תב לְׁ ָך: ּוכְׁ ִריתֶׁ ֵני בְׁ  ָכל בְׁ

כל ָך ַהָגדול בֶׁ  וְׁ ת ִשמְׁ כּו אֶׁ לּו ִויָברְׁ ָלה. ִויַהלְׁ ת ַהַחִיים יודּוָך סֶׁ ֱאמֶׁ

עֶׁ  שּוָעֵתנּו וְׁ עוָלם ִכי טוב. ָהֵאל יְׁ ָלה. ָהֵאל ַהטוב: לְׁ ָרֵתנּו סֶׁ ָברּוךְׁ זְׁ

ָך ָנאֶׁ  ַאָתה ה'. ַהטוב ָך ּולְׁ הודות: ִשמְׁ  ה לְׁ

ַרֲחִמים ָעֵלינ שים ד וְׁ סֶׁ ָרָכה. ַחִיים ֵחן ָוחֶׁ ַעל ָכל ָשלום טוָבה ּובְׁ ּו וְׁ

אור ָפנֶׁיךָ  ָחד ַיַחד בְׁ אֶׁ ֵכנּו ָאִבינּו ֻכָּלנּו כְׁ ָך. ָברְׁ אור ִישָרֵאל ַעמֶׁ . ִכי בְׁ

דָ  ד. ּוצְׁ סֶׁ ַאֲהַבת חֶׁ ָקה ָפנֶׁיָך ָנַתָת ָּלנּו ה' ֱאלֵהינּו תוַרת ַחִיים וְׁ

כֵ  ָברְׁ ֵעינֶׁיָך לְׁ יֶׁה בְׁ טוב ִיהְׁ ָשלום. וְׁ ַחִיים וְׁ ַרֲחִמים וְׁ ָרָכה וְׁ נּו ּובְׁ

לו ָכל ָשָעה ִבשְׁ ָכל ֵעת ּובְׁ ָך ִישָרֵאל בְׁ ת ָכל ַעמְׁ ָבֵרךְׁ אֶׁ רב עז ּולְׁ ָך. בְׁ מֶׁ

ָשלום:   וְׁ

ֵזרות ט )בעש"ת( ָנָסה טוָבה. ּוגְׁ ָשלום. ּוַפרְׁ ָרָכה וְׁ ר ַחִיים. בְׁ ֵספֶׁ שּועות בְׁ ובות יְׁ

ָך ֵבית ִישָרֵאל ָכל ַעמְׁ נּו וְׁ ָפנֶׁיָך. ֲאַנחְׁ ִנָכֵתב לְׁ נֶָׁחמות. ִנָּזֵכר וְׁ ַחִיים טוִבים וְׁ . לְׁ

ָשלום:   ּולְׁ

ָבֵרךְׁ  ת ַעמו ִישָרֵאל ַבָשלום: ָברּוךְׁ ַאָתה ה'. ַהמְׁ  אֶׁ

 

גוֲאִלי:  ָפֶניָך. ה' צּוִרי וְׁ יון ִלִבי לְׁ ֶהגְׁ ֵרי ִפי וְׁ ָרצון ִאמְׁ יּו לְׁ  ִיהְׁ

ַלי נַ  ַקלְׁ ִלמְׁ ָמה. וְׁ שוִני ֵמָרע ּושָפַתי ִמַּדֵבר ִמרְׁ צר לְׁ ִשי ֱאלַהי. נְׁ פְׁ

ַאחֲ  ָך. וְׁ תוָרתֶׁ ַתח ִלִבי בְׁ יֶׁה. פְׁ ָעָפר ַלכל ִתהְׁ ִשי כֶׁ ַנפְׁ ֵרי ִתּדום. וְׁ

ּד יָך ִתרְׁ ותֶׁ ָרָעהִמצְׁ ִבים ָעַלי לְׁ ַהחושְׁ ָכל ַהָקִמים וְׁ ִשי. וְׁ ֵהָרה ף ַנפְׁ . מְׁ

ַקלְׁ  ָתם: ָהֵפר ֲעָצָתם וְׁ ַמעַ ֵקל ַמֲחַשבְׁ ָך. ֲעשה לְׁ מֶׁ ַמַען שְׁ ן ֲעשה לְׁ

ַמעַ  ָך. לְׁ ֻדָשתֶׁ ַמַען קְׁ ָך. ֲעשה לְׁ ַמַען תוָרתֶׁ ִמינֶָׁך. ֲעשה לְׁ צּון יְׁ ן ֵיָחלְׁ

יָך  ִדידֶׁ ָך ַוֲענֵ יְׁ ִמינְׁ יון ִלִבי ִני: הוִשיָעה יְׁ גְׁ הֶׁ ֵרי ִפי וְׁ ָרצון ִאמְׁ יּו לְׁ ִיהְׁ

גוֲאִלי: לְׁ  רוָמיו. )בעש"ת ַהָשלום( עשה ָשלום ָפנֶׁיָך. ה' צּוִרי וְׁ ִבמְׁ

ַעל כָ  רּו ָאֵמן: הּוא ַיֲעשה ָשלום ָעֵלינּו וְׁ ִאמְׁ  ל ִישָרֵאל. וְׁ

 

ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו.  ִהי ָרצון ִמלְׁ ָּדשיְׁ ִיָבנֶׁה ֵבית ַהִמקְׁ  שֶׁ

ָאה ִכ  ִירְׁ ָך בְׁ ָשם ַנֲעָבדְׁ ָך: וְׁ תוָרתֶׁ ֵקנּו בְׁ לְׁ ֵתן חֶׁ ָיֵמינּו. וְׁ ֵהָרה בְׁ וָלם יֵמי עִבמְׁ

מוִניות:  ָשִנים ַקדְׁ הּוָדה ִוירּוָשָלִים. ִכיֵמי עולָ ּוכְׁ ַחת יְׁ ָבה לה' ִמנְׁ ָערְׁ ם וְׁ

מוִניות: ָשִנים ַקדְׁ  ּוכְׁ
 

ַשֵבַח ַלֲאדון ַהּכל. ּל ָעֵלינּו לְׁ ֵראִשית. שֶׁ יוֵצר בְׁ ֻדָּלה לְׁ א ָלֵתת גְׁ

גוֵיי ָהֲארָ  חותָעשנּו כְׁ פְׁ ִמשְׁ לא שָמנּו כְׁ ּלא שם צות. וְׁ  ָהֲאָדָמה. שֶׁ

ם ֵקנּו ָכהֶׁ לְׁ הֶׁ  חֶׁ ַתֲחִוים לְׁ ֵהם ִמשְׁ ָכל ֲהמוָנם. ]שֶׁ גוָרֵלנּו כְׁ ל ָוִריק וְׁ בֶׁ

ַתחֲ  ִעים ּוִמשְׁ נּו כורְׁ ל ֵאל לא יוִשיַע[. ַוֲאַנחְׁ ִלים אֶׁ ַפלְׁ ִוים ּוִמתְׁ

ָלִכים ַהָקדוש ָברּוךְׁ הּוא. שֶׁ  ֵכי ַהמְׁ ךְׁ ַמלְׁ לֶׁ ֵני מֶׁ הּוא ּומוִדים ִלפְׁ

ץ. ּומוַש  יוֵסד ָארֶׁ ה ָשַמִים וְׁ ִכ נוטֶׁ ָקרו ַבָשַמִים ִמַמַעל. ּושְׁ יַנת ב יְׁ

ֵכנּו. אֶׁ  ת ַמלְׁ רוִמים. הּוא ֱאלֵהינּו. ֵאין עוד. ֱאמֶׁ ֵהי מְׁ ָגבְׁ ס ֻעּזו בְׁ פֶׁ

תוָרתו:  ָך. ִכ זּוָלתו. ַכָכתּוב בְׁ ָבבֶׁ ל לְׁ ָת ַהיום ַוֲהֵשבָת אֶׁ ָיַדעְׁ י ה' וְׁ

עַ  ץהּוא ָהֱאלִהים ַבָשַמִים ִמַמַעל וְׁ  ִמָתַחת. ֵאין עוד:  ל ָהָארֶׁ

ָך ה' ֱאלֵהינו ַקֶּוה לְׁ ַעל ֵּכן נְׁ ָך. וְׁ ת ֻעּזֶׁ רֶׁ אֶׁ ִתפְׁ ֵהָרה בְׁ אות מְׁ ּ ִלרְׁ

ַת  ָהֱאִליִלים ָכרות ִיָכֵרתּון. לְׁ ץ. וְׁ ַהֲעִביר ִגּלּוִלים ִמן ָהָארֶׁ ֵקן לְׁ

נ ַהפְׁ ָך לְׁ מֶׁ אּו ִבשְׁ רְׁ ֵני ָבשר ִיקְׁ ָכל בְׁ כּות ַשַּדי. וְׁ ַמלְׁ יָך ות עוָלם בְׁ ֵאלֶׁ

ָך ִתכְׁ  ֵבי ֵתֵבל. ִכי לְׁ עּו ָכל יושְׁ ֵידְׁ ץ. ַיִכירּו וְׁ ֵעי ָארֶׁ ַרע ָכל ָכל ִרשְׁ

. ִתָשַבע ָכל ָלשון.בֶׁ  ךְׁ בוד רֶׁ ִלכְׁ ִיפלּו. וְׁ עּו וְׁ רְׁ ָפנֶׁיָך ה' ֱאלֵהינּו ִיכְׁ  לְׁ

לוךְׁ עֲ  ִתמְׁ ָך. וְׁ כּותֶׁ ת על ַמלְׁ לּו ֻכָּלם אֶׁ ָקר ִיֵתנּו. ִויַקבְׁ ָך יְׁ ם ִשמְׁ ֵליהֶׁ

ֵמי ַעד ִת  עולְׁ ָך ִהיא ּולְׁ ּלְׁ כּות שֶׁ ד. ִכי ַהַמלְׁ עוָלם ָועֶׁ ֵהָרה לְׁ לךְׁ מְׁ מְׁ

תורָ  ָכבוד. ַכָכתּוב בְׁ ד: בְׁ עָלם ָועֶׁ לךְׁ לְׁ ָך. ה' ִימְׁ ָהָיה ה' תֶׁ נֱֶׁאַמר. וְׁ וְׁ

חָ  מו אֶׁ ָחד ּושְׁ יֶׁה ה' אֶׁ ץ. ַביום ַההּוא ִיהְׁ ךְׁ ַעל ָכל ָהָארֶׁ לֶׁ מֶׁ  ד:לְׁ

 

ָת: ע ָהָדר ָלָבשְׁ אד. הוד וְׁ ָת מְׁ ת ה'. ה' ֱאלַהי ָגַדלְׁ ִשי אֶׁ ִכי ַנפְׁ ה אור ָברְׁ טֶׁ

ה ַבַמִים ֲעִליוָתיו. ַהּשם ָקרֶׁ ִריָעה: ַהמְׁ ה ָשַמִים ַכיְׁ ָמה. נוטֶׁ ם ָעִבי ַכּשלְׁ

ָתיו אֵ  ָשרְׁ ָאָכיו רּוחות. מְׁ ֵפי רּוַח: עשה ַמלְׁ ַהֵּלךְׁ ַעל ַכנְׁ כּובו. ַהמְׁ  ש לֵהט:רְׁ

בּוש ִכִסי הום ַכּלְׁ ד: תְׁ כונֶׁיָה. ַבל ִתמוט עוָלם ָועֶׁ ץ ַעל מְׁ רֶׁ תו. ַעל ָיַסד אֶׁ

ָך ֵיָחֵפזּון:  נּוסּון. ִמן קול ַרַעמְׁ ָך יְׁ דּו ָמִים: ִמן ַגֲעָרתְׁ ַיֲעלּו ָהִרים ַיַעמְׁ

ָת ַבל ַיעֲ  בּול שמְׁ ם: גְׁ ָת ָלהֶׁ קום זֶׁה ָיַסדְׁ ל מְׁ ָקעות. אֶׁ דּו בְׁ ברּון. ָהִרים ֵירְׁ

ָחִלים. ֵבין הָ  ָיִנים ַבנְׁ ַשֵּלַח ַמעְׁ ץ: ַהמְׁ ַכסות ָהָארֶׁ ֻשבּון לְׁ ַהֵּלכּון: ַבל יְׁ ִרים יְׁ

תו שָדי. קּו ָכל ַחיְׁ ָמָאם:  ַישְׁ ָרִאים צְׁ רּו פְׁ בְׁ םִישְׁ כ ֲעֵליהֶׁ ון. עוף ַהָשַמִים ִישְׁ

נּו קול:  ִרי ַמֲעשיָך ִת ִמֵבין ֳעָפאִים ִיתְׁ ה ָהִרים ֵמֲעִליוָתיו. ִמפְׁ קֶׁ שַבע ַמשְׁ

ץ:   ָהָארֶׁ

ם ִמן חֶׁ הוִציא לֶׁ ֵעשב ַלֲעבוַדת ָהָאָדם. לְׁ ֵהָמה. וְׁ ִמיַח ָחִציר ַלבְׁ ץ:  ַמצְׁ ָהָארֶׁ

ַבב ֱאנוש ם לְׁ חֶׁ לֶׁ ן. וְׁ ִהיל ָפִנים ִמָשמֶׁ ַהצְׁ ַבב ֱאנוש. לְׁ שַמח לְׁ ַיִין יְׁ ָעד: וְׁ  ִיסְׁ

קַ  ר ָשם ִצֳפִרים יְׁ ר ָנָטע: ֲאשֶׁ ָבנון ֲאשֶׁ ֵזי לְׁ עּו ֲעֵצי ה'. ַארְׁ ֲחִסיָדה  ֵננּו.ִישבְׁ

פַ  ה ַלשְׁ סֶׁ ָלִעים ַמחְׁ ֵעִלים. סְׁ בוִהים ַליְׁ רוִשים ֵביָתּה: ָהִרים ַהגְׁ ִנים: בְׁ

ךְׁ ִויִהי לָ  ת חשֶׁ בואו: ָתשֶׁ ש ָיַדע מְׁ מֶׁ מוֲעִדים. שֶׁ ָלה. בו ָעשה ָיֵרַח לְׁ יְׁ

ַבֵקש ֵמֵאל ף. ּולְׁ ִפיִרים שֲאִגים ַלָטרֶׁ תו ָיַער: ַהכְׁ מש ָכל ַחיְׁ לָ  ִתרְׁ ם: ָאכְׁ

ָפעֳ  ָבצּון: ֵיֵצא ָאָדם לְׁ עונָתם ִירְׁ ל מְׁ אֶׁ ש ֵיָאֵספּון. וְׁ מֶׁ ַרח ַהשֶׁ לו. ִתזְׁ

ָמה ָעשיָת. ָחכְׁ ב: ָמה ַרבּו ַמֲעשיָך ה'. ֻכָּלם בְׁ ַלֲעבוָדתו ֲעֵדי ָערֶׁ ָאה  וְׁ ָמלְׁ

ַחב ָיַדִים. ָינֶָׁך: זֶׁה ַהָים ָגדול ּורְׁ ץ ִקנְׁ ָפר. חַ  ָהָארֶׁ ֵאין ִמסְׁ ש וְׁ מֶׁ יות ָשם רֶׁ

דלות: ָשם ַטנות ִעם גְׁ ק בו: קְׁ שחֶׁ ָת לְׁ ָיָתן זֶׁה ָיַצרְׁ ַהֵּלכּון. ִלוְׁ ֻכָּלם  ֳאִניות יְׁ

ַתח ָידְׁ  קטּון. ִתפְׁ ם ִילְׁ ִעתו: ִתֵתן ָלהֶׁ ָלם בְׁ שֵברּון. ָלֵתת ָאכְׁ יָך יְׁ ָך ֵאלֶׁ

ָועּון ִתיר ָפנֶׁיָך ִיָבֵהלּון. תֵסף רּוָחם ִיגְׁ עּון טוב: ַתסְׁ ל ֲעָפָרם ִישבְׁ אֶׁ . וְׁ

ב ִהי כְׁ ֵני ֲאָדָמה: יְׁ ַחֵּדש פְׁ ַשַּלח רּוֲחָך ִיָבֵראּון. ּותְׁ שּובּון: תְׁ עוָלם. יְׁ וד ה' לְׁ

יֱֶׁעָשנ ָהִרים וְׁ ָעד. ִיַגע בֶׁ ץ ַוִתרְׁ ַמֲעשיו: ַהַמִביט ָלָארֶׁ ּו: ָאִשיָרה ִישַמח ה' בְׁ

עוִדי: יֱֶׁערַ  ָרה ֵלאלַהי בְׁ ַחָיי. ֲאַזמְׁ שַמח בה':לה' בְׁ  ב ָעָליו שיִחי. ָאנִכי אֶׁ

ת ה ִשי אֶׁ ִכי ַנפְׁ ָשִעים עוד ֵאיָנם. ָברְׁ ץ. ּורְׁ ' ִיַתמּו ַחָטִאים ִמן ָהָארֶׁ

לּוָיּה:  ַהלְׁ


