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שחרית ליום חול ולראש חודש ביום חול
ברכות
אתנִ י
ּמֹותיְ ,שהֹוצֵ ָ
בֹותי וְ ִא ַ
אלֹוהי וֵאלֹוהֵ י אֲ ַ
ַ
מֹודָ ה/מֹודֶ ה אֲ נִי ְלפָ נֶיָך ,ה'
אֹורה .בָ רּוך ַא ָתה ה' ְמחַ יֵה הַ ּמֵ ִתים.
מֵ אֲ ֵפלָה לְ ָ
לֹוהינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,הַ ּמַ ִתיר ַכבְ לֵי שֵ ינָהַ ,ה ְּמשַ ְמ ֵרנִ י כְ ִאישֹון
בָ רּוך ַא ָתה ה' אֱ ֵ
ּפֹות ַח שַ ע ֲֵרי ִמזְ ָרח ,הַ ּמַ ֲעלֶה עֲמּוד שַ חַ ר ַלכֹּל ,הַ ּמֵ ִאיר ְלכָ ל הָ עֹו ָלם
בַ ת עַ יִ ן ,הַ ֵ
ּותנּומָ ה ֵמעַ פְ ֲע ַפי.
כֻּלֹו בִ כְ בֹודֹוַ ,הּמַ עֲבִ יר שֵ ינָה מֵ עֵ ינַי ְ
ֹלהים עָ ָשה אֹּתֹו.
ֹלהים ָא ָדם בִ ְדמּות אֱ ִ
ֶזה סֵ ֶפר תֹו ְלדֹּת ָאדָ ם :בְ יֹום בְ ר ֹּא אֱ ִ
ָז ָכר ּונ ְֵקבָ ה בְ ָר ָאםַ ,ו ְיבָ ֶרְך א ָֹּתם ,וַ י ְִק ָרא ֶאת ְשמָ ם ָאדָ ם בְ יֹום ִהבָ ְר ָאם.
את ָאדָ ם הָ ִראשֹון בִ ְדמּותֹו
לֹוהינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,אֲ שֶ ר בָ ָר ָ
בָ רּוך ַא ָתה ה' אֱ ֵ
בְ צַ לְמֹו.
אֹותי ָאדָ םִ ,איש ִ /אשָ ה,
את ִ
לֹוהינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם אֲ שֶ ר בָ ָר ָ
בָ רּוך ַא ָתה ה' אֱ ֵ
י ְִש ָר ֵאל ,וְ חָ פְ ִשי.
אתי ֶאת עֵ ינַי הַ י ְֹּשבִ י בַ שָ מָ ִיםִ :הנֵה כְ עֵ ינֵי עֲבָ ִדים ֶאל
ִשיר הַ ּמַ עֲלֹות ֵאלֶ יָך נ ָָש ִ
יַד אֲ דֹונֵיהֶ ם כְ עֵ ינֵי ִשפְ חָ ה ֶאל יַד גְ בִ ְר ָתּה ֵכן עֵ ינֵינּו ֶאל ה' אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ד שֶ ְיחָ נֵנּו:
ּובְ י ְָדָך ְלגַדֵ ל ּו ְלחַ ֵזק ַלכֹּל:
בֹותי
ֹלהי אֲ ַ
אתי לְָךְ .י ִהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶיָך ,ה' אֱ ֹלהַ י וֵ א ֵ
ִרבֹון כָל הָ עֹו ָל ִמים ,חָ טָ ִ
ּמֹותיֶ ,ש ִת ֵתן לִ י ֵלב טֹוב ,יֵצֶ ר טֹוב ,עַ ִין טֹובָ ה וְ רּוחַ ְנמּו ָכהַ .אל יִ ְתחַ ֵלל
וְ ִא ַ
יתי ְלהַ כְ ִרית וְ ל ֹּא
ִש ְמָך בִ י ,וְ ַאל ַת ֲע ֵֹּש ִני ִשיחָ ה בְ פִ י הַ בְ ִריֹות ,וְ ַאל ְת ִהי ַאחֲ ִר ִ
ִת ְק ָו ִתי לְ מַ ָּפח ֶנ ֶפשַ .הצִ ילֵ ִני ִמכָל דָ בָ ר ָרע ,וְ ַאל ַת ְרגִ יל בִ לְשֹו ִני ְר ִמ ָיה .וְ ַאל
ַתצְ ִרי ֵכנִ י ִל ְידֵ י ַמ ְתנַת בָ שָ ר ָודָ ם.

תלמוד תורה
הַ ְקהֵ ל ֶאת הָ עָ ם ,הָ אֲ נ ִָשים וְ הַ נ ִָשים וְ ַהטַ ף וְ ג ְֵרָך אֲ שֶ ר בִ ְשעָ ֶריָך ,לְ ַמעַ ן י ְִש ְמעּו
תֹורה
ֹלהיכֶם ,וְ שָ ְמרּו ַל ֲעשֹות ֶאת כָל ִדבְ ֵרי הַ ָ
ּולְמַ עַ ן ִיל ְְמדּו ,וְ י ְָראּו ֶאת ה' אֱ ֵ
הַ ז ֹּאת.
תֹורה  :ברכה לפני לימוד או קריאת התורה
בִ ְרכֹות הַ ָ
תֹורה ִמן הַ שָ ַמיִם וְ חַ יֵי עֹול ִָמים
נֹותן ָ
לֹוהינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ַה ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֵ
ּפֶרק
תֹורה[ .נ ָֻּסח ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל ַהנ ְִמצָ א ְב ַמ ֶסכֶת סֹופְ ִרים ֶ
נֹותן הַ ָ
רֹומים ,בָ רּוְך ַא ָתה ה' ֵ
ִמ ְּמ ִ

יג הַ ָלכָ ה ה  -ו]

ניתן לבחור קטעים ללימוד כל יום:
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ּובְ ֻּקצְ ְרכֶם ֶאת ְקצִ יר ַא ְרצְ כֶם ל ֹּא ְת ַכ ֶלה ּפְ ַאת שָ ְדָך
ויקרא פרק כג ,כב
בְ ֻּקצְ ֶרָך וְ לֶ ֶקט ְק ִצ ְירָך ל ֹּא ְת ַל ֵקט ֶלעָ נִי וְ לַ גֵר ַת ֲעזֹּב א ָֹּתם אֲ נִי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם:
משנה מסכת פאה פרק א
כּורים ,וְ הָ ֵר ָאיֹוןּ ,וגְ ִמילּות
(א) ֵאלּו ְדבָ ִרים שֶ ֵאין ָלהֶ ם ִשעּור .הַ ּפ ֵָאה ,וְ ַהבִ ִ
רֹותיהֶ ן בָ עֹו ָלם הַ ֶזה
תֹורהֵ .אלּו ְדבָ ִרים שֶ ָאדָ ם אֹוכֵל ֵּפ ֵ
חֲ סָ ִדים ,וְ ַת ְלמּוד ָ
וְ הַ ֶק ֶרן ַקי ֶֶמת לֹו ָלעֹולָ ם הַ בָ א .כִ בּוד ָאב ו ֵָאםּ ,וגְ ִמילּות חֲ סָ ִדיםַ ,והֲ בָ ַאת
תֹורה כְ ֶנגֶד ֻּכלָם:
שָ לֹום בֵ ין ָאדָ ם ַלחֲ בֵ רֹו וְ ַת ְלמּוד ָ
(ב) ֵאין ּפֹוחֲ ִתין ַלּפֵ ָאה ִמ ִש ִשים ,וְ ַאף עַ ל ּפִ י ֶש ָא ְמרּו ֵאין ַלּפ ֵָאה ִשעּור .הַ כֹּל
לְפִ י גֹּדֶ ל הַ שָ דֶ הּ ,ו ְלפִ י רֹּב הָ ֲע ִנ ִייםּ ,ו ְלפִ י רֹּב ָה ֲע ָנ ָוה:
נֹותנִ ין ּפֵ ָאה ִמ ְת ִחלַ ת הַ שָ דֶ ה ּומֵ ֶא ְמצָ עָ ּהַ .רבִ י ִש ְמעֹון אֹומֵ רּ ,ובִ לְ בַ ד שֶ ִי ֵתן
(ג) ְ
בַ סֹוף כ ִַשעּורַ .רבִ י ְיהּודָ ה אֹומֵ רִ ,אם ִשיֵר ֶק ַלח ֶאחָ ד ,סֹומֵ ְך לֹו ִמשּום ּפֵ ָאה
נֹותן ֶאלָא ִמשּום הֶ פְ ֵקר:
וְ ִאם ָלאוֵ ,אינֹו ֵ
ספרא קדושים פרשה א
(ט) ל ֹּא ְת ַכלֶה ּפְ ַאת ָש ְדָך ,וְ ֵאין ּפ ֵָאה ֶאלָ א ֵמחֲ מַ ת הַ כִ ילּוי ,וְ ֵאין ֵּפ ָאה ֶא ָלא
שֶ יֵש ָלּה שֵ ם ,וְ ֵאין ֵּפ ָאה ֶא ָלא בַ סֹוףִ ,מכָ אן ָא ְמרּו נ ַָתן בֵ ין בַ ְת ִח ָלה בֵ ין
בְ ֶא ְמצַ ע הֲ ֵרי זֹו ּפֵ ָאהּ ,ובִ ְלבַ ד שֶ ל ֹּא ִיפחֹות בָ ַאחֲ רֹונָה ֶאחָ ד ִמ ִש ִשים.
תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פאה פרק ד
ָתנִ י בְ שֵ ם ַרבִ י ִש ְמעֹון ִמּפְ נַי חֲ ִמשָ ה ְדבָ ִרים ל ֹּא ִי ֵתן ָאדָ ם ּפ ֵָאה ֶאלָ א בַ סֹוף
ּומּפְ נֵי מַ ְר ִאית עַ ִין
ּומּפְ נֵי הַ ַרמָ ִאין ִ
ּומּפְ נֵי בִ טּול ֲע ִניִ ים ִ
שָ דֵ הּו ִמּפְ נֵי ֶג ֶזל עֲנִ ִיים ִ
תֹורה ל ֹּא ְת ַכ ֶלה ּפְ ַאת שָ ְדָךִ .מּפְ נֵי ֶג ֶזל ֲע ִניִ ים כֵיצַ ד שֶ ל ֹּא ִי ְר ֶאה
ּומּפְ נֵי שֶ ָא ְמ ָרה ָ
ִ
ָאדָ ם ֶאת הַ שָ עָ ה ּפְ נּויָה וְ י ֹּאמַ ר לְקרֹובֹו עָ נִ י ב ֹּא וְ טֹול ְלָך ֶאת הַ ּפ ֵָאהִ ,מּפְ נֵי
אֹומ ִרים עַ כְ ָשו
ּומשָ ְמ ִרין ָכל הַ יֹום וְ ְ
יֹושבִ ין ְ
בִ טּול ֲע ִניִ ים כֵיצַ ד שֶ ל ֹּא ְיהּו עֲנִ יִים ְ
נֹותן ּפֵ ָאהִ ,מּפְ נֵי הָ ַרּמָ ִאים ֵכיצַ ד שֶ ל ֹּא י ֹּאמַ ר כְ בָ ר
נֹותן ּפֵ ָאה עַ כְ שָ ו הּוא ֵ
הּוא ֵ
בֹורר ֶאת הַ ָי ָפה ּומֹוצִ יא ֶאת הָ ָרעִ ,מּפְ נֵי מַ ְר ִאית ָהעַ ִין כֵיצַ ד
נ ַָת ִתי ּפ ֵָאה וְ יהֵ א ֵ
אֹומ ִרים ָראּו ֵה ַאְך ָקצַ ר ִאיש ּפְ לֹו ִני ָשדֵ הּו וְ ל ֹּא
שֶ ל ֹּא ְיהּו הָ עֹובְ ִרים וְ ַהשָ בִ ים ְ
תֹורה ל ֹּא ְת ַכ ֶלה ּפְ ַאת שָ ְדָך:
ִהנִיחַ ּפֵ ָאה ָל ֲע ִניִ ים ּו ִמּפְ נֵי שֶ ָא ְמ ָרה ָ
תֹורה  :ברכה אחרי לימוד או קריאת התורה
בִ ְרכֹות הַ ָ
[בְ ָרכָה ַאחֲ רֹונָה נֻּסָ ח ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל בַ ִסדּור שֶ ל הַ ָרב רוט זצ"ל]

תֹורה הַ ז ֹּאת וְ ִק ְדשָ ּה וְ ָרצָ ה
בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ לֹוהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹו ָלם ,אֲ שֶ ר בָ חַ ר בַ ָ
תֹורה.
נֹותן הַ ָ
בְ עֹו ֶֹּשיהָ  .בָ רּוך ַא ָתה ה' ֵ

[בְ מַ סֶ כֶת סֹופְ ִרים כדלעיל וְ גֹולֵל וְ אֹומֵ ר] ,בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ לֹוהֵ ינּו מֶ ֶלְך הָ עֹולָ ם אֲ שֶ ר נ ַָתן
תֹורה.
נֹותן ַה ָ
תֹורת אֱ ֶמת וְ חַ יֵי עֹולָם נָטַ ע בְ תֹוכֵנּו ,בָ רּוְך ַא ָתה ה' ֵ
לָנּו ַ
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ֵס ֶדר ְק ִריאַ ת ְש ַמע
הֹושיעָ ה,
וְ הּוא ַרחּום ְי ַכּפֵר עָ ֹון וְ ל ֹּא י ְַש ִחית ,וְ ִה ְרבָ ה ְלהָ ִשיב ַאּפֹו .ה' ִ
הַ ּמֶ לְֶך ַי ֲענֵנּו בְ יֹום ָק ְר ֵאנּו.
אֹומר :בָּ ְרכּו אֶ ת ה' הַ ְמב ָֹּרְך
ֲש ָּרה הש"ץ ֵ
בָּ ע ָּ

בָ ְרכִ י נַפְ ִשי ֶאת ה' הַ ְּמב ָֹּרְך ְלעֹולָם וָעֶ ד.
ּובֹורא חֹּשֶ ְך ,עֹּשֶ ה שָ לֹום
ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה'  ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,יֹוצֵ ר אֹור
אפֶל ָאמַ ר ַוי ִֶהי.
ּובֹורא ֶאת הַ כֹּל .אֹור עֹולָם אֹוצַ ר חַ יִים :אֹורֹות מֵ ֹּ
ֵ
אשית.
המחַ דֵ ש בְ כָל יֹום ָת ִמיד מַ עֲשֵ ה בְ ֵר ִ
הַ ּמֵ ִאיר ל ָָא ֶרץ וְ לַדָ ִרים עָ ֶליהָ ְ ,
כ ָָאמּור :וְ ִהנֵה כְ בֹוד אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָר ֵאל בָ א ִמדֶ ֶרְך הַ ָק ִדים וְ קֹולֹו כְ קֹול מַ יִם
אֹורְך ּוכְ בֹוד ה'
אֹורי כִ י בָ א ֵ
קּומי ִ
ירה ִמכְ בֹּדֹו :וְ נֶאֱ מַ רִ :
ַרבִ ים וְ הָ ָא ֶרץ הֵ ִא ָ
עָ ַליְִך ָז ָרח :בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,יֹוצֵ ר הַ ְּמאֹורֹות.
בֹותינּו
ַאהֲ בָ ת עולם אֲ הַ בְ ָתנּו ,חֶ ְמלָה גְ דֹו ָלה חָ מַ ל ְָת עָ לֵינּו .בַ עֲבּור אֲ ֵ
ּמֹותינּו שֶ בָ ְטחּוַ ,ו ְתל ְַּמדֵ נו חֻּ ֵקי חַ יִים ,כֵן ְתחָ נֵנּוַ .רחֵ ם עָ לֵינּו וְ ֵתן
וְ ִא ֵ
תֹור ֶתָך בְ ַאהֲ בָ ה.
מד ּו ְל ַלּמֵ דֶ ,את כָל ִדבְ ֵרי ַתלְמּוד ָ
ל ְִשמֹּר ַלעֲשֹות ִל ְל ֹּ
תֹור ֶתָך ,וְ דַ בֵ ק לִבֵ נּו לְעַ בְ ְדָך בְ אֱ מֶ תּ ,ו ְניָחֶ ְדָך בְ י ְִר ָאהְ ,משְֹּך
וְ הָ ֵאר עֵ ינֵינּו בְ ָ
צּוריםַ ,כ ָכתּוב :וְ ַאהֲ בַ ת
הֹודיעַ ַאהֲ בָ ְתָך בָ נּו לְעֵ ינֵי כָל הַ ְי ִ
עָ ֵלינּו חַ ְס ְדָךְ ,ל ִ
עֹולָם אֲ הַ בְ ִתיְך עַ ל כֵן ְמשַ כְ ִתיְך חָ סֶ ד .בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֹוהֵ ב ֶאת עַ ּמֹו
י ְִש ָר ֵאל.
יחיד אומרֵ :אל מֶ לְֶך נֶאֱ מָ ן

ֹלהינּו ֥ה' אֶ ָּ ָֽחד:
ְש ַ ַ֖מע י ְִש ָּר ֵ ֵ֑אל ֥ה' אֱ ֵ ַ֖
בלחש :בָּ רּוְך ֵשם כְ בֹוד מַ ְלכּותֹו ְלעֹולָּ ם וָּעֶ ד.

ּובכָּל־נ ְַפ ְשָךַ֖
ָּל־לבָּ ְבָך֥ ְ
ֹלהיָך ְבכ ְ
ו ְָּאהַ ְב ָּ֔ ָּת ֵ ַ֖את ה' אֱ ֶ ֵ֑
ָּל־מאֹ ֶ ָֽדָך :וְהָּ י֞ ּו ַה ְדבָּ ִרים ָּהאֵֵ֗ לֶ ה אֲ ֶֶׁ֨שר אָּ נ ִ ִֹ֧כי ְמצַ ּוְ ָךָ֛
ּובכ ְ
ְ
ל־לבָּ ֶ ָֽבָך :ו ְִשנַנְ ָּתם ְלבָּ ֶָּ֔ניָך ו ְִדבַ ְר ָּ ַ֖ת ָּ ֵ֑בם ְב ִש ְב ְתָךָ֤
הַ יַ֖ ֹום עַ ְ
ּוק ַש ְר ָּ ֥תם
קּומָךְ :
ּוב ֶ ָֽ
ּובלֶ כְ ְתָך בַ ֶָּ֔ד ֶרְך ּוָֽ ְב ָּשכְ ְבָךַ֖ ְ
יתָךֶ֙ ְ
ְבבֵ ֶ ֶ֙
ְל ַ֖אֹות עַ ל־י ֶ ֵָּ֑דָך וְהָּ י֥ ּו ְלטֹ טָּ פַֹ֖ ת ֵ ֥בין עֵ ֶינָֽיָךּ :וכְ ַת ְב ָּ ָ֛תם עַ ל־
ּוב ְשעָּ ֶ ָֽריָך:
יתָך ִ
ְמזֻז֥ ֹות בֵ ֶ ַ֖
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ֹותי אֲ ֶ ִ֧שר אָּ נ ִ ָֹ֛כי ְמצַ ּוֶ ֥ה
ל־מצְ ָּ֔ ַ
מעַ ִת ְש ְמעּוֶ֙ אֶ ִ
ם־ש ָ֤ ֹ
וְהָּ ֵָּ֗יה ִא ָּ
ּולעָּ ְב ָּ֔דֹו ְבכָּל־
ת־ה' אֱ ָֹֽלהֵ יכֶםֶ֙ ְ
ָ֤
אֶ ְתכֶ ַ֖ ם הַ יֵ֑ ֹום ְלאַ הֲ ֞ ָּבה אֶ
ּובכָּל־נ ְַפ ְש ֶ ָֽכםְ :ונ ַָּת ִ ִ֧תי ְמ ַ ָֽטר־אַ ְרצְ כֶ ָ֛ם ְב ִע ַ֖תֹו
ְלבַ ְבכֶ ַ֖ם ְ
ּומ ְל ֵ֑קֹוש וְאָּ סַ ְפ ָּת ְד ָּג ֶָּ֔נָך ו ִ ְָֽתיר ְֹשָךַ֖ ְויִצְ הָּ ֶ ָֽרָךְ :ונ ַָּת ִ ָ֛תי
יֹורה ַ
ֶ
ְש ָּ ָֽב ְע ָּתִ :ה ָּ ָֽש ְמרּו לָּ ֶָּ֔כם
ֵ ֥ע ֶשב ְב ָּש ְדָךַ֖ ִל ְבהֶ ְמ ֶ ֵ֑תָך וְאָּ כ ְַל ָּ ַ֖ת ו ָּ
ֹלהים אֲ חֵ ִ ָּ֔רים
ֶ ֥פן י ְִפ ֶ ַ֖תה ְלבַ ְבכֶ ֵ֑ם וְסַ ְר ֵ֗ ֶתם ַועֲבַ ְד ֶתםֶ֙ אֱ ִ
ף־ה' בָּ ֵֶ֗כם וְעָּ ַ ָ֤צר אֶ ת־
ִיתם לָּ ֶ ָֽהם :וְחָּ ָּ ֶׁ֨רה אַ ֜
ו ְִה ְש ַתחֲ ו ֶ ַ֖
ְבּולֵּ֑ה
הַ ָּש ַ ֶ֙מיִםֶ֙ ו ְָֽל ֹא־י ְִהיֶ ה ָּמטָָּּ֔ ר ו ְָּהאֲ ָּד ָּ֔ ָּמה ֥ל ֹא ִת ֵ ַ֖תן אֶ ת־י ָּ
ֹתן
וַאֲ בַ ְד ֶתם ְמהֵ ָּ ֵ֗רה ֵמעַ ֶ֙ל הָּ ָּא ֶרץ הַ טֹ ָּ֔ ָּבה אֲ ֶ ֥שר ַ֖ה' נ ֵ ֥
ל־לבַ ְבכֶ ַ֖ם ו ַ ְָֽעל־
ת־דבָּ ַרי אֵָּ֔ לֶ ה עַ ְ
ְש ְמ ֶתםֶ֙ אֶ ְ
לָּ ֶ ָֽכם :ו ַ
ּוק ַש ְר ֶׁ֨ ֶתם אֹ ָּ ָ֤תם ְלאֹותֶ֙ עַ ל־י ְֶד ֶָּ֔כם ו ְָּהי֥ ּו
נ ְַפ ְשכֶ ֵ֑ם ְ
ת־בנֵיכֶ ַ֖ם
ְ
ֵיכם :ו ְִל ַמ ְד ֶ ֥תם אֹ ָּ ָ֛תם אֶ
ְלטֹוטָּ פַֹ֖ ת ֵ ֥בין עֵ ינ ֶ ָֽ
ּובלֶ כְ ְתָך בַ ֶָּ֔ד ֶרְך ּוָֽ ְב ָּשכְ ְבָךַ֖
יתָךֶ֙ ְ
ְל ַד ֵבר ָּ ֵ֑בם ְב ִש ְב ְתָךָ֤ ְבבֵ ֶ ֶ֙
ּוב ְשעָּ ֶ ָֽריָך:
יתָך ִ
ל־מזּוז֥ ֹות בֵ ֶ ַ֖
קּומָךּ :וכְ ַת ְב ָּ ָ֛תם עַ ְ
ּוב ֶ ָֽ
ְ
ִימי ְבנֵי ֶָּ֔כם עַַ֚ ל ָּ ָֽהאֲ ָּד ָּ֔ ָּמה אֲ ֶֶׁ֨שר
ְל ֶׁ֨ ַמעַ ן י ְִר ָ֤בּו י ְֵמיכֶםֶ֙ ו ֵ
ימי הַ ָּש ַ ַ֖מיִם עַ ל־
ֹתיכֶ ַ֖ם לָּ ֵתת לָּ ֶ ֵ֑הם כִ ֵ ֥
נִ ְש ַ ִ֧בע ָ֛ה' לַ אֲ ב ֵ
הָּ ָּ ָֽא ֶרץ:
ל־ב ֵנָ֤י י ְִש ָּראֵ ֶ֙ל
מרַ :ד ֞ ֵבר אֶ ְ
ֹשה לֵ א ָֽ ֹ
אמר ַ֖ה' אֶ ל־מ ֶ ֥
ו ַ֥י ֹ ֶ
יהם
יצת עַ ל־כַנְ ֵ ֥פי ִבגְ ֵד ֶ ַ֖
וְאָּ ַמ ְר ָּת אֲ לֵ ָּ֔ ֶהם וְעָּ ֶׁ֨שּו לָּ ֶ ֥הם צִ ִ ָ֛
יצת הַ כָּנָּ ַָ֖֖ף ְפ ִ ֥תיל ְת ֵ ָֽכלֶ ת :וְהָּ יָּ ה
ֹתם וְנָּ ְ֥תנָ֛ ּו עַ ל־ צִ ִ ֥
ְל ֹדר ָּ ֵ֑
ָּל־מצְ ֹות ָּ֔ה'
יתם אֹ ֵ֗תֹו ּוזְ כ ְַר ֶתםֶ֙ אֶ ת־כ ִ
ת ְּור ִא ֶ
לָּ כ ֶ֘ם ְלצִ יצִ ֒
א־ת ֜תּורּו אַ חֲ ֵ ָ֤רי ְלבַ ְבכֶםֶ֙ וְאַ חֲ ֵרי
יתם אֹ ָּ ֵ֑תם ו ְָֽל ֹ ָּ
ַוע ֲִש ֶ ַ֖
יהםְ :ל ַמעַ ן ִתזְ כְ ָּ֔רּו
ֵ ָֽעינֵי ֶָּ֔כם אֲ ֶשר־אַ ֶ ֥תם ז ִֹנַ֖ים אַ חֲ ֵר ֶ ָֽ
יכם:
ִיתם ְקד ִ ַֹ֖שים ֵ ָֽלאֹלהֵ ֶ ָֽ
ֹותי ו ְִהי ֶ ֥
ָּל־מצְ ָּ ֵ֑
יתם אֶ ת־כ ִ
ַוע ֲִש ֶ ַ֖
אתי אֶ ְתכֶםֶ֙ ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַ ָּ֔ריִם
הֹוצ ִ
אֲ ֞ ִני ה' אֱ ָֹֽלהֵ י ֵֶ֗כם אֲ ֶֶׁ֨שר ֵ ָ֤
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יכם:
אֹלהים אֲ ִנַ֖י ֥ה' אֱ ֹלהֵ ֶ ָֽ
ִל ְהי֥ ֹות לָּ כֶ ַ֖ם לֵ ִ ֵ֑

לפסוק זה יש לצרף את

המלה אֱ ֶמת [כשהש"ץ מתפלל בקול רם הוא מסיים :ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם אֱ ֶמת]
[אֱ מֶ ת] וְ יַצִ יב וְ נָכֹון וְ ַקיָם וְ יָשָ ר וְ נֶאֱ מָ ן וְ טֹוב הַ דָ בָ ר הַ זֶה עָ לֵינּו וְ עַ ל
דֹורֹותינּו ,וְ עַ ל כָל דֹורֹות י ְִש ָר ֵאל
ֵ
מֹותינּו ,עַ ל בָ ֵנינּו וְ עַ ל
בֹותינּו וְ ִא ֵ
אֲ ֵ
עֲבָ דֶ יָך ,עַ ל הָ ִראשֹונִים וְ עַ ל הָ ַאחֲ רֹונִים לְעֹולָם וָעֶ ד ,חֹּק וְ ל ֹּא ַי ֲעבֹּר .אֱ מֶ ת
ּמֹותינּו ,לְמַ עַ ן ִש ְמְך גְ ָא ֵלנּו
בֹותינּו וְ ִא ֵ
שֶ ַא ָתה הּוא ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
ֹלהים זּו ָל ֶתָך.
מֹותינּו ֵאין אֱ ִ
בֹותינּו וְ ִא ֵ
כְ ג ַָא ְל ָת ֶאת אֲ ֵ
ירם בְ תֹוכֹו בֶ חָ ָרבָ ה,
מֹותינּוַ ,ו ַת ֲעבִ ֵ
בֹותינּו וְ ִא ֵ
יָם סּוף בָ ַקעְ ָת ִמלִפְ נֵי אֲ ֵ
רֹודפֵי עַ ְּמָך בְ יָם סּוף
שמ ֹּאלָם ,וְ ֶאת ְ
ּומ ְ ֹּ
ימינָם ִ
וְ הַ ּמַ יִם ָלהֶ ם חֹומָ ה ִמ ִ
רֹוממּוָךִ ,יחֲ דּוָך,
ּומריָם :בֵ ְרכּוָך ,גִ ְדלּוָךְ ,
ִטבַ עְ ָת .שָ ם ִשבְ חּו מֹּשֶ הַ ,אהֲ רֹּן ִ
מכָה נ ְֶאדָ ר
מכָה בָ ֵאלִם ,ה'ִ ,מי ָכ ֹּ
וְ ָא ְמרּו ֻּכ ָלם יַחַ ד בְ ִש ְמחָ ה ַרבָ הִ ,מי ָכ ֹּ
כּותָך ִקבְ לּו ֲעלֵיהֶ ם וְ עַ ל דֹורֹו ָתם,
נֹורא ְת ִהֹּלת ,עֹּשֵ ה ֶפ ֶלאּ .ומַ ְל ְ
בַ קֹּדֶ שָ ,
ָלכֵן ָא ְמרּוֶ :זה צּור י ְִשעֵ נּוּ .פָצּו ֶפה וְ ָא ְמרּו :ה' מַ ְל ֵכנּו ּובֹו י ְִשמַ ח לִבֵ נּו
וְ ָתרּום ַק ְרנֵנּו בִ ישּועָ תו .גֹּאֲ לֵנּו ה' צְ בָ אֹות ְשמֹוְ ,קדֹוש י ְִש ָר ֵאל .הּוא
ִיגְ ָאלֵנּו גְ אֻּ ָלה ְשלֵמָ ה .בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,צּור י ְִש ָר ֵאל וְ גֹואֲ לֹו.
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תפילת העמידה
אֲ ֹּדנָיְ ,ש ָפ ַתי ִתפְ ָתח ּופִ י יַגִ יד ְת ִהל ֶָתָך.
ּמֹותינּו ,אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
אֱ ֹלהֵ י ִיצְ חָ קֵ ,ואֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב ,אֱ ֹלהֵ י שָ ָרה ,אֱ ֹלהֵ י ִרבְ ָקה ,אֱ ֹלהֵ י ָרחֵ ל
נֹוראֵ ,אל עֶ לְיֹון ,קֹונֵה שָ מַ יִם
ֵואֹלהֵ י ל ֵָאה ,הָ ֵאל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור וְ הַ ָ
ּמֹותינּוִ ,מבְ טָ חֵ נּו בְ כָל דֹור ָודֹור.
בֹותינּו וְ ִא ֵ
ָו ֶא ֶרץְ ,מגִ ֵננּו ּומָ גֵן אֲ ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ ָרה.
ּומֹוריד
ִ
ַא ָתה גִ בֹור וְ ֵאין ָכמֹוָך ,חָ ָזק וְ ֵאין זּול ֶָתָך ,מַ ִשיב הָ רּוחַ
משמיני עצרת :הַ גֶשֶ ם .מיום א' של פסח :הַ טָ ל.
ְהֹושיעַ .
ְמ ַכ ְלכֵל חַ יִיםְ ,מחַ יֵה מֵ ִתים וְ ַרב ל ִ
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מחַ יֵה הַ ּמֵ ִתים.
נֹורא ְשמֶ ָך וְ ֵאין אֱ ֹלּהַ ִמבַ לְעָ דֶ יָך.
ָקדֹוש ַא ָתה וְ ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הָ ֵאל הַ ָקדֹוש.
תֹור ָתְך.
חָ נֵנּו דֵ עָ ה מֵ ִא ָתְך ,וְ ל ְָמדֵ נּו בִ ינָה ִמ ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,חֹונֵן הַ דָ עַ ת.
הֲ ִשיבֵ נּו ,ה'ֵ ,אלֶיָך וְ נָשּובָ ה ,חַ דֵ ש יָמֵ ינּו כְ ֶ ֶֽקדֶ ם
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הָ רֹוצֶ ה בִ ְתשּובָ ה.
ְסלַח לָנּו אֱ ֹלהֵ ינּו ,כִ י חָ טָ אנּו ,כִ י ָרבִ ים ַרחֲ מֶ יָך.
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הַ ּמַ ְרבֶ ה ִל ְסֹלחַ .
ְר ֵאה בְ עָ ְניֵנּו ,וְ ִריבָ ה ִריבֵ נּוּ ,וגְ ָאלֵנּו ְלמַ עַ ן ְשמֶ ָך,
גֹואל י ְִש ָר ֵאל.
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ֵ ,
בתענית צבור מוסיפיםֲ :ענֵנּו ,ה'ֲ ,ענֵנּו ,בעֵ ת ּובעֹונה הַ ז ֹּאת כִּ י בְ צרה גְ דֹולה אֲ נ ְחנּו,
וְ ַאל ַת ְס ֵתר פנֶיָך ִּממֶ ּנּו וְ ַאל ִּת ְת ֲע ַלם ִּמ ְת ִּחּנ ֵתנּו .כִּ י ַאתה ה' ֵאל חנּון וְ ַרחּום,
עֹונֶה בְ עֵ ת צרה פֹודֶ ה ּומַ צִּ יל בְ כל עֵ ת צּוקה ַככתּובַ :ויִּצְ עֲקּו ֶאל ה' בַ צַ ר להֶ ם
צּוקֹותיהֶ ם יַצִּ ילֵם .ברּוְך ַאתה ה' ,העֹונֶה בְ עֵ ת צרה.
ֵ
ִּמ ְמ

פּואה ְלכָל
ְר ָפ ֵאנּו ִמּמַ כאֹּב לִבֵ נּו ,יָגֹון ַואֲ נָחָ ה הַ ֲעבֵ ר ִמּמֶ נּו ,וְ ַת ֲע ֶלה ְר ָ
כֹותינּו [*מנהג להזכיר שמות של חולים כאן].
מַ ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,רֹו ֵפא חֹו ִלים.
בּוא ָתּה,
בָ ֵרְך עָ לֵינּו ֶאת הַ שָ נָה הַ ז ֹּאת ְלטֹובָ ה בְ ָכל ִמינֵי ְת ָ
[מז' במרחשון :וְ ֵתן ֵגשֶ ם בְ ַרצֹון עַ ל ּפְ ֵני הָ אֲ דַ מָ ה]
וְ שָ בַ ע עֹולָם מֵ אֹוצְ רֹות טּובֶ ָך ,וְ ֵתן בְ ָרכָה בְ מַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו.
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מבָ ֵרְך הַ שָ נִים.
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ֻּיֹותינּו,
רּותנּו ,וְ שָ א נֵס ְלקיבוץ ָגל ֵ
ְת ַקע בְ שֹופָר גָדֹול לְחֵ ֵ
קֹומ ִמיּות בְ ַא ְרצֵ נּו.
וְ תֹולִיכֵנּו ְ
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מ ַקבֵ ץ נ ְִדחֵ י י ְִש ָר ֵאל.
הָ ִשיבָ ה שֹופְ טֵ ינּו כְ בָ ִראשֹונָה וְ יֹועֲצֵ ינּו כְ בַ ְת ִחלָה,
ִישּפְ טּו עַ ְּמָך בְ צֶ דֶ ק ַו ֲע ִניֶיָך בְ ֶאמּו ָנה ּובְ ִמ ְשּפָט
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֹוהֵ ב הַ ִּמ ְשּפָט.
ִי ַתּמּו חַ טָ ִאים ִמן הָ ָא ֶרץ ְּורשָ עִ ים עֹוד ֵאינָם,
ּומַ לְכּות זָדֹון ְמהֵ ָרה ְתעַ ֵקר.
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,מַ כְ נִיעַ ז ִֵדים.
ְת ָרחֵ ם עַ ל זִ ְק ֵני עַ ְּמָך בֵ ית י ְִש ָר ֵאל
ש ְמחּו ָכל בֹו ְטחֵ י בָ ְך
וְ עַ ל הַ ֵג ִרים ֵג ֵרי הַ צֶ דֶ ק וְ ִי ְ ֹּ
ביום השואה יש המוסיפים:

ִּשר ֵאלְ ,ש ֵא ִּרית הַ פְ לֵיטה ,אּוד מֻ צל מֵ ֵאש,
נַחֵ ם ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּוֶ ,את עַ ְמָך י ְ
בֹותינּו בֶ טַ ח בְ גלּותם קם ֲעלֵיהֶ ם שֹונֵא ַאכְ זר ִּמכֹּלּ ,גֹוי עַ ז
כִּ י בְ שֶ בֶ ת אֲ ֵ
חן ,וְ אמַ ר:
פנִּים אֲ שֶ ר ל ֹּא יִּשא פנִּים לְז ֵקן וְ נַעַ ר לא י ֹּ
ִּשר ֵאל עֹוד .לִּבִּ י לִּבִּ י עַ ל חַ ְללֵיהֶ ם,
לְכּו וְ נַכְ ִּחידֵ ם ִּמּגֹוי וְ ל ֹּא יִּזכֵר שֵ ם י ְ
מֵ עַ י מֵ עַ י עַ ל חַ ְללֵיהֶ ם ּ -ומֵ אֲ נה נַפְ ִּשי ל ְִּהּנחֵ ם ,עלַי היּו כֻלנה.
ִּשר ֵאל ל ֹּא יְשַ ֵקר,
וְ ַאף-עַ ל-פִּ י-כֵן וְ ַל ְמרֹות הַ כֹּל נֶצַ ח י ְ
יקים
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ִמ ְשעָ ן ּו ִמבְ טַ ח ַלצַ ִד ִ
את
ַרחֵ ם ה' אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל עֹו ָל ְמָך שֶ בָ ַר ָ
ירָך,
עַ ל י ְִש ָר ֵאל עַ ּמֶ ָך ,וְ עַ ל ירּושָ ַליִם עִ ֶ
רת:
ּושכֹון בְ תֹוכָה כַאֲ שֶ ר ִדבַ ָ
ְ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' בֹונֵה יְרּושָ ָליִם
ְשמַ ע בקֹו ֵלנּו ,וְ ַרחֵ ם עָ לֵינּוַ ,ועֲשֵ ה ְמהֵ ָרה בַ ָקשָ ֵתנּו ,כִ י ֵאל חַ נּון וְ ַרחּום
ָא ָתה .בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,שֹומֵ עַ ְתפִ לָה.
ּושכֹון בְ צִ יֹון וְ ַיעֲבדּוָך בָ ֶניָך ּובְ נֹו ֶתיָך
ְרצֵ ה ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּוְ ,
בִ ירּושָ ַליִם ְב ִּמ ְש ָּפט ּוצְ דָ ָקה
בראש-חודש ובחול-המועד אומרים כאן

אֱֹלהֵ ינּוֱוֵאֹלהֵ יֱאֲ בֹותֵ ינּוֱוְ ִאּמֹותֵ ינּוֱ,
ַי ֲעלֶהֱוְ יָבואֱיַגִ יעַ ֱוְ י ֵָראֶ הֱ,י ֵָרצֶ הֱוְ יִ שָ מַ ע,
יִ ָזכֵרֱוְ יִ פָ קֵ דֱ,זִכְ רֹונֵנּוֱּופִ קְ דֹונֵנּוֱ,
וְ זִכְ רֹוןֱעַ ּמְֱָךֱ,אַ ְרצָךֱ,לְ פָ נֶיָךֱלְ טֹובָ הֱּולְ ַרח ֲִמיםֱ,
ֶהֱ,ביֹום
םֱמקְ ָראֱקֹודֶ שֱהַ ז ְ
ְביֹו ִ
בראש-חודשֱ:ר ֹאׁשֱהַ חֹ דֶ ׁש
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בפסחֱֱֱֱֱֱֱֱ:חַ גֱהַ ּמַ ּצֹות
בסוכותֱֱֱֱֱֱֱ:חַ גֱהַ סֻּּכֹות
הַ זֶהֱֱ.זָכְ ֵרנּוֱבֹוֱלְ טֹובָ הֱ,ה'ֱאֹלהֵ ינּוֱּ,ופָ קְ דֵ נּוֱבֹוֱלִ ְב ֱַרכָהֱּו ְלרחֲ ִּמיםֱ,
הֹוׁשיעֵ נּוֱּ,כִ יֱאֵ לֶיָךֱעֵ ינֵינּוֱ,
מֱָלְֱ ֱֵּכנּוֱ.וְ ַרחֵ םֱעָ לֵינּוֱוְ ִ
ּכִ יֱאֵ לֱמֶ לְֶךֱחַ ּנּוןֱוְ ַרחּוםֱאָ תָ הֱלְ בָ ְדָךֱנִ קְ ֵראתָ .

יתי בֵ ית ְתפִ לָה ִי ָק ֵרא ְלכָל הָ עַ ִּמים
כִ י בֵ ִ
ִראה ָנעֲבֹוד.
אֹותָך בְ י ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,שֱ ְ
ּמֹותינּו ,עַ ל כָל
בֹותינּו וְ ִא ֵ
מֹודים אֲ נ ְַחנּו לְָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
ִ
בֹותינּו
ית עִ ּמָ נּו וְ עִ ם אֲ ֵ
לתנּו וְ שֶ עָ ִש ָ
הַ טֹובֹות הַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרחֲ ִמים שֶ גְ מַ ָ
ּמֹותינּו ִמ ְל ָפנֵינּו.
וְ ִא ֵ
בחנוכה ,בפורים וביום העצמאות ממשיכים:

מֹותינּו
בֹותינּו וְ ִּא ֵ
שית עִּ ם אֲ ֵ
ּותשּועֹות ֹּכה ֶניָך שֶ ע ִּ ֹּ
בחנוכהּ :וכְ ּנִּסֵ י פְ ל ֶאיָך ְ
בִּ ימֵ י מַ ִּת ְתיה בֶ ן יֹוחנן כֹּהֵ ן ּגדֹול חַ ְשמֹונַאי ּובניו ,כְ שֶ ע ְמדה ע ֵליהֶ ם
מַ לְכּות יון ה ְרשעה לְשַ כְ חם תֹור ֶתָךּ ,ולְהַ עֲבִּ ירם מֵ חֻ ֵקי ְרצֹונֶָך,
וְ ַאתה בְ ַרחֲ מֶ יָך ה ַרבִּ ים עמַ ְדת להֶ ם בְ עֵ ת צרתם:
ַרבְ ת ֶאת ִּריבם ,דַ ְנת ֶאת ִּדינם ,נ ַק ְמת ֶאת ִּנ ְקמתם;
בֹורים בְ יַד חַ ל ִּשים ,וְ ַרבִּ ים בְ יַד ְמעַ ִּטים,
מסַ ְרת ּגִּ ִּ
עֹוס ֵקי תֹור ֶ ֶֽתָך ,לְָך ע ִּשית שֵ ם ּגדֹול וְ קדֹוש בְ עֹולמֶ ָך,
וְ ז ִֵּדים בְ יַד ְ
ִּשר ֵאל ע ִּשית ְתשּועה גְ דֹולה ּופ ְֻרקן כְ הַ יֹום הַ זֶה.
ּולְעַ ְמָך י ְ
יתָך ,וְ ִּטהֲ רּו ֶאת ִּמ ְקדשֶ ָך,
וְ ַאחַ ר כְך באּו בנֶיָך ל ְִּדבִּ יר בֵ ֶ
וְ ִּה ְדלִּיקּו נֵרֹות בְ חַ צְ רֹות ק ְדשֶ ָך ,וְ קבְ עּו ְשמֹונַת ְימֵ י חֲ נֻכה ֵאלּו,
בהַ ֵלל ּובְ הֹודַ אה[ .ממשיכים בסיום הברכה]
מֹותינּו
בֹותינּו וְ ִּא ֵ
שית עִּ ם אֲ ֵ
בפוריםּ :וכְ ּנִּסֵ י פְ ל ֶאיָך וִּ ישּועֹות חַ סידֶ ָך שֶ ע ִּ ֹּ
בִּ ימֵ י מ ְר ְדכַי וְ ֶא ְס ֵתר בְ י ִּמים ה ֵאלּו ּובַ זְ מן הַ ֶזה כְ שֶ עמַ ד ֲעלֵיהֶ ם
ְהּודים,
המן הרשע ּובִּ ֵקש לְהַ ְש ִּמידַ ,להֲ רֹּג ּול ְַאבֵ ד ֶאת כל הַ י ִּ
ִּמּנַעַ ר וְ עַ ד ז ֵקן ,טַ ף וְ נ ִּשים ,בְ יֹום ֶאחד,
בִּ ְשֹלשה עשר ְלחֹּדֶ ש ְשנֵים עשר ,הּוא חֹּדֶ ש אֲ דר,
ּושללם לבֹוז .וְ ַאתה בְ ַרחֲ מֶ יָך ה ַרבִּ ים הֵ פ ְַרת ֶאת עֲצתֹו,
ְ
וְ ִּקל ְַק ְלת ֶאת מַ חֲ שַ בְ תֹוַ ,והֲ שֵ בֹות לֹו ּגְ מּולֹו בְ ר ֹּאשֹו,
וְ תלּו אֹותֹו וְ ֶאת בניו עַ ל העֵ ץ[ .ממשיכים בסיום הברכה]
ביום העצמאותּ :וכְ ּנִּסֵ י פְ ל ֶאיָך וִּ ישּועֹות שֶ ע ִּשית

ּומפֹּרד בֵ ין העַ ִּמים,
כְ שֶ היה עַ ְמָך יִּ ְשר ֵאל ְמפֻזר ְ
ִּשר ֵאל
קמּו חֲ לּוצִּ ים ִּלבְ נֹות ֵמחדש ֶאת ֶא ֶרץ י ְ
ֻיֹותינּו.
כְ דֵ י ל ְַקבֵ ץ בְ תֹוכּה ֶאת גל ֵ
ּוכְ שֶ צעֲקּו ְש ִּרידֵ י שֹואה לִּגְ אֻ לה,
וְ נ ְִּסּגְ רּו שַ ע ֲֵרי ֶא ֶרץ אבֹות בִּ פְ נֵיהֶ ם,
ִּשר ֵאל עֹוד.
אז קמּו חמישה עַ ִּמים לְהַ כְ ִּחידֵ נּו ִּמּגֹויֶ ,של ֹּא יִּז ֵכר שֵ ם י ְ
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וְ ַאתה בְ ַרחֲ מֶ יָך ה ַרבִּ ים עמַ ְדת להֶ ם בְ עֵ ת צרתם,
ַרבְ ת ֶאת ִּריבם ,וְ ִּחזַ ְקת ֶאת ִּלבם.
וְ נִּפְ ְתחּו ְשע ִּרים לִּפְ לֵ טה ּגְ דֹולה וְ ג ְֹּרשּו צִּ בְ אֹות האֹויֵב ִּמן הא ֶרץ.
ּובאּו בנֶיָך ִּלבְ נֹות ּולְ ִּהבנֹות בְ ַא ְרצֵ נּו,
וְ ִּהכְ ִּריזּו עַ צְ מאּות בִּ ְמ ִּדינ ֵתנּו ,וְ קבְ עּו ֶאת יֹום העַ צְ מאּות הַ ֶזה
ְש ְמָך הַ ּגדֹול בהַ ֵלל ּו ְבהֹודַ אה[.ממשיכים בסיום הברכה]
ִּשמֹּחַ בֹו ּולְ הֹודֹות בֹו ל ִּ
ל ְ

[מנהג להוסיף דבר אישי שמודים עליו במילים אלו :מֹודֶ ה/מֹודָ ה
סּורים בְ יָדֶ ָך ,וְ עַ ל נ ְִשמָ ִתי הַ ּפְ קּודָ ה לְָך ,וְ עַ ל ִנסֶ יָך שֶ בְ כָל
אני עַ ל חַ יַי הַ ְּמ ִ
טֹובֹותיָך שֶ בְ כָל עֵ ת ,עֶ ֵֶרב ָוב ֶֹּקר וְ צָ הֳ ָריִם .ועל
ֶ
אֹותיָך וְ
יֹום עִ ִּמי ,וְ עַ ל נִפְ ְל ֶ
 .....מוסיפים תודות אישיות].
וְ ִאם ָאמַ ְרנּו מָ טָ ה ַרגְ לֵנּו  -חַ ְס ְדָך ה' ִי ְסעָ דֵ נּו.
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הַ טֹוב לְָך ְלהֹודֹות.
לֹומָך ,עַ ל י ְִש ָר ֵאל עַ ּמֶ ָך ,וְ עַ ל כָּל יו ְֹׁשבֵ י תֵ בֵ ל וְ כֵן ְתבָ ְרכֵנּו ֻּכלָנּו
ִשים ְש ְ
בְ שָ לֹום .בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מעֹון הַ בְ ָרכֹות וְ עֹושֶ ה הַ שָ לֹום.
צּורי וְ גֹואֲ לִי.
ִי ְהיּו ל ְָרצֹון ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִבִ י ְל ָפנֶיָך ,ה' ִ
ניתן להוסיף תפילה אישית בפרידה מן העמידה כגון אלו:

ית ֶאת הַ שָ מַ יִם ְשמֵ י הַ שָ מַ יִם וְ כָל צְ בָ ָאם
ַא ָתה הּוא ה' לְבַ דֶ ָך ַא ָתה עָ ִש ָ
הָ ָא ֶרץ וְ כָל אֲ שֶ ר עָ לֶיהָ הַ י ִַּמים וְ כָל אֲ שֶ ר בָ הֶ ם וְ ַא ָתה ְמחַ יֶה ֶאת ֻּכלָם:
ֹלהים אֲ שֶ ר בָ חַ ְר ָת בְ ַאבְ ָרם וְ הֹוצֵ אתֹו מֵ אּור כ ְַש ִדים
ַא ָתה הּוא ה' הָ אֱ ִ
את ֶאת לְבָ בֹו נֶאֱ מָ ן ְל ָפנֶיָךְ :לז ְַרעֲָך נ ַָת ִתי ֶאת
וְ שַ ְמ ָת ְשמֹו ַאבְ ָרהָ םּ :ומָ צָ ָ
1
הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת לְהַ בְ ִטיחַ גַם ֶאת שָ ָרהְ ' :ל ַזרעֵ ְך נ ַָת ִתי' .כֵן ְי ִהי ָרצֹון
ּמֹותינּו ,שֱ ְת ָקרבֵ נּו וְ שֱ ְתחָ נֵנּו,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֶואֱ ֹלהֵ י אֲ ֵ
אֲ נ ְַחנּו וְ כָל י ְִש ָר ֵאל עַ ְּמָך ל ְִרצֹונְָך ל ְַאהֲ בָ ְתָך וְ לִישּועָ ְתָךַ ,לעֲשֹות ְרצֹונְָך
כִ ְרצֹונֵנּו 1 ...על פי מדרש שכל טוב (בובר) בראשית פרק טו ,יח
בפּורינּו אֲ הַ בָ ה וְ ַאח ָוה וְ שָ לֹום וְ ֵריעּות,
ֵ
ִי ִהי ָרצון ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ ְתשָ כֵן

לקנּו בְ גַן
שיִ ם חֶ ֵ
ידים ,וְ תצְ לִיחַ סֹו ֵפנּו אֲ חַ ִרית וְ ִת ְק ָוה ,וְ ָת ֹּ
למ ִ
וְ ַת ְרבֶ ה גְ בּולֵ נּו בְ ַת ִ
עֵ דֶ ן ,וְ ַתק ֵננּו בְ חָ בֵ ר טֹוב וְ יֵצֶ ר טֹוב בְ עֹולָמֶ ָך ,וְ נ ְַשכִ ים וְ ִנ ְמצָ א ִיחּול לְ בָ בֵ נּו
קֹורת נָפְ שֵ נּו לְטֹובָ ה[ ..רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה
ראה ֶאת ְשמֶ ָך ,וְ ָתב ֹּא ְלפָ נֶיָך ַ
ְל ִי ָ
אמר הכי ...תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב]

ביום חול אומרים תחנון ,חוץ מאשר בימים הבאים :ראש חודש ,כל ימי החנוכה ,ט"ו בשבט ,י"ד
וט"ו באדר א' ,פורים ושושן פורים ,כל חודש ניסן ,יום העצמאות ,פסח שני (י"ד באייר) ,ל"ג
בעומר ,יום ירושלים ,מיום א' בסיון עד יום י"ב בו (ועד בכלל) ,תשעה באב ,ט"ו באב ,כ"ט באלול,
ומיום ט' בתשרי עד סוף החודש .כמו כן אין אומרים תחנון אם בתפילת שחרית מתקיים טקס
ברית מילה ,או אם נמצאים בבית הכנסת אחד או יותר מבעלי הברית ,או חתן או כלה בשבעת ימי
האבל.
המשתה שלאחר החופה .לא אומרים תחנון גם בבית ָ

תחנון
צּורנּו ְסלַח לָנּו יֹוצְ ֵרנּו ה' עָ שֵ ה עִ ּמָ נּו ְלמַ עַ ן ְשמֶ ָךַ :רחֵ ם עָ לֵינּו
חָ טָ אנּו ֵ
הֹושיעֵ נּו ְלמַ עַ ן ְשמֶ ָך:
וְ ִ
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בימים שאומרים הלל ממשיכיםֱבעמ' 17
בימיםֱשקוראיםֱאתֱהתורהֱממשיכיםֱכאן//בימיםֱשאיןֱקריאתֱ
התורהֱממשיכיםֱבעמ'ֱ"ֱ14עלינוֱלשבח" ֱ
י ְִתגַדַ ל וְ ִי ְת ַקדַ ש ְשמֵ ּה ַרבָ א[ ,הקהל עונהָ :אמֵ ן]
כּותּה
עּותּה ,וְ י ְַמלִיְך מַ ְל ֵ
בְ עָ לְמָ א ִדי בְ ָרא כִ ְר ֵ
ּובחַ יֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל,
ּוביֹומֵ יכֹון ְ
בְ חַ יֵיכֹון ְ
בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
[הקהל עונהָ :אמֵ ןְ .יהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְעָ לַם ּולְעָ לְ ֵמי עָ לְ מַ יָא].
י ְִתבָ ַרְך וְ י ְִש ַתבַ ח וְ י ְִתּפָ ַאר וְ י ְִתרֹומַ ם וְ ִי ְתנ ֵַשא
וְ יִ ְתהַ דָ ר וְ יִ ְתעַ ֶלה וְ יִ ְת ַהלָל ְשמֵ ּה ְד ֻּק ְדשָ א בְ ִריְך הּוא,
[הקהל עונה :בְ ִריְך הּוא]
לְעֵ לָא לְעֵ לָ א ִמן כָל
יר ָתא ,תֻּ ְשבְ חָ ָתא וְ נֶחֱ ָמ ָתא
בִ ְרכ ָָתא וְ ִש ָ
ירן בְ עָ ְל ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :א ֵמן]
דַ אֲ ִמ ָ

הוצאת התורה
ֹלהים אֲ ֹּדנָי וְ ֵאין כְ מַ עֲשֶ יָך:
ֵאין ָכמֹוָך בָ אֱ ִ
נֹורא ְת ִהֹּלת עֹּשֵ ה ֶפ ֶלא:
מכָה נ ְֶאדָ ר בַ קֹּדֶ ש ָ
מכָה בָ ֵאלִם ה' ִמי ָכ ֹּ
ִמי ָכ ֹּ
ְכּותָך מַ לְכּות כָל עֹו ָל ִמיםּ .ומֶ ְמשַ ל ְְתָך בְ כָל דֹור ָודֹּר:
מַ ל ְ
ה' מלך ה' מלך ,ה' ִי ְמֹלְך ְל ֹּעלָם וָעֶ ד:
[תפילה לשלום לפני הוצאת התורה]

מֹותינּו ,הקושר העולמות
בֹותינּו ו ְִא ֵ
י ְִהי ָּרצֹון ִמ ְלפָּ נֶיָך ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
כולם ומקיימם ,ש ַת ְמ ִשיְך ָּשלֹום גָּדֹול וְנִ ְפלָּ א בָּ עֹולָּ ם ,שהשלום הוא טוב
ִשא גֹוי אֶ ל גֹוי חֶ ֶרב,
משותף הכרחי בין האישים הצריכים חבור ודבוק .ול ֹא י ָּ
יֹושבֵ י ֵתבֵ ל אֶ ת הָּ אֱ ֶמת לַ אֲ ִמ ָּתּה:
וְל ֹא י ְִל ְמדּו עֹוד ִמ ְלחָּ ָּמהַ .רק יַכִ ירּו ְוי ְֵדעּו כָּל ְ
ֹלקת ,וְל ֹא ִב ְש ִביל ִשנְאָּ ה ו ְִקנְאָּ ה
ּומחֲ ֶ
ֶשל ֹא בָּ אנּו ְלזֶה הָּ עֹולָּ ם ִב ְש ִביל ִריב ַ
אֹותָךִ ,ת ְתבָּ ֵרְך לָּ נֶצַ ח.
ּוש ִפיכּות ָּד ִמים; ַרק בָּ אנּו לָּ עֹולָּ ם כְ ֵדי ְלהַ כִ יר ְ
ו ְִקנְ טּור ְ
ּושכ ְַב ֶתם וְאֵ ין
ּובכֵןַ ,רחֵ ם עָּ לֵ ינּו ו ְַקיֵם בָּ נּו ִמ ְק ָּרא ֶשכָּתּובְ :ונ ַָּת ִתי ָּשלֹום בָּ אָּ ֶרץְ ,
ְ
ַמחֲ ִריד ,ו ְִה ְשבַ ִתי חַ יָּה ָּרעָּ ה ִמן הָּ אָּ ֶרץ ,וְחֶ ֶרב ל ֹא ַת ֲעבֹר ְבאַ ְרצְ כֶםְ .ו ִיגַל כ ַַמיִם
יתן .כִ י ָּמ ְלאָּ ה הָּ אָּ ֶרץ ֵדעָּ ה אֶ ת ה' כ ַַמיִם לַ יָּם ְמכ ִַסים.
ִמ ְשפָּ ט ּוצְ ָּד ָּקה כְ נַחַ ל אֵ ָּ
ֹאמר אָּ ֵמן.
ְוכֵן י ְִהי ָּרצֹון ְונ ַ

תֹורה וְ י ְַא ִדיר:
ה' חָ פֵץ לְמַ עַ ן צִ ְדקֹו יַגְ ִדיל ָ
ה' עֹּז לְעַ ּמֹו ִי ֵתן ה' יְבָ ֵרְך ֶאת עַ ּמֹו בַ שָ לֹום:
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ית ֶאת הַ שָ מַ יִם ְשמֵ י הַ שָ מַ יִם וְ כָל צְ בָ ָאם
ַא ָתה הּוא ה' לְבַ דֶ ָך ַא ָתה עָ ִש ָ
הָ ָא ֶרץ וְ כָל אֲ שֶ ר עָ לֶיהָ הַ י ִַּמים וְ כָל אֲ שֶ ר בָ הֶ ם וְ ַא ָתה ְמחַ יֶה ֶאת ֻּכלָם
ּוצְ בָ א הַ שָ מַ יִם לְָך ִמ ְש ַתחֲ וִ ים:

[מיד נכנס ואוחז את התורה ,ואומר]

ְשמַ ע י ְִש ָר ֵאל ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ה' ֶאחָ ד
אֶ חָּ ד אֱֹלהֵ ינּו גָּדוֹל אֲד ֹונֵנּו ,קָּ דוֹש ,אֶ חָּ ד אֱֹלהֵ ינּוָ ,רחּום אֲד ֹונֵנּו קָּ דוֹש ,אֶ חָּ ד
אֱֹלהֵ ינּו גָּדוֹל אֲד ֹונֵנּו ,קָּ דוֹש וְ נֹו ָרא ְשמֹו
ֹלהים ִמי כָמֹוָך ,:ה'
ית גְ דֹּלֹות אֱ ִ
ֹלהים עַ ד מָ רֹום אֲ שֶ ר עָ ִש ָ
וְ צִ ְד ָק ְתָך אֱ ִ
ִש ְמָך לְעֹולָם ה' זִ כְ ְרָך ְלדֹּר ָודֹּר ,הַ ֹּכל ְתנּו עֹוז ֵלאֹלהֵ ינּו ּו ְתנּו ָכבֹוד ַלתֹו ָרה
רֹוממָ ה ְשמֹו י ְַחדָ ו:
ג ְַדלּו ַלה' ִא ִתי ּו ְנ ְ
קריאת התורה ברכה לפני קריאת התורה
תֹורה ִמן הַ שָ ַמיִם וְ חַ יֵי עֹול ִָמים
נֹותן ָ
לֹוהינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ַה ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֵ
ּפֶרק
תֹורה[ .נ ָֻּסח ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל ַהנ ְִמצָ א ְב ַמ ֶסכֶת סֹופְ ִרים ֶ
נֹותן הַ ָ
רֹומים ,בָ רּוְך ַא ָתה ה' ֵ
ִמ ְּמ ִ
יג הַ ָלכָ ה ה  -ו]

ברכה אחרי קריאת התורה

[בְ ָרכָה ַאחֲ רֹונָה נֻּסָ ח ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל בַ ִסדּור שֶ ל הַ ָרב רוט זצ"ל]

תֹורה הַ ז ֹּאת וְ ִק ְדשָ ּה וְ ָרצָ ה
בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ לֹוהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹו ָלם ,אֲ שֶ ר בָ חַ ר בַ ָ
תֹורה.
נֹותן הַ ָ
בְ עֹו ֶֹּשיהָ  .בָ רּוך ַא ָתה ה' ֵ
ברכת הגומל:

ארבעה צריכין להודות :יורדי הים ,והולכי מדבריות (ונוסעים למרחקים בכלל) ,חולה ונתרפא,
ומי שהיה חבוש ויצא מבית האסורים.

בָּ רּוְך אַ תָּ ה ְׁי ָּי אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם ,הַ גוֹמֵ ל לְׁ חַ יָּבִ ים טוֹבוֹת ,שֶ גְׁ מָּ ַלנִי כָּל טוֹב.
והקהל עונהָ :אמֵ ןִ ,מי שֶ גְׁ מָּ לְׁ ָך|שֶ גְׁ מָּ לְֵך כָּל טוֹב ,הּוא יִגְׁ מָּ לְׁ ָך|יִגְׁ ְׁמלְֵך כָּל טוֹב ,סֶ לָּה.
"קדיש" אחרי קריאת התורה

[מסכת סופרים פרק יד משנה ו]

עַ ל הַ כֹּל י ְִתגַדֵ ל וְ ִי ְת ַקדֵ ש וְ י ְִש ַתבַ ח וְ יִ ְתּפ ַָאר וְ יִ ְתרֹומַ ם וְ יִ ְתנ ֵַשא וְ יִ ְת ַהדָ ר
וְ יִ ְתעַ ֶלה וְ יִ ְתהַ לָל וְ ִי ְת ַק ֵלס ְשמֹו שֶ ל מֶ לְֶך מַ ְלכֵי הַ ְּמלָכִ ים הַ ָקדֹוש בָ רּוְך
הּוא ,הַ ִנכְ בָ ד וְ הַ נֹו ָרא ,בַ עֹו ָלמֹות שֶ בָ ַרא ,בָ עֹולָם הַ ֶזה ּובָ עֹולָם הַ בָ א ,כִ ְרצֹונֹו

וְ כִ ְרצֹון ְי ֵר ָאיו וְ כִ ְרצֹון ָכל עַ ּמֹו בֵ ית י ְִש ָר ֵאל ,וְ ִת ָג ֶלה וְ ֵת ָר ֶאה מַ לְכּותֹו עָ לֵינּו
בִ זְ מַ ן ָקרֹוב ,וְ הּוא ִיבְ ֶנה בֵ יתֹו בְ ָימֵ ינּו ,וְ ָיחֹּן ּפְ לֵטָ ֵתנּו ּופְ לֵטַ ת ָכל עַ ּמֹו בֵ ית
י ְִש ָר ֵאל בְ הָ מֹון ַרחֲ מָ יו ּובְ רֹוב חֲ סָ דָ יו ְלחֵ ן ּולְחֶ סֶ ד ּול ְַרחֲ ִמים ,לְחַ יִים
ּולְשָ לֹום ,וְ הּוא ְי ַרחֵ ם עָ לֵינּו וְ עַ ל ָכל עַ ּמֹו בֵ ית י ְִש ָר ֵאל בַ עָ בּור ְשמֹו הַ ָגדֹול,
וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
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הכנסת ספר התורה
[ואחר כך מגביה את התורה למעלה ,ואומר]
נֹורא לְעֹולָם וָעֶ ד
אֶ חָּ ד אֱֹלהֵ ינּו גָּדוֹל אֲד ֹונֵנּוָ ,קדֹוש וְ ָ
ֹלהים ,ה' שמו [ואחריו עונין אותו העם ,וחוזר וכופלו ,ועונין אותו
ה' הּוא הָ אֱ ִ

אחריו שתי פעמים .מיד גולל ספר תורה עד שלשה דפין ,ומגביהו ומראה פני כתיבתו
לעם העומדים לימינו ולשמאלו ,ומחזירו לפניו ולאחריו ,שמצוה לכל אנשים ונשים
לראות הכתוב ולכרוע ולומר]

תֹורה אֲ שֶ ר שָ ם מֹּשֶ ה לִפְ נֵי בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל:
וְ ז ֹּאת הַ ָ

תֹורת ה' ְת ִמימָ ה ְמ ִשיבַ ת ָנפֶש עֵ דּות ה' נֶאֱ מָ נָה מַ ְחכִ ימַ ת ּפ ִֶתי:
ַ
ירת עֵ י ָניִם:
ּפִ קּודֵ י ה' יְשָ ִרים ְמשַ ְּמחֵ י לֵב ִמצְ וַת ה' בָ ָרה ְמ ִא ַ
הֹורה עֹומֶ דֶ ת לָעַ ד ִמ ְשּפְ טֵ י ה' אֱ מֶ ת צָ ְדקּו י ְַחדָ ו:
י ְִר ַאת ה' ְט ָ
תּוקים ִמ ְדבַ ש וְ ֹּנ ֶפת צּופִ ים:
ּומ ִ
ּומּפַז ָרב ְ
הַ נֶחֱ מָ ִדים ִמזָהָ ב ִ
בראש חודש אומרים מוסף של ר"ח בעמ' // 19בחולו של מועד
אומרים מוסף של יו"ט עמ' 22

ניתן להוסיף עלינו בסוף התפילה לפני הסיום ובראש חודש ניתן להוסיף אחרי
מוסף:

אשית,
עָ לֵינּו לְשַ בֵ חַ לַאֲ דֹון הַ כֹּל ,ל ֵָתת גְ ֻּדלָה לְיֹוצֵ ר בְ ֵר ִ
של ֹּאכ וְ ל ֹּאכ
שֶ לֹוק עָ שָ נּו כְ גֹויֵי הָ אֲ ָרצֹות וְ לֹוק שָ מָ נּו כְ ִמ ְשּפְ חֹות הָ אֲ דָ מָ הֶ / ,
גֹורלֵנּו כְ כָל הֲ מֹונָם / .שֶ ל ֹּאכ
שֶ לֹוק שָ ם חֶ ְל ֵקנּו כָהֶ ם וְ ָ
כִ י כָל הָ עַ ִּמים ֵילְכּו ִאיש בְ שֵ ם אֱ ֹלהָ יו
ַואֲ נ ְַחנּו ֵנלְֵך בְ שֵ ם ה' אֱ ֹלהֵ ינּו לְעֹולָם וָעֶ ד,
ּומֹודים לִפְ נֵי מֶ לְֶך מַ ְלכֵי הַ ְּמלָכִ ים,
ִ
ּומ ְש ַתחֲ וִ ים
כֹורעִ ים ִ
ְ
הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,שֶ הּוא נֹוטֶ ה שָ מַ יִם וְ יֹּסֵ ד ָא ֶרץ,
רֹומים.
ּושכִ ינַת עֻּזֹו בְ גָבְ הֵ י ְמ ִ
ּומֹושַ ב ְי ָקרֹו בַ שָ מַ יִם ִמּמַ עַ לְ ,
הּוא אֱ ֹלהֵ ינּוֵ ,אין עֹוד .אֱ מֶ ת מַ ְלכֵנּוֶ ,אפֶס זּו ָלתֹו,
תֹורתֹו :וְ יָדַ עְ ָת הַ יֹום ַוהֲ שֵ ב ָֹּת ֶאל לְבָ בֶ ָך,
ַכ ָכתּוב בְ ָ
ֹלהים בַ שָ מַ ִים ִמּמַ עַ ל וְ עַ ל הָ ָא ֶרץ ִמ ָתחַ תֵ :אין עֹוד.
כִ י ה' הּוא הָ אֱ ִ
עַ ל כֵן ְנ ַקּוֶה לְָך ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ,ל ְִראֹות ְמהֵ ָרה בְ ִתפְ ֶא ֶרת ֻּע ֶזָך:
ְלהַ עֲבִ יר גִ לּולִים ִמן הָ ָא ֶרץ ,ל ְַת ֵכן עֹולָם בְ מַ לְכּות שַ דַ י,
וְ כָל בְ נֵי בָ שָ ר ִי ְק ְראּו בִ ְשמֶ ָך; לְהַ פְ נֹות ֵאלֶיָך כָל ִר ְשעֵ י ָא ֶרץ.
ְכּותָך ,וְ ִת ְמֹלְך ֲעלֵיהֶ ם ְמהֵ ָרה לְעֹולָם וָעֶ ד.
יקבְ לּו ֻּכלָם ֶאת עֹּל מַ ל ֶ
וִ ַ
כִ י הַ ּמַ לְכּות שֶ לְָך ִהיאּ ,ולְעֹו ְלמֵ י עַ ד ִת ְמֹלְך בְ כָבֹוד.
תֹור ֶתָך :ה' ִי ְמֹלְך ְל ֹּעלָם וָעֶ ד.
ַכ ָכתּוב בְ ָ
וְ נֶאֱ מַ ר :וְ הָ יָה ה' לְמֶ לְֶך עַ ל כָל הָ ָא ֶרץ,
ּושמֹו ֶאחָ ד.
בַ יֹום הַ הּוא י ְִהיֶה ה' ֶאחָ ד ְ
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[להחלפה בין לא ולו במקרא ראה מזמור ק' ועוד עשרות דוגמאות ,ותודה לרב אסטבאן גוטפריד
מבית תפילה ישראלי]

סיום התפילה

ניתן לבחור קטעים לסיום התפילה כל יום

יִפְ ַתח ה' לְָך ֶאת אֹוצָ רֹו הַ טֹוב ֶאת הַ שָ מַ יִם ל ֵָתת ְמטַ ר ַא ְרצְ ָך בְ עִ תֹו ּולְבָ ֵרְך ֵאת כָל
הֹור ְד ִתי הַ גֶשֶ ם בְ עִ תֹו גִ ְשמֵ י
ּוסבִ יבֹות גִ בְ עָ ִתי בְ ָרכָה וְ ַ
אֹותם ְ
מַ עֲשֵ ה יָדֶ ָך  :...וְ נ ַָת ִתי ָ
בְ ָרכָה י ְִהיּו :גָדֹול י ְִהיֶה כְ בֹוד הַ בַ יִת הַ זֶה הָ ַאחֲ רֹון ִמן הָ ִראשֹון ָאמַ ר ה' צְ בָ אֹות
ּובַ ּמָ קֹום הַ זֶה ֶא ֵתן שָ לֹום נְאֻּ ם ה' צְ בָ אֹות :יְצַ ו ה' ִא ְתָך ֶאת הַ בְ ָרכָה בַ אֲ סָ מֶ יָך
ּובְ כֹּל ִמ ְשלַח יָדֶ ָך ּובֵ ַרכְ ָך בָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹּתן לְָך:
הַ בִ יטּו ֶאל ַאבְ ָרהָ ם אֲ בִ יכֶם וְ ֶאל שָ ָרה ְתחֹו ֶל ְלכֶם ...וְ ַאבְ ָרהָ ם ז ֵָקן בָ א בַ י ִָמים ַוה'
[את שָ ָרה]ּ ...ובֵ ַרכְ ִתיהָ וְ הָ י ְָתה לְגֹויִם מַ ְלכֵי
בֵ ַרְך ֶאת ַאבְ ָרהָ ם בַ כֹּלּ :ובֵ ַרכְ ִתי א ָֹּתּה ֶ
ֹלהים ֶאל ַי ֲעקֹּב עֹוד בְ בֹּאֹו ִמ ַּפדַ ן אֲ ָרם ַויְבָ ֶרְך אֹּתֹו :וְ ֵאל
עַ ִּמים ִמּמֶ נָה י ְִהיּוַ :וי ֵָרא אֱ ִ
ִית ל ְִקהַ ל עַ ִּמים :וְ י ִֶתן לְָך ֶאת בִ ְרכַת ַאבְ ָרהָ ם לְָך
שַ דַ י יְבָ ֵרְך א ְֹּתָך וְ יַפְ ְרָך וְ י ְַרבֶ ָך וְ הָ י ָ
ֹלהים ל ְַאבְ ָרהָ ם :כִ י יֵש שָ ָכר
ּו ְלז ְַרעֲָך ִא ָתְך ל ְִר ְש ְתָך ֶאת ֶא ֶרץ ְמג ֶֻּריָך אֲ שֶ ר נ ַָתן אֱ ִ
יתְך נְאֻּ ם ה' וְ שָ בּו
לִפְ ֻּעל ֵָתְך [ ָרחֵ ל] נְאֻּ ם ה' וְ שָ בּו מֵ ֶא ֶרץ אֹויֵב :וְ יֵש ִת ְקוָה ל ְַאחֲ ִר ֵ
בָ נִים לִגְ בּולָם:
יֹורנּו
וְ הָ לְכּו גֹויִם ַרבִ ים וְ ָא ְמרּו לְכּו וְ ַנ ֲעלֶה ֶאל הַ ר ה' וְ ֶאל בֵ ית אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב וְ ֵ
ּודבַ ר ה' ִמירּושָ ָל ִם :וְ שָ פַט בֵ ין
תֹורה ְ
ִמ ְד ָרכָיו וְ ֵנ ְלכָה בְ א ְֹּרח ָֹּתיו כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א ָ
עַ ִּמים ַרבִ ים וְ הֹוכִ יחַ לְגֹויִם ֲעצ ִֻּמים עַ ד ָרחֹוק וְ כִ ְתתּו חַ ְרב ֵֹּתיהֶ ם ל ְִא ִתים
וַחֲ נִית ֵֹּתיהֶ ם לְמַ זְ מֵ רֹות ל ֹּא י ְִשאּו גֹוי ֶאל גֹוי חֶ ֶרב וְ ל ֹּא ִיל ְְמדּון עֹוד ִמלְחָ מָ ה :וְ י ְָשבּו
ִאיש ַתחַ ת גַפְ נֹו וְ ַתחַ ת ְת ֵאנָתֹו וְ ֵאין מַ חֲ ִריד כִ י פִ י ה' צְ בָ אֹות ִדבֵ ר :כִ י כָל הָ עַ ִּמים
ֵילְכּו ִאיש בְ שֵ ם אֱ ֹלהָ יו וַאֲ נ ְַחנּו ֵנלְֵך בְ שֵ ם ה' אֱ ֹלהֵ ינּו לְעֹולָם וָעֶ ד:
עַ ד יֵעָ ֶרה עָ לֵינּו רּוחַ ִמּמָ ר ֹום וְ הָ יָה ִמ ְדבָ ר ַלכ ְַרמֶ ל וכרמל וְ הַ כ ְַרמֶ ל ַליַעַ ר יֵחָ שֵ ב:
וְ שָ כַן בַ ִּמ ְדבָ ר ִמ ְשּפָט ּוצְ דָ ָקה בַ כ ְַרמֶ ל ֵתשֵ ב :וְ הָ יָה מַ עֲשֵ ה הַ צְ דָ ָקה שָ לֹום ַו ֲעבֹּדַ ת
הַ צְ דָ ָקה הַ ְש ֵקט וָבֶ טַ ח עַ ד עֹולָם :וְ יָשַ ב עַ ִּמי בִ ְנוֵה שָ לֹום ּובְ ִמ ְשכְ נֹות ִמבְ טַ ִחים
ּובִ ְמנּוחֹּת שַ אֲ נַנֹות:
ִהנֵה י ִָמים בָ ִאים נְאֻּ ם ה' וַהֲ ִקמ ִֹּתי ֶאת הַ דָ בָ ר הַ טֹוב אֲ שֶ ר ִדבַ ְר ִתי ֶאל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל
וְ עַ ל בֵ ית יְהּודָ ה :בַ י ִָמים הָ הֵ ם ּובָ עֵ ת הַ ִהיא ַאצְ ִמיחַ לְדָ וִ ד צֶ מַ ח צְ דָ ָקה וְ עָ שָ ה
ִמ ְש ּפָט ּוצְ דָ ָקה בָ ָא ֶרץ :בַ י ִָמים הָ הֵ ם ִתּוָשַ ע יְהּודָ ה וִ ירּושָ ַל ִם ִת ְשכֹון לָבֶ טַ ח וְ זֶה
אֲ שֶ ר י ְִק ָרא לָּה ה' צִ ְד ֵקנּו:
יטיבּו ֶאת דַ ְרכֵיכֶם וְ ֶאת מַ עַ לְלֵ יכֶם ִאם עָ שֹו ַתעֲשּו ִמ ְשּפָט בֵ ין ִאיש
כִ י ִאם הֵ יטֵ יב ֵת ִ
ּובֵ ין ֵרעֵ הּו :גֵר יָתֹום וְ ַאלְמָ נָה ל ֹּא ַת ֲעשֹּקּו וְ דָ ם נ ִָקי ַאל ִת ְשּפְ כּו בַ ּמָ קֹום הַ זֶה וְ ַאחֲ ֵרי
ֹלהים אֲ חֵ ִרים ל ֹּא ֵתלְכּו ל ְַרע ָלכֶם:וְ ִש ַכנ ְִתי ֶא ְתכֶם בַ ּמָ קֹום הַ זֶה בָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר
אֱ ִ
בֹותיכֶם ל ְִמן עֹולָם וְ עַ ד עֹולָם :וְ נֶאֱ מַ ר .וְ הָ יָה ה' לְמֶ לְֶך עַ ל כָל הָ ָא ֶרץ.
נ ַָת ִתי לַאֲ ֵ
ּושמֹו ֶאחָ ד :בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הַ ּמֹולְֵך בִ כְ בֹודֹוָ ,ת ִמיד
בַ יֹום הַ הּוא י ְִהיֶה ה' ֶאחָ ד ְ
י ְִמֹלְך עָ ֵלינּו לָעֹולָם וָעֶ ד וְ עַ ל כָל מַ עֲשָ יו.
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יחיד שחייב לומר קדיש ניתן לומר כאן קדיש יתום:

י ְִת ַגדַ ל וְ י ְִת ַקדַ ש ְשמֵ ּה ַרבָ א[ ,הקהל עונהָ :אמֵ ן]
ְכּותּה
עּותּה ,וְ י ְַמלִיְך מַ ל ֵ
בְ עָ לְמָ א ִדי בְ ָרא כִ ְר ֵ
בְ חַ יֵיכֹון ּובְ יֹומֵ יכֹון ּובְ חַ יֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל,
בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
[הקהל עונהָ :אמֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְעָ לַם ּולְעָ לְמֵ י עָ לְמַ יָא].
י ְִתבָ ַרְך וְ י ְִש ַתבַ ח וְ י ְִתּפ ַָאר וְ י ְִתרֹומַ ם וְ י ְִתנַשֵ א
וְ י ְִתהַ דָ ר וְ י ְִתעַ לֶה וְ י ְִתהַ לָל ְשמֵ ּה ְד ֻּק ְדשָ א בְ ִריְך הּוא,
[הקהל עונה :בְ ִריְך הּוא]
לְעֵ לָא לְעֵ לָא ִמן כָל
יר ָתא ,תֻּ ְשבְ חָ ָתא וְ נֶחֱ מָ ָתא
בִ ְרכ ָָתא וְ ִש ָ
ירן בְ עָ לְמָ א ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :אמֵ ן]
דַ אֲ ִמ ָ
יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ יָא וְ חַ יִים טֹובִ ים עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ְִש ָר ֵאל,
וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :אמֵ ן]
עֹּשֶ ה השָ לֹום בִ ְמרֹומָ יו הּוא ַיעֲשֶ ה שָ לֹום עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ְִש ָר ֵאל,
וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :אמֵ ן]
יש שמוסיפים מזמור כ"ז בסיום שחרית וערבית מר"ח אלול עד להושענא רבה.

תהלים פרק כז

ירא ה' מָ עֹוז חַ יַי ִמ ִּמי ֶאפְ חָ ד:
אֹורי וְ י ְִשעִ י ִמ ִּמי ִא ָ
(א) לְדָ וִ ד ה' ִ
איְבַ י לִי הֵ ּמָ ה כ ְָשלּו וְ ָנפָלּו:
(ב) בִ ְקרֹּב עָ לַי ְמ ֵרעִ ים לֶאֱ כֹּל ֶאת בְ שָ ִרי צָ ַרי וְ ֹּ
ִירא לִבִ י ִאם ָתקּום עָ לַי ִמלְחָ מָ ה בְ ז ֹּאת אֲ נִי בֹוטֵ חַ :
(ג) ִאם ַתחֲ נֶה עָ לַי מַ חֲ נֶה ל ֹּא י ָ
אֹותּה אֲ בַ ֵקש ִשבְ ִתי בְ בֵ ית ה' כָל יְמֵ י חַ יַי לַחֲ זֹות בְ נֹּעַ ם ה'
ָ
(ד) ַאחַ ת שָ ַאל ְִתי מֵ ֵאת ה'
ּולְבַ ֵקר בְ הֵ יכָלֹו:
ְרֹוממֵ נִי:
(ה) כִ י יִצְ ּפְ ֵננִי בְ סֻּ כֹּה בְ יֹום ָרעָ ה י ְַס ִת ֵרנִי בְ סֵ ֶתר ָאהֳ לֹו בְ צּור י ְ
ירה וַאֲ ז ְַּמ ָרה
יבֹותי וְ ֶאזְ בְ חָ ה בְ ָאהֳ לֹו זִ בְ חֵ י ְתרּועָ ה ָא ִש ָ
ַ
איְבַ י ְסבִ
ֹּאשי עַ ל ֹּ
(ו) וְ עַ ָתה יָרּום ר ִ
ַלה' :
(ז) ְשמַ ע ה' קֹולִי ֶא ְק ָרא וְ חָ ֵננִי ַו ֲע ֵננִי:
(ח) לְָך ָאמַ ר לִבִ י בַ ְקשּו ָפנָי ֶאת ָּפנֶיָך ה' אֲ בַ ֵקש:
ִית ַאל ִת ְטשֵ נִי וְ ַאל ַתעַ זְ בֵ נִי אֱ ֹלהֵ י
(ט) ַאל ַת ְס ֵתר ָּפנֶיָך ִמּמֶ נִי ַאל ַתט בְ ַאף עַ בְ דֶ ָך עֶ זְ ָר ִתי הָ י ָ
י ְִשעִ י:
(י) כִ י ָאבִ י וְ ִא ִּמי ֲעזָבּונִי ַוה' י ַַא ְס ֵפנִי:
שֹור ָרי:
הֹורנִי ה' דַ ְרכֶָך ּונְחֵ נִי בְ א ַֹּרח ִמישֹור לְמַ עַ ן ְ
(יא) ֵ
(יב) ַאל ִת ְת ֵננִי בְ ֶנפֶש צָ ָרי כִ י ָקמּו בִ י עֵ דֵ י שֶ ֶקר וִ יפֵחַ חָ מָ ס:
(יג) לּולֵא הֶ אֱ מַ נ ְִתי ל ְִראֹות בְ טּוב ה' בְ ֶא ֶרץ חַ יִים:
(יד) ַקּוֵה ֶאל ה' חֲ זַק וְ יַאֲ מֵ ץ לִבֶ ָך וְ ַקּוֵה ֶאל ה' :

כשחולצים תפילין מברכים :בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה' ,אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם ,אֲשֶ ר ִק ְׁדשָּ נּו בְׁ ִמצְׁ וֹתָּ יו
וְׁ צִ ָּּונּו לִ ְׁשמוֹר חֻקָּ יו.
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סֵ ֶדר הַ לֵ ל
תשעה -עשר ימים ושני לילות בשנה גומרים בהם הלל שלם :שבעת ימי חג הסוכות ,שמחת תורה,
שמונת ימי חג החנוכה ,ויום ראשון של פסח ,יום העצמאות וחג השבועות .שני הלילות הם ליל
הסדר וליל יום העצמאות (לפי המנהג הרווח בארץ ישראל) .אומרים הלל בדילוג בראשי חודשים
ובששת הימים האחרונים של חג הפסח.

בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה' ,אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם ,אֲשֶ ר ִק ְׁדשָּ נּו בְׁ ִמצְׁ וֹתָּ יו וְׁ צִ ּוָּנּו לִ ְׁקרֹא אֶ ת הַ הַ לֵל.
הַ לְׁ לּויָּּה .הַ לְׁ לּו עַ בְׁ ֵדי ה' ,הַ לְׁ לּו אֶ ת שֵ ם ה' .יְׁהִ י שֵ ם ה' ְׁמב ָֹּרְך מֵ עַ תָּ ה וְׁ עַ ד ע ֹולָּם.
ִמ ִמזְׁ ַרח שֶ מֶ ש עַ ד ְׁמבוֹא ֹו ְׁמ ֻהלָּל שֵ ם ה'ָּ .רם עַ ל כָּל ג ֹויִם ה' ,עַ ל הַ שָּ מַ יִם כְׁ בוֹדוֹ.
ָארץ.
ִמי כַי ָּי אֱֹלהֵ ינּו  -הַ מַ גְׁ בִ יהִ י לָּשָּ בֶ ת .הַ מַ ְׁשפִ ילִ י לִ ְׁראוֹת בַ שָּ מַ יִם ּובָּ ֶ
ימי מֵ עָּ פָּ ר ָּדל ,מֵ אַ שְׁ פֹ ת י ִָּרים אֶ בְׁ י ֹון .לְׁ הו ִֹשיבִ י עִ ם נ ְִׁדיבִ ים ,עִ ם נ ְִׁדיבֵ י עַ מוֹ.
ְׁמ ִק ִ
מו ִֹשיבִ י עֲקֶ ֶרת הַ בַ יִת ,אֵ ם הַ בָּ נִים ְׁשמֵ חָּ ה ,הַ לְׁ לּויָּּה.
ְׁהּודה לְׁ קָּ ְׁדשוֹ ,י ְִׁש ָּראֵ ל
בְׁ צֵ את י ְִׁשרָּ אֵ ל מִ ִמצְׁ ָּריִם ,בֵ ית ַיעֲקֹ ב מֵ עַ ם ֹלעֵ ז ,הָּ יְׁתָּ ה י ָּ
מַ מְׁ ְׁשלוֹתָּ יו .הַ יָּם ָּרָאה ַו ָּינֹ ס ,הַ י ְַׁר ֵדן יִסֹ ב לְׁ ָאחוֹר .הֶ הָּ ִרים ָּר ְׁקדּו כְׁ אֵ ילִ ים ,גְׁ בָּ עוֹת כִ בְׁ נֵי
צֹאן .מַ ה לְׁ ָך הַ יָּם כִ י תָּ נּוס ,הַ י ְַׁר ֵדן תִ סֹ ב לְׁ ָאחוֹר ,הֶ הָּ ִרים תִ ְׁר ְׁקדּו כְׁ אֵ ילִ ים ,גְׁ בָּ עוֹת
ָארץִ ,מלִ פְׁ נֵי אֱלוֹּהַ ַיעֲקֹ ב .הַ הֹפְׁ כִ י הַ ּצּור ֲאגַם מָּ יִם,
כִ בְׁ נֵי צֹאןִ .מלִ פְׁ נֵי ָאדוֹן חּולִ י ֶ
חַ ל ִָּמיש לְׁ מַ עְׁ יְׁנ ֹו מָּ יִם.
כשקוראים הלל בדילוג משמיטים את הקטע הבא:

ֹּאמרּו
ְש ְמָך ֵתן כבֹוד ,עַ ל חַ ְס ְדָך עַ ל אֲ ִּמ ֶתָך .למה י ְ
ל ֹּא לנּו ה' ל ֹּא לנּו ,כִּ י ל ִּ
הַ ּגֹויִּםַ :איֵה נא אֱ ֹלהֵ יהֶ םֵ .ואֹלהֵ ינּו בַ שמיִּם  -כֹּל אֲ שֶ ר חפֵץ עשה.
עֲצַ בֵ יהֶ ם כֶסֶ ף וְ זהב ,מַ עֲשֵ ה יְדֵ י אדם .פֶה להֶ ם וְ ל ֹּא יְדַ בֵ רּו ,עֵ י ַניִּם להֶ ם
ִּשמעּוַ ,אף להֶ ם וְ ל ֹּא י ְִּריחּון .יְדֵ יהֶ ם וְ ל ֹּא
וְ ל ֹּא י ְִּראּו .אזְ ַניִּם להֶ ם וְ ל ֹּא י ְ
ְי ִּמישּוןַ ,רגְ לֵיהֶ ם וְ ל ֹּא ְיהַ לֵכּו ,ל ֹּא י ְֶהּגּו בִּ גְ רֹונם .כְ מֹוהֶ ם ִּי ְהיּו עֹּשֵ יהֶ ם,
ִּשר ֵאל בְ טַ ח בַ יי ,עֶ זְ רם ּומגִּ ּנם הּוא .בֵ ית ַאהֲ רֹּן
כל אֲ שֶ ר בֹּטֵ חַ בהֶ ם .י ְ
בִּ ְטחּו בַ יי ,עֶ זְ רם ּומגִּ ּנם הּוא .י ְִּר ֵאי ה' בִּ ְטחּו בַ יי ,עֶ זְ רם ּומגִּ ּנם הּוא.
ה' זְׁ כ ָָּּרנּו יְׁבָּ רֵ ְך ,יְׁבָּ רֵ ְך אֶ ת בֵ ית י ְִׁש ָּראֵ ל ,יְׁבָּ רֵ ְך אֶ ת בֵ ית ַא ֲהרֹן .יְׁבָּ רֵ ְך י ְִׁראֵ י ה',
הַ ְׁקטַ נִים עִ ם הַ גְׁ דֹלִ ים .יֹסֵ ף ה' ֲעלֵיכֶםֲ ,עלֵיכֶם וְׁ עַ ל בְׁ נֵיכֶם .בְׁ רּוכִ ים אַ תֶ ם לַייָּ ,עֹ שֵ ה
ָאדםֹ .לא הַ מֵ תִ ים יְׁהַ לְׁ לּו יָּּה,
ָארץ נָּתַ ן לִ בְׁ נֵי ָּ
ָארץ .הַ שָּ מַ יִם שָּ מַ יִם לַייָּ ,וְׁ הָּ ֶ
שָּ מַ יִם ָּו ֶ
וְׁ ֹלא כָּל י ְֹׁר ֵדי דּומָּ הַ .ו ֲאנ ְַׁחנּו נְׁבָּ רֵ ְך יָּּה מֵ עַ תָּ ה וְׁ עַ ד ע ֹולָּם ,הַ לְׁ לּויָּּה.
כשקוראים הלל בדילוג משמיטים את הקטע הבא:

ִּשמַ ע ה' ֶאת קֹולִּי ַתחֲ נּוני .כִּ י ִּהטה אזְ נֹו לִּי ּובְ ימַ י ֶא ְקרא.
אהַ בְ ִּתי כִּ י י ְ
ּומצ ֵרי ְשאֹול ְמצאּונִּי ,צרה וְ יגֹון ֶא ְמצאּ .ובְ שֵ ם ה'
אֲ פפּונִּי חֶ בְ לֵי מוֶתְ ,
ֶא ְקרא ,אּנה ה' מַ לְטה נַפְ ִּשי .חַ ּנּון ה' וְ צַ ִּדיקֵ ,ואֹלהֵ ינּו ְמ ַרחֵ ם .שֹּמֵ ר
הֹושיעַ  .שּובִּ י נַפְ ִּשי ִּל ְמנּוחיְכִּ י ,כִּ י ה' ּגמַ ל
לֹותי וְ לִּי ְי ִּ
פְ ת ִּאים ה' ,דַ ִּ
עליְכִּ י .כִּ י ִּחלַצְ ת נַפְ ִּשי ִּממ ֶותֶ ,את עֵ ינִּי ִּמן ִּד ְמעהֶ ,את ַרגְ לִּי ִּמדֶ ִּחי.
ִּיתי ְמאֹּד.
ֶא ְתהַ לְֵך ִּלפְ נֵי ה' בְ ַא ְרצֹות הַ חַ יִּים .הֶ אֱ מַ נ ְִּתי כִּ י אֲ דַ בֵ ר ,אֲ נִּי ענ ִּ
אֲ נִּי אמַ ְר ִּתי בְ חפְ זִּ י :כל האדם ֹּכזֵב.
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מָּ ה אָּ ִשיב לַייָּ ,כָּל תַ גְׁ מּולוֹהִ י עָּ לָּי .כוֹס יְׁשּועוֹת אֶ שָּ אּ ,ובְׁ שֵ ם ה' אֶ ְׁק ָּרא .נ ְָּׁד ַרי לַי ָּי
אֲשַ לֵם ,נֶגְׁ ָּדה נָּא לְׁ כָּל עַ מוֹ .יָּקָּ ר בְׁ עֵ ינֵי ה' הַ מָּ וְׁ תָּ ה ַלחֲסִ ָּידיו .אָּ נָּה ה' ,כִ י ֲאנִי עַ בְׁ ֶדָך,
ֲאנִי עַ בְׁ ְׁדָך בֶ ן אֲמָּ תֶ ָך ,פִ תַ ְׁחתָּ לְׁ מוֹסֵ ָּרי .לְׁ ָך אֶ זְׁ בַ ח זֶבַ ח תו ָֹּדה ּובְׁ שֵ ם ה' אֶ ְׁק ָּרא .נ ְָּׁד ַרי
לַי ָּי אֲשַ לֵם נֶגְׁ ָּדה נָּא לְׁ כָּל עַ מוֹ .בְׁ חַ צְׁ רוֹת בֵ ית ה' ,בְׁ ת ֹוכֵכִ י יְׁרּושָּ ָּליִם ,הַ לְׁ לּויָּּה.
כשקוראים הלל בדילוג משמיטים את הקטע הבא:

הַ לְׁ לּו אֶ ת ה' כָּל ג ֹויִם ,שַ בְׁ חּוהּו כָּל הָּ אֻמִ ים.
כִ י גָּבַ ר עָּ לֵינּו חַ סְׁ דוֶֹ ,ואֱמֶ ת ה' לְׁ ע ֹולָּם ,הַ לְׁ לּויָּּה.
הוֹדּו לַי ָּי כִ י טוֹב ,כִי לְׁ ע ֹולָּם חַ סְׁ דוֹ.
הוֹדּו לַי ָּי כִ י טוֹב ,כִ י לְׁ ע ֹולָּם חַ סְׁ דוֹ.
יֹאמַ ר נָּא יִשְׁ רָּ אֵ ל ,כִי לְׁ ע ֹו ָּלם חַ סְׁ דוֹ.
הוֹדּו לַי ָּי כִ י טוֹב ,כִ י לְׁ ע ֹולָּם חַ סְׁ דוֹ.
יֹאמְׁ רּו נָּא בֵית ַא ֲהרֹן ,כִ י לְׁ ע ֹולָּם חַ סְׁ דוֹ.
הוֹדּו לַי ָּי כִ י טוֹב ,כִ י לְׁ ע ֹולָּם חַ סְׁ דוֹ.
יֹאמְׁ רּו נָּא י ְִׁראֵ י ה' ,כִ י לְׁ ע ֹולָּם חַ סְׁ דוֹ.
הוֹדּו לַי ָּי כִ י טוֹב ,כִ י לְׁ ע ֹולָּם חַ סְׁ ד ֹו.
ָאדם .ה' לִ י
ִמן הַ מֵ צַ ר קָּ רָּ אתִ י יָּּה ,עָּ ָּננִי בַ מֶ ְׁרחָּ ב יָּּה .ה' לִ י ֹלא אִ ָּירא ,מַ ה ַיעֲשֶ ה לִ י ָּ
ָאדם .טוֹב ַלחֲסוֹת בַ י ָּי ִמבְׁ טֹחַ
שנְָׁאי .טוֹב ַלחֲסוֹת בַ י ָּי ִמבְׁ ֹטחַ בָּ ָּ
בְׁ עֹ זְׁ ָּריַ ,ו ֲאנִי אֶ ְׁראֶ ה בְׁ ֹ
בִ נ ְִׁדיבִ יםָּ .כַל ג ֹויִם סְׁ בָּ בּונִי ,בְׁ שֵ ם ה' כִ י א ֲִמילַם .סַ בּונִי גַם סְׁ בָּ בּונִי ,בְׁ שֵ ם ה' כִ י
א ֲִמילַם .סַ בּונִי כִ ְׁדב ִֹריםֹ ,דעֲכּו כְׁ אֵ ש קוֹצִ ים ,בְׁ שֵ ם ה' כִ י א ֲִמילַםָּ .דחֹ ה ְׁד ִחיתַ נִי
לִ נְׁפֹ ל ,וַי ָּי ֲעז ָָּּרנִי .עָּ זִ י וְׁ זִ ְׁמ ָּרת יָּּהַ ,ויְׁהִ י לִ י לִ ישּועָּ ה .קוֹל ִרנָּה וִ ישּועָּ ה בְׁ ָא ֳהלֵי
צַ ִד ִיקים ,י ְִׁמין ה' עֹ שָּ ה חָּ יִל .י ְִׁמין ה' רוֹמֵ מָּ ה ,י ְִׁמין ה' עֹ שָּ ה חָּ יִלֹ .לא ָאמּות כִ י
אֶ ְׁחיֶהַ ,ואֲסַ פֵר מַ עֲשֵ י יָּּה .יַסֹ ר יִסְׁ ַרנִי יָּּה ,וְׁ לַמָּ וֶת ֹלא נְׁתָּ ָּננִי .פִ תְׁ חּו לִ י שַ עֲרֵ י צֶ ֶדק,
ָאבֹא בָּ ם או ֶֹדה יָּּה .זֶה הַ שַ עַ ר לַייָּ ,צַ ִד ִיקים ָּיבֹאּו בוֹ.
ִיתנִי ַו ְת ִהי לִי לִישּועָ ה.
אֹודָך כִ י ֲענ ָ
ְ

ִיתנִי ו ְַת ִהי לִי לִישּועָ ה.
אֹודָך כִ י ֲענ ָ
ְ

ֶאבֶ ן מָ אֲ סּו הַ בֹונִים הָ ְי ָתה לְר ֹּאש ּפִ נָה.

ֶאבֶ ן מָ אֲ סּו הַ בֹונִים הָ י ְָתה לְר ֹּאש ּפִ נָה.

מֵ ֵאת ה' הָ י ְָתה ז ֹּאתִ ,היא נִפְ לָאת בְ עֵ ינֵינּו.
מֵ ֵאת ה' הָ י ְָתה ז ֹּאתִ ,היא נִפְ לָאת בְ עֵ ינֵינּו.

זֶה הַ יֹום עָ שָ ה ה' ,נָגִ י ָלה וְ נ ְִש ְמחָ ה בֹו.

זֶה הַ יֹום עָ שָ ה ה' ,נָגִ ילָה וְ נ ְִש ְמחָ ה בֹו.

אָּ נָּא ה' הו ִֹשיעָּ ה נָּא .אָּ נָּא ה' הו ִֹשיעָּ ה נָּא.
אָּ נָּא ה' הַ צְׁ לִ יחָּ ה נָּא .אָּ נָּא ה' הַ צְׁ לִ יחָּ ה נָּא.
בָּ רּוְך הַ בָּ א בְׁ שֵ ם ה' ,בֵ ַרכְׁ נּוכֶם ִמבֵ ית ה'.
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בָּ רּוְך הַ בָּ א בְׁ שֵ ם ה' ,בֵ ַרכְׁ נּוכֶם ִמבֵ ית ה'.

אֵ ל ה' ַויָּאֶ ר לָּנּו ,אִ סְׁ רּו חַ ג בַ ֲעבֹתִ ים עַ ד קַ ְׁרנוֹת הַ ִמזְׁ בֵ חַ .

אֵ ל ה' ַויָּאֶ ר לָּנּו ,אִ סְׁ רּו חַ ג בַ ֲעבֹתִ ים עַ ד קַ ְׁרנוֹת הַ ִמזְׁ בֵ חַ .

אֵ לִ י אַ תָּ ה וְׁ או ֶֹדךָּ ,אֱֹלהַ י אֲרו ְֹׁממֶ ךָּ.
אֵ לִ י אַ תָּ ה וְׁ או ֶֹדךָּ ,אֱֹלהַ י אֲרו ְֹׁממֶ ךָּ.

הוֹדּו לַי ָּי כִ י טוֹב ,כִ י לְׁ ע ֹולָּם חַ סְׁ דוֹ.
הוֹדּו לַי ָּי כִ י טוֹב ,כִ י לְׁ ע ֹולָּם חַ סְׁ דוֹ.
יְׁהַ לְׁ לּוָך ,ה' אֱֹלהֵ ינּו ,כָּל מַ עֲשֶ יָךַ ,וחֲסִ ֶידיָך ,צַ ִד ִיקים עוֹשֵ י ְׁרצ ֹונֶָך ,וְׁ כָּל עַ ְׁמָך בֵ ית
י ְִׁש ָּראֵ ל בְׁ ִרנָּה יוֹדּו וִ יבָּ ְׁרכּו וִ ישַ בְׁ חּו וִ יפָּ אֲרּו וִ ירו ְֹׁממּו וְׁ ַיע ֲִריצּו וְׁ י ְַׁק ִדישּו וְׁ י ְַׁמלִ יכּו אֶ ת
ִש ְׁמָך ,מַ לְׁ כֵנּו ,כִ י לְׁ ָך טוֹב לְׁ הוֹדוֹת ּולְׁ ִשמְׁ ָך נָּאֶ ה לְׁ זַמֵ ר ,כִ י מֵ ע ֹולָּם וְׁ עַ ד ע ֹולָּם אַ תָּ ה
אֵ ל .בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה' ,מֶ לְֶך ְׁמ ֻהלָּל בַ תִ ְׁשבָּ חוֹת.
סדר קריאת התורה בעמוד 12

תפילת מוסף לראש חודש
אֲ ֹּדנָיְ ,ש ָפ ַתי ִתפְ ָתח ּופִ י יַגִ יד ְת ִהל ֶָתָך.
ּמֹותינּו ,אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
אֱ ֹלהֵ י ִיצְ חָ קֵ ,ואֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב ,אֱ ֹלהֵ י שָ ָרה ,אֱ ֹלהֵ י ִרבְ ָקה ,אֱ ֹלהֵ י ָרחֵ ל
נֹוראֵ ,אל עֶ לְיֹון ,קֹונֵה שָ מַ יִם
ֵואֹלהֵ י ל ֵָאה ,הָ ֵאל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור וְ הַ ָ
ּמֹותינּוִ ,מבְ טָ חֵ נּו בְ כָל דֹור ָודֹור.
בֹותינּו וְ ִא ֵ
ָו ֶא ֶרץְ ,מגִ ֵננּו ּומָ גֵן אֲ ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ ָרה.
ּומֹוריד
ִ
ַא ָתה גִ בֹור וְ ֵאין ָכמֹוָך ,חָ ָזק וְ ֵאין זּול ֶָתָך ,מַ ִשיב הָ רּוחַ
בעונת הגשמים :הַ גֶשֶ ם .בקיץ :הַ טָ ל.
ְהֹושיעַ .
ְמ ַכ ְלכֵל חַ יִיםְ ,מחַ יֵה מֵ ִתים וְ ַרב ל ִ
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מחַ יֵה הַ ּמֵ ִתים.
{למי שרוצה להתפלל עם קדושה של הציבור לדלג ל*}
נֹורא ְשמֶ ָך וְ ֵאין אֱ ֹלּהַ ִמבַ לְעָ דֶ יָך.
ָקדֹוש ַא ָתה וְ ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הָ ֵאל הַ ָקדֹוש.
*קדושתֱהציבור
אֹודָך אֲ ֹדנָּי אֱ ֹלהַ י ְבכָּל ְלבָּ ִבי וַאֲ כ ְַב ָּדה ִש ְמָך ְלעֹולָּ ם :אֵ ין ָּקדֹוש ַכה' כִ י אֵ ין ִב ְל ֶתָך וְאֵ ין
ְ
יֹושב ְת ִהלֹות י ְִש ָּראֵ ל:
צּור כֵאֹלהֵ ינּו :וְאַ ָּתה ָּקדֹוש ֵ
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יֹושבֶ ת צִ יֹון כִ י גָּדֹול ְב ִק ְרבֵ ְך ְקדֹוש י ְִש ָּראֵ ל :גֹ אֲ לֵ נּו ה' צְ בָּ אֹות ְשמֹו ְקדֹוש
צַ הֲ ִלי ָּורֹנִ י ֶ
רֹוממּו ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ו ְִה ְש ַתחֲ וּו לַ הֲ דֹם ַרגְ לָּ יו ָּקדֹוש הּוא:
י ְִש ָּראֵ לְ :
ו ְָּק ָּרא זֶה אֶ ל זֶה וְאָּ מַ ר ָּקדֹוש ָּקדֹוש ָּקדֹוש ה' צְ בָּ אֹות ְמל ֹא כָּל הָּ אָּ ֶרץ כְ בֹודֹו:
יֹושיעַ :
ָּקרֹוב ה' ְלנִ ְש ְב ֵרי לֵ ב וְאֶ ת ַדכְ אֵ י רּוחַ ִ
בָּ רּוְך כְ בֹוד ה' ִמ ְמקֹומֹו:
ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְחַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִם ו ְַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת:
ְש ַמע י ְִש ָּראֵ ל ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ה' אֶ חָּ ד:
אֹלהים :אֲ נִ י יהוה אֱ ֹלהֵ יכֶם.
ִ
ִל ְהיֹות לָּ כֶם לֵ
רֹוממּו יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ו ְִה ְש ַתחֲ וּו
יֹושב ְת ִהלֹות י ְִש ָּראֵ לְ .וכָּתּובְ :
ְונֶאֱ ַמר :וְאַ ָּתה ָּקדֹוש ֵ
ּוב ִד ְב ֵרי ָּק ְד ְשָך כָּתּוב לֵ אמֹר :י ְִמֹלְך יהוה ְלעֹולָּ ם
ְלהַ ר ָּק ְדשֹו כִ י ָּקדֹוש יהוה אֱ ֹלהֵ ינּוְ .
אֱ ֹלהַ יְִך צִ יֹון ְלדֹר ָּודֹר הַ ְללּויָּּה.
נֹורא ְש ֶמָך וְאֵ ין אֱ לֹוּהַ ִמבַ ְלעָּ ֶדיָך .בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה ,הָּ אֵ ל הַ ָּקדֹוש.
ָּקדֹוש אַ ָּתה ְו ָּ

ָּראשֵ י ח ֳָּד ִשים לְׁ עַ ְׁמָך נָּתָּ תָּ ,
זְׁ מַ ן כַפָּ ָּרה לְׁ כָּל תוֹלְׁ דוֹתָּ ם,
זִ כָּרוֹן לְׁ ֻכלָּם הָּ יּוּ ,ותְׁ שּועַ ת נַפְׁ שָּ ם ִמיַד ש ֹונֵא.
בָּ ִית חָּ ָּדש בְׁ צִ יוֹן תָּ כִ ין,
ּובַ עֲבו ַֹדת הַ בָּ ית נִשְׁ מַ ח ֻכלָּנּו,
ּובְׁ ִשירֵ י עַ ְׁמָך י ְִׁש ָּראֵ ל הַ נ ְִׁשמָּ עִ ים בְׁ עִ ֶירָך.
ַאהֲבַ ת ע ֹולָּם לָּנּו תָּ בִ יאּ ,ובְׁ ִרית ָאבוֹת לַבָּ נִים תִ זְׁ כֹר,
ִמי יִתֵ ן ִמּצִ יוֹן ְׁי ֻשעוֹת י ְִׁש ָּראֵ ל,
בְׁ שּוב אֱֹלהִ ים ְׁשבּות עַ מ ֹו
ָּי ֵגל ַיעֲקֹ ב ,י ְִׁשמַ ח י ְִׁש ָּראֵ ל.
אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְׁ אִ מוֹתֵ ינּו,
חַ ֵדש עָּ לֵינּו אֶ ת הַ חֹ ֶדש הַ זֶה
לְׁ טוֹבָּ ה וְׁ לִ בְׁ ָּרכָּה ,לְׁ שָּ שוֹן ּולְׁ ִש ְׁמחָּ ה,
לִ ישּועָּ ה ּולְׁ נֶחָּ מָּ ה ,לְׁ פַ ְׁרנָּסָּ ה ּולְׁ כַלְׁ ָּכלָּה,
לְׁ חַ יִ ים ּולְׁ שָּ לוֹם ,לִ מְׁ ִחילַת חֵ ְׁטא וְׁ לִ סְׁ לִ יחַ ת עָּ וֹן
[בשנת עיבורּ :ו ְל ַכפ ַרת ַפשַ ע].
כִ י חֻקֵ י ָּראשֵ י ח ֳָּד ִשים לָּישראל קָּ בָּ עְׁ תָּ .
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה'ְׁ ,מקַ דֵ ש י ְִׁש ָּראֵ ל וְׁ ָּראשֵ י ח ֳָּד ִשים.
ּושכֹון בְ צִ יֹון וְ ַיעֲבדּוָך עֲבָ דֶ יָך בִ ירּושָ ַל ִים,
ְרצֵ ה ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּוְ ,
יתי בֵ ית ְתפִ לָה ִי ָק ֵרא ְלכָל הָ עַ ִּמים
כִ י בֵ ִ
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ִראה ָנעֲבֹוד.
אֹותָך בְ י ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,שֱ ְ
ּמֹותינּו ,עַ ל כָל
בֹותינּו וְ ִא ֵ
מֹודים אֲ נ ְַחנּו לְָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
ִ
בֹותינּו
ית עִ ּמָ נּו וְ עִ ם אֲ ֵ
לתנּו וְ שֶ עָ ִש ָ
הַ טֹובֹות הַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרחֲ ִמים שֶ גְ מַ ָ
ּמֹותינּו ִמ ְל ָפנֵינּו .וְ ִאם ָאמַ ְרנּו מָ טָ ה ַרגְ לֵנּו חַ ְס ְדָך ,ה' ִ ,י ְסעָ דֵ נּו
וְ ִא ֵ
בחנוכה ,בפורים וביום העצמאות ממשיכים:

מֹותינּו
בֹותינּו וְ ִּא ֵ
שית עִּ ם אֲ ֵ
ּותשּועֹות ֹּכה ֶניָך שֶ ע ִּ ֹּ
בחנוכהּ :וכְ ּנִּסֵ י פְ ל ֶאיָך ְ
בִּ ימֵ י מַ ִּת ְתיה בֶ ן יֹוחנן כֹּהֵ ן ּגדֹול חַ ְשמֹונַאי ּובניו ,כְ שֶ ע ְמדה ע ֵליהֶ ם
מַ לְכּות יון ה ְרשעה לְשַ כְ חם תֹור ֶתָךּ ,ולְהַ עֲבִּ ירם מֵ חֻ ֵקי ְרצֹונֶָך,
וְ ַאתה בְ ַרחֲ מֶ יָך ה ַרבִּ ים עמַ ְדת להֶ ם בְ עֵ ת צרתם:
ַרבְ ת ֶאת ִּריבם ,דַ ְנת ֶאת ִּדינם ,נ ַק ְמת ֶאת ִּנ ְקמתם;
בֹורים בְ יַד חַ ל ִּשים ,וְ ַרבִּ ים בְ יַד ְמעַ ִּטים,
מסַ ְרת ּגִּ ִּ
עֹוס ֵקי תֹור ֶ ֶֽתָך ,לְָך ע ִּשית שֵ ם ּגדֹול וְ קדֹוש בְ עֹולמֶ ָך,
וְ ז ִֵּדים בְ יַד ְ
ִּשר ֵאל ע ִּשית ְתשּועה גְ דֹולה ּופ ְֻרקן כְ הַ יֹום הַ זֶה.
ּולְעַ ְמָך י ְ
יתָך ,וְ ִּטהֲ רּו ֶאת ִּמ ְקדשֶ ָך,
וְ ַאחַ ר כְך באּו בנֶיָך ל ְִּדבִּ יר בֵ ֶ
וְ ִּה ְדלִּיקּו נֵרֹות בְ חַ צְ רֹות ק ְדשֶ ָך ,וְ קבְ עּו ְשמֹונַת ְימֵ י חֲ נֻכה ֵאלּו,
בהַ ֵלל ּובְ הֹודַ אה[ .ממשיכים בסיום הברכה]
מֹותינּו הַ ּפְ קּודֹות לְָך,
סּורים בְ יָדֶ ָך ,וְ עַ ל נ ְִש ֵ
[עַ ל חַ ֵיינּו הַ ְּמ ִ
טֹובֹותיָך שֶ בְ כָל עֵ ת,
ֶ
אֹותיָך וְ
וְ עַ ל ִנסֶ יָך שֶ בְ כָל יֹום עִ ּמָ נּו ,וְ עַ ל נִפְ ְל ֶ
עֶ ֵֶרב ָוב ֶֹּקר וְ צָ הֳ ָריִם ].בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הַ טֹוב לְָך ְלהֹודֹות.
{למי שמוסיף קדושה של הצבור}.
מודים דרבנן

תּושבָּ חֹות ,צּור עֹולָּ ִמים ,חֵ י
ְ
מֹודים אֲ נ ְַחנּו לָּ ְך ,אֲ דֹון כָּל הַ ְב ִריֹות ,אֱ לֹוהַ הַ
ִ
יתנּו ו ְִסי ְַע ָּתנּו
ִיתנּו ו ְִקי ְַמ ָּתנּו ּוזְ כִ ָּ
אשיתְ ,מחַ יֵה ֵמ ִתיםֶ ,שהֶ חֱ י ָּ
הָּ עֹולָּ ם ,יֹוצֵ ר ְב ֵר ִ
הֹודאֹות.
ו ְֵק ַר ְב ָּתנּו ְלהֹודֹות ִל ְש ֶמָך .בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה אֵ ל הַ ָּ

לֹומָך ,עַ ל י ְִש ָר ֵאל עַ ּמֶ ָך ,וְ עַ ל עִ ְירָך וְ עַ ל נַחֲ ל ֶָתָך ,וְ כֵן ְתבָ ְרכֵנּו
ִשים ְש ְ
ֻּכלָנּו בְ שָ לֹום .בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מעֹון הַ בְ ָרכֹות וְ עֹושֶ ה הַ שָ לֹום.
צּורי וְ גֹואֲ לִי.
ִי ְהיּו ל ְָרצֹון ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִבִ י ְל ָפנֶיָך ,ה' ִ
ניתן להוסיף תפילה אישית בפרידה מן העמידה כגון אלו:

ית ֶאת הַ שָ מַ יִם ְשמֵ י הַ שָ מַ יִם וְ כָל צְ בָ ָאם
ַא ָתה הּוא ה' לְבַ דֶ ָך ַא ָתה עָ ִש ָ
הָ ָא ֶרץ וְ כָל אֲ שֶ ר עָ לֶיהָ הַ י ִַּמים וְ כָל אֲ שֶ ר בָ הֶ ם וְ ַא ָתה ְמחַ יֶה ֶאת ֻּכלָם:
ֹלהים אֲ שֶ ר בָ חַ ְר ָת בְ ַאבְ ָרם וְ הֹוצֵ אתֹו מֵ אּור כ ְַש ִדים
ַא ָתה הּוא ה' הָ אֱ ִ
את ֶאת לְבָ בֹו נֶאֱ מָ ן ְל ָפנֶיָךְ :לז ְַרעֲָך נ ַָת ִתי ֶאת
וְ שַ ְמ ָת ְשמֹו ַאבְ ָרהָ םּ :ומָ צָ ָ
1
הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת לְהַ בְ ִטיחַ גַם ֶאת שָ ָרהְ ' :לזַרעֵ ְך נ ַָת ִתי' .כֵן ְי ִהי ָרצֹון
ּמֹותינּו ,שֱ ְת ָקרבֵ נּו וְ שֱ ְתחָ נֵנּו,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֶואֱ ֹלהֵ י אֲ ֵ
אֲ נ ְַחנּו וְ כָל י ְִש ָר ֵאל עַ ְּמָך ל ְִרצֹונְָך ל ְַאהֲ בָ ְתָך וְ לִישּועָ ְתָךַ ,לעֲשֹות ְרצֹונְָך
כִ ְרצֹונֵנּו 1 ...על פי מדרש שכל טוב (בובר) בראשית פרק טו ,יח
בפּורינּו אֲ הַ בָ ה וְ ַאח ָוה וְ שָ לֹום וְ ֵריעּות,
ֵ
ִי ִהי ָרצון ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ ְתשָ כֵן

לקנּו בְ גַן
שיִ ם חֶ ֵ
ידים ,וְ תצְ לִיחַ סֹו ֵפנּו אֲ חַ ִרית וְ ִת ְק ָוה ,וְ ָת ֹּ
למ ִ
וְ ַת ְרבֶ ה גְ בּולֵ נּו בְ ַת ִ
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עֵ דֶ ן ,וְ ַתקנֵנּו בְ חָ בֵ ר טֹוב וְ יֵצֶ ר טֹוב בְ עֹולָמֶ ָך ,וְ נ ְַשכִ ים וְ ִנ ְמצָ א ִיחּול לְ בָ בֵ נּו
קֹורת נָפְ שֵ נּו לְטֹובָ ה[ ..רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה
ראה ֶאת ְשמֶ ָך ,וְ ָתב ֹּא ְלפָ נֶיָך ַ
ְל ִי ָ

אמר הכי ...תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב]

מי שאומר 'עלינו' לעבור לעמוד 14
לסיום התפילה לעבור לסוף עמוד 15

מוסף ליום חולו של מועד
אֲ ֹּדנָיְ ,ש ָפ ַתי ִתפְ ָתח ּופִ י יַגִ יד ְת ִהל ֶָתָך.
ּמֹותינּו ,אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
אֱ ֹלהֵ י ִיצְ חָ קֵ ,ואֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב ,אֱ ֹלהֵ י שָ ָרה ,אֱ ֹלהֵ י ִרבְ ָקה ,אֱ ֹלהֵ י ָרחֵ ל
נֹוראֵ ,אל עֶ לְיֹון ,קֹונֵה שָ מַ יִם
ֵואֹלהֵ י ל ֵָאה ,הָ ֵאל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור וְ הַ ָ
ּמֹותינּוִ ,מבְ טָ חֵ נּו בְ כָל דֹור ָודֹור.
בֹותינּו וְ ִא ֵ
ָו ֶא ֶרץְ ,מגִ ֵננּו ּומָ גֵן אֲ ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ ָרה.
ּומֹוריד
ִ
ַא ָתה גִ בֹור וְ ֵאין ָכמֹוָך ,חָ ָזק וְ ֵאין זּול ֶָתָך ,מַ ִשיב הָ רּוחַ
בעונת הגשמים :הַ גֶשֶ ם .בקיץ :הַ טָ ל.
ְהֹושיעַ .
ְמ ַכ ְלכֵל חַ יִיםְ ,מחַ יֵה מֵ ִתים וְ ַרב ל ִ
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מחַ יֵה הַ ּמֵ ִתים.
{למי שרוצה להתפלל עם קדושה של הציבור לדלג ל*}
נֹורא ְשמֶ ָך וְ ֵאין אֱ ֹלּהַ ִמבַ לְעָ דֶ יָך.
ָקדֹוש ַא ָתה וְ ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הָ ֵאל הַ ָקדֹוש.
*קדושתֱהציבור ֱ
אֹודָך אֲ ֹדנָּי אֱ ֹלהַ י ְבכָּל ְלבָּ ִבי וַאֲ כ ְַב ָּדה ִש ְמָך ְלעֹולָּ ם :אֵ ין ָּקדֹוש ַכה' כִ י אֵ ין ִב ְל ֶתָך וְאֵ ין
ְ
יֹושב ְת ִהלֹות י ְִש ָּראֵ ל:
צּור כֵאֹלהֵ ינּו :וְאַ ָּתה ָּקדֹוש ֵ
יֹושבֶ ת צִ יֹון כִ י גָּדֹול ְב ִק ְרבֵ ְך ְקדֹוש י ְִש ָּראֵ ל :גֹ אֲ לֵ נּו ה' צְ בָּ אֹות ְשמֹו ְקדֹוש
צַ הֲ ִלי ָּורֹנִ י ֶ
רֹוממּו ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ו ְִה ְש ַתחֲ וּו לַ הֲ דֹם ַרגְ לָּ יו ָּקדֹוש הּוא:
י ְִש ָּראֵ לְ :
ו ְָּק ָּרא זֶה אֶ ל זֶה וְאָּ מַ ר ָּקדֹוש ָּקדֹוש ָּקדֹוש ה' צְ בָּ אֹות ְמל ֹא כָּל הָּ אָּ ֶרץ כְ בֹודֹו:
יֹושיעַ :
ָּקרֹוב ה' ְלנִ ְש ְב ֵרי לֵ ב וְאֶ ת ַדכְ אֵ י רּוחַ ִ
בָּ רּוְך כְ בֹוד ה' ִמ ְמקֹומֹו:
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ה' ה' אֵ ל ַרחּום וְחַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִם ו ְַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת:
ְש ַמע י ְִש ָּראֵ ל ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ה' אֶ חָּ ד:
אֹלהים :אֲ נִ י יהוה אֱ ֹלהֵ יכֶם.
ִ
ִל ְהיֹות לָּ כֶם לֵ
רֹוממּו יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו ו ְִה ְש ַתחֲ וּו
יֹושב ְת ִהלֹות י ְִש ָּראֵ לְ .וכָּתּובְ :
ְונֶאֱ ַמר :וְאַ ָּתה ָּקדֹוש ֵ
ּוב ִד ְב ֵרי ָּק ְד ְשָך כָּתּוב לֵ אמֹר :י ְִמֹלְך יהוה ְלעֹולָּ ם
ְלהַ ר ָּק ְדשֹו כִ י ָּקדֹוש יהוה אֱ ֹלהֵ ינּוְ .
אֱ ֹלהַ יְִך צִ יֹון ְלדֹר ָּודֹר הַ ְללּויָּּה.
ְנֹורא ְש ֶמָך וְאֵ ין אֱ לֹוּהַ ִמבַ ְלעָּ ֶדיָך .בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה ,הָּ אֵ ל הַ ָּקדֹוש.
ָּקדֹוש אַ ָּתה ו ָּ

ָאהַ בְׁ תָּ אוֹתָּ נּו וְׁ ָּרצִ יתָּ בָּ נּו,
וְׁ ִק ַד ְׁשתָּ נּו בְׁ ִמצְׁ וֹתֶ יָך,
וְׁ קֵ ַרבְׁ תָּ נּו ,מַ לְׁ כֵנּוַ ,לעֲבו ָֹּדתֶ ָך,
וְׁ ִש ְׁמָך הַ גָּדוֹל וְׁ הַ קָּ דוֹש עָּ לֵינּו קָּ ָּראתָּ .
וַתִ תֶ ן לָּנּו ,ה' אֱֹלהֵ ינּו ,בְׁ ַאהֲבָּ ה
מ ֹוע ֲִדים לְׁ שִ ְׁמחָּ ה ,חַ גִ ים ּוזְׁ מַ נִים לְׁ שָּ שוֹן,
אֶ ת יוֹם
בפסח:

בסוכות:

חַ ג הַ מַ ּצוֹת חַ ג הַ סֻכוֹת
הַ זֶה ,זְׁ מַ ן
הַ זֶה ,זְׁ מַ ן
ִשמְׁ חָּ תֵ נּו,
חֵ רּותֵ נּו,
ִמ ְׁק ָּרא קֹ ֶדשֵ ,זכֶר לִ יצִ יַאת ִמצְׁ ָּריִם:
ָאבִ ינּו מַ לְׁ כֵנּוַ ,גלֵה כְׁ בוֹד מַ לְׁ כּותְׁ ָך עָּ לֵינּו ְׁמהֵ ָּרה,
וְׁ הוֹפַ ע וְׁ הִ נָּשֵ א עָּ לֵינּו לְׁ עֵ ינֵי כָּל חָּ י,
ָארץ,
וְׁ קָּ רֵ ב פְׁ זּורֵ ינּו ִמבֵ ין הַ ג ֹויִם ּונְׁפּוצוֹתֵ ינּו ַכנֵס ִמי ְַׁרכְׁ תֵ י ֶ
ַוהֲבִ יאֵ ם לְׁ צִ יוֹן עִ ְׁירָך בְׁ ִרנָּה ,וְׁ לְׁ ָארצֵ נּו בְׁ ִש ְׁמחַ ת ע ֹולָּם,
אֱֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינּו וְׁ אִ מוֹתֵ ינּו,
שַ ְׁמחֵ נּו בְׁ בִ ְׁניַן בֵ יתך בִ מְׁ הֵ ָּרה בְׁ יָּמֵ ינּו,
ּומקוֹם בֵ ית תְׁ פִ לָּתֵ נּו.
ְׁמעוֹן כָּל ְׁשבָּ טֵ ינּו ְׁ
חֶ סֶ ד חָּ פַ צְׁ תָּ וְׁ ֹלא זֶבַ ח לְׁ ַכפֵר שָּ ם עַ ל אַ שְׁ מוֹתֵ ינּו:
הֵ עָּ תֵ ר לְׁ בַ קָּ שָּ תֵ נּו ,וְׁ ַנ ֲעלֶה בְׁ ִשמְׁ חָּ ה בִ ְׁר ָּגלֵינּו.
ַיעֲמֹ ד כָּל בָּ שָּ ר לְׁ עָּ בְׁ ְׁדָך בְׁ חַ צְׁ רוֹת קָּ ְׁדשֶ ָך,
ּומרֻ ָּּו ִחים י ְִׁשתַ חֲוּו לְׁ פָּ נֶיָך.
צְׁ פּופִ ים יַעַ ְׁמדּו ְׁ
חַ ֵדש בְׁ ִריתְׁ ָך ַוח ֲָּדשָּ ה תִ כְׁ רֹת בְׁ לִ בוֹתֵ ינּו:
קָּ דוֹש וְׁ חַ נּון ,כְׁ מֵ ָאז ּוכְׁ קֶ ֶדם חַ דֵ ש יָּמֵ ינּו,
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ַככָּתּוב עַ ל יַד נְׁבִ יאֶ ָך:
כִ י זֹאת הַ בְׁ ִרית אֲשֶ ר אֶ כְׁ רֹת אֶ ת בֵ ית ִי ְׁשרָּ אֵ ל
ַאחֲרֵ י הַ י ִָּמים הָּ הֵ םְׁ ,נ ֻאם ה',
נָּתַ תִ י אֶ ת תו ָֹּרתִ י בְׁ ִק ְׁרבָּ ם וְׁ עַ ל לִ בָּ ם אֶ כְׁ תֳבֶ נָּה,
וְׁ הָּ יִיתִ י לָּהֶ ם לֵאֹלהִ ים וְׁ הֵ מָּ ה יִהְׁ יּו לִ י לְׁ עָּ ם.
וְׁ ֹלא ְׁיל ְַׁמדּו עוֹד אִ יש אֶ ת רֵ עֵ הּו
ָאחיו לֵאמֹ ר'ְׁ :דעּו אֶ ת ה'',
וְׁ אִ יש אֶ ת ִ
כִ י כּולָּם י ְֵׁדעּו אוֹתִ י ,לְׁ ִמ ְׁקטַ נָּם וְׁ עַ ד גְׁ ד ֹולָּם,
ְׁנאֻם ה'.
וְׁ הַ ִשיאֵ נּו ,ה' אֱֹלהֵ ינּו ,אֶ ת בִ ְׁרכַת מ ֹוע ֲֶדיָך
לְׁ חַ יִ ים ּולְׁ שָּ לוֹם ,לְׁ שִ ְׁמחָּ ה ּולְׁ שָּ שוֹן,
ַכאֲשֶ ר ָּרצִ יתָּ וְׁ ָאמַ ְׁרתָּ לְׁ בָּ ְׁרכֵנּו.
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה'ְׁ ,מקַ דֵ ש י ְִׁש ָּראֵ ל וְׁ הַ זְׁ מַ נִים.
ּושכֹון בְ צִ יֹון וְ ַיעֲבדּוָך עֲבָ דֶ יָך בִ ירּושָ ַליִם,
ְרצֵ ה ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּוְ ,
יתי בֵ ית ְתפִ לָה ִי ָק ֵרא ְלכָל הָ עַ ִּמים
כִ י בֵ ִ
ִראה ָנעֲבֹוד.
אֹותָך בְ י ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,שֱ ְ
ּמֹותינּו ,עַ ל כָל
בֹותינּו וְ ִא ֵ
מֹודים אֲ נ ְַחנּו לְָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
ִ
בֹותינּו
ית עִ ּמָ נּו וְ עִ ם אֲ ֵ
לתנּו וְ שֶ עָ ִש ָ
הַ טֹובֹות הַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרחֲ ִמים שֶ גְ מַ ָ
ּמֹותינּו ִמ ְל ָפנֵינּו .וְ ִאם ָאמַ ְרנּו מָ טָ ה ַרגְ לֵנּו חַ ְס ְדָך ,ה' ִ ,י ְסעָ דֵ נּו
וְ ִא ֵ
מֹותינּו הַ ּפְ קּודֹות לְָך,
סּורים בְ יָדֶ ָך ,וְ עַ ל נ ְִש ֵ
[עַ ל חַ יֵינּו הַ ְּמ ִ
טֹובֹותיָך שֶ בְ כָל עֵ ת,
ֶ
אֹותיָך וְ
וְ עַ ל ִנסֶ יָך שֶ בְ כָל יֹום עִ ּמָ נּו ,וְ עַ ל נִפְ ְל ֶ
עֶ ֵֶרב ָוב ֶֹּקר וְ צָ הֳ ָריִם ].בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הַ טֹוב לְָך ְלהֹודֹות.
{למי שמוסיף קדושה של הצבור}.

מודים דרבנן

תּושבָּ חֹות ,צּור עֹולָּ ִמים ,חֵ י
ְ
מֹודים אֲ נ ְַחנּו לָּ ְך ,אֲ דֹון כָּל הַ ְב ִריֹות ,אֱ לֹוהַ הַ
ִ
יתנּו ו ְִסי ְַע ָּתנּו
ִיתנּו ו ְִקי ְַמ ָּתנּו ּוזְ כִ ָּ
אשיתְ ,מחַ יֵה ֵמ ִתיםֶ ,שהֶ חֱ י ָּ
הָּ עֹולָּ ם ,יֹוצֵ ר ְב ֵר ִ
הֹודאֹות.
ו ְֵק ַר ְב ָּתנּו ְלהֹודֹות ִל ְש ֶמָך .בָּ רּוְך אַ ָּתה יהוה אֵ ל הַ ָּ

לֹומָך ,עַ ל י ְִש ָר ֵאל עַ ּמֶ ָך ,וְ עַ ל עִ ְירָך וְ עַ ל נַחֲ ל ֶָתָך ,וְ כֵן ְתבָ ְרכֵנּו
ִשים ְש ְ
ֻּכלָנּו בְ שָ לֹום .בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מעֹון הַ בְ ָרכֹות וְ עֹושֶ ה הַ שָ לֹום.
צּורי וְ גֹואֲ לִי.
ִי ְהיּו ל ְָרצֹון ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִבִ י ְל ָפנֶיָך ,ה' ִ
ניתן להוסיף תפילה אישית בפרידה מן העמידה כגון אלו:

ית ֶאת הַ שָ מַ יִם ְשמֵ י הַ שָ מַ יִם וְ כָל צְ בָ ָאם
ַא ָתה הּוא ה' לְבַ דֶ ָך ַא ָתה עָ ִש ָ
הָ ָא ֶרץ וְ כָל אֲ שֶ ר עָ לֶיהָ הַ י ִַּמים וְ כָל אֲ שֶ ר בָ הֶ ם וְ ַא ָתה ְמחַ יֶה ֶאת ֻּכלָם:
ֹלהים אֲ שֶ ר בָ חַ ְר ָת בְ ַאבְ ָרם וְ הֹוצֵ אתֹו מֵ אּור כ ְַש ִדים
ַא ָתה הּוא ה' הָ אֱ ִ
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את ֶאת לְבָ בֹו נֶאֱ מָ ן ְל ָפנֶיָךְ :לז ְַרעֲָך נ ַָת ִתי ֶאת
וְ שַ ְמ ָת ְשמֹו ַאבְ ָרהָ םּ :ומָ צָ ָ
1
הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת לְהַ בְ ִטיחַ גַם ֶאת שָ ָרהְ ' :לזַרעֵ ְך נ ַָת ִתי' .כֵן ְי ִהי ָרצֹון
ּמֹותינּו ,שֱ ְת ָקרבֵ נּו וְ שֱ ְתחָ נֵנּו,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֶואֱ ֹלהֵ י אֲ ֵ
אֲ נ ְַחנּו וְ כָל י ְִש ָר ֵאל עַ ְּמָך ל ְִרצֹונְָך ל ְַאהֲ בָ ְתָך וְ לִישּועָ ְתָךַ ,לעֲשֹות ְרצֹונְָך
כִ ְרצֹונֵנּו 1 ...על פי מדרש שכל טוב (בובר) בראשית פרק טו ,יח
בפּורינּו אֲ הַ בָ ה וְ ַאח ָוה וְ שָ לֹום וְ ֵריעּות,
ֵ
ִי ִהי ָרצון ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ ְתשָ כֵן

לקנּו בְ גַן
שיִ ם חֶ ֵ
ידים ,וְ תצְ לִיחַ סֹו ֵפנּו אֲ חַ ִרית וְ ִת ְק ָוה ,וְ ָת ֹּ
למ ִ
וְ ַת ְרבֶ ה גְ בּולֵ נּו בְ ַת ִ
עֵ דֶ ן ,וְ ַתקנֵנּו בְ חָ בֵ ר טֹוב וְ יֵצֶ ר טֹוב בְ עֹולָמֶ ָך ,וְ נ ְַשכִ ים וְ ִנ ְמצָ א ִיחּול לְ בָ בֵ נּו
קֹורת נָפְ שֵ נּו לְטֹובָ ה[ ..רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה
ראה ֶאת ְשמֶ ָך ,וְ ָתב ֹּא ְלפָ נֶיָך ַ
ְל ִי ָ
אמר הכי ...תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב]
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מנחה ליום חול
בֹותי ואמותי ,שֶ כְ שֵ ם
מֹודֶ ה /מֹודָ ה אֲ נִי ְל ָפ ַניְִך ,ה' אֱ ֹלהֵ י ֶואֱ ֹלהֵ י אֲ ַ
אֹותּה בַ ּמַ ע ֲָרב.
יתי ל ְִר ָ
שזכיתני ל ְִראֹות הַ חַ ּמָ ה בַ ִּמזְ ָרח כְָך זָכִ ִ
יתָך עֹוד ְיהַ לְלּוָך סֶ לָה:
יֹושבֵ י בֵ ֶ
ַא ְש ֵרי ְ
ַא ְש ֵרי הָ עָ ם שֶ ָככָה לֹו ַא ְש ֵרי הָ עָ ם שֶ ה' אֱ ֹלהָ יו:
רֹומ ְמָך אֱ לֹוהַ י הַ ּמֶ לְֶך וַאֲ בָ רֲ ָכה ִש ְמָך לְעֹולָם וָעֶ ד:
ְת ִה ָלה לְדָ וִ ד אֲ ִ
בְ כָל יֹום אֲ בָ רֲ ֶכ ָך וַאֲ הַ ְל ָלה ִש ְמָך לְעֹולָם וָעֶ ד:
ּומהֻּ לָל ְמאֹּד וְ לִגְ ֻּד ָלתֹו ֵאין חֵ ֶקר:
גָדֹול ה' ְ
דֹור ְלדֹור יְשַ בַ ח מַ עֲשֶ יָך ּוגְ בּו ֹּר ֶתיָך יַגִ ידּו:
אֹותיָך ָא ִשיחָ ה:
הֲ דַ ר כְ בֹוד הֹודֶ ָך וְ ִדבְ ֵרי נִפְ ְל ֶ
נֹורא ֶֹּתיָך י ֹּאמֵ רּו וגדולתיך ּוגְ דּול ְָתָך אֲ סַ ּפְ ֶרנָה:
ֶועֱזּוז ְ
ֵזכֶר ַרב טּובְ ָך יַבִ יעּו וְ צִ ְד ָק ְתָך י ְַרנֵנּו:
חַ נּון וְ ַרחּום ה' ֶא ֶרְך ַא ַּפיִם ּוגְ דָ ל חָ סֶ ד:
טֹוב ה' ַלכֹּל וְ ַרחֲ מָ יו עַ ל כָל מַ עֲשָ יו:
יֹודּוָך ה' כָל מַ עֲשֶ יָך ַוחֲ ִסידֶ יָך יְבָ רֲ כּוכָה:
בּור ְתָך יְדַ בֵ רּו:
ְכּותָך י ֹּאמֵ רּו ּוגְ ָ
כְ בֹוד מַ ל ְ
הֹודיעַ לִבְ נֵי הָ ָאדָ ם גְ בּור ָֹּתיו ּוכְ בֹוד הֲ דַ ר מַ לְכּותֹו:
ְל ִ
ְכּותָך מַ לְכּות כָל ֹּע ָל ִמים ּומֶ ְמשַ ל ְְתָך בְ כָל דֹור ָודֹור:
מַ ל ְ
זֹוקף ְלכָל הַ כְ פּופִ ים:
סֹומֵ ְך ה' ְלכָל הַ נֹּפְ לִים וְ ֵ
נֹותן ָלהֶ ם ֶאת ָאכְ לָם בְ עִ תֹו:
עֵ ינֵי כֹּל ֵאלֶיָך יְשַ בֵ רּו וְ ַא ָתה ֵ
ּפֹותחַ ֶאת יָדֶ ָך ּומַ ְשבִ יעַ ְלכָל חַ י ָרצֹון:
ֵ
צַ ִדיק ה' בְ כָל ְד ָרכָיו וְ חָ ִסיד בְ כָל מַ עֲשָ יו:
ָקרֹוב ה' ְלכָל ק ְֹּר ָאיו ְלכֹּל אֲ שֶ ר י ְִק ָראֻּ הּו בֶ אֱ מֶ ת:
יֹושיעֵ ם:
ְרצֹון י ְֵר ָאיו ַיעֲשֶ ה וְ ֶאת שַ וְ עָ ָתם י ְִשמַ ע וְ ִ
שֹומֵ ר ה' ֶאת כָל אֹּהֲ בָ יו וְ ֵאת כָל הָ ְרשָ עִ ים י ְַש ִמיד:
ְת ִה ַלת ה' יְדַ בֶ ר ּפִ י וִ יבָ ֵרְך כָל בָ שָ ר שֵ ם ָק ְדשֹו לְעֹולָם וָעֶ ד:
ַואֲ נ ְַחנּו נְבָ ֵרְך יָּה מֵ עַ ָתה וְ עַ ד עֹולָם הַ לְלּו יָּה:
הָ ַר ְחמָ ן הּוא י ְִשמַ ע וְ ַי ֲענֶה בְ קֹול ְתפִ ָל ֵתנּו ּובַ קֹול ְתפִ ַלת עַ ּמֹו י ְִש ָר ֵאל בַ חֶ סֶ ד
ּובָ ַרחֲ ִמים ּובְ ָרצֹון ָאּמָ ן.
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הש"ץ אומר קדיש:
יִתְׁ ג ַַדל וְׁ יִתְׁ קַ דַ ש ְׁשמֵ ּה ַרבָּ א[ ,הקהל עונהָ :אמֵ ן]
בְׁ עָּ לְׁ מָּ א ִדי בְׁ ָּרא כִ ְׁרעּותֵ ּה ,וְׁ י ְַׁמלִ יְך מַ לְׁ כּותֵ ּה
בְׁ חַ יֵיכוֹן ּובְׁ יוֹמֵ יכוֹן ּובְׁ חַ יֵי ְׁדכָּל בֵ ית י ְִׁש ָּראֵ ל,
בַ ֲע ָּגלָּא ּובִ זְׁ מַ ן קָּ ִריב ,וְׁ אִ ְׁמרּו ָאמֵ ן.
[הקהל עונהָ :אמֵ ן .יְׁהֵ א ְׁשמֵ ּה ַרבָּ א ְׁמבָּ ַרְך לְׁ עָּ לַם ּולְׁ עָּ לְׁ מֵ י עָּ לְׁ מַ יָּא].
יִתְׁ בָּ ַרְך וְׁ י ְִׁשתַ בַ ח וְׁ יִתְׁ פָּ ַאר וְׁ יִתְׁ רוֹמַ ם וְׁ יִתְׁ נַשֵ א
וְׁ יִתְׁ הַ ָּדר וְׁ יִתְׁ עַ לֶה וְׁ יִתְׁ הַ לָּל שְׁ מֵ ּה ְׁדקֻ ְׁדשָּ א בְׁ ִריְך הּוא,
[הקהל עונה :בְׁ ִריְך הּוא]
לְׁ עֵ לָּא לְׁ עֵ לָּא ִמן כָּל
בִ ְׁרכָּתָּ א וְׁ ִש ָּירתָּ א ,ת ְֻׁשבְׁ חָּ תָּ א וְׁ ֶנחֱמָּ תָּ א
ַדא ֲִמ ָּירן בְׁ עָּ לְׁ מָּ א ,וְׁ אִ ְׁמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :אמֵ ן]

תפילת העמידה
אֲ ֹּדנָיְ ,ש ָפ ַתי ִתפְ ָתח ּופִ י יַגִ יד ְת ִהל ֶָתָך.
ּמֹותינּו ,אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
אֱ ֹלהֵ י ִיצְ חָ קֵ ,ואֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב ,אֱ ֹלהֵ י שָ ָרה ,אֱ ֹלהֵ י ִרבְ ָקה ,אֱ ֹלהֵ י ָרחֵ ל
נֹוראֵ ,אל עֶ לְיֹון ,קֹונֵה שָ מַ יִם
ֵואֹלהֵ י ל ֵָאה ,הָ ֵאל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור וְ הַ ָ
ּמֹותינּוִ ,מבְ טָ חֵ נּו בְ ָכל דֹור ָודֹור.
בֹותינּו וְ ִא ֵ
ָו ֶא ֶרץְ ,מגִ ֵננּו ּומָ גֵן אֲ ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ ָרה.
ּומֹוריד
ִ
ַא ָתה גִ בֹור וְ ֵאין ָכמֹוָך ,חָ ָזק וְ ֵאין זּול ֶָתָך ,מַ ִשיב הָ רּוחַ
משמיני עצרת :הַ גֶשֶ ם .מיום א' של פסח :הַ טָ ל.
ְהֹושיעַ .
ְמ ַכ ְלכֵל חַ יִיםְ ,מחַ יֵה מֵ ִתים וְ ַרב ל ִ
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מחַ יֵה הַ ּמֵ ִתים.
נֹורא ְשמֶ ָך וְ ֵאין אֱ ֹלּהַ ִמבַ לְעָ דֶ יָך.
ָקדֹוש ַא ָתה וְ ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הָ ֵאל הַ ָקדֹוש.
תֹור ָתְך.
חָ נֵנּו דֵ עָ ה מֵ ִא ָתְך ,וְ ל ְָמדֵ נּו בִ ינָה ִמ ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,חֹונֵן הַ דָ עַ ת.
הֲ ִשיבֵ נּו ,ה'ֵ ,אלֶיָך וְ נָשּובָ ה ,חַ דֵ ש יָמֵ ינּו כְ ֶ ֶֽקדֶ ם
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הָ רֹוצֶ ה בִ ְתשּובָ ה.
ְסלַח לָנּו אֱ ֹלהֵ ינּו ,כִ י חָ טָ אנּו ,כִ י ָרבִ ים ַרחֲ מֶ יָך.
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בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הַ ּמַ ְרבֶ ה ִל ְסֹלחַ .
ְר ֵאה בְ עָ ְניֵנּו ,וְ ִריבָ ה ִריבֵ נּוּ ,וגְ ָא ֵלנּו ְלמַ עַ ן ְשמֶ ָך,
גֹואל י ְִש ָר ֵאל.
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ֵ ,
בתענית צבור מוסיפיםֲ :ענֵנּו ,ה'ֲ ,ענֵנּו ,בעֵ ת ּובעֹונה הַ ז ֹּאת כִּ י בְ צרה גְ דֹולה אֲ נ ְחנּו,
וְ ַאל ַת ְס ֵתר פנֶיָך ִּממֶ ּנּו וְ ַאל ִּת ְת ֲע ַלם ִּמ ְת ִּחּנ ֵתנּו .כִּ י ַאתה ה' ֵאל חנּון וְ ַרחּום,
עֹונֶה בְ עֵ ת צרה פֹודֶ ה ּומַ צִּ יל בְ כל עֵ ת צּוקה ַככתּובַ :ויִּצְ עֲקּו ֶאל ה' בַ צַ ר להֶ ם
צּוקֹותיהֶ ם יַצִּ ילֵם .ברּוְך ַאתה ה' ,העֹונֶה בְ עֵ ת צרה.
ֵ
ִּמ ְמ

פּואה ְלכָל
ְר ָפ ֵאנּו ִמּמַ כאֹּב לִבֵ נּו ,יָגֹון ַואֲ נָחָ ה הַ ֲעבֵ ר ִמּמֶ נּו ,וְ ַת ֲע ֶלה ְר ָ
כֹותינּו [*מנהג להזכיר שמות של חולים כאן].
מַ ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,רֹו ֵפא חֹו ִלים.
בּוא ָתּה,
בָ ֵרְך עָ לֵינּו ֶאת הַ שָ נָה הַ ז ֹּאת ְלטֹובָ ה בְ ָכל ִמינֵי ְת ָ
[מז' במרחשון :וְ ֵתן ֵגשֶ ם בְ ַרצֹון עַ ל ּפְ ֵני הָ אֲ דַ מָ ה]
וְ שָ בַ ע עֹולָם מֵ אֹוצְ רֹות טּובֶ ָך ,וְ ֵתן בְ ָרכָה בְ מַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו.
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מבָ ֵרְך הַ שָ נִים.
ֻּיֹותינּו,
רּותנּו ,וְ שָ א נֵס ְלקיבוץ ָגל ֵ
ְת ַקע בְ שֹופָר גָדֹול לְחֵ ֵ
קֹומ ִמיּות בְ ַא ְרצֵ נּו.
וְ תֹולִיכֵנּו ְ
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מ ַקבֵ ץ נ ְִדחֵ י י ְִש ָר ֵאל.
הָ ִשיבָ ה שֹופְ טֵ ינּו כְ בָ ִראשֹונָה וְ יֹועֲצֵ ינּו כְ בַ ְת ִחלָה,
ִישּפְ טּו עַ ְּמָך בְ צֶ דֶ ק ַו ֲע ִניֶיָך בְ ֶאמּו ָנה ּובְ ִמ ְשּפָט
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֹוהֵ ב הַ ִּמ ְשּפָט.
ִי ַתּמּו חַ טָ ִאים ִמן הָ ָא ֶרץ ְּורשָ עִ ים עֹוד ֵאינָם,
ּומַ לְכּות זָדֹון ְמהֵ ָרה ְתעַ ֵקר.
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,מַ כְ נִיעַ ז ִֵדים.
ְת ָרחֵ ם עַ ל זִ ְק ֵני עַ ְּמָך בֵ ית י ְִש ָר ֵאל
ש ְמחּו ָכל בֹו ְטחֵ י בָ ְך
וְ עַ ל הַ ֵג ִרים ֵג ֵרי הַ צֶ דֶ ק וְ ִי ְ ֹּ
ביום השואה יש המוסיפים:

ִּשר ֵאלְ ,ש ֵא ִּרית הַ פְ לֵיטה ,אּוד מֻ צל מֵ ֵאש,
נַחֵ ם ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּוֶ ,את עַ ְמָך י ְ
בֹותינּו בֶ טַ ח בְ גלּותם קם ֲעלֵיהֶ ם שֹונֵא ַאכְ זר ִּמכֹּלּ ,גֹוי עַ ז
כִּ י בְ שֶ בֶ ת אֲ ֵ
פנִּים אֲ שֶ ר ל ֹּא יִּשא פנִּים לְז ֵקן וְ נַעַ ר לא יחֹּן ,וְ אמַ ר:
ִּשר ֵאל עֹוד .לִּבִּ י לִּבִּ י עַ ל חַ ְללֵיהֶ ם,
לְכּו וְ נַכְ ִּחידֵ ם ִּמּגֹוי וְ ל ֹּא יִּזכֵר שֵ ם י ְ
מֵ עַ י מֵ עַ י עַ ל חַ ְללֵיהֶ ם ּ -ומֵ אֲ נה נַפְ ִּשי ל ְִּהּנחֵ ם ,עלַי היּו כֻלנה.
ִּשר ֵאל ל ֹּא יְשַ ֵקר,
וְ ַאף-עַ ל-פִּ י-כֵן וְ ַל ְמרֹות הַ כֹּל נֶצַ ח י ְ
יקים
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ִמ ְשעָ ן ּו ִמבְ טַ ח ַלצַ ִד ִ
את
ַרחֵ ם ה' אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל עֹו ָל ְמָך שֶ בָ ַר ָ
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ירָך,
עַ ל י ְִש ָר ֵאל עַ ּמֶ ָך ,וְ עַ ל ירּושָ ַליִם עִ ֶ
רת:
ּושכֹון בְ תֹוכָה כַאֲ שֶ ר ִדבַ ָ
ְ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' בֹונֵה יְרּושָ ָליִם
ְשמַ ע בקֹולֵנּו ,וְ ַרחֵ ם עָ לֵינּוַ ,ועֲשֵ ה ְמהֵ ָרה בַ ָקשָ ֵתנּו ,כִ י ֵאל חַ נּון וְ ַרחּום
ָא ָתה .בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,שֹומֵ עַ ְתפִ לָה.
ּושכֹון בְ צִ יֹון וְ ַיעֲבדּוָך בָ ֶניָך ּובְ נֹו ֶתיָך
ְרצֵ ה ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּוְ ,
בִ ירּושָ ַליִם ְב ִּמ ְש ָּפט ּוצְ דָ ָקה
בראש-חודש ובחול-המועד אומרים כאן

אֱֹלהֵ ינּוֱוֵאֹלהֵ יֱאֱֲבֹותֵ ינּוֱוְ ִאּמֹותֵ ינּוֱ,
ַי ֲעלֶהֱוְ יָבואֱיַגִ יעַ ֱוְ י ֵָראֶ הֱ,י ֵָרצֶ הֱוְ יִ שָ מַ ע,
יִ ָזכֵרֱוְ יִ פָ קֵ דֱ,זִכְ רֹונֵנּוֱּופִ קְ דֹונֵנּוֱ,
וְ זִכְ רֹוןֱעַ ּמְֱָךֱ,אַ ְרצָךֱ,לְ פָ נֶיָךֱלְ טֹובָ הֱּולְ ַרח ֲִמיםֱ,
ֶהֱ,ביֹום
יֹוםֱמקְ ָראֱקֹודֶ שֱהַ ז ְ
ִ
ְב
בראש-חודשֱ:ר ֹאׁשֱהֱַחֹ דֶ ׁש
בפסחֱֱֱֱֱֱֱֱ:חַ גֱהַ ּמַ ּצֹות
בסוכותֱֱֱֱֱֱֱ:חַ גֱהַ סֻּּכֹות
הַ זֶהֱֱ.זָכְ ֵרנּוֱבֹוֱלְ טֹובָ הֱ,ה'ֱאֹלהֵ ינּוֱּ,ופָ קְ דֵ נּוֱבֹוֱלִ ְב ֱַרכָהֱּו ְלרחֲ ִּמיםֱ,
הֹוׁשיעֵ נּוֱּ,כִ יֱאֵ לֶיָךֱעֵ ינֵינּוֱ,
מֱָלְֱ ֱֵּכנּוֱ.וְ ַרחֵ םֱעָ לֵינּוֱוְ ִ
ּכִ יֱאֵ לֱמֶ לְֶךֱחַ ּנּוןֱוְ ַרחּוםֱאָ תָ הֱלְ בָ ְדָךֱנִ קְ ֵראתָ .

יתי בֵ ית ְתפִ לָה ִי ָק ֵרא ְלכָל הָ עַ ִּמים
כִ י בֵ ִ
ִראה ָנעֲבֹוד.
אֹותָך בְ י ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,שֱ ְ
ּמֹותינּו ,עַ ל כָל
בֹותינּו וְ ִא ֵ
מֹודים אֲ נ ְַחנּו לְָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
ִ
בֹותינּו
ית עִ ּמָ נּו וְ עִ ם אֲ ֵ
לתנּו וְ שֶ עָ ִש ָ
הַ טֹובֹות הַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרחֲ ִמים שֶ גְ מַ ָ
ּמֹותינּו ִמ ְל ָפנֵינּו.
וְ ִא ֵ
בחנוכה ,בפורים וביום העצמאות ממשיכים:

מֹותינּו
בֹותינּו וְ ִּא ֵ
שית עִּ ם אֲ ֵ
ּותשּועֹות ֹּכה ֶניָך שֶ ע ִּ ֹּ
בחנוכהּ :וכְ ּנִּסֵ י פְ ל ֶאיָך ְ
בִּ ימֵ י מַ ִּת ְתיה בֶ ן יֹוחנן ֹּכהֵ ן ּגדֹול חַ ְשמֹונַאי ּובניו ,כְ שֶ ע ְמדה ע ֵליהֶ ם
מַ לְכּות יון ה ְרשעה לְשַ כְ חם תֹור ֶתָךּ ,ולְהַ עֲבִּ ירם מֵ חֻ ֵקי ְרצֹונֶָך,
וְ ַאתה בְ ַרחֲ מֶ יָך ה ַרבִּ ים עמַ ְדת להֶ ם בְ עֵ ת צרתם:
ַרבְ ת ֶאת ִּריבם ,דַ ְנת ֶאת ִּדינם ,נ ַק ְמת ֶאת ִּנ ְקמתם;
בֹורים בְ יַד חַ ל ִּשים ,וְ ַרבִּ ים בְ יַד ְמעַ ִּטים,
מסַ ְרת ּגִּ ִּ
עֹוס ֵקי תֹור ֶ ֶֽתָך ,לְָך ע ִּשית שֵ ם ּגדֹול וְ קדֹוש בְ עֹולמֶ ָך,
וְ ז ִֵּדים בְ יַד ְ
ִּשר ֵאל ע ִּשית ְתשּועה גְ דֹולה ּופ ְֻרקן כְ הַ יֹום הַ ֶזה.
ּולְעַ ְמָך י ְ
יתָך ,וְ ִּטהֲ רּו ֶאת ִּמ ְקדשֶ ָך,
וְ ַאחַ ר כְך באּו בנֶיָך ל ְִּדבִּ יר בֵ ֶ
וְ ִּה ְדלִּיקּו נֵרֹות בְ חַ צְ רֹות ק ְדשֶ ָך ,וְ קבְ עּו ְשמֹונַת ְימֵ י חֲ נֻכה ֵאלּו,
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בהַ ֵלל ּובְ הֹודַ אה.

[ממשיכים בסיום הברכה]

מֹותינּו
בֹותינּו וְ ִּא ֵ
שית עִּ ם אֲ ֵ
בפוריםּ :וכְ ּנִּסֵ י פְ ל ֶאיָך וִּ ישּועֹות חַ סידֶ ָך שֶ ע ִּ ֹּ
בִּ ימֵ י מ ְר ְדכַי וְ ֶא ְס ֵתר בְ י ִּמים ה ֵאלּו ּובַ זְ מן הַ ֶזה כְ שֶ עמַ ד ֲעלֵיהֶ ם
ְהּודים,
המן הרשע ּובִּ ֵקש לְהַ ְש ִּמידַ ,להֲ רֹּג ּול ְַאבֵ ד ֶאת כל הַ י ִּ
ִּמּנַעַ ר וְ עַ ד ז ֵקן ,טַ ף וְ נ ִּשים ,בְ יֹום ֶאחד,
בִּ ְשֹלשה עשר ְלחֹּדֶ ש ְשנֵים עשר ,הּוא חֹּדֶ ש אֲ דר,
ּושללם לבֹוז .וְ ַאתה בְ ַרחֲ מֶ יָך ה ַרבִּ ים הֵ פ ְַרת ֶאת עֲצתֹו,
ְ
וְ ִּקל ְַק ְלת ֶאת מַ חֲ שַ בְ תֹוַ ,והֲ שֵ בֹות לֹו ּגְ מּולֹו בְ ר ֹּאשֹו,
וְ תלּו אֹותֹו וְ ֶאת בניו עַ ל העֵ ץ[ .ממשיכים בסיום הברכה]
ביום העצמאותּ :וכְ ּנִּסֵ י פְ ל ֶאיָך וִּ ישּועֹות שֶ ע ִּשית

ּומפֹּרד בֵ ין העַ ִּמים,
כְ שֶ היה עַ ְמָך יִּ ְשר ֵאל ְמפֻזר ְ
ִּשר ֵאל
קמּו חֲ לּוצִּ ים ִּלבְ נֹות ֵמחדש ֶאת ֶא ֶרץ י ְ
ֻיֹותינּו.
כְ דֵ י ל ְַקבֵ ץ בְ תֹוכּה ֶאת גל ֵ
ּוכְ שֶ צעֲקּו ְש ִּרידֵ י שֹואה לִּגְ אֻ לה,
וְ נ ְִּסּגְ רּו שַ ע ֲֵרי ֶא ֶרץ אבֹות בִּ פְ נֵיהֶ ם,
ִּשר ֵאל עֹוד.
אז קמּו חמישה עַ ִּמים לְהַ כְ ִּחידֵ נּו ִּמּגֹויֶ ,של ֹּא יִּז ֵכר שֵ ם י ְ
וְ ַאתה בְ ַרחֲ מֶ יָך ה ַרבִּ ים עמַ ְדת להֶ ם בְ עֵ ת צרתם,
ַרבְ ת ֶאת ִּריבם ,וְ ִּחזַ ְקת ֶאת ִּלבם.
וְ נִּפְ ְתחּו ְשע ִּרים לִּפְ לֵ טה ּגְ דֹולה וְ ג ְֹּרשּו צִּ בְ אֹות האֹויֵב ִּמן הא ֶרץ.
ּובאּו בנֶיָך ִּלבְ נֹות ּולְ ִּהבנֹות בְ ַא ְרצֵ נּו,
וְ ִּהכְ ִּריזּו עַ צְ מאּות בִּ ְמ ִּדינ ֵתנּו ,וְ קבְ עּו ֶאת יֹום העַ צְ מאּות הַ ֶזה
ְש ְמָך הַ ּגדֹול בהַ ֵלל ּו ְבהֹודַ אה[.ממשיכים בסיום הברכה]
ִּשמֹּחַ בֹו ּולְ הֹודֹות בֹו ל ִּ
ל ְ

[מנהג להוסיף דבר אישי שמודים עליו במילים אלו :מֹודֶ ה/מֹודָ ה
סּורים בְ יָדֶ ָך ,וְ עַ ל נ ְִשמָ ִתי הַ ּפְ קּודָ ה לְָך ,וְ עַ ל ִנסֶ יָך שֶ בְ כָל
אני עַ ל חַ יַי הַ ְּמ ִ
טֹובֹותיָך שֶ בְ כָל עֵ ת ,עֶ ֵֶרב ָוב ֶֹּקר וְ צָ הֳ ָריִם .ועל
ֶ
אֹותיָך וְ
יֹום עִ ִּמי ,וְ עַ ל נִפְ ְל ֶ
 .....מוסיפים תודות אישיות].
וְ ִאם ָאמַ ְרנּו מָ טָ ה ַרגְ לֵנּו  -חַ ְס ְדָך ה' ִי ְסעָ דֵ נּו.
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הַ טֹוב לְָך ְלהֹודֹות.
לֹומָך ,עַ ל י ְִש ָר ֵאל עַ ּמֶ ָך ,וְ עַ ל כָּל יו ְֹׁשבֵ י תֵ בֵ ל וְ כֵן ְתבָ ְרכֵנּו ֻּכלָנּו
ִשים ְש ְ
בְ שָ לֹום .בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מעֹון הַ בְ ָרכֹות וְ עֹושֶ ה הַ שָ לֹום.
צּורי וְ גֹואֲ לִי.
ִי ְהיּו ל ְָרצֹון ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִבִ י ְל ָפנֶיָך ,ה' ִ
ניתן להוסיף תפילה אישית בפרידה מן העמידה כגון אלו:

ית ֶאת הַ שָ מַ יִם ְשמֵ י הַ שָ מַ יִם וְ כָל צְ בָ ָאם
ַא ָתה הּוא ה' לְבַ דֶ ָך ַא ָתה עָ ִש ָ
הָ ָא ֶרץ וְ כָל אֲ שֶ ר עָ לֶיהָ הַ י ִַּמים וְ כָל אֲ שֶ ר בָ הֶ ם וְ ַא ָתה ְמחַ יֶה ֶאת ֻּכלָם:
ֹלהים אֲ שֶ ר בָ חַ ְר ָת בְ ַאבְ ָרם וְ הֹוצֵ אתֹו מֵ אּור כ ְַש ִדים
ַא ָתה הּוא ה' הָ אֱ ִ
את ֶאת לְבָ בֹו נֶאֱ מָ ן ְל ָפנֶיָךְ :לז ְַרעֲָך נ ַָת ִתי ֶאת
וְ שַ ְמ ָת ְשמֹו ַאבְ ָרהָ םּ :ומָ צָ ָ
1
הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת לְהַ בְ ִטיחַ גַם ֶאת שָ ָרהְ ' :לזַרעֵ ְך נ ַָת ִתי' .כֵן ְי ִהי ָרצֹון
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ּמֹותינּו ,שֱ ְת ָקרבֵ נּו וְ שֱ ְתחָ נֵנּו,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֶואֱ ֹלהֵ י אֲ ֵ
אֲ נ ְַחנּו וְ כָל י ְִש ָר ֵאל עַ ְּמָך ל ְִרצֹונְָך ל ְַאהֲ בָ ְתָך וְ לִישּועָ ְתָךַ ,לעֲשֹות ְרצֹונְָך
כִ ְרצֹונֵנּו 1 ...על פי מדרש שכל טוב (בובר) בראשית פרק טו ,יח
בפּורינּו אֲ הַ בָ ה וְ ַאח ָוה וְ שָ לֹום וְ ֵריעּות,
ֵ
ִי ִהי ָרצון ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ ְתשָ כֵן

לקנּו בְ גַן
שיִ ם חֶ ֵ
ידים ,וְ תצְ לִיחַ סֹו ֵפנּו אֲ חַ ִרית וְ ִת ְק ָוה ,וְ ָת ֹּ
למ ִ
וְ ַת ְרבֶ ה גְ בּולֵ נּו בְ ַת ִ
עֵ דֶ ן ,וְ ַתקנֵנּו בְ חָ בֵ ר טֹוב וְ יֵצֶ ר טֹוב בְ עֹולָמֶ ָך ,וְ נ ְַשכִ ים וְ ִנ ְמצָ א ִיחּול לְ בָ בֵ נּו
קֹורת נָפְ שֵ נּו לְטֹובָ ה[ ..רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה
ראה ֶאת ְשמֶ ָך ,וְ ָתב ֹּא ְלפָ נֶיָך ַ
ְל ִי ָ
אמר הכי ...תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב]

ניתן להוסיף עלינו בסוף התפילה לפני הסיום ובראש חודש ניתן להוסיף אחרי
מוסף:

אשית,
עָ לֵינּו לְ שַ בֵ חַ לַאֲ דֹון הַ כֹּלָ ,ל ֵתת גְ ֻּדלָה ְליֹוצֵ ר ְב ֵר ִ
מנּו כְ ִמ ְשּפְ חֹות ָהאֲ דָ מָ ה / ,שֶ ל ֹּאכ וְ ל ֹּאכ
קשֶ לֹו עָ ָשנּו כְ גֹויֵי הָ אֲ ָרצֹות קוְ לֹו ָש ָ
גֹור ֵלנּו כְ כָל הֲ מֹונָם / .שֶ ל ֹּאכ
קשֶ לֹו שָ ם חֶ ְל ֵקנּו ָכהֶ ם וְ ָ
כִ י כָל הָ עַ ִּמים ֵי ְלכּו ִאיש בְ שֵ ם אֱ ֹלהָ יו
ַואֲ נ ְַחנּו ֵנלְֵך בְ שֵ ם ה' אֱ ֹלהֵ ינּו לְעֹו ָלם וָ עֶ ד,
ּומֹודים ִלפְ נֵי מֶ ֶלְך מַ ְלכֵי הַ ְּמ ָלכִ ים,
ִ
ּומ ְש ַתחֲ וִ ים
כֹורעִ ים ִ
ְ
הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּואֶ ,שהּוא נֹוטֶ ה ָשמַ יִ ם וְ יֹּסֵ ד ָא ֶרץ,
רֹומים.
ּושכִ ינַת עֻּזֹו בְ גָבְ הֵ י ְמ ִ
ּומֹושַ ב י ְָקרֹו בַ שָ ַמיִם ִמּמַ עַ לְ ,

הּוא אֱ ֹלהֵ ינּוֵ ,אין עֹוד .אֱ מֶ ת מַ ְלכֵ נּוֶ ,אפֶס זּולָתֹו,
תֹורתֹו :וְ יָדַ עְ ָת הַ יֹום ַוהֲ שֵ ב ָֹּת ֶאל לְ בָ בֶ ָך,
ַככָתּוב בְ ָ
ֹלהים בַ שָ מַ ִים ִמּמַ עַ ל וְ עַ ל הָ ָא ֶרץ ִמ ָתחַ תֵ :אין עֹוד.
כִ י ה' הּוא הָ אֱ ִ
עַ ל כֵן ְנ ַקּוֶה לְָך ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּוִ ,ל ְראֹות ְמהֵ ָרה ְב ִתפְ ֶא ֶרת ֻּע ֶזָך:
ְלהַ עֲבִ יר גִ לּולִ ים ִמן ָה ָא ֶרץְ ,ל ַת ֵקן עֹולָם ְבמַ לְ כּות שַ ַדי,
וְ כָל בְ נֵי בָ שָ ר י ְִק ְראּו ִב ְשמֶ ָך; ְלהַ פְ נֹות ֵאלֶ יָך כָל ִר ְשעֵ י ָא ֶרץ.
כּותָך ,וְ ִת ְמֹלְך עֲלֵ יהֶ ם ְמהֵ ָרה ְלעֹולָם וָעֶ ד.
יקבְ לּו ֻּכ ָלם ֶאת עֹּל ַמ ְל ֶ
וִ ַ
כִ י הַ ּמַ ְלכּות ֶשלְָך ִהיאּ ,ו ְלעֹו ְל ֵמי עַ ד ִת ְמֹלְך בְ ָכבֹוד.
תֹור ֶתָך :ה' יִ ְמֹלְך ְל ֹּע ָלם וָעֶ ד .וְ נֶאֱ ַמר :וְ ָהיָה ה' לְמֶ ֶלְך עַ ל כָל הָ ָא ֶרץ,
ַככָתּוב בְ ָ
ּושמֹו ֶאחָ ד.
בַ יֹום הַ הּוא ִי ְהיֶה ה' ֶאחָ ד ְ

[להחלפה בין לא ולו במקרא ראה מזמור ק' ועוד עשרות דוגמאות ,ותודה לרב אסטבאן גוטפריד
מבית תפילה ישראלי]

יחיד שחייב לומר קדיש ניתן לומר כאן קדיש יתום:

י ְִתגַדַ ל וְ י ְִת ַקדַ ש ְשמֵ ּה ַרבָ א[ ,הקהל עונהָ :אמֵ ן]
ְכּותּה
עּותּה ,וְ י ְַמלִיְך מַ ל ֵ
בְ עָ לְמָ א ִדי בְ ָרא כִ ְר ֵ
בְ חַ יֵיכֹון ּובְ יֹומֵ יכֹון ּובְ חַ יֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל,
בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
[הקהל עונהָ :אמֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְעָ לַם ּולְעָ לְמֵ י עָ לְמַ יָא].
י ְִתבָ ַרְך וְ י ְִש ַתבַ ח וְ י ְִתּפ ַָאר וְ י ְִתרֹומַ ם וְ י ְִתנַשֵ א
וְ י ְִתהַ דָ ר וְ י ְִתעַ לֶה וְ י ְִתהַ לָל ְשמֵ ּה ְד ֻּק ְדשָ א בְ ִריְך הּוא,
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[הקהל עונה :בְ ִריְך הּוא]
לְעֵ לָא לְעֵ לָא ִמן כָל
יר ָתא ,תֻּ ְשבְ חָ ָתא וְ נֶחֱ מָ ָתא
בִ ְרכ ָָתא וְ ִש ָ
ירן בְ עָ לְמָ א ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :אמֵ ן]
דַ אֲ ִמ ָ
יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ יָא וְ חַ יִים טֹובִ ים עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ְִש ָר ֵאל,
וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :אמֵ ן]
עֹּשֶ ה השָ לֹום בִ ְמרֹומָ יו הּוא ַיעֲשֶ ה שָ לֹום עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ְִש ָר ֵאל,
וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :אמֵ ן]

סיום התפילה

ניתן לבחור קטעים לסיום התפילה כל יום

ֹּלֹותיכֶם ְספּו עַ ל זִ בְ חֵ יכֶם וְ ִאכְ לּו
כֹּה ָאמַ ר יְה ָֹוה צְ בָ אֹות אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָר ֵאל ע ֵ
אֹותם
יאי ָ
יתים בְ יֹום הֹוצִ ִ
בֹותיכֶם וְ ל ֹּא צִ ּוִ ִ
בָ שָ ר :כִ י ל ֹּא ִדבַ ְר ִתי ֶאת אֲ ֵ
אֹותם
יתי ָ
מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם עַ ל ִדבְ ֵרי עֹו ָלה ָוזָבַ ח :כִ י ִאם ֶאת הַ דָ בָ ר הַ זֶה צִ ּוִ ִ
ֵאֹלהים וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו לִי לְעָ ם ַוהֲ לַכְ ֶתם
ִיתי ָלכֶם ל ִ
לֵאמֹּר ִש ְמעּו בְ קֹו ִלי וְ הָ י ִ
בְ כָל הַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר אֲ צַ ּוֶה ֶא ְתכֶם לְמַ עַ ן יִיטַ ב ָלכֶם:
ִשיר הַ ּמַ עֲלֹות הַ ב ְֹּט ִחים בַ יה ָֹוה כְ הַ ר צִ יֹון ל ֹּא ִיּמֹוט לְעֹולָם יֵשֵ ב :יְרּושָ ַל ִם
הָ ִרים סָ בִ יב ָלּה וַיהֹוָה סָ בִ יב לְעַ ּמֹו מֵ עַ ָתה וְ עַ ד עֹולָם :כִ י ל ֹּא יָנּוחַ שֵ בֶ ט
יקים בְ עַ וְ ל ָָתה
יקים ְלמַ עַ ן ל ֹּא י ְִש ְלחּו הַ צַ ִד ִ
גֹורל הַ צַ ִד ִ
הָ ֶרשַ ע עַ ל ַ
לֹותם
ִבֹותם :וְ הַ ּמַ ִטים עַ ַקל ְַק ָ
יטיבָ ה ְיהֹוָה ַלטֹובִ ים וְ לִישָ ִרים בְ ל ָ
יְדֵ יהֶ ם:הֵ ִ
יֹולִיכֵם ְיה ָֹוה ֶאת ֹּּפ ֲעלֵי הָ ָאוֶן שָ לֹום עַ ל י ְִש ָר ֵאל:
יֹורנּו
וְ הָ לְ כּו ּגֹויִ ם ַרבִ ים וְ אָ ְמרּו לְ כּו וְ ַנ ֲעלֶה אֶ ל הַ ר ה' וְ אֶ ל בֵּ ית אֱֹלהֵּ י ַיעֲקֹ ב וְ ֵּ
תֹורה ְּודבַ ר ה' ִמירּושָ ָל ִם :וְ שָ פַט בֵּ ין
ִמ ְד ָרכָיו וְ נֵּלְ כָה בְ אֹ ְרחֹ תָ יו כִ י ִמצִ ּיֹון תֵּ צֵּ א ָ
ע ִַמים ַרבִ ים וְ הֹוכִ יחַ לְ גֹויִ ם ֲעצ ִֻמים עַד ָרחֹוק וְ כִ ְתתּו חַ ְרבֹ תֵּ יהֶ ם לְ ִא ִתים
ַוחֲנִ יתֹ תֵּ יהֶ ם לְ מַ זְמֵּ רֹות ל ֹא יִ ְשאּו ּגֹוי אֶ ל ּגֹוי חֶ ֶרב וְ ל ֹא יִ לְ ְמדּון עֹוד ִמלְ חָ מָ ה:
וְ י ְָשבּו ִאיש תַ חַ ת ּגַפְ נֹו וְ תַ חַ ת ְתאֵּ נָתֹו וְ אֵּ ין מַ ח ֲִריד כִ י פִ י ה' צְ בָ אֹות ִדבֵּ ר :כִ י
כָל הָ ע ִַמים יֵּלְ כּו ִאיש בְ שֵּ ם אֱֹלהָ יו ַו ֲאנַחְ נּו ֵּנלְֵּך בְ שֵּ ם ה' אֱֹלהֵּ ינּו לְ עֹולָם ָועֶד:
ֹשְך הַ זָּ ַרע
חֹורש בַ קֹ צֵ ר ְוד ֵֹרְך ֲענ ִָּבים ְבמ ֵ
ִהנֵה י ִָּמים בָּ ִאים נְ אֻ ם ה' וְנִ גַש ֵ
ְש ְב ִתי אֶ ת ְשבּות עַ ִמי
ו ְִה ִטיפּו הֶ הָּ ִרים עָּ ִסיס ְוכָּל הַ גְ בָּ עֹות ִת ְתמֹוגַגְ נָּה :ו ַ
ְשתּו אֶ ת יֵינָּם וְעָּ שּו גַנֹות
י ְִש ָּראֵ ל ּובָּ נּו עָּ ִרים נְ ַשמֹות ְוי ָָּּשבּו ְונ ְָּטעּו כְ ָּר ִמים ו ָּ
וְאָּ כְ לּו אֶ ת ְפ ִריהֶ םּ :ונְ טַ ְע ִתים עַ ל אַ ְד ָּמ ָּתם וְל ֹא ִינ ְָּתשּו עֹוד ֵמעַ ל אַ ְד ָּמ ָּתם
אֲ ֶשר נ ַָּת ִתי לָּ הֶ ם אָּ ַמר ה' אֱ ֹלהֶ יָך:
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ערבית ליום חול
יאת ְשמַ ע
סֵ דֶ ר ְק ִּר ַ
ִיתי
מֹותי שֶ כְ שֵ ם שֶ הָ י ִ
בֹותי וִ ִא ַ
ְי ִהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהַ י ֵואֹלהֵ י אֲ ַ
ְאֹורה.
יאנִי מֵ אֲ ֵפ ָלה ל ָ
ָאֹורה כְָך תֹוצִ ֵ
אתי ל ָ
בְ אֲ ֵפ ָלה וְ הּוצֵ ִ
בימי השבוע

במוצאי שבת

ַל ְמנַצֵ חַ עַ ל הַ גִ ִתית ִמזְ מֹור לְדָ וִ ד:
ה' אֲ ֹּדנֵינּו מָ ה ַא ִדיר ִש ְמָך בְ כָל
הֹודָך עַ ל
הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ְתנָה ְ
הַ שָ מָ יִםִ :מּפִ י עֹו ְללִים וְ ֹּי ְנ ִקים
צֹור ֶריָך ְלהַ ְשבִ ית
ִיסַ ְד ָת עֹּז ְלמַ עַ ן ְ
ּומ ְתנ ֵַקם :כִ י ֶא ְר ֶאה שָ מֶ יָך
אֹויֵב ִ
מַ עֲשֵ י ֶאצְ בְ ע ֶֹּתיָך י ֵָרחַ וְ כֹוכָבִ ים
אֲ שֶ ר כֹו ָננ ְָתה :מָ ה אֱ נֹוש כִ י
ִתזְ כְ ֶרנּו ּובֶ ן ָאדָ ם כִ י ִתפְ ְקדֶ נּו:
ֹלהים וְ ָכבֹוד
ַו ְתחַ ְס ֵרהּו ְּמעַ ט מֵ אֱ ִ
וְ הָ דָ ר ְתעַ ְט ֵרהּוַ :ת ְמ ִשי ֵלהּו
בְ מַ עֲשֵ י יָדֶ יָך כֹּל שַ ָתה ַתחַ ת
ַרגְ לָיוֹּ :צנֶה ַואֲ לָפִ ים ֻּכלָם וְ גַם
ּודגֵי
בַ הֲ מֹות שָ דָ י :צִ ּפֹור שָ מַ יִם ְ
הַ יָם עֹּבֵ ר ָא ְרחֹות י ִַּמים :ה'
אֲ ֹּדנֵינּו מָ ה ַא ִדיר ִש ְמָך בְ כָל
הָ ָא ֶרץ:

תֹורת ה' ְת ִמימָ ה ְמ ִשיבַ ת ָנפֶש
ַ
עֵ דּות ה' נֶאֱ מָ נָה מַ ְחכִ ימַ ת ֶּפ ִתי:
ּפִ קּודֵ י ה' יְשָ ִרים ְמשַ ְּמחֵ י לֵב
ירת עֵ י ָניִם:
ִמצְ וַת ה' בָ ָרה ְמ ִא ַ
הֹורה עֹומֶ דֶ ת לָעַ ד
י ְִר ַאת ה' ְט ָ
ִמ ְשּפְ טֵ י ה' אֱ מֶ ת צָ ְדקּו י ְַחדָ ו:
ּומּפַז ָרב
הַ נֶחֱ מָ ִדים ִמזָהָ ב ִ
תּוקים ִמ ְדבַ ש וְ ֹּנ ֶפת צּופִ ים:
ּומ ִ
ְ
תֹורת ּפִ יָך מֵ ַא ְלפֵי זָהָ ב
טֹוב לִי ַ
אֹלהים ַנעֲשֶ ה חָ יִל וְ הּוא
ָו ָכסֶ ף :בֵ ִ
יָבּוס צָ ֵרינּוַ :וי ֶָרם ֶק ֶרן לְעַ ּמֹו
ְת ִה ָלה ְלכָל חֲ ִסידָ יו לִבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל
עַ ם ְקרֹּבֹו הַ לְלּו יָּה:
כִ י בֹו י ְִשמַ ח לִבֵ נּו כִ י בְ שֵ ם ָק ְדשֹו
בָ טָ ְחנּוְ :י ִהי חַ ְס ְדָך ה' עָ לֵינּו
ַכאֲ שֶ ר יִחַ לְנּו לְָך :כֹּל הַ נְשָ מָ ה
ְתהַ לֵל יָּה הַ לְלּו יָּה:

וְ הּוא ַרחּום ְי ַכּפֵר עָ ֹון וְ ל ֹּא י ְַש ִחית ,וְ ִה ְרבָ ה ְלהָ ִשיב ַאּפֹו וְ ל ֹּא יָעִ יר כָל
הֹושיעָ ה ,הַ ּמֶ לְֶך ַי ֲענֵנּו בְ יֹום ָק ְר ֵאנּו.
חֲ מָ תֹו .ה' ִ
אֹומר :בָּ ְרכּו אֶ ת ה' הַ ְמב ָֹּרְך
ֲש ָּרה הש"ץ ֵ
בָּ ע ָּ

בָ ְרכִ י נַפְ ִשי ֶאת ה' הַ ְּמב ָֹּרְך לְעֹולָם ָועֶ ד.
בָ רּוְך ַא ָתה ה'  ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,אֲ שֶ ר בִ ְדבָ רֹו מַ ע ֲִריב ע ֲָרבִ ים,
ּומסַ דֵ ר ֶאת הַ כֹוכָבִ ים ּומֵ בִ יא
בִ ְתבּונָה ְמשַ נֶה עִ ִתים ,מַ חֲ לִיף ֶאת הַ זְ מַ נִיםְ ,
ש ָר ֵאל .בָ רּוְך
ָל ְי ָלה ,המַ בְ ִדיל בֵ ין יֹום ְל ָל ְי ָלה ,ה' צְ בָ אֹות ְשמֹוְ ,קדֹוש ִי ְ ֹּ
ַא ָתה ה' ,הַ ּמַ ע ֲִריב ע ֲָרבִ ים.
ּומצְ ֹות
תֹורה ִ
ית בָ נּוָ .
ּומ ְל ָפנִים ָרצִ ָ
ַאהֲ בַ ת עֹולָם לי ְִש ָר ֵאל עַ ְּמָך ָאהָ בְ ָתִ ,
אֹותנּו .עַ ל כֵן ,בְ שָ כְ בֵ נּו ּובְ קּומֵ נּו נ ִָשיחַ בְ חֻּ ֶקיָך ,וְ ל ֹּא ָנסּור
ִלּמַ ְד ָת ָ
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ֹותיָך .כִ י הֵ ם חַ יֵינּו וְ א ֶֹּרְך יָמֵ ינּוּ ,ובָ הֶ ם נ ְֶהגֶה יֹומָ ם ָו ָל ְי ָלה .וְ ַאהֲ בָ ְתָך
ִמ ִּמ צְ ֶ
לא ָת ִסר ִמּמֶ נּו .בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֹוהֵ ב ֶאת עַ ּמֹו י ְִש ָר ֵאל.
יחיד אומרֵ :אל מֶ לְֶך נֶאֱ מָ ן

ֹלהינּו ֥ה' אֶ ָּ ָֽחד:
ְש ַ ַ֖מע י ְִש ָּר ֵ ֵ֑אל ֥ה' אֱ ֵ ַ֖
בלחש :בָּ רּוְך ֵשם כְ בֹוד מַ ְלכּותֹו ְלעֹולָּ ם וָּעֶ ד.

ּובכָּל־נ ְַפ ְשָךַ֖
ָּל־לבָּ ְבָך֥ ְ
ֹלהיָך ְבכ ְ
ו ְָּאהַ ְב ָּ֔ ָּת ֵ ַ֖את ה' אֱ ֶ ֵ֑
ָּל־מאֹ ֶ ָֽדָך :וְהָּ י֞ ּו ַה ְדבָּ ִרים ָּהאֵֵ֗ לֶ ה אֲ ֶֶׁ֨שר אָּ נ ִ ִֹ֧כי ְמצַ ּוְ ָךָ֛
ּובכ ְ
ְ
ל־לבָּ ֶ ָֽבָך :ו ְִשנַנְ ָּתם ְלבָּ ֶָּ֔ניָך ו ְִדבַ ְר ָּ ַ֖ת ָּ ֵ֑בם ְב ִש ְב ְתָךָ֤
הַ יַ֖ ֹום עַ ְ
ּוק ַש ְר ָּ ֥תם
קּומָךְ :
ּוב ֶ ָֽ
ּובלֶ כְ ְתָך בַ ֶָּ֔ד ֶרְך ּוָֽ ְב ָּשכְ ְבָךַ֖ ְ
יתָךֶ֙ ְ
ְבבֵ ֶ ֶ֙
ְל ַ֖אֹות עַ ל־י ֶ ֵָּ֑דָך וְהָּ י֥ ּו ְלטֹ טָּ פַֹ֖ ת ֵ ֥בין עֵ ֶינָֽיָךּ :וכְ ַת ְב ָּ ָ֛תם עַ ל־
ּוב ְשעָּ ֶ ָֽריָך:
יתָך ִ
ְמזֻז֥ ֹות בֵ ֶ ַ֖
ֹותי אֲ ֶ ִ֧שר אָּ נ ִ ָֹ֛כי ְמצַ ּוֶ ֥ה
ל־מצְ ָּ֔ ַ
מעַ ִת ְש ְמעּוֶ֙ אֶ ִ
ם־ש ָ֤ ֹ
וְהָּ ֵָּ֗יה ִא ָּ
ּולעָּ ְב ָּ֔דֹו ְבכָּל־
ת־ה' אֱ ָֹֽלהֵ יכֶםֶ֙ ְ
ָ֤
אֶ ְתכֶ ַ֖ם הַ יֵ֑ ֹום ְלאַ הֲ ֞ ָּבה אֶ
ּובכָּל־נ ְַפ ְש ֶ ָֽכםְ :ונ ַָּת ִ ִ֧תי ְמ ַ ָֽטר־אַ ְרצְ כֶ ָ֛ ם ְב ִע ַ֖תֹו
ְלבַ ְבכֶ ַ֖ם ְ
ּומ ְל ֵ֑קֹוש וְאָּ סַ ְפ ָּת ְד ָּג ֶָּ֔נָך ו ִ ְָֽתיר ְֹשָךַ֖ ְויִצְ הָּ ֶ ָֽרָךְ :ונ ַָּת ִ ָ֛תי
יֹורה ַ
ֶ
ְש ָּ ָֽב ְע ָּתִ :ה ָּ ָֽש ְמרּו לָּ ֶָּ֔כם
ֵ ֥ע ֶשב ְב ָּש ְדָךַ֖ ִל ְבהֶ ְמ ֶ ֵ֑תָך וְאָּ כ ְַל ָּ ַ֖ת ו ָּ
ֹלהים אֲ חֵ ִ ָּ֔רים
ֶ ֥פן י ְִפ ֶ ַ֖תה ְלבַ ְבכֶ ֵ֑ם וְסַ ְר ֵ֗ ֶתם ַועֲבַ ְד ֶתםֶ֙ אֱ ִ
ף־ה' בָּ ֵֶ֗כם וְעָּ ַ ָ֤צר אֶ ת־
ִיתם לָּ ֶ ָֽהם :וְחָּ ָּ ֶׁ֨רה אַ ֜
ו ְִה ְש ַתחֲ ו ֶ ַ֖
ְבּולֵּ֑ה
הַ ָּש ַ ֶ֙מיִםֶ֙ ו ְָֽל ֹא־י ְִהיֶ ה ָּמטָָּּ֔ ר ו ְָּהאֲ ָּד ָּ֔ ָּמה ֥ל ֹא ִת ֵ ַ֖תן אֶ ת־י ָּ
ֹתן
וַאֲ בַ ְד ֶתם ְמהֵ ָּ ֵ֗רה ֵמעַ ֶ֙ל הָּ ָּא ֶרץ הַ טֹ ָּ֔ ָּבה אֲ ֶ ֥שר ַ֖ה' נ ֵ ֥
ל־לבַ ְבכֶ ַ֖ם ו ַ ְָֽעל־
ת־דבָּ ַרי אֵָּ֔ לֶ ה עַ ְ
ְש ְמ ֶתםֶ֙ אֶ ְ
לָּ ֶ ָֽכם :ו ַ
ּוק ַש ְר ֶׁ֨ ֶתם אֹ ָּ ָ֤תם ְלאֹותֶ֙ עַ ל־י ְֶד ֶָּ֔כם ו ְָּהי֥ ּו
נ ְַפ ְשכֶ ֵ֑ם ְ
ת־בנֵיכֶ ַ֖ם
ְ
ֵיכם :ו ְִל ַמ ְד ֶ ֥תם אֹ ָּ ָ֛תם אֶ
ְלטֹוטָּ פַֹ֖ ת ֵ ֥בין עֵ ינ ֶ ָֽ
ּובלֶ כְ ְתָך בַ ֶָּ֔ד ֶרְך ּוָֽ ְב ָּשכְ ְבָךַ֖
יתָךֶ֙ ְ
ְל ַד ֵבר ָּ ֵ֑בם ְב ִש ְב ְתָךָ֤ ְבבֵ ֶ ֶ֙
ּוב ְשעָּ ֶ ָֽריָך:
יתָך ִ
ל־מזּוז֥ ֹות בֵ ֶ ַ֖
קּומָךּ :וכְ ַת ְב ָּ ָ֛תם עַ ְ
ּוב ֶ ָֽ
ְ
ִימי ְבנֵי ֶָּ֔כם עַַ֚ ל ָּ ָֽהאֲ ָּד ָּ֔ ָּמה אֲ ֶֶׁ֨שר
ְל ֶׁ֨ ַמעַ ן י ְִר ָ֤בּו י ְֵמיכֶםֶ֙ ו ֵ
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ימי הַ ָּש ַ ַ֖מיִם עַ ל־
ֹתיכֶ ַ֖ם לָּ ֵתת לָּ ֶ ֵ֑הם כִ ֵ ֥
נִ ְש ַ ִ֧בע ָ֛ה' לַ אֲ ב ֵ
הָּ ָּ ָֽא ֶרץ:
ל־ב ֵנָ֤י י ְִש ָּראֵ ֶ֙ל
מרַ :ד ֞ ֵבר אֶ ְ
ֹשה לֵ א ָֽ ֹ
אמר ַ֖ה' אֶ ל־מ ֶ ֥
ו ַ֥י ֹ ֶ
יהם
יצת עַ ל־כַנְ ֵ ֥פי ִבגְ ֵד ֶ ַ֖
וְאָּ ַמ ְר ָּת אֲ לֵ ָּ֔ ֶהם וְעָּ ֶׁ֨שּו לָּ ֶ ֥הם צִ ִ ָ֛
יצת הַ כָּנָּ ַָ֖֖ף ְפ ִ ֥תיל ְת ֵ ָֽכלֶ ת :וְהָּ יָּ ה
ֹתם וְנָּ ְ֥תנָ֛ ּו עַ ל־ צִ ִ ֥
ְל ֹדר ָּ ֵ֑
ָּל־מצְ ֹות ָּ֔ה'
יתם אֹ ֵ֗תֹו ּוזְ כ ְַר ֶתםֶ֙ אֶ ת־כ ִ
ת ְּור ִא ֶ
לָּ כ ֶ֘ם ְלצִ יצִ ֒
א־ת ֜תּורּו אַ חֲ ֵ ָ֤רי ְלבַ ְבכֶםֶ֙ וְאַ חֲ ֵרי
ית ם אֹ ָּ ֵ֑תם ו ְָֽל ֹ ָּ
ַוע ֲִש ֶ ַ֖
יהםְ :ל ַמעַ ן ִתזְ כְ ָּ֔רּו
ֵ ָֽעינֵי ֶָּ֔כם אֲ ֶשר־אַ ֶ ֥תם ז ִֹנַ֖ים אַ חֲ ֵר ֶ ָֽ
יכם:
ִיתם ְקד ִ ַֹ֖שים ֵ ָֽלאֹלהֵ ֶ ָֽ
ֹותי ו ְִהי ֶ ֥
ָּל־מצְ ָּ ֵ֑
יתם אֶ ת־כ ִ
ַוע ֲִש ֶ ַ֖
אתי אֶ ְתכֶםֶ֙ ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַ ָּ֔ריִם
הֹוצ ִ
אֲ ֞ ִני ה' אֱ ָֹֽלהֵ י ֵֶ֗כם אֲ ֶֶׁ֨שר ֵ ָ֤
יכם :לפסוק זה יש לצרף את
אֹלהים אֲ ִנַ֖י ֥ה' אֱ ֹלהֵ ֶ ָֽ
ִל ְהי֥ ֹות לָּ כֶ ַ֖ם לֵ ִ ֵ֑
המלה אֱ ֶמת [כשהש"ץ מתפלל בקול רם הוא מסיים :ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם אֱ ֶמת]
[אֱ מֶ ת] וְ יַצִ יב וְ נָכֹון וְ ַקיָם וְ יָשָ ר וְ נֶאֱ מָ ן וְ טֹוב הַ דָ בָ ר הַ זֶה עָ לֵינּו וְ עַ ל
דֹורֹותינּו ,וְ עַ ל כָל דֹורֹות י ְִש ָר ֵאל
ֵ
מֹותינּו ,עַ ל בָ ֵנינּו וְ עַ ל
בֹותינּו וְ ִא ֵ
אֲ ֵ
עֲבָ דֶ יָך ,עַ ל הָ ִראשֹונִים וְ עַ ל הָ ַאחֲ רֹונִים לְעֹולָם וָעֶ ד ,חֹּק וְ ל ֹּא ַי ֲעבֹּר .אֱ מֶ ת
ּמֹותינּו ,לְמַ עַ ן ִש ְמְך גְ ָא ֵלנּו
בֹותינּו וְ ִא ֵ
שֶ ַא ָתה הּוא ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
ֹלהים זּו ָל ֶתָך.
מֹותינּו ֵאין אֱ ִ
בֹותינּו וְ ִא ֵ
כְ ג ַָא ְל ָת ֶאת אֲ ֵ
ירם בְ תֹוכֹו בֶ חָ ָרבָ ה,
מֹותינּוַ ,ו ַת ֲעבִ ֵ
בֹותינּו וְ ִא ֵ
יָם סּוף בָ ַקעְ ָת ִמלִפְ נֵי אֲ ֵ
רֹודפֵי עַ ְּמָך בְ יָם סּוף
שמ ֹּאלָם ,וְ ֶאת ְ
ּומ ְ ֹּ
ימינָם ִ
וְ הַ ּמַ יִם ָלהֶ ם חֹומָ ה ִמ ִ
רֹוממּוָךִ ,יחֲ דּוָך,
ּומריָם :בֵ ְרכּוָך ,גִ ְדלּוָךְ ,
ִטבַ עְ ָת .שָ ם ִשבְ חּו מֹּשֶ הַ ,אהֲ רֹּן ִ
מכָה נ ְֶאדָ ר
מכָה בָ ֵאלִם ,ה'ִ ,מי ָכ ֹּ
וְ ָא ְמרּו ֻּכ ָלם יַחַ ד בְ ִש ְמחָ ה ַרבָ הִ ,מי ָכ ֹּ
כּותָך ִקבְ לּו ֲעלֵיהֶ ם וְ עַ ל דֹורֹו ָתם,
נֹורא ְת ִהֹּלת ,עֹּשֵ ה ֶפ ֶלאּ .ומַ ְל ְ
בַ קֹּדֶ שָ ,
ָלכֵן ָא ְמרּוֶ :זה צּור י ְִשעֵ נּוּ .פָצּו ֶפה וְ ָא ְמרּו :ה' מַ ְל ֵכנּו ּובֹו י ְִשמַ ח לִבֵ נּו
וְ ָתרּום ַק ְרנֵנּו בִ ישּועָ תו .גֹּאֲ לֵנּו ה' צְ בָ אֹות ְשמֹוְ ,קדֹוש י ְִש ָר ֵאל .הּוא
ִיגְ ָאלֵנּו גְ אֻּ ָלה ְשלֵמָ ה .בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,צּור י ְִש ָר ֵאל וְ גֹואֲ לֹו.
נִ ְשכְ בָּ ה ְב ָּשלֹום ְונ ִָּקיצָּ ה ְב ָּשלֹוםּ ,ופַ חַ ד בַ לֵ ילֹות אַ ל י ְִמ ָּשל בָּ נּו .בָּ רּוְך
פֹורש סֻ כַת ָּשלֹום עָּ לֵ ינּו וְעַ ל עַ מֹו י ְִש ָּראֵ לְ ,מנַחֵ ם צִ יֹון ּובֹונֵה
אַ ָּתה ה'  ,הַ ֵ
ִרּושלָּ יִם.
אֶ ת ְי ָּ

ֱ
ֱ
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תפילת העמידה
אֲ ֹּדנָיְ ,ש ָפ ַתי ִתפְ ָתח ּופִ י יַגִ יד ְת ִהל ֶָתָך.
ּמֹותינּו ,אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
אֱ ֹלהֵ י ִיצְ חָ קֵ ,ואֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב ,אֱ ֹלהֵ י שָ ָרה ,אֱ ֹלהֵ י ִרבְ ָקה ,אֱ ֹלהֵ י ָרחֵ ל
נֹוראֵ ,אל עֶ לְיֹון ,קֹונֵה שָ מַ יִם
ֵואֹלהֵ י ל ֵָאה ,הָ ֵאל הַ גָדֹול הַ גִ בֹור וְ הַ ָ
ּמֹותינּוִ ,מבְ טָ חֵ נּו בְ כָל דֹור ָודֹור.
בֹותינּו וְ ִא ֵ
ָו ֶא ֶרץְ ,מגִ ֵננּו ּומָ גֵן אֲ ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,מָ גֵן ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ ָרה.
ּומֹוריד
ִ
ַא ָתה גִ בֹור וְ ֵאין ָכמֹוָך ,חָ ָזק וְ ֵאין זּו ָל ֶתָך ,מַ ִשיב הָ רּוחַ
משמיני עצרת :הַ גֶשֶ ם .מיום א' של פסח :הַ טָ ל.
ְהֹושיעַ .
ְמ ַכ ְלכֵל חַ יִיםְ ,מחַ יֵה מֵ ִתים וְ ַרב ל ִ
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מחַ יֵה הַ ּמֵ ִתים.
נֹורא ְשמֶ ָך וְ ֵאין אֱ ֹלּהַ ִמבַ לְעָ דֶ יָך.
ָקדֹוש ַא ָתה וְ ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הָ ֵאל הַ ָקדֹוש.
תֹור ָתְך.
חָ נֵנּו דֵ עָ ה מֵ ִא ָתְך ,וְ ל ְָמדֵ נּו בִ ינָה ִמ ָ
[במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב מוסיפים כאן את נוסח ההבדלה:
ַאתה ִּהבְ דַ לְת בֵ ין חֹּשֶ ְך לְאֹור,
בֵ ין הַ מַ יִּם העֶ ליֹונִּים ל ְַת ְחתֹונִּים ,בֵ ין הַ ים ַליַבשה,
בֵ ין הַ טמֵ א לַטהֹור ,בֵ ין הַ שַ בת לְשֵ שֶ ת יְמֵ י הַ מַ עֲשֶ ה,
שר ֵאל לַּגֹויֵם ,כֵן ה' אֱ לֹוהֵ ינּו החֵ ל עלֵינּו
בֵ ין ִּי ְ ֹּ
אתנּו בְ שלֹום,
שה הַ ב ֵאים ִּל ְקר ֵ
שֵ שֶ ת ְימֵ י הַ מַ ֲע ֶֹּ
ּומדֻב ִּקים בְ ַת ְלמּוד תֹור ֶתָך.
חֲ סּוכִּ ים ִּמכל חֵ ְטא ְ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,חֹונֵן הַ דָ עַ ת.
הֲ ִשיבֵ נּו ,ה'ֵ ,אלֶיָך וְ נָשּובָ ה ,חַ דֵ ש יָמֵ ינּו כְ ֶ ֶֽקדֶ ם
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הָ רֹוצֶ ה בִ ְתשּובָ ה.
ְסלַח לָנּו אֱ ֹלהֵ ינּו ,כִ י חָ טָ אנּו ,כִ י ָרבִ ים ַרחֲ מֶ יָך.
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הַ ּמַ ְרבֶ ה ִל ְסֹלחַ .
ְר ֵאה בְ עָ ְניֵנּו ,וְ ִריבָ ה ִריבֵ נּוּ ,וגְ ָאלֵנּו ְלמַ עַ ן ְשמֶ ָך,
גֹואל י ְִש ָר ֵאל.
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ֵ ,
בתענית צבור מוסיפיםֲ :ענֵנּו ,ה'ֲ ,ענֵנּו ,בעֵ ת ּובעֹונה הַ ז ֹּאת כִּ י בְ צרה גְ דֹולה אֲ נ ְחנּו,
וְ ַאל ַת ְס ֵתר פנֶיָך ִּממֶ ּנּו וְ ַאל ִּת ְת ֲע ַלם ִּמ ְת ִּחּנ ֵתנּו .כִּ י ַאתה ה' ֵאל חנּון וְ ַרחּום,
עֹונֶה בְ עֵ ת צרה פֹודֶ ה ּומַ צִּ יל בְ כל עֵ ת צּוקה ַככתּובַ :ויִּצְ עֲקּו ֶאל ה' בַ צַ ר להֶ ם
צּוקֹותיהֶ ם יַצִּ ילֵם .ברּוְך ַאתה ה' ,העֹונֶה בְ עֵ ת צרה.
ֵ
ִּמ ְמ
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פּואה ְלכָל
ְר ָפ ֵאנּו ִמּמַ כאֹּב לִבֵ נּו ,יָגֹון ַואֲ נָחָ ה הַ ֲעבֵ ר ִמּמֶ נּו ,וְ ַת ֲע ֶלה ְר ָ
כֹותינּו [*מנהג להזכיר שמות של חולים כאן].
מַ ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,רֹו ֵפא חֹו ִלים.
בּוא ָתּה,
בָ ֵרְך עָ לֵינּו ֶאת הַ שָ נָה הַ ז ֹּאת ְלטֹובָ ה בְ ָכל ִמינֵי ְת ָ
[מז' במרחשון :וְ ֵתן ֵגשֶ ם בְ ַרצֹון עַ ל ּפְ ֵני הָ אֲ דַ מָ ה]
וְ שָ בַ ע עֹולָם מֵ אֹוצְ רֹות טּובֶ ָך ,וְ ֵתן בְ ָרכָה בְ מַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו.
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מבָ ֵרְך הַ שָ נִים.
ֻּיֹותינּו,
רּותנּו ,וְ שָ א נֵס ְלקיבוץ ָגל ֵ
ְת ַקע בְ שֹופָר גָדֹול לְחֵ ֵ
קֹומ ִמיּות בְ ַא ְרצֵ נּו.
וְ תֹולִי ֵכנּו ְ
בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מ ַקבֵ ץ נ ְִדחֵ י י ְִש ָר ֵאל.
הָ ִשיבָ ה שֹופְ טֵ ינּו כְ בָ ִראשֹונָה וְ יֹועֲצֵ ינּו כְ בַ ְת ִחלָה,
ִישּפְ טּו עַ ְּמָך בְ צֶ דֶ ק ַו ֲע ִניֶיָך בְ ֶאמּו ָנה ּובְ ִמ ְשּפָט
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,אֹוהֵ ב הַ ִּמ ְש ָּפט.
ִי ַתּמּו חַ טָ ִאים ִמן הָ ָא ֶרץ ְּורשָ עִ ים עֹוד ֵאינָם,
ּומַ לְכּות זָדֹון ְמהֵ ָרה ְתעַ ֵקר.
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,מַ כְ נִיעַ ז ִֵדים.
ְת ָרחֵ ם עַ ל זִ ְק ֵני עַ ְּמָך בֵ ית י ְִש ָר ֵאל
ש ְמחּו ָכל בֹו ְטחֵ י בָ ְך
וְ עַ ל הַ ֵג ִרים ֵג ֵרי הַ צֶ דֶ ק וְ ִי ְ ֹּ
ביום השואה יש המוסיפים:

ִּשר ֵאלְ ,ש ֵא ִּרית הַ פְ לֵיטה ,אּוד מֻ צל מֵ ֵאש,
נַחֵ ם ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּוֶ ,את עַ ְמָך י ְ
בֹותינּו בֶ טַ ח בְ גלּותם קם ֲעלֵיהֶ ם שֹונֵא ַאכְ זר ִּמכֹּלּ ,גֹוי עַ ז
כִּ י בְ שֶ בֶ ת אֲ ֵ
פנִּים אֲ שֶ ר ל ֹּא יִּשא פנִּים לְז ֵקן וְ נַעַ ר לא יחֹּן ,וְ אמַ ר:
ִּשר ֵאל עֹוד .לִּבִּ י לִּבִּ י עַ ל חַ ְללֵיהֶ ם,
לְכּו וְ נַכְ ִּחידֵ ם ִּמּגֹוי וְ ל ֹּא יִּזכֵר שֵ ם י ְ
מֵ עַ י מֵ עַ י עַ ל חַ ְללֵיהֶ ם ּ -ומֵ אֲ נה נַפְ ִּשי ל ְִּהּנחֵ ם ,עלַי היּו כֻלנה.
ִּשר ֵאל ל ֹּא יְשַ ֵקר,
וְ ַאף-עַ ל-פִּ י-כֵן וְ ַל ְמרֹות הַ כֹּל נֶצַ ח י ְ
יקים
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ִמ ְשעָ ן ּו ִמבְ טַ ח ַלצַ ִד ִ
את
ַרחֵ ם ה' אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל עֹו ָל ְמָך שֶ בָ ַר ָ
ירָך,
עַ ל י ְִש ָר ֵאל עַ ּמֶ ָך ,וְ עַ ל ירּושָ ַליִם עִ ֶ
רת:
ּושכֹון בְ תֹוכָה כַאֲ שֶ ר ִדבַ ָ
ְ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' בֹונֵה יְרּושָ ָליִם
ְשמַ ע בקֹולֵנּו ,וְ ַרחֵ ם עָ לֵינּוַ ,ועֲשֵ ה ְמהֵ ָרה בַ ָקשָ ֵתנּו ,כִ י ֵאל חַ נּון וְ ַרחּום
ָא ָתה .בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,שֹומֵ עַ ְתפִ לָה.
ּושכֹון בְ צִ יֹון וְ ַיעֲבדּוָך בָ ֶניָך ּובְ נֹו ֶתיָך
ְרצֵ ה ,ה' אֱ ֹלהֵ ינּוְ ,
בִ ירּושָ ַליִם ְב ִּמ ְש ָּפט ּוצְ דָ ָקה
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בראש-חודש ובחול-המועד אומרים כאן

אֱֹלהֵ ינּוֱוֵאֹלהֵ יֱאֲ בֹותֵ ינּוֱוְ ִאּמֹותֵ ינּוֱ,
ַי ֲעלֶהֱוְ יָבואֱיַגִ יעַ ֱוְ י ֵָראֶ הֱ,י ֵָרצֶ הֱוְ יִ שָ מַ ע,
יִ ָזכֵרֱוְ יִ פָ קֵ דֱ,זִכְ רֹונֵנּוֱּופִ קְ דֹונֵנּוֱ,
וְ זִכְ רֹוןֱעַ ּמְֱָךֱ,אַ ְרצָךֱ,לְ פָ נֶיָךֱלְ טֹובָ הֱּולְ ַרח ֲִמיםֱ,
ֶהֱ,ביֹום
יֹוםֱמקְ ָראֱקֹודֶ שֱהַ ז ְ
ִ
בְֱ
בראש-חודשֱ:ר ֹאׁשֱהַ חֹ דֶ ׁש
בפסחֱֱֱֱֱֱֱֱ:חַ גֱהַ ּמַ ּצֹות
בסוכותֱֱֱֱֱֱֱ:חַ גֱהַ סֻּּכֹות
הַ זֶהֱֱ.זָכְ ֵרנּוֱבֹוֱלְ טֹובָ הֱ,ה'ֱאֹלהֵ ינּוֱּ,ופָ קְ דֵ נּוֱבֹוֱלִ ְב ֱַרכָהֱּו ְלרחֲ ִּמיםֱ,
הֹוׁשיעֵ נּוֱּ,כֱִיֱאֵ לֶיָךֱעֵ ינֵינּוֱ,
מֱָלְֱ ֱֵּכנּוֱ.וְ ַרחֵ םֱעָ לֵינּוֱוְ ִ
ּכִ יֱאֵ לֱמֶ לְֶךֱחַ ּנּוןֱוְ ַרחּוםֱאָ תָ הֱלְ בָ ְדָךֱנִ קְ ֵראתָ .

יתי בֵ ית ְתפִ לָה ִי ָק ֵרא ְלכָל הָ עַ ִּמים
כִ י בֵ ִ
ִראה ָנעֲבֹוד.
אֹותָך בְ י ָ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,שֱ ְ
ּמֹותינּו ,עַ ל כָל
בֹותינּו וְ ִא ֵ
מֹודים אֲ נ ְַחנּו לְָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֵואֹלהֵ י אֲ ֵ
ִ
בֹותינּו
ית עִ ּמָ נּו וְ עִ ם אֲ ֵ
לתנּו וְ שֶ עָ ִש ָ
הַ טֹובֹות הַ חֶ סֶ ד וְ הָ ַרחֲ ִמים שֶ גְ מַ ָ
ּמֹותינּו ִמ ְל ָפנֵינּו.
וְ ִא ֵ
בחנוכה ,בפורים וביום העצמאות ממשיכים:

מֹותינּו
בֹותינּו וְ ִּא ֵ
שית עִּ ם אֲ ֵ
ּותשּועֹות ֹּכה ֶניָך שֶ ע ִּ ֹּ
בחנוכהּ :וכְ ּנִּסֵ י פְ ל ֶאיָך ְ
בִּ ימֵ י מַ ִּת ְתיה בֶ ן יֹוחנן כֹּהֵ ן ּגדֹול חַ ְשמֹונַאי ּובניו ,כְ שֶ ע ְמדה ע ֵליהֶ ם
מַ לְכּות יון ה ְרשעה לְשַ כְ חם תֹור ֶתָךּ ,ולְהַ עֲבִּ ירם מֵ חֻ ֵקי ְרצֹונֶָך,
וְ ַאתה בְ ַרחֲ מֶ יָך ה ַרבִּ ים עמַ ְדת להֶ ם בְ עֵ ת צרתם:
ַרבְ ת ֶאת ִּריבם ,דַ ְנת ֶאת ִּדינם ,נ ַק ְמת ֶאת ִּנ ְקמתם;
בֹורים בְ יַד חַ ל ִּשים ,וְ ַרבִּ ים בְ יַד ְמעַ ִּטים,
מסַ ְרת ּגִּ ִּ
עֹוס ֵקי תֹור ֶ ֶֽתָך ,לְָך ע ִּשית שֵ ם ּגדֹול וְ קדֹוש בְ עֹולמֶ ָך,
וְ ז ִֵּדים בְ יַד ְ
ִּשר ֵאל ע ִּשית ְתשּועה גְ דֹולה ּופ ְֻרקן כְ הַ יֹום הַ זֶה.
ּולְעַ ְמָך י ְ
יתָך ,וְ ִּטהֲ רּו ֶאת ִּמ ְקדשֶ ָך,
וְ ַאחַ ר כְך באּו בנֶיָך ל ְִּדבִּ יר בֵ ֶ
וְ ִּה ְדלִּיקּו נֵרֹות בְ חַ צְ רֹות ק ְדשֶ ָך ,וְ קבְ עּו ְשמֹונַת ְימֵ י חֲ נֻכה ֵאלּו,
בהַ ֵלל ּובְ הֹודַ אה[ .ממשיכים בסיום הברכה]
מֹותינּו
בֹותינּו וְ ִּא ֵ
שית עִּ ם אֲ ֵ
בפוריםּ :וכְ ּנִּסֵ י פְ ל ֶאיָך וִּ ישּועֹות חַ סידֶ ָך שֶ ע ִּ ֹּ
בִּ ימֵ י מ ְר ְדכַי וְ ֶא ְס ֵתר בְ י ִּמים ה ֵאלּו ּובַ זְ מן הַ ֶזה כְ שֶ עמַ ד ֲעלֵיהֶ ם
ְהּודים,
המן הרשע ּובִּ ֵקש לְהַ ְש ִּמידַ ,להֲ רֹּג ּול ְַאבֵ ד ֶאת כל הַ י ִּ
ִּמּנַעַ ר וְ עַ ד ז ֵקן ,טַ ף וְ נ ִּשים ,בְ יֹום ֶאחד,
בִּ ְשֹלשה עשר ְלחֹּדֶ ש ְשנֵים עשר ,הּוא חֹּדֶ ש אֲ דר,
ּושללם לבֹוז .וְ ַאתה בְ ַרחֲ מֶ יָך ה ַרבִּ ים הֵ פ ְַרת ֶאת עֲצתֹו,
ְ
וְ ִּקל ְַק ְלת ֶאת מַ חֲ שַ בְ תֹוַ ,והֲ שֵ בֹות לֹו ּגְ מּולֹו בְ ר ֹּאשֹו,
וְ תלּו אֹותֹו וְ ֶאת בניו עַ ל העֵ ץ[ .ממשיכים בסיום הברכה]
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ביום העצמאותּ :וכְ ּנִּסֵ י פְ ל ֶאיָך וִּ ישּועֹות שֶ ע ִּשית

ּומפֹּרד בֵ ין העַ ִּמים,
כְ שֶ היה עַ ְמָך יִּ ְשר ֵאל ְמפֻזר ְ
ִּשר ֵאל
קמּו חֲ לּוצִּ ים ִּלבְ נֹות ֵמחדש ֶאת ֶא ֶרץ י ְ
ֻיֹותינּו.
כְ דֵ י ל ְַקבֵ ץ בְ תֹוכּה ֶאת גל ֵ
ּוכְ שֶ צעֲקּו ְש ִּרידֵ י שֹואה לִּגְ אֻ לה,
וְ נ ְִּסּגְ רּו שַ ע ֲֵרי ֶא ֶרץ אבֹות בִּ פְ נֵיהֶ ם,
ִּשר ֵאל עֹוד.
אז קמּו חמישה עַ ִּמים לְהַ כְ ִּחידֵ נּו ִּמּגֹויֶ ,של ֹּא יִּז ֵכר שֵ ם י ְ
וְ ַאתה בְ ַרחֲ מֶ יָך ה ַרבִּ ים עמַ ְדת להֶ ם בְ עֵ ת צרתם,
ַרבְ ת ֶאת ִּריבם ,וְ ִּחזַ ְקת ֶאת ִּלבם.
וְ נִּפְ ְתחּו ְשע ִּרים לִּפְ לֵ טה ּגְ דֹולה וְ ג ְֹּרשּו צִּ בְ אֹות האֹויֵב ִּמן הא ֶרץ.
ּובאּו בנֶיָך ִּלבְ נֹות ּולְ ִּהבנֹות בְ ַא ְרצֵ נּו,
וְ ִּהכְ ִּריזּו עַ צְ מאּות בִּ ְמ ִּדינ ֵתנּו ,וְ קבְ עּו ֶאת יֹום העַ צְ מאּות הַ ֶזה
ְש ְמָך הַ ּגדֹול בהַ ֵלל ּו ְבהֹודַ אה[.ממשיכים בסיום הברכה]
ִּשמֹּחַ בֹו ּולְ הֹודֹות בֹו ל ִּ
ל ְ

[מנהג להוסיף דבר אישי שמודים עליו במילים אלו :מֹודֶ ה/מֹודָ ה
אני עַ ל חַ יַי הַ ְּמס ִּורים בְ יָדֶ ָך ,וְ עַ ל נ ְִשמָ ִתי הַ ּפְ קּודָ ה לְָך ,וְ עַ ל ִנסֶ יָך שֶ בְ כָל
טֹובֹותיָך שֶ בְ כָל עֵ ת ,עֶ ֵֶרב ָוב ֶֹּקר וְ צָ הֳ ָריִם .ועל
ֶ
אֹותיָך וְ
יֹום עִ ִּמי ,וְ עַ ל נִפְ ְל ֶ
 .....מוסיפים תודות אישיות].
וְ ִאם ָאמַ ְרנּו מָ טָ ה ַרגְ לֵנּו  -חַ ְס ְדָך ה' ִי ְסעָ דֵ נּו.
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ,הַ טֹוב לְָך ְלהֹודֹות.
לֹומָך ,עַ ל י ְִש ָר ֵאל עַ ּמֶ ָך ,וְ עַ ל כָּל יו ְֹׁשבֵ י תֵ בֵ ל וְ כֵן ְתבָ ְרכֵנּו ֻּכלָנּו
ִשים ְש ְ
בְ שָ לֹום .בָ רּוְך ַא ָתה ה'ְ ,מעֹון הַ בְ ָרכֹות וְ עֹושֶ ה הַ שָ לֹום.
צּורי וְ גֹואֲ לִי.
ִי ְהיּו ל ְָרצֹון ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִבִ י ְל ָפנֶיָך ,ה' ִ
ניתן להוסיף תפילה אישית בפרידה מן העמידה כגון אלו:

ית ֶאת הַ שָ מַ יִם ְשמֵ י הַ שָ מַ יִם וְ כָל צְ בָ ָאם
ַא ָתה הּוא ה' לְבַ דֶ ָך ַא ָתה עָ ִש ָ
הָ ָא ֶרץ וְ כָל אֲ שֶ ר עָ לֶיהָ הַ י ִַּמים וְ כָל אֲ שֶ ר בָ הֶ ם וְ ַא ָתה ְמחַ יֶה ֶאת ֻּכלָם:
ֹלהים אֲ שֶ ר בָ חַ ְר ָת בְ ַאבְ ָרם וְ הֹוצֵ אתֹו מֵ אּור כ ְַש ִדים
ַא ָתה הּוא ה' הָ אֱ ִ
את ֶאת לְבָ בֹו נֶאֱ מָ ן ְל ָפנֶיָךְ :לז ְַרעֲָך נ ַָת ִתי ֶאת
וְ שַ ְמ ָת ְשמֹו ַאבְ ָרהָ םּ :ומָ צָ ָ
1
הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת לְהַ בְ ִטיחַ גַם ֶאת שָ ָרהְ ' :לזַרעֵ ְך נ ַָת ִתי' .כֵן ְי ִהי ָרצֹון
ּמֹותינּו ,שֱ ְת ָקרבֵ נּו וְ שֱ ְתחָ נֵנּו,
בֹותינּו וְ ִא ֵ
ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו ֶואֱ ֹלהֵ י אֲ ֵ
אֲ נ ְַחנּו וְ כָל י ְִש ָר ֵאל עַ ְּמָך ל ְִרצֹונְָך ל ְַאהֲ בָ ְתָך וְ לִישּועָ ְתָךַ ,לעֲשֹות ְרצֹונְָך
כִ ְרצֹונֵנּו 1 ...על פי מדרש שכל טוב (בובר) בראשית פרק טו ,יח
בפּורינּו אֲ הַ בָ ה וְ ַאח ָוה וְ שָ לֹום וְ ֵריעּות,
ֵ
ִי ִהי ָרצון ִמ ְל ָפנֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו שֶ ְתשָ כֵן

לקנּו בְ גַן
שיִ ם חֶ ֵ
ידים ,וְ תצְ לִיחַ סֹו ֵפנּו אֲ חַ ִרית וְ ִת ְק ָוה ,וְ ָת ֹּ
למ ִ
וְ ַת ְרבֶ ה גְ בּולֵ נּו בְ ַת ִ
עֵ דֶ ן ,וְ ַתקנֵנּו בְ חָ בֵ ר טֹוב וְ יֵצֶ ר טֹוב בְ עֹולָמֶ ָך ,וְ נ ְַשכִ ים וְ ִנ ְמצָ א ִיחּול לְ בָ בֵ נּו
קֹורת נָפְ שֵ נּו לְטֹובָ ה[ ..רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה
ראה ֶאת ְשמֶ ָך ,וְ ָתב ֹּא ְלפָ נֶיָך ַ
ְל ִי ָ
אמר הכי ...תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב]

סֵ דֶ ר ְספִ ַירת הָ עֱֹמֶ ר
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ממוצאי יום טוב ראשון של פסח עד ערב חג השבועות סופרים את העומר מדי ערב.

בשאר תקופות השנה ממשיכים בעמוד .43
במציאות אין אנו סופרים את העומר ,כלומר את שיבולי השעורה ,אלא את חמישים הימים שמתחילת
קציר השעורה ועד חג השבועות .חמישים הימים מקבילים לחמישים שנות היובל  -שבעה מחזורים של
שבע  -ולמספר חמישים יש משמעות מיוחדת .מלכתחילה היתה כנראה חשיבות רבה לספירה ,מפני שלא
ניתן תאריך לחג השבועות .מאוחר יותר ,כאשר חז"ל קבעו שו' בסיון הוא יום מתן תורה ,נעשתה
הספירה לחלק ממנהג המגביר את הציפיה ליום הקדוש ולהתגלות שהיתה בו .זוהי גם משמעות הספירה
היום ,לציון המסע מיציאת מצרים עד להר סיני ,מהשגת חירות פיסית (גופנית) ועד להשגת חירות דתית
(רוחנית) .לא זו בלבד שהיינו לבני חורין ולא עוד עבדים לפרעה ,אלא אף היינו לבני חורין המוכנים
להיות עבדים לה'  ,לקבל עלינו את עול המצוות .בתקופות מאוחרות יותר ,אולי בסוף האלף הראשון
לספירה הכללית ,צוינה התקופה כתקופת אבל המזכירה אסונות שונים שהתרחשו בתולדות עמנו החל מן
התקופה הרומית.

ּומזֻמֶ נֶת
ּומזֻמָּ ן|מּו ָּכנָּה ְׁ
הִ ְׁננִי מּוכָּן ְׁ
לְׁ קַ יֵם ִמצְׁ וַת עֲשֵ ה שֶ ל סְׁ פִ ַירת הָּ עֹ מֶ ר,
כְׁ מ ֹו שֶ כָּתּוב בַ תו ָֹּרה:
ּוסְׁ פַ ְׁרתֶ ם ָּלכֶם ִממָּ ח ֳַרת הַ שַ בָּ תִ ,מיוֹם הֲבִ י ֲאכֶם אֶ ת עֹ מֶ ר הַ תְׁ נּופָּ ה,
שֶ בַ ע שַ בָּ תוֹת תְׁ ִמימֹ ת תִ הְׁ יֶינָּה .עַ ד ִממָּ ח ֳַרת הַ שַ בָּ ת הַ שְׁ בִ יעִ ת תִ סְׁ פְׁ רּו חֲמִ ִשים יוֹם,
וְׁ הִ ְׁק ַרבְׁ תֶ ם ִמנְׁחָּ ה ח ֲָּדשָּ ה לַייָּ .וִ ִִיהִ י נֹ עַ ם ה' אֱֹלהֵ ינּו עָּ לֵינּו,
ּומַ עֲשֵ ה י ֵָּדינּו כ ֹו ְׁננָּה עָּ לֵינּוּ ,ומַ עֲשֵ ה י ֵָּדינּו כ ֹו ְׁננֵהּו.
בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה' אֱֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם ,אֲשֶ ר ִק ְׁדשָּ נּו בְׁ ִמצְׁ וֹתָּ יו וְׁ צִ ּוָּנּו עַ ל סְׁ פִ ַירת הָּ עֹ מֶ ר.

טז בניסן ,א' של חול המועד

הַ יוֹם יוֹם אֶ חָּ ד בָּ עֹ מֶ ר.
יז בניסן ,ב' של חול המועד

הַ יוֹם ְׁשנֵי י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
יח בניסן ,ג' של חול המועד

הַ יוֹם ְׁשֹלשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
יט בניסן ,ד' של חול המועד

ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ְׁ
כ בניסן ,ה' של חול המועד

הַ יוֹם ח ֲִמשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
כא בניסן ,שביעי של פסח

הַ יוֹם ִששָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
כב בניסן ,מוצאי יום טוב

הַ יוֹם ִשבְׁ עָּ ה י ִָּמים שֶ הֵ ם שָּ בּועַ אֶ חָּ ד בָּ עֹ מֶ ר.
כג בניסן

הַ יוֹם ְׁשמ ֹונָּה י ִָּמים שֶ הֵ ם שָּ בּועַ אֶ חָּ ד וְׁ יוֹם אֶ חָּ ד בָּ עֹ מֶ ר.
כד בניסן

ּושנֵי י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם תִ ְׁשעָּ ה י ִָּמים שֶ הֵ ם שָּ בּועַ אֶ חָּ ד ְׁ
כה בניסן

ּושֹלשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם עֲשָּ ָּרה י ִָּמים שֶ הֵ ם שָּ בּועַ אֶ חָּ ד ְׁ
כו בניסן
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ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ַאחַ ד עָּ שָּ ר יוֹם שֶ הֵ ם שָּ בּועַ אֶ חָּ ד וְׁ ְׁ
כז בניסן

הַ יוֹם ְׁשנֵים עָּ שָּ ר יוֹם שֶ הֵ ם שָּ בּועַ אֶ חָּ ד ַוחֲמִ שָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
כח בניסן

הַ יוֹם ְׁשֹלשָּ ה עָּ שָּ ר יוֹם שֶ הֵ ם שָּ בּועַ אֶ חָּ ד וְׁ שִ שָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
כט בניסן

ַארבָּ עָּ ה עָּ שָּ ר יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשנֵי שָּ בּועוֹת בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ְׁ
ל' בניסן ,א' דראש חודש

הַ י ֹום ח ֲִמשָּ ה עָּ שָּ ר יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשנֵי שָּ בּועוֹת וְׁ יוֹם אֶ חָּ ד בָּ עֹ מֶ ר.
א' באייר ,ב' דראש חודש

ּושנֵי י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ִששָּ ה עָּ שָּ ר יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשנֵי שָּ בּועוֹת ְׁ
ב' באייר

ּושֹלשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ִשבְׁ עָּ ה עָּ שָּ ר יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשנֵי שָּ בּועוֹת ְׁ
ג' באייר

ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ְׁשמ ֹונָּה עָּ שָּ ר יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשנֵי שָּ בּועוֹת וְׁ ְׁ
ד' באייר

הַ יוֹם תִ ְׁשעָּ ה עָּ שָּ ר יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשנֵי שָּ בּועוֹת ַוחֲמִ שָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ה' באייר ,יום העצמאות

הַ יוֹם עֶ ְׁש ִרים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשנֵי שָּ בּועוֹת וְׁ שִ שָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ו' באייר

הַ יוֹם אֶ חָּ ד וְׁ עֶ ְׁש ִרים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשֹלשָּ ה שָּ בּועוֹת בָּ עֹ מֶ ר.
ז' באייר

הַ יוֹם ְׁש ַניִם וְׁ עֶ ְׁש ִרים יוֹם שֶ הֵ ם שְׁ ֹלשָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ יוֹם אֶ חָּ ד בָּ עֹ מֶ ר.
ח' באייר

ּושנֵי י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ְׁשֹלשָּ ה וְׁ עֶ ְׁש ִרים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשֹלשָּ ה שָּ בּועוֹת ְׁ
ט' באייר

ּושֹלשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ַארבָּ עָּ ה וְׁ עֶ ְׁש ִרים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשֹלשָּ ה שָּ בּועוֹת ְׁ
הַ יוֹם ְׁ
י' באייר

ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ח ֲִמשָּ ה וְׁ עֶ ְׁש ִרים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשֹלשָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ ְׁ
יא באייר

הַ יוֹם ִששָּ ה וְׁ עֶ ְׁש ִרים יוֹם שֶ הֵ ם שְׁ ֹלשָּ ה שָּ בּועוֹת ַוחֲמִ שָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
יב באייר

הַ יוֹם ִשבְׁ עָּ ה וְׁ עֶ ְׁש ִרים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁשֹלשָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ ִששָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
יג באייר

ַארבָּ עָּ ה שָּ בּועוֹת בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ְׁשמ ֹונָּה וְׁ עֶ ְׁש ִרים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁ
יד באייר ,פסח שני

ַארבָּ עָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ יוֹם אֶ חָּ ד בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם תִ ְׁשעָּ ה וְׁ עֶ ְׁש ִרים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁ
טו באייר

ּושנֵי י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ַארבָּ עָּ ה שָּ בּועוֹת ְׁ
ֹלשים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁ
הַ יוֹם ְׁש ִ
טז באייר

ּושֹלשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ַארבָּ עָּ ה שָּ בּועוֹת ְׁ
ֹלשים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁ
ּוש ִ
הַ יוֹם אֶ חָּ ד ְׁ
יז באייר

ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ַארבָּ עָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ ְׁ
ֹלשים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁ
ּוש ִ
הַ יוֹם ְׁש ַניִם ְׁ
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יח באייר ,ל"ג בעומר

ַארבָּ עָּ ה שָּ בּועוֹת ַוח ֲִמשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ֹלשים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁ
ּוש ִ
הַ יוֹם ְׁשֹלשָּ ה ְׁ
יט באייר

ַארבָּ עָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ ִששָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ֹלשים יוֹם שֶ הֵ ם ְׁ
ַארבָּ עָּ ה ּושְׁ ִ
הַ יוֹם ְׁ
כ באייר

ֹלשים יוֹם שֶ הֵ ם ח ֲִמשָּ ה שָּ בּועוֹת בָּ עֹ מֶ ר.
ּוש ִ
הַ יוֹם ח ֲִמשָּ ה ְׁ
כא באייר

ֹלשים יוֹם שֶ הֵ ם חֲמִ שָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ יוֹם אֶ חָּ ד בָּ עֹ מֶ ר.
ּוש ִ
הַ יוֹם ִששָּ ה ְׁ
כב באייר

ּושנֵי י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ֹלשים יוֹם שֶ הֵ ם חֲמִ שָּ ה שָּ בּועוֹת ְׁ
ּוש ִ
הַ יוֹם ִשבְׁ עָּ ה ְׁ
כג באייר

ּושֹלשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ֹלשים יוֹם שֶ הֵ ם ח ֲִמשָּ ה שָּ בּועוֹת ְׁ
ּוש ִ
הַ יוֹם ְׁשמ ֹונָּה ְׁ
כד באייר

ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ֹלשים יוֹם שֶ הֵ ם חֲמִ שָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ ְׁ
ּוש ִ
הַ יוֹם תִ ְׁשעָּ ה ְׁ
כה באייר

ַארבָּ עִ ים יוֹם שֶ הֵ ם ח ֲִמשָּ ה שָּ בּועוֹת ַוח ֲִמשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ְׁ
כו באייר

ַארבָּ עִ ים יוֹם שֶ הֵ ם ח ֲִמשָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ ִששָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם אֶ חָּ ד וְׁ ְׁ
כז באייר

ַארבָּ עִ ים יוֹם שֶ הֵ ם שִ שָּ ה שָּ בּועוֹת בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ְׁש ַניִם וְׁ ְׁ
כח באייר ,יום ירושלים

ַארבָּ עִ ים יוֹם שֶ הֵ ם ִששָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ יוֹם אֶ חָּ ד בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ְׁשֹלשָּ ה וְׁ ְׁ
כט באייר

ּושנֵי י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ַארבָּ עִ ים יוֹם שֶ הֵ ם שִ שָּ ה שָּ בּועוֹת ְׁ
ַארבָּ עָּ ה וְׁ ְׁ
הַ יוֹם ְׁ
א בסיון ,ליל ראש חודש

ּושֹלשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ַארבָּ עִ ים יוֹם שֶ הֵ ם ִששָּ ה שָּ בּועוֹת ְׁ
הַ יוֹם ח ֲִמשָּ ה וְׁ ְׁ
ב' בסיון

ַארבָּ עָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
ַארבָּ עִ ים י ֹום שֶ הֵ ם שִ שָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ ְׁ
הַ יוֹם ִששָּ ה וְׁ ְׁ
ג' בסיון

ַארבָּ עִ ים יוֹם שֶ הֵ ם ִששָּ ה שָּ בּועוֹת ַוח ֲִמשָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ִשבְׁ עָּ ה וְׁ ְׁ
ד' בסיון

ַארבָּ עִ ים יוֹם שֶ הֵ ם ִששָּ ה שָּ בּועוֹת וְׁ ִששָּ ה י ִָּמים בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם ְׁשמ ֹונָּה וְׁ ְׁ
ה' בסיון ,ערב שבועות

ַארבָּ עִ ים יוֹם שֶ הֵ ם ִשבְׁ עָּ ה שָּ בּועוֹת בָּ עֹ מֶ ר.
הַ יוֹם תִ ְׁשעָּ ה וְׁ ְׁ
הו ִֹשיעָּ ה אֶ ת עַ מֶ ָך ּובָּ רֵ ְך אֶ ת ַנ ֲחלָּתֶ ָךְּׁ ,ורעֵ ם וְׁ נַשְׁ אֵ ם עַ ד הָּ ע ֹולָּם.
וְׁ יִהְׁ יּו ְׁדבָּ ַרי אֵ לֶה ,אֲשֶ ר הִ תְׁ חַ ַננְׁתִ י לִ פְׁ נֵי ה'ְׁ ,קרֹבִ ים אֶ ל ה' אֱֹלהֵ ינּו יוֹמָּ ם ָּו ָּל ְׁילָּה,
ַלעֲשוֹת מִ ְׁשפַט עַ בְׁ ד ֹו ּומִ ְׁשפַ ט עַ מ ֹו י ְִׁש ָּראֵ לְׁ ,דבַ ר יוֹם בְׁ יוֹמוֹ.
לְׁ מַ עַ ן ַדעַ ת כָּל עַ מֵ י הָּ ָארֶ ץ כִ י ה' הּוא הָּ אֱֹלהִ ים ,אֵ ין עוֹד.
ניתן להוסיף עלינו בסוף התפילה לפני הסיום

אשית,
עָּ לֵינּו לְׁ שַ בֵ חַ ַלאֲדוֹן הַ כֹל ,לָּתֵ ת גְׁ דֻ לָּה לְׁ יוֹצֵ ר בְׁ רֵ ִ
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שפְׁ חוֹת הָּ א ֲָּדמָּ ה / ,שֶ ל ֹאכ וְׁ ֹלאכ
קשֶ ל ֹו עָּ שָּ נּו כְׁ גוֹיֵי הָּ א ֲָּרצוֹת קוְׁ ל ֹו שָּ מָּ נּו כְׁ מִ ְׁ
גוֹרלֵנּו כְׁ כָּל הֲמוֹנָּם / .שֶ ל ֹאכ
קשֶ ל ֹו שָּ ם חֶ לְׁ קֵ נּו כָּהֶ ם וְׁ ָּ

כִ י כָּל הָּ עַ ִמים יֵלְׁ כּו אִ יש בְׁ שֵ ם אֱֹלהָּ יו
ַו ֲאנ ְַׁחנּו ֵנלְֵך בְׁ שֵ ם ה' אֱֹלהֵ ינּו לְׁ ע ֹולָּם וָּעֶ ד,
ּומוֹדים לִ פְׁ נֵי מֶ לְֶך מַ לְׁ כֵי הַ מְׁ לָּכִ ים,
ּומ ְׁשתַ חֲוִ ים ִ
כוֹרעִ ים ִ
ְׁ
הַ קָּ דוֹש בָּ רּוְך הּוא ,שֶ הּוא נוֹטֶ ה שָּ מַ יִם וְׁ יֹסֵ ד ָארֶ ץ,
רוֹמים.
ּושכִ ינַת עֻזוֹ בְׁ גָּבְׁ הֵ י ְׁמ ִ
ּומוֹשַ ב יְׁקָּ רוֹ בַ שָּ מַ יִם מִ מַ עַ לְׁ ,

הּוא אֱֹלהֵ ינּו ,אֵ ין עוֹד .אֱמֶ ת מַ לְׁ כֵנּו ,אֶ פֶ ס זּולָּתוֹ,
תוֹרתוֹ :וְׁ י ַָּדעְׁ תָּ הַ יוֹם ַוהֲשֵ בֹתָּ אֶ ל לְׁ בָּ בֶ ָך,
ַככָּתּוב בְׁ ָּ
ָארץ ִמתָּ חַ ת :אֵ ין עוֹד.
כִ י ה' הּוא הָּ אֱֹלהִ ים בַ שָּ מַ יִם ִממַ עַ ל וְׁ עַ ל הָּ ֶ
עַ ל כֵן נְׁקַ ּוֶה לְׁ ָך ,ה' אֱֹלהֵ ינּו ,לִ ְׁראוֹת ְׁמהֵ ָּרה בְׁ תִ פְׁ אֶ ֶרת ֻעזֶָך:
ָארץ ,לְׁ תַ קֵ ן עוֹלָּם בְׁ מַ לְׁ כּות שַ ַדי,
לְׁ הַ עֲבִ יר גִ לּולִ ים ִמן הָּ ֶ
ָארץ.
וְׁ כָּל בְׁ נֵי בָּ שָּ ר י ְִׁק ְׁראּו בִ שְׁ מֶ ָך; לְׁ הַ פְׁ נוֹת אֵ לֶיָך כָּל ִר ְׁשעֵ י ֶ
וִ יקַ בְׁ לּו ֻכלָּם אֶ ת עֹ ל מַ לְׁ כּותֶ ָך ,וְׁ תִ ְׁמֹלְך ֲעלֵיהֶ ם מְׁ הֵ ָּרה לְׁ עוֹלָּם וָּעֶ ד.
כִ י הַ מַ לְׁ כּות שֶ לְׁ ָך הִ יאּ ,ולְׁ עוֹלְׁ מֵ י עַ ד תִ ְׁמֹלְך בְׁ כָּבוֹד.
תוֹרתֶ ָך :ה' י ְִׁמֹלְך לְׁ עֹ לָּם וָּעֶ ד.
ַככָּתּוב בְׁ ָּ
ָארץ,
וְׁ ֶנאֱמַ ר :וְׁ הָּ יָּה ה' לְׁ מֶ לְֶך עַ ל כָּל הָּ ֶ
ּושמוֹ אֶ חָּ ד.
בַ יוֹם הַ הּוא יִהְׁ יֶה ה' אֶ חָּ ד ְׁ

[להחלפה בין לא ולו במקרא ראה מזמור ק' ועוד עשרות דוגמאות ,ותודה לרב אסטבאן גוטפריד
מבית תפילה ישראלי]

יחיד שחייב לומר קדיש ניתן לומר כאן קדיש יתום:

י ְִתגַדַ ל וְ י ְִת ַקדַ ש ְשמֵ ּה ַרבָ א[ ,הקהל עונהָ :אמֵ ן]
ְכּותּה
עּותּה ,וְ י ְַמלִיְך מַ ל ֵ
בְ עָ לְמָ א ִדי בְ ָרא כִ ְר ֵ
בְ חַ יֵיכֹון ּובְ יֹומֵ יכֹון ּובְ חַ יֵי ְדכָל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל,
בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
[הקהל עונהָ :אמֵ ן .יְהֵ א ְשמֵ ּה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְעָ לַם ּולְעָ לְמֵ י עָ לְמַ יָא].
י ְִתבָ ַרְך וְ י ְִש ַתבַ ח וְ י ְִתּפ ַָאר וְ י ְִתרֹומַ ם וְ י ְִתנַשֵ א
וְ י ְִתהַ דָ ר וְ י ְִתעַ לֶה וְ י ְִתהַ לָל ְשמֵ ּה ְד ֻּק ְדשָ א בְ ִריְך הּוא,
[הקהל עונה :בְ ִריְך הּוא]
לְעֵ לָא לְעֵ לָא ִמן כָל
יר ָתא ,תֻּ ְשבְ חָ ָתא וְ נֶחֱ מָ ָתא
בִ ְרכ ָָתא וְ ִש ָ
ירן בְ עָ לְמָ א ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :אמֵ ן]
דַ אֲ ִמ ָ
יְהֵ א ְשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְשמַ יָא וְ חַ יִים טֹובִ ים עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ְִש ָר ֵאל,
וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :אמֵ ן]
עֹּשֶ ה השָ לֹום בִ ְמרֹומָ יו הּוא ַיעֲשֶ ה שָ לֹום עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ְִש ָר ֵאל,
וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן[ .הקהל עונהָ :אמֵ ן]
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סיום התפילה
כִ י יָמּוְך ָא ִחיָך ּומָ כַר מֵ אֲ חֻּ זָתֹו ּובָ א גֹּאֲ לֹו הַ ָקרֹּב ֵאלָיו וְ ג ַָאל ֵאת ִמ ְמכַר
ָא ִחיוִ :הנֵה חֲ נ ְַמ ֵאל בֶ ן שַ לֻּם ד ְֹּדָך בָ א ֵאלֶיָך ֵלאמֹּר ְקנֵה לְָך ֶאת שָ ִדי אֲ שֶ ר
בַ ֲענָתֹות כִ י לְָך ִמ ְשּפַט הַ גְ אֻּ ָלה ל ְִקנֹות :ו ֶָא ְקנֶה ֶאת הַ שָ דֶ ה מֵ ֵאת חֲ נ ְַמ ֵאל
בֶ ן ד ִֹּדי אֲ שֶ ר בַ ֲענָתֹות  ...כִ י כֹּה ָאמַ ר ה' צְ בָ אֹות אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָר ֵאל עֹוד ִי ָקנּו
בָ ִתים וְ שָ דֹות ּוכְ ָר ִמים בָ ָא ֶרץ הַ ז ֹּאתַ :ותֹּצֵ א ֶאת עַ ְּמָך ֶאת י ְִש ָר ֵאל מֵ ֶא ֶרץ
מֹורא גָדֹול:
ִמצְ ָריִם בְ אֹּתֹות ּובְ מֹופְ ִתים ּובְ יָד חֲ ז ָָקה ּובְ ֶאזְ רֹועַ ְנטּויָה ּובְ ָ
בֹותם ל ֵָתת לָהֶ ם ֶא ֶרץ זָבַ ת
ַו ִת ֵתן ָלהֶ ם ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת אֲ שֶ ר נ ְִשבַ עְ ָת לַאֲ ָ
ּודבָ ש:
חָ לָב ְ
ניתן לבחור קטעים לסיום התפילה כל יום

כִ י יֶש יֹום ָק ְראּו נֹּצְ ִרים בְ הַ ר ֶאפְ ָריִם קּומּו וְ ַנ ֲע ֶלה צִ יֹון ֶאל ה' אֱ ֹלהֵ ינּו:
כִ י כֹּה ָאמַ ר ה' ָרנּו ְל ַי ֲעקֹּב ִש ְמחָ ה וְ צַ הֲ לּו בְ ר ֹּאש הַ גֹויִם הַ ְש ִמיעּו הַ לְלּו
אֹותם מֵ ֶא ֶרץ
וְ ִא ְמרּו הֹושַ ע ה' ֶאת עַ ְּמָך ֵאת ְש ֵא ִרית י ְִש ָר ֵאלִ :ה ְננִי מֵ בִ יא ָ
צָ פֹון וְ ִקבַ צְ ִתים ִמי ְַרכְ ֵתי ָא ֶרץ בָ ם עִ ּוֵר ּופִ סֵ חַ הָ ָרה וְ ֹּילֶדֶ ת י ְַחדָ ו ָקהָ ל גָדֹול
יָשּובּו הֵ נָה :בִ בְ כִ י ָיבֹּאּו ּובְ ַתחֲ נּונִים אֹובִ ילֵם אֹולִיכֵם ֶאל נַחֲ לֵי מַ יִם
ִיתי ְלי ְִש ָר ֵאל ְל ָאב וְ ֶאפְ ַריִם בְ כ ִֹּרי הּוא:
בְ דֶ ֶרְך יָשָ ר ל ֹּא ִיכ ְָשלּו בָ ּה כִ י הָ י ִ
ִש ְמעּו ְדבַ ר ה' גֹויִם וְ הַ גִ ידּו בָ ִאיִים ִמּמֶ ְרחָ ק וְ ִא ְמרּו ְמז ֵָרה י ְִש ָר ֵאל י ְַקבְ צֶ נּו
ּו ְשמָ רֹו כְ רֹּעֶ ה עֶ ְדרֹו :כִ י פָדָ ה ה' ֶאת ַי ֲעקֹּב ּוגְ ָאלֹו ִמיַד חָ ָזק ִמּמֶ נּו:
וְ הָ לְכּו גֹויִם ַרבִ ים וְ ָא ְמרּו לְכּו וְ ַנ ֲעלֶה ֶאל הַ ר ה' וְ ֶאל בֵ ית אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹּב
ּודבַ ר ה'
תֹורה ְ
יֹורנּו ִמ ְד ָרכָיו וְ ֵנ ְלכָה בְ א ְֹּרח ָֹּתיו כִ י ִמצִ יֹון ֵתצֵ א ָ
וְ ֵ
ִמירּושָ ָל ִם :וְ שָ ַפט בֵ ין עַ ִּמים ַרבִ ים וְ הֹוכִ יחַ לְגֹויִם ֲעצ ִֻּמים עַ ד ָרחֹוק
וְ כִ ְתתּו חַ ְרב ֵֹּתיהֶ ם ְל ִא ִתים ַוחֲ נִית ֵֹּתיהֶ ם לְמַ זְ מֵ רֹות ל ֹּא י ְִשאּו גֹוי ֶאל גֹוי
חֶ ֶרב וְ ל ֹּא ִיל ְְמדּון עֹוד ִמלְחָ מָ ה :וְ י ְָשבּו ִאיש ַתחַ ת ַגפְ נֹו וְ ַתחַ ת ְת ֵאנָתֹו וְ ֵאין
מַ חֲ ִריד כִ י פִ י ה' צְ בָ אֹות ִדבֵ ר :כִ י כָל הָ עַ ִּמים ֵילְכּו ִאיש בְ שֵ ם אֱ ֹלהָ יו
ַואֲ נ ְַחנּו ֵנלְֵך בְ שֵ ם ה' אֱ ֹלהֵ ינּו לְעֹולָם וָעֶ ד:
ּובְ ֻּקצְ ְרכֶם ֶאת ְקצִ יר ַא ְרצְ כֶם ל ֹּא ְת ַכלֶה ּפְ ַאת שָ ְדָך ל ְִקצֹּר וְ ל ֶֶקט ְקצִ ְירָך
ל ֹּא ְתל ֵַקט :וְ כ ְַר ְמָך ל ֹּא ְתעֹולֵל ּופ ֶֶרט כ ְַר ְמָך ל ֹּא ְתל ֵַקט לֶעָ נִי וְ ַלגֵר ַת ֲעזֹּב
א ָֹּתם אֲ נִי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם :ל ֹּא ִתגְ נֹּבּו וְ ל ֹּא ְת ַכחֲ שּו וְ ל ֹּא ְתשַ ְקרּו ִאיש
בַ ע ֲִמיתֹו :וְ ל ֹּא ִתשָ בְ עּו בִ ְש ִמי לַשָ ֶקר וְ ִח ַלל ְָת ֶאת שֵ ם אֱ ֹלהֶ יָך אֲ נִי ה' :ל ֹּא
ַת ֲעשֹּק ֶאת ֵרעֲָך וְ ל ֹּא ִתגְ זֹּל ל ֹּא ָתלִין ּפְ ֻּעלַת שָ כִ יר ִא ְתָך עַ ד ב ֶֹּקר :ל ֹּא
את ּמֵ אֱ ֹלהֶ יָך אֲ נִי ה' :ל ֹּא ַתעֲשּו
ְת ַקלֵל חֵ ֵרש וְ לִפְ נֵי עִ ּוֵר ל ֹּא ִת ֵתן ִמכְ שֹּל וְ י ֵָר ָ
יתָך:
עָ וֶל בַ ִּמ ְשּפָט ל ֹּא ִתשָ א פְ ֵני דָ ל וְ ל ֹּא ֶת ְהדַ ר ּפְ נֵי גָדֹול בְ צֶ דֶ ק ִת ְשּפֹּט ע ֲִמ ֶ
ל ֹּא ֵתלְֵך ָרכִ יל בְ עַ ּמֶ יָך ל ֹּא ַת ֲעמֹּד עַ ל דַ ם ֵרעֶ ָך אֲ נִי ה' :ל ֹּא ִת ְשנָא ֶאת
יתָך וְ ל ֹּא ִתשָ א עָ לָיו חֵ ְטא :ל ֹּא ִתקֹּם
ָא ִחיָך בִ לְבָ בֶ ָך הֹו ֵכחַ תֹוכִ יחַ ֶאת ע ֲִמ ֶ
וְ ל ֹּא ִתטֹּר ֶאת בְ נֵי עַ ּמֶ ָך וְ ָאהַ בְ ָת ל ְֵרעֲָך כָמֹוָך אֲ נִי ה':

 44טיוטה רביעית א'

