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 שחרית ליום חול ולראש חודש ביום חול

 ברכות
אלֹוַהי ֵואלֹוֵהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי, ְשהֹוֵצאָתִני  ה'מֹוָדה/מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך, 

 ְמַחֵיה ַהֵּמִתים. ה'ָברּוך ַאָתה   ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה.
 

ְמֵרִני ְכִאישֹון ְבֵלי ֵשיָנה, ַהְּמשַ  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַּמִתיר כַ ֱאלֹוֵהינּו ה'ך ַאָתה ָברּו
ל ָהעֹוָלם ַלכֹּל, ַהֵּמִאיר ְלכָ  רִמְזָרח, ַהַּמֲעֶלה ֲעמּוד ַשחַ ִין, ַהּפֹוֵתַח ַשֲעֵרי ַבת עַ 

 י.פַ עֲ פְ ֵשיָנה ֵמֵעיַני ּוְתנּוָמה ֵמעַ  כֻּלֹו ִבְכבֹודֹו, ַהַּמֲעִביר
 

ֹּא ֱאֹלִהים ָאָדם ִבְדמּות ֱאֹלִהים עָ  ה אֹּתֹו. שָ ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹּת ָאָדם: ְביֹום ְבר
 ָזָכר ּוְנֵקָבה ְבָרָאם, ַוְיָבֶרְך אָֹּתם, ַוִיְקָרא ֶאת ְשָמם ָאָדם ְביֹום ִהָבְרָאם.

 
 ִבְדמּותֹו ָהִראשֹון ָדםָא  ָבָראָת  ֲאֶשר, ָהעֹוָלם ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך 'ה ַאָתה ָברּוך

 .ְבַצְלמֹו
 

, ִאָשה/  ִאיש, ָאָדם אֹוִתי ָבָראָת ֲאֶשר  ָהעֹוָלם ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך 'ה ַאָתה ָברּוך
 .ִשיפְ ְוחָ , ִיְשָרֵאל

 
 ֶאל ֲעָבִדים ְכֵעיֵני ִהֵנה :ַבָשָמִים ַהיְֹּשִבי ֵעיַני ֶאת ָנָשאִתי ֵאֶליָך ַהַּמֲעלֹות ִשיר

 :ֶשְיָחֵננּו ַעד ֱאֹלֵהינּו  'ה ֶאל ֵעיֵנינּו ֵכן ְגִבְרָתּה ַיד ֶאל ִשְפָחה ְכֵעיֵני ֲאדֹוֵניֶהם ַיד
 

 :ַלכֹּל ּוְלַחֵזק ְלַגֵדל ּוְבָיְדָך
  

 ֲאבֹוַתי ֹלֵהיֵוא יֱאֹלהַ  'ה, ִמְלָפֶניָך ָרצֹון ְיִהי. ְלָך ָחָטאִתי, ָהעֹוָלִמים ָכל ִרבֹון
 ללֵ חַ ְת יִ  ַאל. ְנמּוָכה ְורּוחַ  טֹוָבה ַעִין, טֹוב ֵיֶצר, טֹוב ֵלב ִלי ֶשִתֵתןּמֹוַתי, ְוִא 

ֹּא יתִר כְ הַ לְ  ַאֲחִריִתי יִה ְת  לְוַא , ֹותַהְבִרי ְבִפי ִשיָחה ִניַתֲעשֵֹּ  ְוַאל, יבִ  ָךִשְמ   ְול
 לְוַא . היָ ִמ ְר  ְלשֹוִניבִ  ַתְרִגיל ְוַאל, ָרע רָדבָ  ִמָכל ינִ ילֵ צִ הַ . שֶנפֶ  ְלַמָּפח ִתְקָוִתי

 .ָדםוָ  ָבָשר ַנתַמְת  ידֵ ִליְ  ינִ יכֵ ִר צְ ַת 
 

 תלמוד תורה
ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם, ָהֲאָנִשים ְוַהָנִשים ְוַהַטף ְוֵגְרָך ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך, ְלַמַען ִיְשְמעּו 

ֹות ֶאת ָכל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה שְמרּו ַלעֲ ֱאֹלֵהיֶכם, ְושָ  ה'ּוְלַמַען ִיְלְמדּו, ְוָיְראּו ֶאת 
ֹּאת.  ַהז

 
 ברכה לפני לימוד או קריאת התורה :  ַהתֹוָרה ִבְרכֹות

 
 עֹוָלִמים ְוַחֵיי ַהָשַמִים ִמן תֹוָרה ַהנֹוֵתן ָהעֹוָלם ֶמֶלְךֱאלֹוֵהינּו  ה' ַאָתה ָברּוְך

 קֶּפֶר  סֹוְפִרים ְבַמֶסֶכת ַהִנְמָצא ִיְשָרֵאל ֶאֶרץ נָֻּסח] .הַהתֹוָר  נֹוֵתן ה' ַאָתה ָברּוְך, ִמְּמרֹוִמים
  [ו - ה ָכהַהלָ  יג
 
   

 ניתן לבחור קטעים ללימוד כל יום:
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ֹּא ְתַכֶלה ְּפַאת ָשְדָך  ְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם ל ויקרא פרק כג, כב       ּוְבקֻּ

ֹּא ְתַלֵקט לֶ  ְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך ל ב אָֹּתם ֲאִני ְבקֻּ  ֱאֹלֵהיֶכם:   ה'ָעִני ְוַלֵגר ַתֲעזֹּ
 

  א פרק פאה מסכת משנה
 ּוְגִמילּות, ְוָהֵרָאיֹון, ְוַהִבכּוִרים, ַהֵּפָאה. ִשעּור ָלֶהם ֶשֵאין ְדָבִרים ֵאלּו( א)

 ַהֶזה ָבעֹוָלם ֵּפרֹוֵתיֶהן אֹוֵכל ֶשָאָדם ְדָבִרים ֵאלּו. תֹוָרה ְוַתְלמּוד, ֲחָסִדים
 ַוֲהָבַאת, ֲחָסִדים ּוְגִמילּות, ָוֵאם ָאב ִכבּוד. ַהָבא ָלעֹוָלם לֹו ַקֶיֶמת ְוַהֶקֶרן
 :כָֻּלם ְכֶנֶגד תֹוָרה ְוַתְלמּוד ַלֲחֵברֹו ָאָדם ֵבין ָשלֹום

 
 ַהכֹּל. רִשעּו ַלֵּפָאה ֵאין ֶשָאְמרּו ִּפי ַעל ְוַאף, ִמִשִשים ַלֵּפָאה ּפֹוֲחִתין ֵאין( ב)

 :ָהֲעָנָוה רֹּב ּוְלִפי, ָהֲעִנִיים רֹּב ּוְלִפי, ַהָשֶדה גֶֹּדל ְלִפי
 
 ֶשִיֵתן ּוִבְלַבד, אֹוֵמר ִשְמעֹון ַרִבי. ּוֵמֶאְמָצָעּה ַהָשֶדה ִמְתִחַלת ֵּפָאה נֹוְתִנין( ג)

 ֵּפָאה ִמשּום לֹו סֹוֵמְך, ֶאָחד ֶקַלח ִשֵיר ִאם, אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרִבי. ַכִשעּור ֹוףַבס
 :ֶהְפֵקר םּושִמ  ֶאָלא נֹוֵתן ֵאינֹו, ָלאו ְוִאם

 
 ספרא קדושים פרשה א 
ֹּא ְתַכֶלה ְּפַאת ָשְדָך,   ֶאָלא ֵּפָאה ְוֵאין, ַהִכילּוי ֵמֲחַמת ֶאָלא ֵּפָאה ְוֵאין)ט( ל

 ֵבין ַבְתִחָלה ֵבין ָנַתן ְמרּוָא  ןִמָכא, ֹוףַבס ֶאָלא ֵּפָאה ְוֵאין, ֵשם ָלּה ֶשֵיש
ֹּא ּוִבְלַבד, ֵּפָאה זֹו ֲהֵרי ְבֶאְמַצע  . ִמִשִשים ֶאָחד ָבַאֲחרֹוָנה פחֹותיִ  ֶשל

 
 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת פאה פרק ד 

ֹּא ְדָבִרים ֲחִמָשה ַניִמּפְ  ִשְמעֹון ַרִבי ְבֵשם ָתִני  ֹוףַבס אֶאלָ  ֵּפָאה ָאָדם ִיֵתן ל
 ַעִין ַמְרִאית ּוִמְּפֵני ַהַרָמִאין ּוִמְּפֵני ֲעִנִיים ִבטּול ּוִמְּפֵני ֲעִנִיים ֶגֶזל ִמְּפֵני ָשֵדהּו

ֹּא תֹוָרה ֶשָאְמָרה ֵניּוִמּפְ  ֹּא ֵכיַצד ֲעִנִיים ֶגֶזל ִמְּפֵני. ָשְדָך ְּפַאת ְתַכֶלה ל  ִיְרֶאה ֶשל
ֹּאַמר נּוָיהּפְ  ַהָשָעה ֶאת ָאָדם ֹּ  ָעִני ְלקרֹובֹו ְוי  ִמְּפֵני, ַהֵּפָאה ֶאת ְלָך ְוטֹול אב
ֹּא ֵכיַצד ֲעִנִיים ִבטּול  ַעְכָשו ְואֹוְמִרים ַהיֹום ָכל ּוְמָשְמִרין יֹוְשִבין ֲעִנִיים ְיהּו ֶשל
ֹּא יַצדכֵ  ָהַרָּמִאים ִמְּפֵני, ֵּפָאה נֹוֵתן הּוא ַעְכָשו ֵּפָאה נֹוֵתן הּוא ֹּאַמר ֶשל  ְכָבר י

 ֵכיַצד ָהַעִין ַמְרִאית ִמְּפֵני, ָהָרע ֶאת ּומֹוִציא ַהָיָפה ֶאת בֹוֵרר ְויֵהא ֵּפָאה ָנַתִתי
ֹּא ֹּא ָשֵדהּו ְּפלֹוִני ִאיש ָקַצר ֵהַאְך ָראּו אֹוְמִרים ְוַהָשִבים ָהעֹוְבִרים ְיהּו ֶשל  ְול
ֹּא תֹוָרה ֶשָאְמָרה ִמְּפֵניּו ָלֲעִנִיים ֵּפָאה ִהִניחַ   :ָשְדָך ְּפַאת ְתַכֶלה ל

 
 ברכה אחרי לימוד או קריאת התורה :  ַהתֹוָרה ִבְרכֹות

 
 [ל"זצ רוט ַהָרב ֶשל ַבִסדּור ִיְשָרֵאל ֶאֶרץ נָֻּסח ַאֲחרֹוָנה ְבָרָכה]

ֹּאת תֹוָרהבַ  ָבַחר ֲאֶשר , ָהעֹוָלם ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך  'ה ַאָתה ָברּוְך  ְוָרָצה ְוִקְדָשּה ַהז
 .ַהתֹוָרה נֹוֵתן  'ה ַאָתה ָברּוך. יהָ שֶֹּ עֹובְ 
 
 ָנַתןֲאֶשר  ָהעֹוָלם ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך  'ה ַאָתה ָברּוְך [,ְואֹוֵמר ְוגֹוֵללכדלעיל סֹוְפִרים  ְבַמֶסֶכת]

 .ַהתֹוָרה נֹוֵתן  'ה ַאָתה ָברּוְך ,ְבתֹוֵכנּו ָנַטע עֹוָלם ְוַחֵיי ֱאֶמת תֹוַרת ָלנּו
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 ֵסֶדר ְקִריַאת ְשַמע

 
ֹּא ַיְשִחית, ְוִהְרָבה ְלָהִשיב ַאּפֹו.  הֹוִשיָעה,  ה'ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְול

 ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.
 

ה הש"ץ אֹוֵמר:  רָּ ֲעשָּ ְרכּו ֶאת בָּ ְך ה'בָּ  ַהְמֹברָּ

  .דָועֶ  עֹוָלםלְ  ַהְּמבָֹּרְך  'ה ֶאת ַנְפִשי ָבְרִכי
 

, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹּשְך, עֶֹּשה ָשלֹום  ה'ָברּוְך ַאָתה 
 .ַוֶיִהי ָאַמר ֵמאֶֹּפל אֹורֹות: ַחִיים אֹוַצר עֹוָלם אֹורּובֹוֵרא ֶאת ַהכֹּל. 

יָה, הְמַחֵדש ְבָכל יֹום ָתִמיד ַמֲעֵשה ְבֵראִשית. ַהֵּמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָדִרים ָעלֶ 
ָכָאמּור: ְוִהֵנה ְכבֹוד ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָבא ִמֶדֶרְך ַהָקִדים ְוקֹולֹו ְכקֹול ַמִים 
  ה'ַרִבים ְוָהָאֶרץ ֵהִאיָרה ִמְכבֹּדֹו: ְוֶנֱאַמר: קּוִמי אֹוִרי ִכי ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד 

 , יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות.ה'ָרח: ָברּוְך ַאָתה ָעַלִיְך זָ 
 

ַאֲהָבת עולם ֲאַהְבָתנּו, ֶחְמָלה ְגדֹוָלה ָחַמְלָת ָעֵלינּו. ַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו 
ֵקי ַחִיים, ֵכן ְתָחֵננּו. ַרֵחם ָעֵלינּו ְוֵתן  ְוִאּמֹוֵתינּו ֶשָבְטחּו, ַוְתַלְּמֵדנו חֻּ

ד ּוְלַלֵּמד, ֶאת ָכל ִדְבֵרי ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך ְבַאֲהָבה. ִלְשמֹּר ַלֲעשֹות ִלְלמֹּ 
 ְמשְֹּך, ִיְרָאהבְ  ָיֶחְדָךּונְ , ֱאֶמתבְ  ְלַעְבְדָךְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבתֹוָרֶתָך, ְוַדֵבק ִלֵבנּו 

: ְוַאֲהַבת בתּוכָ כַ , ַהְיצּוִרים ָכל ְלֵעיֵני ָבנּו ַאֲהָבְתָך ְלהֹוִדיעַ , ַחְסְדָך ינּוָעלֵ 
 ַעּמֹו ֶאת אֹוֵהב, ה'ָברּוְך ַאָתה   עֹוָלם ֲאַהְבִתיְך ַעל ֵכן ְמַשְכִתיְך ָחֶסד.

 .ִיְשָרֵאל
 

 ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן יחיד אומר:

 
ד: ָֽ ינּו ֥ה' ֶאחָּ ל ֥ה' ֱאֹלֵהַ֖ ֵאֵ֑ ע ִיְשרָּ   ְשַמַ֖

ם וֶָּעד בלחש: רּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ  .בָּ
 

ל־ַנְפְשָךַ֖ ְואָּ   ְבָ֥ך ּוְבכָּ ל־ְלבָּ יָך ְבכָּ ' ֱאֹלֶהֵ֑ ת ה  ַהְבתָָּּ֔ ֵאַ֖
י ְמַצְּוָךָ֛  ֹנִכִ֧ ר אָּ ֶלה ֲאֶשֶׁ֨ ֵאֵ֗ ים הָּ ִר  ֞יּו ַהְדבָּ ָך: ְוהָּ ל־ְמֹאֶדָֽ ּוְבכָּ

ם ְבִשְבְתָךָ֤  ֵ֑ ַ֖ בָּ יָך ְוִדַבְרתָּ ֶנָּ֔ ם ְלבָּ ָך: ְוִשַנְנתָּ  ֶבָֽ ֹום ַעל־ְלבָּ ַהיַ֖
ָךֶ֙ ּוְבֶלְכְתָך   ָך:ְבֵביֶתֶ֙ ְכְבָךַ֖ ּוְבקּוֶמָֽ ְבשָּ ֶרְך ּוָֽ ם   ַבֶדָּ֔ ֥ ּוְקַשְרתָּ

ם ַעל־ ָ֛ יָך: ּוְכַתְבתָּ ין ֵעיֶנָֽ ת ֵב֥ ֹפַ֖ ֥יּו ְלֹטטָּ ָך ְוהָּ ֹות ַעל־יֶָּדֵ֑ ְלאַ֖
יָך: ֶרָֽ ָך ּוִבְשעָּ  ְמֻז֥זֹות ֵביֶתַ֖
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י ְמַצֶּו֥ה  ֹנִכָ֛ ר אָּ י ֲאֶשִ֧ ַע ִתְשְמעּוֶ֙ ֶאל־ִמְצֹוַתָּ֔ ֹמָ֤ ה ִאם־שָּ יֵָּ֗ ְוהָּ
ל־ֶאְתֶכַ֖  ֹו ְבכָּ ְבדָּ֔ ֵהיֶכםֶ֙ ּוְלעָּ ' ֱאֹלָֽ ה ֶאת־הָ֤ ֹום ְלַאֲהבָּ֞ ם ַהיֵ֑

ֹו  ר־ַאְרְצֶכָ֛ם ְבִעתַ֖ י ְמַטָֽ ַתִתִ֧ ם: ְונָּ ל־ַנְפְשֶכָֽ ְלַבְבֶכַ֖ם ּוְבכָּ
י  ַתִתָ֛ ָך: ְונָּ ֶרָֽ יֹרְשָךַ֖ ְוִיְצהָּ ָך ְוִתָֽ ֶנָּ֔ ַסְפתָּ  ְדגָּ ֹוש ְואָּ ה ּוַמְלקֵ֑ יֹוֶר 

ָך ְדָךַ֖ ִלְבֶהְמֶתֵ֑ ֶשב ְבשָּ ם ֵע֥ ֶכָּ֔ ּו לָּ ְמר  ָֽ : ִהשָּ ְעתָּ ָֽ בָּ ַ֖ ְושָּ ַכְלתָּ  ְואָּ
ים  ים ֲאֵחִרָּ֔ ם ַוֲעַבְדֶתםֶ֙ ֱאֹלִה  ה ְלַבְבֶכֵ֑ם ְוַסְרֶתֵ֗ ן ִיְפֶתַ֖ ֶפ֥
ר ֶאת־ ַצָ֤ ם ְועָּ ֶכֵ֗ ה ַאף־֜ה' בָּ ֶׁ֨ רָּ ם: ְוחָּ ֶהָֽ ם לָּ ְוִהְשַתֲחִויֶתַ֖

ן אֶ  א ִתֵתַ֖ ֹ֥ ה ל מָָּּ֔ ֲאדָּ ר ְוהָּ  טָָּּ֔ א־ִיְהֶי ה מָּ ָֹֽ ִיםֶ֙ ְול ַמֶ֙ ּה ַהשָּ ֵ֑ ת־ְיבּולָּ
ן  ' ֹנֵת֥ ר הַ֖ ה ֲאֶש֥ ֶרץ ַהֹטבָָּּ֔ אָּ  ה ֵמַעלֶ֙ הָּ ֵ֗ ם ְמֵהרָּ ַוֲאַבְדֶת 
ל־ ֶלה ַעל־ְלַבְבֶכַ֖ם ְוַעָֽ י ֵאָּ֔ ַר  ם: ְוַשְמֶתםֶ֙ ֶאת־ְדבָּ ֶכָֽ לָּ
֥יּו  ם ְוהָּ ם ְלאֹותֶ֙ ַעל־ֶיְדֶכָּ֔ ָ֤ ם ֹאתָּ ַנְפְשֶכֵ֑ם ּוְקַשְרֶתֶׁ֨

ם: ין ֵעיֵניֶכָֽ ת ֵב֥ ֹפַ֖ ם ֶאת־ְבֵניֶכַ֖ם ְוִלַמְדֶת֥    ְלטֹוטָּ ָ֛ ם ֹאתָּ
ְכְבָךַ֖  ְבשָּ ֶרְך ּוָֽ ָךֶ֙ ּוְבֶלְכְתָך  ַבֶדָּ֔ ם ְבִשְבְתָךָ֤ ְבֵביֶתֶ֙ ֵ֑ ר בָּ ְלַדֵב 

יָך:  ֶרָֽ ָך ּוִבְשעָּ ם ַעל־ְמזּו֥זֹות ֵביֶתַ֖ ָ֛ ָך: ּוְכַתְבתָּ ּוְבקּוֶמָֽ
ר  ה ֲאֶשֶׁ֨ מָָּּ֔ ֲאדָּ ָֽ ל הָּ ם ַעַ֚ י ְבֵניֶכָּ֔ ּו ְיֵמיֶכםֶ֙ ִויֵמ  ַען ִיְרבָ֤ ְלַמֶׁ֨

ִים ַעל־ִנְש  ַמַ֖ י ַהשָּ ם ִכיֵמ֥ ֶהֵ֑ ת לָּ ֵת  ' ַלֲאֹבֵתיֶכַ֖ם לָּ ע הָ֛ ַבִ֧
ֶרץ: ָֽ אָּ  הָּ

 
ֵאלֶ֙  י ִיְשרָּ ר ֶאל־ְבֵנָ֤ ר: ַדֵב֞ ה ֵלאֹמָֽ ' ֶאל־ֹמֶש֥ אֶמר הַ֖ ֹ֥ ַוי

ם  י ִבְגֵדיֶהַ֖ ת ַעל־ַכְנֵפ֥ ם ִציִצָ֛ ֶה֥ ּו לָּ שֶׁ֨ ם ְועָּ ַמְרתָּ  ֲאֵלֶהָּ֔ ְואָּ
ת  ּו ַעל־ ִציִצ֥ ְ֥תנָ֛ ם ְונָּ ֵ֑ יָּ ה ְלֹדֹרתָּ ֶלת: ְוהָּ יל ְתֵכָֽ ַָ֖֖ף ְפִת֥ נָּ ַהכָּ

 ' ת הָּ֔ ל־ִמְצֹו  ֹו ּוְזַכְרֶתםֶ֙ ֶאת־כָּ ם ֹאתֵ֗ ֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת ּוְרִאיֶת  לָּ
י  י ְלַבְבֶכםֶ֙ ְוַאֲחֵר  ֜תּורּו ַאֲחֵרָ֤ א־תָּ ָֹֽ ם ְול ֵ֑ ם ֹאתָּ ַוֲעִשיֶתַ֖
ּו  ַען ִתְזְכרָּ֔ ם: ְלַמ  ים ַאֲחֵריֶהָֽ ם ֹזִנַ֖ ם ֲאֶשר־ַאֶת֥ יֵניֶכָּ֔ ֵעָֽ

ם: ַוֲעִש  אֹלֵהיֶכָֽ ים ֵלָֽ ם ְקֹדִשַ֖ י ִוְהִייֶת֥ ֵ֑ ל־ִמְצֹותָּ ם ֶאת־כָּ יֶתַ֖
ִים  ֶרץ ִמְצַרָּ֔ אִתי ֶאְתֶכםֶ֙ ֵמֶא  ר הֹוֵצָ֤ ם ֲאֶשֶׁ֨ ֵהיֶכֵ֗ ' ֱאֹלָֽ י ה  ֲאִנ֞
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ם: י ֥ה' ֱאֹלֵהיֶכָֽ ים ֲאִנַ֖ ֶכַ֖ם ֵלאֹלִהֵ֑ לפסוק זה יש לצרף את   ִלְה֥יֹות לָּ

 [ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת ה' כשהש"ץ מתפלל בקול רם הוא מסיים:] ֱאֶמת המלה
 

 ְוַעל]ֱאֶמת[ ְוַיִציב ְוָנכֹון ְוַקָים ְוָיָשר ְוֶנֱאָמן ְוטֹוב ַהָדָבר ַהֶזה ָעֵלינּו 
 ִיְשָרֵאל דֹורֹות ָכל ְוַעל, דֹורֹוֵתינּו ְוַעל ינּוָבנֵ  ַעל, ְוִאמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו

ֹּא ַיֲעבֹּר. ֱאֶמת ֹוָלם ָועֶ ַעל ָהִראשֹוִנים ְוַעל ָהַאֲחרֹוִנים ְלע ,ֲעָבֶדיָך ד, חֹּק ְול
 נּוִשְמְך ְגָאלֵ  ְלַמַעןֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו,  ה'ַאָתה הּוא שֶ 

 ֵאין ֱאֹלִהים זּוָלֶתָך. ְוִאמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ָת לְ ְכָגַא 
 

, ָרָבהֶבחָ  ְבתֹוכֹו ִביֵרםעֲ ַוַת , ְוִאמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִלְפֵני ָבַקְעָת  ףסּו ָים
ֹּאָלםּוִמשְֹּ  ִמיִמיָנם ָמהחֹו ָלֶהם ְוַהַּמִים  ףסּו ְבָים ַעְּמָך ֵפירֹוְד  ְוֶאת, מ

, דּוָךחֲ יִ , רֹוְממּוָך, לּוָךְד גִ , ֵבְרכּוָך: ּוִמרָים ַאֲהרֹּן, המֹּשֶ  ִשְבחּו ָשם. ְעָת ִטבַ 
, ִמי ָכמָֹּכה ֶנְאָדר ה'ִמי ָכמָֹּכה ָבֵאִלם,  ,ַרָבה הְבִשְמחָ  ַיַחד םכֻּלָ  ְוָאְמרּו

, ָתםרֹודֹו ְוַעל ֲעֵליֶהם ְבלּוִק  ָךכּוְת ּוַמלְ ַבקֶֹּדש, נֹוָרא ְתִהֹּלת, עֵֹּשה ֶפֶלא. 
 ִלֵבנּו ִיְשַמח ּובֹו נּוַמְלכֵ   'ה: ְוָאְמרּו הפֶ  ָּפצּו. ֵענּוִיְש  צּור ֶזה: ָאְמרּו ָלֵכן

 הּוא. ִיְשָרֵאל ְקדֹוש, ְשמֹו ְצָבאֹות ה' ֵלנּוגֹּאֲ . ִבישּוָעתו ֵננּוַקְר  ְוָתרּום
לָ  ְגָאֵלנּויִ   .ֲאלֹוְוגֹו ִיְשָרֵאל צּור, ה'ָברּוְך ַאָתה  .ְשֵלָמה הְגאֻּ
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 תפילת העמידה

ָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך.  ֲאדֹּ

  

, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ְוִאּמֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָברּוְך ַאָתה ה', 
ֱאֹלֵהי ָשָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה, ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֱאֹלֵהי ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹּב, 

 ָשַמִיםָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה  ,ֵואֹלֵהי ֵלָאה
 . דֹורוָ  דֹור ְבָכל ֵחנּוִמְבטָ  ,ְוִאּמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ָמֵגןּו נּוְמִגנֵ , ָוֶאֶרץ

 .ְוָשָרהָברּוְך ַאָתה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם 
 

 , ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִרידזּוָלֶתָך ְוֵאין ָחָזק, ָכמֹוָך ְוֵאיןַאָתה ִגבֹור 

     .ַהָטל  :מיום א' של פסח ַהֶגֶשם. :משמיני עצרת

 . ְלהֹוִשיעַ  בְוַר ִתים ַכְלֵכל ַחִיים, ְמַחֵיה מֵ ְמ 

 ָברּוְך ַאָתה ה', ְמַחֵיה ַהֵּמִתים.

 
 .ֶדיָךִמַבְלעָ  ֱאֹלּהַ  ְוֵאין ְשֶמָך ְונֹוָראָקדֹוש ַאָתה 

 ָברּוְך ַאָתה ה', ָהֵאל ַהָקדֹוש. 
 

 . ְךִמתֹוָרתָ  ִביָנה ֵדנּוְוָלְמ , ְךָחֵננּו ֵדָעה ֵמִאָת 

 ָברּוְך ַאָתה ה', חֹוֵנן ַהָדַעת.
 

ֶדםה'ֲהִשיֵבנּו,    , ֵאֶליָך ְוָנשּוָבה, ַחֵדש ָיֵמינּו ְכֶקֶֽ

 ָברּוְך ַאָתה ה', ָהרֹוֶצה ִבְתשּוָבה.
 

 . ַרֲחֶמיָך ָרִביםֱאֹלֵהינּו, ִכי ָחָטאנּו, ִכי  ְסַלח ָלנּו

 .ְרֶבה ִלְסֹלחַ ּמַ ָברּוְך ַאָתה ה', הַ 
  

 ְרֵאה ְבָעְנֵינּו, ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּוְגָאֵלנּו ְלַמַען ְשֶמָך, 

 ָברּוְך ַאָתה ה',  גֹוֵאל ִיְשָרֵאל.
 

ֹּאת, ֲעֵננּו, ב  ה'ֲעֵננּו, בתענית צבור מוסיפים:  ה ַהז עֹונ  ְחנּו ֵעת ּוב  ה ֲאנ  ה ְגדֹול  ר  י ְבצ    ,כִּ
ֶמּנּו ְואַ וְ  ֶניָך מִּ ְתעֲ ַאל ַתְסֵתר פ  ֵתנּו. לַ ל תִּ ּנ  ְתחִּ  ם, חּוַר ן וְ נּול ח  ה ה' ֵא ת  י ַא כִּ ם מִּ

ה ר  ל ֵעת עֹוֶנה ְבֵעת צ  יל ְבכ  ה  פֹוֶדה ּוַמצִּ ְצֲעקּותּוכ  כַ צּוק  ֶהם ַבַצר ה' ֶאל ב: ַויִּ  ל 
ְמצּוקֹוֵתיֶהם יֵלם.  מִּ ה ַיצִּ רּוְך  ַאת  ה.ה'ב  ר  עֹוֶנה ְבֵעת צ   , ה 

 

 ה ְרפּוָאה ְלָכל ֲעלֶ , ְוַת ִמֶּמנּו ֵברַהעֲ  ַוֲאָנָחה ָיגֹון, ִלֵבנּו כאֹּבּמַ ִמ ְרָפֵאנּו 
 להזכיר שמות של חולים כאן[.  מנהגַמכֹוֵתינּו ]*

 .יםָברּוְך ַאָתה ה', רֹוֵפא חֹולִ 
 

ֹּאת ְלטֹוָבה בְ   ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה, כָ ָבֵרְך ָעֵלינּו ֶאת ַהָשָנה ַהז

  [המָ דַ אֲ י הָ נֵ ל ּפְ ן עַ צֹוַר בְ  ֶשםגֵ ן ֵת וְ  :מז' במרחשון]

 . ָיֵדינּו ְבַמֲעֵשה ְבָרָכה ןְוֵת , טּוֶבָך רֹותֵמאֹוצְ  עֹוָלם ְוָשַבע

 ָברּוְך ַאָתה ה', ְמָבֵרְך ַהָשִנים. 
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 ְתַקע ְבשֹוָפר ָגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוָשא ֵנס ְלקיבוץ ָגלֻּיֹוֵתינּו, 

 קֹוְמִמיּות ְבַאְרֵצנּו. ְותֹוִליֵכנּו
  ָברּוְך ַאָתה ה', ְמַקֵבץ ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל.

 

 ָהִשיָבה שֹוְפֵטינּו ְכָבִראשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ְכַבְתִחָלה, 
 ְבִמְשָּפטה ּונָ מּוֶא בְ  ֶצֶדק ַוֲעִנֶייָךַעְּמָך בְ  טּוּפְ שיִ 

  .ְשָּפטִּמ ָברּוְך ַאָתה ה', אֹוֵהב הַ 
 

 , ֵאיָנם עֹוד ּוְרָשִעים ָהָאֶרץ ִמן ַחָטִאים ִיַתּמּו
 .ְמֵהָרה ְתַעֵקר ּוַמְלכּות ָזדֹון

  ָברּוְך ַאָתה ה', ַמְכִניַע ֵזִדים.

 
 ִיְשָרֵאלית בֵ  ָךְּמ י עַ נֵ ְק ל זִ ם עַ חֵ ָר ְת 
 ְךי בָ חֵ ְט ֹול בכָ  חּוְמ שְֹּ יִ וְ   קדֶ צֶ י הַ ֵר ים גֵ ִר גֵ ל הַ עַ וְ 

 ואה יש המוסיפים: ביום הש

ל ֵמֵאש, ה'ַנֵחם,  ה, אּוד ֻמצ  ית ַהְפֵליט  ֵאל, ְשֵארִּ ְשר   ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ַעְמָך יִּ

ם לּות  י ְבֶשֶבת ֲאבֹוֵתינּו ֶבַטח ְבג  כֹּל, ּגֹוי ַעז  כִּ ר מִּ ם ֲעֵליֶהם שֹוֵנא ַאְכז  ק 
ים נִּ ֵקן ְוַנַער לא י חֹּ  פ  ים ְלז  נִּ א פ  ש  ֹּא יִּ ַמר: ֲאֶשר ל  ן, ְוא 

ֵאל עֹוד. ְשר  ֵכר ֵשם יִּ ז  ֹּא יִּ ּגֹוי ְול יֵדם מִּ י ַעל ַחְלֵליֶהם,  ְלכּו ְוַנְכחִּ בִּ י לִּ בִּ לִּ
ה. -ֵמַעי ֵמַעי ַעל ַחְלֵליֶהם  נ  יּו ֻכל  ַלי ה  ֵחם, ע  ּנ  י ְלהִּ ה ַנְפשִּ  ּוֵמֲאנ 

י-ַעל-ְוַאף ֹּא ְיַשקֵ  ֵכן ְוַלְמרֹות ַהכֹּל-פִּ ֵאל ל ְשר   ר,ֶנַצח יִּ

 
  יםיִק ִד צַ ח לַ טַ בְ ִמ ן ּועָ ְש ִמ  ה'ָברּוְך ַאָתה 

  

  אָת ַר בָ שֶ  ָךְמ לָ ל עֹועַ  ה' ֱאֹלֵהינּו ַרֵחם
 ָך, ל ירּוָשַלִים ִעיֶר , ְועַ ָךַעּמֶ  ִיְשָרֵאל ַעל

 ִדַברָת: ַכֲאֶשר ּוְשכֹון ְבתֹוָכה 
  ָלִיםָברּוְך ַאָתה ה' בֹוֵנה ְירּושָ 

 

נּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ַוֲעֵשה ְמֵהָרה ַבָקָשֵתנּו, ִכי ֵאל ַחנּון ְוַרחּום ְשַמע בקֹולֵ 
  ָברּוְך ַאָתה ה', שֹוֵמַע ְתִפָלה.   ָאָתה.

 

 יָךֶת נֹובְ ּו יָךנֶ ְרֵצה, ה' ֱאֹלֵהינּו, ּוְשכֹון ְבִציֹון ְוַיֲעבדּוָך בָ 
 ּוְצָדָקה ְשָּפטִּמ בְ  ִבירּוָשַלִים

 
 המועד אומרים כאן-חודש ובחול-בראש

 ,ֱֹלֵהינּוֱֵואֹלֵהיֱֲאבֹוֵתינּוְֱוִאּמֹוֵתינּואֱ 

 ַיֲעֶלהְֱוָיבואֱַיִגיַעְֱוֵיָרֶאה,ֱֵיָרֶצהְֱוִיָשַמע,

 ִיָזֵכרְֱוִיָפֵקד,ֱִזְכרֹוֵננּוֱּוִפְקדֹוֵננּו,ֱ

ָך,ְֱלָפֶניָךְֱלטֹוָבהֱּוְלַרֲחִמים,ְֱוִזְכרֹוןֱַעּמְֱ  ָך,ֱַאְרצ 

 םֱִמְקָראֱקֹוֶדשֱַהֶזה,ְֱביֹוםְביֹו

 רֹאׁשֱַהֹחֶדׁשחודש:ֱ-בראש
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 ַחגֱַהַּמּצֹותבפסח:ֱֱֱֱֱֱֱֱ

ּכֹותֱבסוכות:ֱֱֱֱֱֱ  ַחגֱַהסֻּ

ֹלֵהינּו,ֱּוָפְקֵדנּוֱבֹוֱִלְבַרֱֱה'ַהֶזה.ֱֱָזְכֵרנּוֱבֹוְֱלטֹוָבה,ֱ יםֱָכהא  ֲחמִּ  ,ֱּוְלר 

 ֵאֶליָךֱֵעיֵנינּו,ֱ.ְֱוַרֵחםֱָעֵלינּוְֱוהֹוִׁשיֵענּו,ֱִּכיֱנּוּכֱֵלְֱמֱָ

 ִּכיֱֵאלֱֶמֶלְךֱַחּנּוןְֱוַרחּוםֱָאָתהְֱלָבְדָךֱִנְקֵראָת.
 

 ִכי ֵביִתי ֵבית ְתִפָלה ִיָקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים
 .ָנֲעבֹוד ְבִירָאה ֱשאֹוְתָךה',  ָברּוְך ַאָתה

 

 ּו, ַעל ָכל מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינ
 ַהטֹובֹות ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים ֶשְגַמלָתנּו ְוֶשָעִשיָת ִעָּמנּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו

 ְוִאּמֹוֵתינּו ִמְלָפֵנינּו. 
 
 בחנוכה, בפורים וביום העצמאות ממשיכים: 

ֶאיָך ּוְתשּועֹות כֹּ בחנוכה:   ֵסי ְפל  מֹוֵתינּו ם ֲאבֹוֵתינּועִּ  ית  שִֹּּ ע  שֶ  יָךנֶ ה  ּוְכּנִּ  ְואִּ

ה ע   ְמד  יו, ְכֶשע  נ  דֹול ַחְשמֹוַנאי ּוב  ֵהן ּג  ן כֹּ נ  ְתי ה ֶבן יֹוח  יֵמי ַמתִּ  ם יהֶ לֵ בִּ

ם ֵמֻחֵקי ְרצֹוֶנָך, יר  ֶתָך, ּוְלַהֲעבִּ ם תֹור  ה ְלַשְכח  ע  ְרש  ן ה  ו   ַמְלכּות י 

ת   ר  ֶהם ְבֵעת צ  ַמְדת  ל  ים ע  ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך ה   ם:ְוַאת 

ם; ת  ְקמ  ַקְמת  ֶאת נִּ ינ ם, נ  ם, ַדְנת  ֶאת דִּ יב   ַרְבת  ֶאת רִּ

ים,  ים ְבַיד ְמַעטִּ ים, ְוַרבִּ שִּ ים ְבַיד ַחל  בֹורִּ ַסְרת  ּגִּ  מ 

ים ְבַיד עֹוְסֵקי ת ֶמָך, ְוֵזדִּ דֹוש ְבעֹול  דֹול ְוק  ית  ֵשם ּג  שִּ ָך, ְלָך ע  ֶתֶֽ  ֹור 

ֵאל ע   ְשר  ן ְכַהיֹום ַהֶזה. ּוְלַעְמָך יִּ ה ּוֻפְרק  ה ְגדֹול  ית  ְתשּוע   שִּ

ֶשָך,  ְקד  ֲהרּו ֶאת מִּ יר ֵביֶתָך, ְוטִּ ְדבִּ ֶניָך לִּ אּו ב  ְך ב   ְוַאַחר כ 

ה ֵאלּו,  ְבעּו ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנֻכ  ְדֶשָך, ְוק  יקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ק  ְדלִּ  ְוהִּ

 הברכה[ ממשיכים בסיוםה. ]א  דַ הֹובְ ל ּולֵ הַ ב
 

ישּועֹות חַ   בפורים: ֶאיָך וִּ ֵסי ְפל  מֹוֵתינּו עִּ  ית  שִֹּּ ע  שֶ  ָךידֶ ס  ּוְכּנִּ  ם ֲאבֹוֵתינּו ְואִּ

ְרְדַכי וְ  יֵמי מ  ַמד ֲעֵליֶהם זֶ ן הַ מ  זְ בַ ּו לּוֵא ים ה  מִּ י  ֶאְסֵתר בְ בִּ  ה ְכֶשע 

יד, ַלֲהרֹּג ּוְלַאֵבד ֶאת  ֵקש ְלַהְשמִּ ע ּובִּ ש  ר  ן ה  מ  ים, ה  ל ַהְיהּודִּ  כ 

ד,  ים, ְביֹום ֶאח  שִּ ֵקן, ַטף ְונ  ַּנַער ְוַעד ז   מִּ

ר,  ר, הּוא חֶֹּדש ֲאד  ש  ר ְלחֶֹּדש ְשֵנים ע  ש  ה ע  ְשֹלש   בִּ

תֹו,  ים ֵהַפְרת  ֶאת ֲעצ  ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך ה  בֹוז. ְוַאת  ם ל  ל   ּוְשל 

ְלַקְלת  ֶאת ַמֲחַשְבתֹו, ַוֲהֵשבֹות   ֹּאשֹו, ְוקִּ   לֹו ְּגמּולֹו ְבר

ֵעץ.  ] יו ַעל ה  נ  לּו אֹותֹו ְוֶאת ב   ממשיכים בסיום הברכה[ְות 
 

ישּועֹות שֶ  ביום העצמאות: ֶאיָך וִּ ֵסי ְפל    ית  שִּ ע  ּוְכּנִּ

י ה ַעְמ  ים, ְכֶשה  ַעמִּ ד ֵבין ה  ר ּוְמפֹּר  ֵאל ְמֻפז  ְשר   ָך יִּ

ש ד  ְבנֹות ֵמח  ים לִּ מּו ֲחלּוצִּ ֵאל  ק  ְשר   ֶאת ֶאֶרץ יִּ

ֻליֹוֵתינּו.  ּה ֶאת ג   ְכֵדי ְלַקֵבץ ְבתֹוכ 

ה,  ְגֻאל  ה לִּ יֵדי שֹוא  ֲעקּו ְשרִּ  ּוְכֶשצ 

ְפֵניֶהם,   בֹות בִּ ְסְּגרּו ַשֲעֵרי ֶאֶרץ א   ְונִּ

ֵאל עֹוד.   ְשר  ֵכר ֵשם יִּ ז  ֹּא יִּ ּגֹוי, ֶשל יֵדנּו מִּ ים ְלַהְכחִּ מּו חמישה ַעמִּ ז ק   א 
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ם, וְ  ת  ר  ֶהם ְבֵעת צ  ַמְדת  ל  ים ע  ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך ה   ַאת 

ם.   ב  ַזְקת  ֶאת לִּ ם, ְוחִּ יב   ַרְבת  ֶאת רִּ

ֶרץ.   א  ן ה  אֹוֵיב מִּ ְבאֹות ה  ה ְוגְֹּרשּו צִּ ה ְּגדֹול  ְפֵלט  ים לִּ רִּ ְפְתחּו ְשע   ְונִּ

נֹות ְבַאְרֵצנּו,  ב  ְבנֹות ּוְלהִּ ֶניָך לִּ אּו ב   ּוב 

כְ  ֵתנּו,ְוהִּ ינ  ְמדִּ אּות בִּ יזּו ַעְצמ  אּות ַהֶזה  רִּ ַעְצמ  ְבעּו ֶאת יֹום ה   ְוק 

דֹול  ְמָך ַהּג  ְשמַֹּח בֹו ּוְלהֹודֹות בֹו ְלשִּ  ממשיכים בסיום הברכה[].הא  דַ הֹובְ ל ּולֵ הַ בלִּ
 

מֹוֶדה/מֹוָדה מנהג להוסיף דבר אישי שמודים עליו במילים אלו: ]
ים ְבָיֶדָך, ְוַעל ִנְשָמִתי ַהְּפקּוָדה ָלְך, ְוַעל ִנֶסיָך ֶשְבָכל אני ַעל ַחַיי ַהְּמסּוִר 

יֹום ִעִּמי, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל ֵעת, ֶעֵֶרב ָובֶֹּקר ְוָצֳהָרִים. ועל 
 [ .מוסיפים תודות אישיות ..... 

 
 נּו.ַחְסְדָך ה' ִיְסָעדֵ  -ְוִאם ָאַמְרנּו ָמָטה ַרְגֵלנּו 

 ָברּוְך ַאָתה ה', ַהטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות.
 

ֵבי ֵתֵבלְוַעל  , ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָך,ְשלֹוְמָךִשים  ל יֹושְׁ  כָֻּלנּו ְתָבְרֵכנּו ְוֵכן כָּ
 ָשלֹום.הַ  ְועֹוֶשה ַהְבָרכֹות עֹוןְמ ָברּוְך ַאָתה ה',  .לֹוםְבשָ 

 

 יֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְ 
 :אלו  ניתן להוסיף תפילה אישית בפרידה מן העמידה כגון

ַאָתה הּוא ה'  ְלַבֶדָך ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְשֵמי ַהָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם 
 :ה ְמַחֶיה ֶאת כָֻּלםָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה ַהַיִּמים ְוָכל ֲאֶשר ָבֶהם ְוַאתָ 

ַאָתה הּוא ה'  ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ָבַחְרָת ְבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַכְשִדים 
 ֶאת ָנַתִתי ְלַזְרֲעָךְוַשְמָת ְשמֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך: 

ֹּאת ָהָאֶרץ  ָרצֹון ְיִהי ֵכן  1.'ָנַתִתי רֵעְךְלזַ ': ָשָרה ֶאת ַגם ְלַהְבִטיחַ  ַהז
, ָחֵננּוְוֱשְת  ָקרֵבנּוְת שֱ , ְוִאּמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱאֹלֵהיֱאֹלֵהינּו   'ה ִמְלָפֶניָך

 ְרצֹוְנָך ַלֲעשֹות, ְוִלישּוָעְתָך ְלַאֲהָבְתָך ַעְּמָך ִלְרצֹוְנָך ִיְשָרֵאל ְוָכל ֲאַנְחנּו
 , יחשכל טוב )בובר( בראשית פרק טומדרש על פי   1 ...ִכְרצֹוֵננּו

, ְוֵריעּות ְוָשלֹום ְוַאחָוה ֲאַהָבה בפּוֵרינּו ֶשְתָשֵכןֱאֹלֵהינּו  ה' ִמְלָפֶניָך ָרצון ִיִהי
 ְבַגן ֶחלֵקנּו ִיםְוָתשֹּ , ְוִתְקָוה ֲאַחִרית סֹוֵפנּו ְותְצִליחַ , ְבַתלִמיִדים ְגבּוֵלנּו ֶבהְר ְוַת 

 ְלָבֵבנּו ִיחּול ְוִנְמָצא םְוַנְשִכי, ְבעֹוָלֶמָך טֹוב ְוֵיֶצר טֹוב ָחֵברבְ  נּוְוַתקנֵ , ֵעֶדן
ֹּא, ְשֶמָך ֶאת ְלִירָאה ]רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה  ..ְלטֹוָבה ָנְפֵשנּו קֹוַרת ְלָפֶניָך ְוָתב
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב[ אמר הכי...

 
, חוץ מאשר בימים הבאים: ראש חודש, כל ימי החנוכה, ט"ו בשבט, י"ד ביום חול אומרים תחנון

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, 

סוף החודש.  כמו כן אין אומרים תחנון אם בתפילת שחרית מתקיים טקס ומיום ט' בתשרי עד 
ברית מילה, או אם נמצאים בבית הכנסת אחד או יותר מבעלי הברית, או חתן או כלה בשבעת ימי 

 המשתה שלאחר החופה.  לא אומרים תחנון גם בבית הָאבל.

 
 תחנון

ִעָּמנּו ְלַמַען ְשֶמָך: ַרֵחם ָעֵלינּו  ָעֵשה ה' ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו 
 ְוהֹוִשיֵענּו ְלַמַען ְשֶמָך:
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 71' עמבֱממשיכים הלל שאומרים בימים
 

בימיםֱשאיןֱקריאתֱ//כאןמיםֱשקוראיםֱאתֱהתורהֱממשיכיםֱבי

ֱלשבח"ֱעלינו"41ֱהתורהֱממשיכיםֱבעמ'ֱ
 
 

 ן[ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרָבא, ]הקהל עונה: ָאמֵ 
 ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
 ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל, 

 ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
 

 .[]הקהל עונה: ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא
 

 ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשא 
ְדָשא ְבִריְך הּוא,   ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל ְשֵמּה ְדקֻּ

 ]הקהל עונה: ְבִריְך הּוא[
 ְלֵעָלא ְלֵעָלא ִמן ָכל 

ְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא   ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, תֻּ
 ֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]הקהל עונה: ָאֵמן[דַ 
 

 הוצאת התורה

ָני ְוֵאין ְכַמֲעֶשיָך:   ֵאין ָכמֹוָך ָבֱאֹלִהים ֲאדֹּ
 ִמי ָכמָֹּכה ֶנְאָדר ַבקֶֹּדש נֹוָרא ְתִהֹּלת עֵֹּשה ֶפֶלא:  ה'ִמי ָכמָֹּכה ָבֵאִלם 

 ְמַשְלְתָך ְבָכל דֹור ָודֹּר:ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל עֹוָלִמים. ּומֶ 
 ִיְמֹלְך ְלעָֹּלם ָוֶעד:  ה'מלך,   ה'מלך   ה' 
 

 ]תפילה לשלום לפני הוצאת התורה[
ֶניָך, ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאמֹוֵתינּו, הקושר העולמות  צֹון ִמְלפָּ ְיִהי רָּ

א בָּ ש, םומקיימ םכול דֹול ְוִנְפלָּ לֹום גָּ ם, שהשלום הוא טוב ַתְמִשיְך שָּ עֹולָּ
א גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב,  משותף הכרחי בין האישים הצריכים חבור ודבוק. ולֹא ִישָּ

ּה:  ֱאֶמת ַלֲאִמתָּ ל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ֶאת הָּ ה.  ַרק ַיִכירּו ְוֵיְדעּו כָּ מָּ ְולֹא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלחָּ
ם ִבְשִביל ִריב ּומַ  עֹולָּ אנּו ְלֶזה הָּ ה ֶשלֹא בָּ ה ְוִקְנאָּ ֲחֹלֶקת, ְולֹא ִבְשִביל ִשְנאָּ

ֶנַצח.  ֵרְך לָּ ם ְכֵדי ְלַהִכיר אֹוְתָך, ִתְתבָּ עֹולָּ אנּו לָּ ִמים; ַרק בָּ ְוִקְנטּור ּוְשִפיכּות דָּ
ֶרץ, ּוְשַכְבֶתם ְוֵאין אָּ לֹום בָּ א ֶשכָּתּוב: ְונַָּתִתי שָּ נּו ִמְקרָּ ֵלינּו ְוַקֵים בָּ  ּוְבֵכן, ַרֵחם עָּ
ֶרץ, ְוֶחֶרב לֹא ַתֲעֹבר ְבַאְרְצֶכם. ְוִיַגל ַכַמִים  אָּ ה ִמן הָּ עָּ ַמֲחִריד, ְוִהְשַבִתי ַחיָּה רָּ
ה ֶאת ה' ַכַמִים ַליָּם ְמַכִסים.   ֶרץ ֵדעָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ ן.  ִכי מָּ ה ְכַנַחל ֵאיתָּ קָּ ט ּוְצדָּ ִמְשפָּ

ֵמן. צֹון ְונֹאַמר אָּ  ְוֵכן ְיִהי רָּ

 
 ַען ִצְדקֹו ַיְגִדיל תֹוָרה ְוַיְאִדיר:ָחֵפץ ְלמַ   ה'
 ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשלֹום:  ה'עֹּז ְלַעּמֹו ִיֵתן   ה'
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ְלַבֶדָך ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְשֵמי ַהָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם   ה'ַאָתה הּוא 
ַאָתה ְמַחֶיה ֶאת כָֻּלם ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה ַהַיִּמים ְוָכל ֲאֶשר ָבֶהם וְ 

 ּוְצָבא ַהָשַמִים ְלָך ִמְשַתֲחִוים:
 ]מיד נכנס ואוחז את התורה, ואומר[ 

 ֶאָחד   ה'ֱאֹלֵהינּו   ה'ְשַמע ִיְשָרֵאל 

ד ֱאֹלֵהינּו דֹול ֲאדֹוֵננּו, ֶאחָּ דֹוש גָּ ד ֱאֹלֵהינּו,, קָּ דֹושֲאדֹוֵננּו ם חּוָר  ֶאחָּ ד , קָּ ֶאחָּ
דֹול ֲאדֹוֵננּו, ֱאֹלֵהינּו דֹוש  גָּ   מֹוא ְש ָר נֹווְ קָּ

 
  ה'ְוִצְדָקְתָך ֱאֹלִהים ַעד ָמרֹום ֲאֶשר ָעִשיָת ְגדֹּלֹות ֱאֹלִהים ִמי ָכמֹוָך:, 

 ה ָר תֹוד לַ בֹוכָ  נּוְת ּו אֹלֵהינּולֵ ז עֹו נּול ְת כֹּ ִזְכְרָך ְלדֹּר ָודֹּר, הַ  ה'ִשְמָך ְלעֹוָלם 
 רֹוְמָמה ְשמֹו ַיְחָדו: ִאִתי ּונְ   ה'ַגְדלּו לַ 

 
 ברכה לפני קריאת התורה  קריאת התורה

 
 עֹוָלִמים ְוַחֵיי ַהָשַמִים ִמן תֹוָרה ַהנֹוֵתן ָהעֹוָלם ֶמֶלְךֱאלֹוֵהינּו  ה' ַאָתה ָברּוְך

 קֶּפֶר  סֹוְפִרים ֶסֶכתְבמַ  ַהִנְמָצא ִיְשָרֵאל ֶאֶרץ נָֻּסח] .ַהתֹוָרה נֹוֵתן ה' ַאָתה ָברּוְך, ִמְּמרֹוִמים

 [ו - ה ָכהַהלָ  יג

 ברכה אחרי קריאת התורה
 [ל"זצ רוט ַהָרב ֶשל ַבִסדּור ִיְשָרֵאל ֶאֶרץ נָֻּסח ַאֲחרֹוָנה ְבָרָכה]

ֹּאת ַבתֹוָרה ָבַחר ֲאֶשר , ָהעֹוָלם ֱאלֹוֵהינּו ֶמֶלְך  'ה ַאָתה ָברּוְך  ְוָרָצה ְוִקְדָשּה ַהז
 .ַהתֹוָרה נֹוֵתן  'ה ַאָתה ָברּוך. יהָ שֶֹּ עֹובְ 
 

 ברכת הגומל: 
ארבעה צריכין להודות: יורדי הים, והולכי מדבריות )ונוסעים למרחקים בכלל(, חולה ונתרפא, 

 ומי שהיה חבוש ויצא מבית האסורים.

ִבים טֹובֹות, שֶ  ַחיָּ ם, ַהגֹוֵמל לְׁ עֹולָּ יָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ ה יְׁ רּוְך ַאתָּ ל טֹוב.בָּ ַלִני כָּ מָּ  גְׁ
ה. והקהל עונה: ל טֹוב, ֶסלָּ ֵלְך כָּ מְׁ ָך|ִיגְׁ לְׁ מָּ ל טֹוב, הּוא ִיגְׁ ֵלְך כָּ מָּ ָך|ֶשגְׁ לְׁ מָּ  ָאֵמן, ִמי ֶשגְׁ

 

 סכת סופרים פרק יד משנה ו[]מ    "קדיש" אחרי קריאת התורה

ַמם ְוִיְתַנֵשא ְוִיְתַהָדר ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹו שְוִיְתַקדֵ ל ִיְתַגדֵ  ַהכֹּלל עַ 
ַהָקדֹוש ָברּוְך  ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכיםל שֶ  ְשמֹוס לֵ ַק ְת יִ וְ  ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל

 ִכְרצֹונֹו, ַהָבא עֹוָלםבָ ּו ַהֶזה ָבעֹוָלםא, ַר בָ ת שֶ מֹולָ עֹוא, בַ ָר ֹונהַ ד וְ בָ כְ נִ הַ  הּוא,
ְוִתָגֶלה ְוֵתָרֶאה ַמְלכּותֹו ָעֵלינּו  ,ֵבית ִיְשָרֵאל ַעּמֹול כָ ן ְרצֹוכִ וְ יו ָא ֵר ן יְ ְרצֹוכִ וְ 

ֵבית  ל ַעּמֹוכָ  ְוָיחֹּן ְּפֵלָטֵתנּו ּוְפֵלַטת, ינּומֵ יָ בְ  יתֹוה בֵ נֶ בְ א יִ הּו, וְ ִבְזַמן ָקרֹוב
, ְלַחִיים ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ֲחָסָדיוב רֹובְ ּו ַרֲחָמיון מֹוהָ בְ  ִיְשָרֵאל

ל, דֹוגָ הַ  ְשמֹור בּועָ בַ  ֵבית ִיְשָרֵאל ל ַעּמֹוכָ ל עַ וְ  ָעֵלינּום חֵ ַר א יְ הּווְ , ּוְלָשלֹום
 ן.מֵ אָ  רּוְמ ִא וְ 
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 הכנסת ספר התורה

 ]ואחר כך מגביה את התורה למעלה, ואומר[ 

ד ֱאֹלֵהינּו דֹול ֲאדֹוֵננּו, ֶאחָּ  ָקדֹוש ְונֹוָרא ְלעֹוָלם ָוֶעד גָּ
]ואחריו עונין אותו העם, וחוזר וכופלו, ועונין אותו שמו   ה'הּוא ָהֱאֹלִהים,   ה'

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

 לראות הכתוב ולכרוע ולומר[ 
ֹּא  ת ַהתֹוָרה ֲאֶשר ָשם מֶֹּשה ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל: ְוז

 
 ֶנֱאָמָנה ַמְחִכיַמת ֶּפִתי:  ה'ְתִמיָמה ְמִשיַבת ָנֶפש ֵעדּות   ה'תֹוַרת 
 ָבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים:  ה'ְיָשִרים ְמַשְּמֵחי ֵלב ִמְצַות   ה'ִּפקּוֵדי 
 ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָדו:  ה'ְשְּפֵטי ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמ   ה'ִיְרַאת 

 ַהֶנֱחָמִדים ִמָזָהב ּוִמַּפז ָרב ּוְמתּוִקים ִמְדַבש ְונֶֹּפת צּוִפים:
 

לו של מועד בחו// 91בראש חודש אומרים מוסף של ר"ח בעמ' 
 22עמ'  אומרים מוסף של יו"ט

 
 

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

ָלה ְליֹוֵצר ְבֵראִשית,   ָעֵלינּו ְלַשֵבַח ַלֲאדֹון ַהכֹּל, ָלֵתת ְגדֻּ
ֹּא /ָשָמנּו ְכִמְשְּפחֹות ָהֲאָדָמה,  קְולֹוָעָשנּו ְכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות  קֶשלֹו ֹּא כֶשל  כְול

ֹּאשֶ  /ָשם ֶחְלֵקנּו ָכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְכָכל ֲהמֹוָנם.   קֶשלֹו  כל

 ִכי ָכל ָהַעִּמים ֵיְלכּו ִאיש ְבֵשם ֱאֹלָהיו 
 ֱאֹלֵהינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד,    ה'ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְבֵשם 

 כֹוְרִעים ּוִמְשַתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, 
 ץ, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֶשהּוא נֹוֶטה ָשַמִים ְויֵֹּסד ָאֶר 

זֹו ְבָגְבֵהי ְמרֹוִמים.  ּומֹוַשב ְיָקרֹו ַבָשַמִים ִמַּמַעל, ּוְשִכיַנת עֻּ
 

 הּוא ֱאֹלֵהינּו, ֵאין עֹוד.  ֱאֶמת ַמְלֵכנּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו, 
 ַכָכתּוב ְבתֹוָרתֹו: ְוָיַדְעָת ַהיֹום ַוֲהֵשבָֹּת ֶאל ְלָבֶבָך, 

 ם ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת: ֵאין עֹוד. הּוא ָהֱאֹלִהים ַבָשַמיִ  ה'ִכי 

ֶזָך:  ה'ַעל ֵכן ְנַקֶּוה ְלָך,   ֱאֹלֵהינּו, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבִתְפֶאֶרת עֻּ
 ן עֹוָלם ְבַמְלכּות ַשַדי, כֵ ִגלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְלַת ְלַהֲעִביר 

 ֶליָך ָכל ִרְשֵעי ָאֶרץ. ְוָכל ְבֵני ָבָשר ִיְקְראּו ִבְשֶמָך; ְלַהְפנֹות ֵא 
 ִויַקְבלּו כָֻּלם ֶאת עֹּל ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

 ִכי ַהַּמְלכּות ֶשְלָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִתְמֹלְך ְבָכבֹוד. 
 ִיְמֹלְך ְלעָֹּלם ָוֶעד.  ה'ַכָכתּוב ְבתֹוָרֶתָך: 

 ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ,  ה'ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה 
 ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד. ה'ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה 
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]להחלפה בין לא ולו במקרא ראה מזמור ק' ועוד עשרות דוגמאות, ותודה לרב אסטבאן גוטפריד 
 מבית תפילה ישראלי[

 
 

 ניתן לבחור קטעים לסיום התפילה כל יום   יום התפילהס

אֹוָצרֹו ַהטֹוב ֶאת ַהָשַמִים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ְבִעתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ָכל  ְלָך ֶאת  ה'ִיְפַתח 
ַמֲעֵשה ָיֶדָך ...: ְוָנַתִתי אֹוָתם ּוְסִביבֹות ִגְבָעִתי ְבָרָכה ְוהֹוַרְדִתי ַהֶגֶשם ְבִעתֹו ִגְשֵמי 

ְצָבאֹות   ה'ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראשֹון ָאַמר  ְבָרָכה ִיְהיּו: ָגדֹול ִיְהֶיה ְכבֹוד ַהַבִית ַהֶזה
ם  ִאְתָך ֶאת ַהְבָרָכה ַבֲאָסֶמיָך   ה'ְצָבאֹות: ְיַצו   ה'ּוַבָּמקֹום ַהֶזה ֶאֵתן ָשלֹום ְנאֻּ

 ֱאֹלֶהיָך נֵֹּתן ָלְך:  ה'ּוְבכֹּל ִמְשַלח ָיֶדָך ּוֵבַרְכָך ָבָאֶרץ ֲאֶשר 
 

  ה'ְוֶאל ָשָרה ְתחֹוֶלְלֶכם... ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָיִמים וַ  ַהִביטּו ֶאל ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם
ֵבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַבכֹּל: ּוֵבַרְכִתי אָֹּתּה ]ֶאת ָשָרה[... ּוֵבַרְכִתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי 

ַדן ֲאָרם ַוְיָבֶרְך אֹּתֹו: ְוֵאל ַוֵיָרא ֱאֹלִהים ֶאל ַיֲעקֹּב עֹוד ְבבֹּאֹו ִמּפַ  ַעִּמים ִמֶּמָנה ִיְהיּו:
ַשַדי ְיָבֵרְך אְֹּתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים: ְוִיֶתן ְלָך ֶאת ִבְרַכת ַאְבָרָהם ְלָך 

ר ִכי ֵיש ָשכָ ּוְלַזְרֲעָך ִאָתְך ְלִרְשְתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמגֶֻּריָך ֲאֶשר ָנַתן ֱאֹלִהים ְלַאְבָרָהם: 
ָלֵתְך ] ם  ָרֵחל[ִלְפעֻּ ם   ה'ְנאֻּ ְוָשבּו   ה'ְוָשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב: ְוֵיש ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנאֻּ

 ָבִנים ִלְגבּוָלם:
 

ְוֶאל ֵבית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹּב ְויֹוֵרנּו   ה'ְוָהְלכּו גֹוִים ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר 
ִמירּוָשָלִם: ְוָשַפט ֵבין   ה'אְֹּרחָֹּתיו ִכי ִמִציֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה בְ 

ִמים ַעד ָרחֹוק ְוִכְתתּו ַחְרבֵֹּתיֶהם ְלִאִתים  ַעִּמים ַרִבים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעצֻּ
ֹּא ִיְלְמדּון עֹו ֹּא ִיְשאּו גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב ְול ד ִמְלָחָמה: ְוָיְשבּו ַוֲחִניתֵֹּתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ל

ְצָבאֹות ִדֵבר: ִכי ָכל ָהַעִּמים   ה'ִאיש ַתַחת ַגְפנֹו ְוַתַחת ְתֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד ִכי ִפי 
 ֱאֹלֵהינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ה'ֵיְלכּו ִאיש ְבֵשם ֱאֹלָהיו ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְבֵשם 

 
ֹום ְוָהָיה ִמְדָבר ַלַכְרֶמל וכרמל ְוַהַכְרֶמל ַלַיַער ֵיָחֵשב: ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ִמָּמר

ְוָשַכן ַבִּמְדָבר ִמְשָּפט ּוְצָדָקה ַבַכְרֶמל ֵתֵשב:  ְוָהָיה ַמֲעֵשה ַהְצָדָקה ָשלֹום ַוֲעבַֹּדת 
ִמְשְכנֹות ִמְבַטִחים ַהְצָדָקה ַהְשֵקט ָוֶבַטח ַעד עֹוָלם: ְוָיַשב ַעִּמי ִבְנֵוה ָשלֹום ּובְ 

 ּוִבְמנּוחֹּת ַשֲאַננֹות:

ם ה' ַוֲהִקמִֹּתי ֶאת ַהָדָבר ַהטֹוב ֲאֶשר ִדַבְרִתי ֶאל ֵבית ִיְשָרֵאל  ִהֵנה ָיִמים ָבִאים ְנאֻּ
ְוַעל  ֵבית ְיהּוָדה: ַבָיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ַאְצִמיַח ְלָדִוד ֶצַמח ְצָדָקה ְוָעָשה 

ָּפט ּוְצָדָקה ָבָאֶרץ: ַבָיִמים ָהֵהם ִתָּוַשע ְיהּוָדה ִוירּוָשַלִם ִתְשכֹון ָלֶבַטח ְוֶזה ִמְש 
  ֲאֶשר ִיְקָרא ָלּה ה' ִצְדֵקנּו:

 ִאיש ֵבין ִמְשָּפט ַתֲעשּו ָעשֹו ִאם ַמַעְלֵליֶכם ְוֶאת ַדְרֵכיֶכם ֶאת ֵתיִטיבּו ֵהיֵטיב ִאם ִכי
ֹּא ְוַאְלָמָנה ָיתֹום ֵגר :ּוֵרֵעה ּוֵבין  ְוַאֲחֵרי ַהֶזה ַבָּמקֹום ִתְשְּפכּו ַאל ָנִקי ְוָדם ַתֲעשֹּקּו ל

ֹּא ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים  ֲאֶשר ָבָאֶרץ ַהֶזה ַבָּמקֹום ֶאְתֶכם ְוִשַכְנִתי:ָלֶכם ְלַרע ֵתְלכּו ל
ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ.   ה'ר. ְוָהָיה ְוֶנֱאמַ  :עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ְלִמן ַלֲאבֹוֵתיֶכם ָנַתִתי

 ָתִמיד, ִבְכבֹודֹו ַהּמֹוֵלְך, ה'ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד: ָברּוְך ַאָתה   ה'ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה 
 .ַמֲעָשיו ָכל ְוַעל דָועֶ  ָלעֹוָלם ינּוָעלֵ  ִיְמֹלְך
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 יחיד שחייב לומר קדיש ניתן לומר כאן קדיש יתום:
 
 

 ַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרָבא, ]הקהל עונה: ָאֵמן[ִיְתגַ 
 ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
 ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל, 

 ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
 ֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא.[]הקהל עונה: ָאֵמן. ְיֵהא ְש 

 
 ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשא 

ְדָשא ְבִריְך הּוא,   ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל ְשֵמּה ְדקֻּ
 ]הקהל עונה: ְבִריְך הּוא[

 ְלֵעָלא ְלֵעָלא ִמן ָכל 
ְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא בִ   ְרָכָתא ְוִשיָרָתא, תֻּ

 ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]הקהל עונה: ָאֵמן[
 

 ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא ְוַחִיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל, 
 ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]הקהל עונה: ָאֵמן[

 ֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל, עֶֹּשה הָשלֹום  ִבְמר
 ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]הקהל עונה: ָאֵמן[

 
 .ת מר"ח אלול עד להושענא רבהיש שמוסיפים מזמור כ"ז בסיום שחרית וערבי

 תהלים פרק כז 
 ָחד:ָמעֹוז ַחַיי ִמִּמי ֶאפְ  ה' אֹוִרי ְוִיְשִעי ִמִּמי ִאיָרא  ה' )א( ְלָדִוד 

ְיַבי ִלי ֵהָּמה ָכְשלּו ְוָנָפלּו:  )ב( ִבְקרֹּב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכֹּל ֶאת ְבָשִרי ָצַרי ְואֹּ
ֹּאת ֲאִני בֹוֵטַח: ֹּא ִייָרא ִלִבי ִאם ָתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְבז  )ג( ִאם ַתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ל

 ה' ָכל ְיֵמי ַחַיי ַלֲחזֹות ְבנַֹּעם  ה' ְבִתי ְבֵבית אֹוָתּה ֲאַבֵקש ִש  ה' )ד( ַאַחת ָשַאְלִתי ֵמֵאת 
 ּוְלַבֵקר ְבֵהיָכלֹו:

כֹּה ְביֹום ָרָעה ַיְסִתֵרִני ְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְבצּור ְירֹוְמֵמִני:  )ה( ִכי ִיְצְּפֵנִני ְבסֻּ
ְיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזְבָחה ְבָאֳהלֹו  ֹּאִשי ַעל אֹּ ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִשיָרה ַוֲאַזְּמָרה )ו( ְוַעָתה ָירּום ר

 :ה' לַ 
 קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵנִני ַוֲעֵנִני: ה' )ז( ְשַמע 

 ֲאַבֵקש: ה' )ח( ְלָך ָאַמר ִלִבי ַבְקשּו ָפָני ֶאת ָּפֶניָך 
ֵשִני ְוַאל ַתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי )ט( ַאל ַתְסֵתר ָּפֶניָך ִמֶּמִני ַאל ַתט ְבַאף ַעְבֶדָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל ִתְט 

 ִיְשִעי:
 ַיַאְסֵפִני: ה' )י( ִכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני וַ 

 ַדְרֶכָך ּוְנֵחִני ְבאַֹּרח ִמישֹור ְלַמַען שֹוְרָרי: ה' )יא( הֹוֵרִני 
 )יב( ַאל ִתְתֵנִני ְבֶנֶפש ָצָרי ִכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶשֶקר ִויֵפַח ָחָמס:

 ְבֶאֶרץ ַחִיים: ה' יג( לּוֵלא ֶהֱאַמְנִתי ִלְראֹות ְבטּוב )
 :ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָך ְוַקֵּוה ֶאל  ה' )יד( ַקֵּוה ֶאל 

 
ה : כשחולצים תפילין מברכים רּוְך ַאתָּ יו ה'בָּ ֹותָּ ִמצְׁ נּו בְׁ שָּ ם, ֲאֶשר ִקדְׁ עֹולָּ , ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

נּו ִצּוָּ מֹור וְׁ  .יוֻחקָּ  ִלשְׁ
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 ֵסֶדר ַהֵלל

עשר ימים ושני לילות בשנה גומרים בהם הלל שלם: שבעת ימי חג הסוכות, שמחת תורה, -תשעה
שמונת ימי חג החנוכה, ויום ראשון של פסח, יום העצמאות וחג השבועות.  שני הלילות הם ליל 

בראשי חודשים  הסדר וליל יום העצמאות )לפי המנהג הרווח בארץ ישראל(.  אומרים הלל בדילוג
 ובששת הימים האחרונים של חג הפסח. 

ה  רּוְך ַאתָּ ֹרא ֶאת ַהַהֵלל.ה'בָּ נּו ִלקְׁ ִצּוָּ יו וְׁ ֹותָּ ִמצְׁ נּו בְׁ שָּ ם, ֲאֶשר ִקדְׁ עֹולָּ  , ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
 

ֵדי  לּו ַעבְׁ לּויָּּה. ַהלְׁ לּו ֶאת ֵשם ה'ַהלְׁ ִהי ֵשם ה', ַהלְׁ ַעד ע ה'. יְׁ ה וְׁ ְך ֵמַעתָּ ֹברָּ ם.מְׁ  ֹולָּ

ל ֵשם  ֻהלָּ בֹואֹו מְׁ ַרח ֶשֶמש ַעד מְׁ ל גֹוִים ה'ִמִמזְׁ ם ַעל כָּ בֹודֹו.ה'. רָּ ַמִים כְׁ  , ַעל ַהשָּ

ָאֶרץ.  -ִמי ַכייָּ ֱאֹלֵהינּו  ַמִים ּובָּ אֹות ַבשָּ ִפיִלי ִלרְׁ ֶבת. ַהַמשְׁ שָּ ִביִהי לָּ  ַהַמגְׁ

יוֹ  ֹפת יִָּרים ֶאבְׁ ל, ֵמַאשְׁ ר דָּ פָּ ִקיִמי ֵמעָּ ִדיֵבי ַעמֹו. מְׁ ִדיִבים, ִעם נְׁ הֹוִשיִבי ִעם נְׁ  ן. לְׁ

לּויָּּה. ה, ַהלְׁ ֵמחָּ ִנים שְׁ  מֹוִשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַבִית, ֵאם ַהבָּ
  

ֵאל  רָּ שֹו, ִישְׁ דְׁ קָּ ה לְׁ הּודָּ ה יְׁ תָּ יְׁ ִים, ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז, הָּ רָּ ֵאל ִמִמצְׁ רָּ ֵצאת ִישְׁ בְׁ
ָאה ַויָּ  ם רָּ יו. ַהיָּ לֹותָּ שְׁ ֵני ַממְׁ עֹות ִכבְׁ בָּ ֵאיִלים, גְׁ דּו כְׁ קְׁ ִרים רָּ ָאחֹור. ֶההָּ ֵדן ִיֹסב לְׁ ֹנס, ַהַירְׁ

עֹות  בָּ ֵאיִלים, גְׁ דּו כְׁ קְׁ ִרים ִתרְׁ ָאחֹור, ֶההָּ ֵדן ִתֹסב לְׁ נּוס, ַהַירְׁ ם ִכי תָּ ָך ַהיָּ ֹצאן. ַמה לְׁ
ֵני ֱאלֹוַּה יַ  ֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ, ִמִלפְׁ ֵני ֹצאן. ִמִלפְׁ ִים, ִכבְׁ ִכי ַהּצּור ֲאַגם מָּ ֲעֹקב. ַהֹהפְׁ

ִים.  נֹו מָּ יְׁ ַמעְׁ ִמיש לְׁ  ַחלָּ
 

 כשקוראים הלל בדילוג משמיטים את הקטע הבא:

נּו  ֹּא ל  נּו, ה'ל ֹּא ל  ֹּאְמרּו  ל ה י מ  ֶתָך. ל  בֹוד, ַעל ַחְסְדָך ַעל ֲאמִּ ְמָך ֵתן כ  י ְלשִּ כִּ
א ֱאֹלֵהיֶהם. ֵואֹלֵהינּו  ם: ַאֵיה נ  ם ַהּגֹויִּ יִּ מ  ה.  -ַבש  ש  ֵפץ ע   כֹּל ֲאֶשר ח 

ֶהם  ם ל  ֹּא ְיַדֵברּו, ֵעיַניִּ ֶהם ְול ם. ֶפה ל  ד  ב, ַמֲעֵשה ְיֵדי א  ה  ֲעַצֵביֶהם ֶכֶסף ְוז 
ֹּא  יחּון. ְיֵדיֶהם ְול ֹּא ְירִּ ֶהם ְול עּו, ַאף ל  ְשמ  ֹּא יִּ ֶהם ְול ם ל  ְזַניִּ ְראּו. א  ֹּא יִּ ְול

ֹּא יְ  ישּון, ַרְגֵליֶהם ְול ְהיּו עֵֹּשיֶהם,  ַהֵלכּו,ְימִּ ְגרֹונ ם. ְכמֹוֶהם יִּ ֹּא ֶיְהּגּו בִּ  ל

ּנ ם הּוא. ֵבית ַאֲהרֹּן  גִּ ם ּומ  , ֶעְזר  ֵאל ְבַטח ַביי  ְשר  ֶהם. יִּ ל ֲאֶשר בֵֹּטַח ב  כ 
ְרֵאי  ּנ ם הּוא. יִּ גִּ ם ּומ  , ֶעְזר  ְטחּו ַביי  ּנ ם הּוא. ה'בִּ גִּ ם ּומ  , ֶעְזר  ְטחּו ַביי   בִּ

 

ֵרְך, ה' בָּ נּו יְׁ רָּ כָּ ֵאי  זְׁ ֵרְך ִירְׁ בָּ ֵרְך ֶאת ֵבית ַאֲהֹרן. יְׁ בָּ ֵאל, יְׁ רָּ ֵרְך ֶאת ֵבית ִישְׁ בָּ , ה'יְׁ
ֹדִלים. ֹיֵסף  ַטִנים ִעם ַהגְׁ רּוִכים ַאֶתם ַלייָּ, ֹעֵשה  ה'ַהקְׁ ֵניֶכם. בְׁ ַעל בְׁ ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם וְׁ

ַמִים ַלייָּ, וְׁ  ַמִים שָּ ָאֶרץ. ַהשָּ ַמִים וָּ לּו יָּּה, שָּ ַהלְׁ ם. ֹלא ַהֵמִתים יְׁ ֵני ָאדָּ ָאֶרץ נַָּתן ִלבְׁ הָּ
לּויָּּה. ם, ַהלְׁ ַעד עֹולָּ ה וְׁ ֵרְך יָּּה ֵמַעתָּ בָּ נּו נְׁ ה. ַוֲאַנחְׁ ֵדי דּומָּ ל ֹירְׁ ֹלא כָּ   וְׁ

 

 כשקוראים הלל בדילוג משמיטים את הקטע הבא:

ְשַמע  י יִּ י כִּ ַהְבתִּ ה א  ֹוֶאת ק ה'א  ט  י הִּ י. כִּ י ַתֲחנּונ  א. לִּ ַמי ֶאְקר  י ּוְבי   ְזנֹו לִּ

א. ּוְבֵשם  ה ְוי גֹון ֶאְמצ  ר  י, צ  אּונִּ ֵרי ְשאֹול ְמצ  ֶות, ּוְמצ  י ֶחְבֵלי מ  פּונִּ  ה'ֲאפ 
ּנ ה  א, א  י. ַחּנּון  ה'ֶאְקר  ה ַנְפשִּ יק, ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. שֵֹּמר  ה'ַמְלט  ְוַצדִּ

ים  אִּ יַע. ה'ְפת  י ְיהֹושִּ י  ְולִּ י , ַדלֹותִּ י, כִּ ְיכִּ ְמנּוח  י לִּ י ַנְפשִּ ַמל  ה'שּובִּ ּג 
י. ְיכִּ ל  י.  ע  ֶדחִּ י מִּ ה, ֶאת ַרְגלִּ ְמע  ן דִּ י מִּ ֶות, ֶאת ֵעינִּ מ  י מִּ ַלְצת  ַנְפשִּ י חִּ  כִּ

ְפֵני  י ְמאֹּד.  ה'ֶאְתַהֵלְך לִּ יתִּ נִּ י ע  י ֲאַדֵבר, ֲאנִּ י כִּ ים. ֶהֱאַמְנתִּ  ְבַאְרצֹות ַהַחיִּ

י  ַמְרתִּ י א  ם כֵֹּזב.ֲאנִּ ד  א  ל ה  י: כ  ְפזִּ  ְבח 
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ֵשם  א, ּובְׁ שּועֹות ֶאשָּ י. כֹוס יְׁ לָּ מּולֹוִהי עָּ ל ַתגְׁ ִשיב ַלייָּ, כָּ ה אָּ ַרי ַלייָּ  ה'מָּ דָּ א. נְׁ רָּ ֶאקְׁ
ֵעיֵני  ר בְׁ ל ַעמֹו. יָּקָּ כָּ ה נָּא לְׁ דָּ נָּה  ה'ֲאַשֵלם, ֶנגְׁ יו. אָּ ה ַלֲחִסידָּ תָּ וְׁ ֶדָך, ה'ַהמָּ  , ִכי ֲאִני ַעבְׁ

ֵשם אֲ  ה ּובְׁ ַבח ֶזַבח תֹודָּ ָך ֶאזְׁ י. לְׁ מֹוֵסרָּ תָּ לְׁ ֶתָך, ִפַתחְׁ ָך ֶבן ֲאמָּ דְׁ ַרי  ה'ִני ַעבְׁ דָּ א. נְׁ רָּ ֶאקְׁ
רֹות ֵבית  ַחצְׁ ל ַעמֹו. בְׁ כָּ ה נָּא לְׁ דָּ לּויָּּה.ה'ַלייָּ ֲאַשֵלם ֶנגְׁ ִים, ַהלְׁ לָּ רּושָּ תֹוֵכִכי יְׁ  , בְׁ

 כשקוראים הלל בדילוג משמיטים את הקטע הבא:

לּו ֶאת  ֻאִמים. ה'ַהלְׁ חּוהּו כָּל הָּ  כָּל גֹוִים, ַשבְׁ

דֹו, ֶוֱאֶמת  ֵלינּו ַחסְׁ ַבר עָּ לּויָּּה. ה'ִכי גָּ ם, ַהלְׁ עֹולָּ  לְׁ
 

דֹו.  ם ַחסְׁ עֹולָּ  הֹודּו ַלייָּ ִכי טֹוב, ִכי לְׁ

דֹו.ַלייָּ הֹודּו  ם ַחסְׁ עֹולָּ  ִכי טֹוב, ִכי לְׁ

עֹולָּ  ֵאל, ִכי לְׁ רָּ דֹו. ֹיאַמר נָּא ִישְׁ  ם ַחסְׁ

דֹו.ַלייָּ הֹודּו  ם ַחסְׁ עֹולָּ  ִכי טֹוב, ִכי לְׁ

דֹו.  ם ַחסְׁ עֹולָּ רּו נָּא ֵבית ַאֲהֹרן, ִכי לְׁ  ֹיאמְׁ

דֹו.ַלייָּ הֹודּו  ם ַחסְׁ עֹולָּ  ִכי טֹוב, ִכי לְׁ

ֵאי  רּו נָּא ִירְׁ דֹו. ה'ֹיאמְׁ ם ַחסְׁ עֹולָּ  , ִכי לְׁ

דוֹ ַלייָּ הֹודּו  ם ַחסְׁ עֹולָּ  .ִכי טֹוב, ִכי לְׁ

 

ב יָּּה.  חָּ נִָּני ַבֶמרְׁ ּה, עָּ אִתי יָּ רָּ ם.  ה'ִמן ַהֵמַצר קָּ א, ַמה ַיֲעֶשה ִלי ָאדָּ ִלי  ה'ִלי ֹלא ִאירָּ
ֹטַח  ם. טֹוב ַלֲחסֹות ַבייָּ ִמבְׁ ָאדָּ ֹטַח בָּ ָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַבייָּ ִמבְׁ ֹשנְׁ ֶאה בְׁ י, ַוֲאִני ֶארְׁ רָּ ֹעזְׁ בְׁ

ִדיִבים. בּו ִבנְׁ בָּ ל גֹוִים סְׁ ֵשם כַָּ ֵשם  ה'ִני, בְׁ בּוִני, בְׁ בָּ ִכי  ה'ִכי ֲאִמיַלם. ַסבּוִני ַגם סְׁ
ֵאש קֹוִצים, ֹבִרים, ֹדֲעכּו כְׁ ֵשם  ֲאִמיַלם. ַסבּוִני ִכדְׁ ִחיַתִני  ה'בְׁ ֹחה דְׁ ִכי ֲאִמיַלם. דָּ

ה. קֹול ִר  ִהי ִלי ִלישּועָּ ת יָּּה, ַויְׁ רָּ ִזמְׁ ִזי וְׁ ִני. עָּ רָּ ֹפל, ַוייָּ ֲעזָּ ָאֳהֵלי ִלנְׁ ה בְׁ נָּה ִוישּועָּ
ִמין  ִמין  ה'ַצִדיִקים, יְׁ ִיל. יְׁ ה חָּ ִמין  ה'ֹעשָּ ה, יְׁ ִיל. ֹלא ָאמּות ִכי  ה'רֹוֵממָּ ה חָּ ֹעשָּ

חּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק,  נִָּני. ִפתְׁ תָּ ֶות ֹלא נְׁ ַלמָּ ּה, וְׁ ַרִני יָּ ֶיה, ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵשי יָּּה. ַיֹסר ִיסְׁ ֶאחְׁ
ם אֹוֶדה   יָּּה. ֶזה ַהַשַער ַלייָּ, ַצִדיִקים יָֹּבאּו בֹו.ָאֹבא בָּ

  

 אֹוְדָך ִכי ֲעִניָתִני ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה. 

 אֹוְדָך ִכי ֲעִניָתִני ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה. 

ֹּאש ִּפָנה.    ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹוִנים ָהְיָתה ְלר

ֹּאש ִּפָנה.   ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹוִנים ָהְיָתה ְלר

ֹּאת, ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעיֵנינּו.   ה'ֵמֵאת   ָהְיָתה ז

ֹּאת, ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעיֵנינּו.  ה'ֵמֵאת   ָהְיָתה ז

 , ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו. ה'ֶזה ַהיֹום ָעָשה 

 , ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו.ה'ֶזה ַהיֹום ָעָשה 

 

נָּא  נָּא  ה'אָּ ה נָּא.  אָּ  ה נָּא.הֹוִשיעָּ  ה'הֹוִשיעָּ

נָּא  נָּא  ה'אָּ ה נָּא.  אָּ ִליחָּ ה נָּא. ה'ַהצְׁ ִליחָּ  ַהצְׁ

 

ֵשם  א בְׁ רּוְך ַהבָּ נּוֶכם ִמֵבית ה'בָּ  . ה', ֵבַרכְׁ
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ֵשם  א בְׁ רּוְך ַהבָּ נּוֶכם ִמֵבית ה'בָּ  . ה', ֵבַרכְׁ

ֵבַח.   ה'ֵאל  נֹות ַהִמזְׁ רּו ַחג ַבֲעֹבִתים ַעד ַקרְׁ נּו, ִאסְׁ ֶאר לָּ  ַויָּ

ֵבַח. וַ  ה'ֵאל  נֹות ַהִמזְׁ רּו ַחג ַבֲעֹבִתים ַעד ַקרְׁ נּו, ִאסְׁ ֶאר לָּ  יָּ

 . ֶמךָּ , ֱאֹלַהי ֲארֹומְׁ אֹוֶדךָּ ה וְׁ  ֵאִלי ַאתָּ

 . ֶמךָּ , ֱאֹלַהי ֲארֹומְׁ אֹוֶדךָּ ה וְׁ  ֵאִלי ַאתָּ

דֹו.  ם ַחסְׁ עֹולָּ  הֹודּו ַלייָּ ִכי טֹוב, ִכי לְׁ

דַלייָּ הֹודּו  ם ַחסְׁ עֹולָּ  ֹו.ִכי טֹוב, ִכי לְׁ

 

לּוָך,  ַהלְׁ ָך ֵבית  ה'יְׁ ל ַעמְׁ כָּ צֹוֶנָך, וְׁ ל ַמֲעֶשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך, ַצִדיִקים עֹוֵשי רְׁ ֱאֹלֵהינּו, כָּ
מּו ֲארּו ִוירֹומְׁ חּו ִויפָּ כּו ִויַשבְׁ רְׁ ִרנָּה יֹודּו ִויבָּ ֵאל בְׁ רָּ ִליכּו ֶאת  ִישְׁ ַימְׁ ִדישּו וְׁ ַיקְׁ ַיֲעִריצּו וְׁ וְׁ

ֵכנּו, כִ  ָך, ַמלְׁ ה ִשמְׁ ם ַאתָּ ַעד עֹולָּ ם וְׁ ַזֵמר, ִכי ֵמעֹולָּ ָך נֶָּאה לְׁ ִשמְׁ הֹודֹות ּולְׁ ָך טֹוב לְׁ י לְׁ
ה  רּוְך ַאתָּ חֹות.ה'ֵאל. בָּ בָּ ל ַבִתשְׁ ֻהלָּ  , ֶמֶלְך מְׁ

 

 12סדר קריאת התורה בעמוד 
 

 תפילת מוסף לראש חודש
 

ָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך.  ֲאדֹּ

 

, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ה'רּוְך ַאָתה בָ 
ֱאֹלֵהי ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹּב, ֱאֹלֵהי ָשָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה, ֱאֹלֵהי ָרֵחל 

 ָשַמִיםֵואֹלֵהי ֵלָאה, ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה 
 . דֹורוָ  דֹור ְבָכל ֵחנּוִמְבטָ , ְוִאּמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ּוָמֵגן נּוְמִגנֵ , ֶרץָוֶא 

 , ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוָשָרה.ה'ָברּוְך ַאָתה 
 

 , ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִרידזּוָלֶתָך ְוֵאין ָחָזק, ָכמֹוָך ְוֵאיןַאָתה ִגבֹור 

     .לַהטָ   :בקיץ ַהֶגֶשם. :בעונת הגשמים

 . ְלהֹוִשיעַ  בְוַר ִתים ְמַכְלֵכל ַחִיים, ְמַחֵיה מֵ 

, ְמַחֵיה ַהֵּמִתים.ה'ָברּוְך ַאָתה   

 }למי שרוצה להתפלל עם קדושה של הציבור לדלג ל*{
 . ֶדיָךִמַבְלעָ  ֱאֹלּהַ  ְוֵאין ְשֶמָך ְונֹוָראָקדֹוש ַאָתה 

 , ָהֵאל ַהָקדֹוש.ה'ָברּוְך ַאָתה 
 

 שתֱהציבורקדו*
 

דֹוש כַ  ם: ֵאין קָּ ה ִשְמָך ְלעֹולָּ ִבי ַוֲאַכְבדָּ ל ְלבָּ י ֱאֹלַהי ְבכָּ ִכי ֵאין ִבְלֶתָך ְוֵאין  ה' אֹוְדָך ֲאֹדנָּ
ֵאל:  דֹוש יֹוֵשב ְתִהלֹות ִיְשרָּ ה קָּ  צּור ֵכאֹלֵהינּו: ְוַאתָּ
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דֹול ְבִקְרֵבְך ֵאל: ֹגֲאֵלנּו ַצֲהִלי וָֹּרִני יֹוֶשֶבת ִציֹון ִכי גָּ אֹות ְשמֹו ְקדֹוש  ה' ְקדֹוש ִיְשרָּ ְצבָּ
ֵאל: רֹוְממּו  דֹוש הּוא: ה'ִיְשרָּ יו קָּ  ֱאֹלֵהינּו ְוִהְשַתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגלָּ

 
דֹוש  דֹוש קָּ דֹוש קָּ ַמר קָּ א ֶזה ֶאל ֶזה ְואָּ רָּ ֶרץ ְכבֹודֹו: ה'ְוקָּ אָּ אֹות ְמלֹא כָּל הָּ  ְצבָּ

 
רֹוב   ֵרי ֵלב ְוֶאת ַדְכֵאי רּוַח יֹוִשיַע:ְלִנְשבְ  ה'קָּ

 
רּוְך ְכבֹוד   ִמְמקֹומֹו: ה'בָּ

 
 ֵאל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ה' ה'
 

ֵאל  ד: ה'ֱאֹלֵהינּו  ה'ְשַמע ִיְשרָּ  ֶאחָּ
 

ֶכם ֵלאֹלִהים: ֲאִני יהוה ֱאֹלֵהיֶכם.  ִלְהיֹות לָּ
ה קָּ  ֵאל. ְוכָּתּוב: רֹוְממּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְשַתֲחוּו ְוֶנֱאַמר: ְוַאתָּ דֹוש יֹוֵשב ְתִהלֹות ִיְשרָּ

ם  ְדְשָך כָּתּוב ֵלאֹמר: ִיְמֹלְך יהוה ְלעֹולָּ דֹוש יהוה ֱאֹלֵהינּו. ּוְבִדְבֵרי קָּ ְדשֹו ִכי קָּ ְלַהר קָּ
 ֱאֹלַהִיְך ִציֹון ְלֹדר וָֹּדר ַהְללּויָּּה.

  
ה וְ  דֹוש ַאתָּ דֹוש.קָּ ֵאל ַהקָּ ה יהוה, הָּ רּוְך ַאתָּ ֶדיָך. בָּ א ְשֶמָך ְוֵאין ֱאלֹוַּה ִמַבְלעָּ  נֹורָּ

 

 , תָּ ָך נָּתָּ ַעמְׁ ִשים לְׁ אֵשי ֳחדָּ  רָּ

ם,  דֹותָּ ל תֹולְׁ כָּ ה לְׁ רָּ ַמן ַכפָּ  זְׁ

ם ִמַיד שֹוֵנא. שָּ שּוַעת ַנפְׁ יּו, ּותְׁ ם הָּ ֻכלָּ רֹון לְׁ  ִזכָּ

ִציֹון תָּ יִ בָּ   ש בְׁ דָּ  ִכין, ת חָּ

נּו, ּוַבֲעבֹוַדת ַהבָּ  ַמח ֻכלָּ  ית ִנשְׁ

ָך ִשיֵרי ַעמְׁ ִעיֶרָך ּובְׁ ִעים בְׁ מָּ ֵאל ַהִנשְׁ רָּ  .ִישְׁ

ֹכר, ִנים ִתזְׁ ִרית ָאבֹות ַלבָּ ִביא, ּובְׁ נּו תָּ ם לָּ  ַאֲהַבת עֹולָּ

שֻ ִמי  ֵאל, ִיֵתן ִמִּציֹון יְׁ רָּ  עֹות ִישְׁ

בּות ַעמֹו  שּוב ֱאֹלִהים שְׁ  בְׁ

ֵאל.יָּגֵ  רָּ ַמח ִישְׁ  ל ַיֲעֹקב, ִישְׁ
 

ִאמֹוֵתינּו,   ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו וְׁ

ֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדש ַהֶזה   ַחֵדש עָּ

ה,  חָּ ִשמְׁ שֹון ּולְׁ שָּ ה, לְׁ כָּ רָּ ִלבְׁ ה וְׁ טֹובָּ  לְׁ

ה,  לָּ כָּ ַכלְׁ ה ּולְׁ נָּסָּ ַפרְׁ ה, לְׁ מָּ ֶנחָּ ה ּולְׁ  ִלישּועָּ

ִחיַלת  לֹום, ִלמְׁ שָּ ַחִיים ּולְׁ ֹון לְׁ ִליַחת עָּ ִלסְׁ א וְׁ  ֵחטְׁ

ַשע בשנת עיבור:] ַרת ַפ   [. ּוְלַכפ 

אֵשי . ִכי ֻחֵקי רָּ תָּ עְׁ בָּ ישראל קָּ ִשים לָּ  ֳחדָּ

ה  רּוְך ַאתָּ ִשים.ה'בָּ אֵשי ֳחדָּ רָּ ֵאל וְׁ רָּ ַקֵדש ִישְׁ  , מְׁ
 

 , םִבירּוָשַליִ  ֲעָבֶדיָך ְוַיֲעבדּוָך ְבִציֹון ּוְשכֹוןֱאֹלֵהינּו,  ה'ְרֵצה, 
 ִכי ֵביִתי ֵבית ְתִפָלה ִיָקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים
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 .ָנֲעבֹוד ְבִירָאה ֱשאֹוְתָךה',  ָברּוְך ַאָתה
 

  ָכל ַעלמֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, 
 ֲאבֹוֵתינּו ְוִעם נּוִעּמָ  ְוֶשָעִשיָת  ֶשְגַמלָתנּו ְוָהַרֲחִמים ַהֶחֶסד ַהטֹובֹות

 ִיְסָעֵדנּו,  'ה, ַחְסְדָך ַרְגֵלנּו ָטהמָ  ָאַמְרנּו ְוִאם. ִמְלָפֵנינּוְוִאּמֹוֵתינּו 
 בחנוכה, בפורים וביום העצמאות ממשיכים: 

ֶאיָך ּוְתשּועֹות כֹּ בחנוכה:   ֵסי ְפל  מֹוֵתינּועִּ  ית  שִֹּּ ע  שֶ  יָךנֶ ה  ּוְכּנִּ  ם ֲאבֹוֵתינּו ְואִּ

ה ע  בִּ  ְמד  יו, ְכֶשע  נ  דֹול ַחְשמֹוַנאי ּוב  ֵהן ּג  ן כֹּ נ  ְתי ה ֶבן יֹוח   ם יהֶ לֵ יֵמי ַמתִּ

ם ֵמֻחֵקי ְרצֹוֶנָך, יר  ֶתָך, ּוְלַהֲעבִּ ם תֹור  ה ְלַשְכח  ע  ְרש  ן ה  ו   ַמְלכּות י 

ם: ת  ר  ֶהם ְבֵעת צ  ַמְדת  ל  ים ע  ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך ה   ְוַאת 

י ם;ַרְבת  ֶאת רִּ ת  ְקמ  ַקְמת  ֶאת נִּ ינ ם, נ  ם, ַדְנת  ֶאת דִּ  ב 

ים,  ים ְבַיד ְמַעטִּ ים, ְוַרבִּ שִּ ים ְבַיד ַחל  בֹורִּ ַסְרת  ּגִּ  מ 

ים ְבַיד עֹוְסֵקי ת ֶמָך, ְוֵזדִּ דֹוש ְבעֹול  דֹול ְוק  ית  ֵשם ּג  שִּ ָך, ְלָך ע  ֶתֶֽ  ֹור 

ה גְ  ית  ְתשּוע  שִּ ֵאל ע  ְשר  ן ְכַהיֹום ַהֶזה. ּוְלַעְמָך יִּ ה ּוֻפְרק   דֹול 

ֶשָך,  ְקד  ֲהרּו ֶאת מִּ יר ֵביֶתָך, ְוטִּ ְדבִּ ֶניָך לִּ אּו ב  ְך ב   ְוַאַחר כ 

ה ֵאלּו,  ְבעּו ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנֻכ  ְדֶשָך, ְוק  יקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ק  ְדלִּ  ְוהִּ

 ממשיכים בסיום הברכה[ה. ]א  דַ הֹובְ ל ּולֵ הַ ב
 

 ינּו ַהְּמסּוִרים ְבָיֶדָך, ְוַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך, ]ַעל ַחיֵ 

 ְוַעל ִנֶסיָך ֶשְבָכל יֹום ִעָּמנּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל ֵעת, 
 ָברּוְך ַאָתה ה', ַהטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות. ֶעֵֶרב ָובֶֹּקר ְוָצֳהָרִים.[

 צבור.{}למי שמוסיף קדושה של ה
 מודים דרבנן

ִמים, ֵחי  חֹות, צּור עֹולָּ ל ַהְבִריֹות, ֱאלֹוַה ַהתּוְשבָּ ְך, ֲאדֹון כָּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ
נּו  נּו ְוִסַיְעתָּ נּו ּוְזִכיתָּ נּו ְוִקַיְמתָּ ם, יֹוֵצר ְבֵראִשית, ְמַחֵיה ֵמִתים, ֶשֶהֱחִייתָּ עֹולָּ הָּ

נּו ְלהֹודֹות ִלְשֶמָך אֹות.ְוֵקַרְבתָּ ה יהוה ֵאל ַההֹודָּ רּוְך ַאתָּ  . בָּ
 
 

  ְתָבְרֵכנּו ְוֵכן, ָךַנֲחָלֶת  ְוַעל ִעיְרָך ְוַעל, ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָך, ְשלֹוְמָךִשים 
 ָשלֹום.הַ  ְועֹוֶשה ַהְבָרכֹות עֹוןְמ ָברּוְך ַאָתה ה',  .לֹוםְבשָ  כָֻּלנּו

 

 ן ִלִבי ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹו
 :אלו  ניתן להוסיף תפילה אישית בפרידה מן העמידה כגון

ַאָתה הּוא ה'  ְלַבֶדָך ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְשֵמי ַהָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם 
 :ַחֶיה ֶאת כָֻּלםָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה ַהַיִּמים ְוָכל ֲאֶשר ָבֶהם ְוַאָתה ְמ 

ַאָתה הּוא ה'  ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ָבַחְרָת ְבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַכְשִדים 
 ֶאת ָנַתִתי ְלַזְרֲעָךְוַשְמָת ְשמֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך: 

ֹּאת ָהָאֶרץ  ָרצֹון ְיִהי ֵכן  1.'ָנַתִתי ְךְלַזרעֵ ': ָשָרה ֶאת ַגם ְלַהְבִטיחַ  ַהז
, ָחֵננּוְוֱשְת  ָקרֵבנּוְת שֱ , ְוִאּמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱאֹלֵהיֱאֹלֵהינּו   'ה ִמְלָפֶניָך

 ְרצֹוְנָך ַלֲעשֹות, ְוִלישּוָעְתָך ְלַאֲהָבְתָך ַעְּמָך ִלְרצֹוְנָך ִיְשָרֵאל ְוָכל ֲאַנְחנּו
 , יחשכל טוב )בובר( בראשית פרק טוש על פי  מדר 1 ...ִכְרצֹוֵננּו

, ְוֵריעּות ְוָשלֹום ְוַאחָוה ֲאַהָבה בפּוֵרינּו ֶשְתָשֵכןֱאֹלֵהינּו  ה' ִמְלָפֶניָך ָרצון ִיִהי
 ְבַגן ֶחלֵקנּו ִיםְוָתשֹּ , ְוִתְקָוה ֲאַחִרית סֹוֵפנּו ְותְצִליחַ , ְבַתלִמיִדים ְגבּוֵלנּו ֶבהְר ְוַת 
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 ְלָבֵבנּו ִיחּול ְוִנְמָצא םְוַנְשִכי, ְבעֹוָלֶמָך טֹוב ְוֵיֶצר טֹוב ָחֵברבְ  ְוַתקֵננּו, ֵעֶדן
ֹּא, ְשֶמָך ֶאת ְלִירָאה ]רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה  ..ְלטֹוָבה ָנְפֵשנּו קֹוַרת ְלָפֶניָך ְוָתב
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב[ אמר הכי...

 

 41עמוד מי שאומר 'עלינו' לעבור ל
 

 51עמוד סוף לסיום התפילה לעבור ל
 

 

 מוסף ליום חולו של מועד

ָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך.  ֲאדֹּ

  

, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ה'ָברּוְך ַאָתה 
ָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה, ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֱאֹלֵהי ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹּב, ֱאֹלֵהי שָ 

 ָשַמִיםֵואֹלֵהי ֵלָאה, ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה 
 . דֹורוָ  דֹור ְבָכל ֵחנּוִמְבטָ , ְוִאּמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ּוָמֵגן נּוְמִגנֵ , ָוֶאֶרץ

 ָרה., ָמֵגן ַאְבָרָהם ְושָ ה'ָברּוְך ַאָתה 
 

 , ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִרידזּוָלֶתָך ְוֵאין ָחָזק, ָכמֹוָך ְוֵאיןַאָתה ִגבֹור 

     .ַהָטל  :בקיץ ַהֶגֶשם. :בעונת הגשמים

 . ְלהֹוִשיעַ  בְוַר ִתים ְמַכְלֵכל ַחִיים, ְמַחֵיה מֵ 

, ְמַחֵיה ַהֵּמִתים.ה'ָברּוְך ַאָתה   

 ה של הציבור לדלג ל*{}למי שרוצה להתפלל עם קדוש
 . ֶדיָךִמַבְלעָ  ֱאֹלּהַ  ְוֵאין ְשֶמָך ְונֹוָראָקדֹוש ַאָתה 

 , ָהֵאל ַהָקדֹוש.ה'ָברּוְך ַאָתה 

ֱהציבורקדושתֱ*
 

דֹוש כַ  ם: ֵאין קָּ ה ִשְמָך ְלעֹולָּ ִבי ַוֲאַכְבדָּ ל ְלבָּ י ֱאֹלַהי ְבכָּ ִכי ֵאין ִבְלֶתָך ְוֵאין  ה' אֹוְדָך ֲאֹדנָּ
ֵאל:  דֹוש יֹוֵשב ְתִהלֹות ִיְשרָּ ה קָּ  צּור ֵכאֹלֵהינּו: ְוַאתָּ

 
ֵאל: ֹגֲאֵלנּו  דֹול ְבִקְרֵבְך ְקדֹוש ִיְשרָּ אֹות ְשמֹו ְקדֹוש  ה'ַצֲהִלי וָֹּרִני יֹוֶשֶבת ִציֹון ִכי גָּ ְצבָּ

ֵאל: רֹוְממּו  יו קָּ  ה'ִיְשרָּ  דֹוש הּוא:ֱאֹלֵהינּו ְוִהְשַתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגלָּ
 

דֹוש  דֹוש קָּ דֹוש קָּ ַמר קָּ א ֶזה ֶאל ֶזה ְואָּ רָּ ֶרץ ְכבֹודֹו: ה'ְוקָּ אָּ אֹות ְמלֹא כָּל הָּ  ְצבָּ
 

רֹוב   ְלִנְשְבֵרי ֵלב ְוֶאת ַדְכֵאי רּוַח יֹוִשיַע: ה'קָּ
 

רּוְך ְכבֹוד   ִמְמקֹומֹו: ה'בָּ
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 ד ֶוֱאֶמת:ֵאל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב ֶחסֶ  ה' ה'
 

ֵאל  ד: ה'ֱאֹלֵהינּו  ה'ְשַמע ִיְשרָּ  ֶאחָּ
 

ֶכם ֵלאֹלִהים: ֲאִני יהוה ֱאֹלֵהיֶכם.  ִלְהיֹות לָּ
ֵאל. ְוכָּתּוב: רֹוְממּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְשַתֲחוּו  דֹוש יֹוֵשב ְתִהלֹות ִיְשרָּ ה קָּ ְוֶנֱאַמר: ְוַאתָּ

דֹוש יהוה ֱאֹלֵהינ ְדשֹו ִכי קָּ ם ְלַהר קָּ ְדְשָך כָּתּוב ֵלאֹמר: ִיְמֹלְך יהוה ְלעֹולָּ ּו. ּוְבִדְבֵרי קָּ
 ֱאֹלַהִיְך ִציֹון ְלֹדר וָֹּדר ַהְללּויָּּה.

  
דֹוש. ֵאל ַהקָּ ה יהוה, הָּ רּוְך ַאתָּ ֶדיָך. בָּ א ְשֶמָך ְוֵאין ֱאלֹוַּה ִמַבְלעָּ ה ְונֹורָּ דֹוש ַאתָּ  קָּ

 

נּו,  ִציתָּ בָּ רָּ נּו וְׁ תָּ אֹותָּ  ָאַהבְׁ
ֹוֶתיָך, וְׁ  ִמצְׁ נּו בְׁ תָּ  ִקַדשְׁ

ֶתָך,  ֵכנּו, ַלֲעבֹודָּ נּו, ַמלְׁ תָּ ֵקַרבְׁ  וְׁ
  . אתָּ רָּ ֵלינּו קָּ דֹוש עָּ ַהקָּ דֹול וְׁ ָך ַהגָּ ִשמְׁ  וְׁ

נּו,  ה  ה'ַוִתֶתן לָּ ַאֲהבָּ  ֱאֹלֵהינּו, בְׁ
שֹון,  שָּ ַמִנים לְׁ ה, ַחִגים ּוזְׁ חָּ ִשמְׁ  מֹוֲעִדים לְׁ

 ֶאת יֹום 
 בסוכות: בפסח:

ַהַמּצֹות  ַחג
ַמן  ַהֶזה, זְׁ

 ֵחרּוֵתנּו,

ַחג ַהֻסכֹות 
ַמן  ַהֶזה, זְׁ
ֵתנּו, חָּ  ִשמְׁ

ִים: רָּ א ֹקֶדש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמצְׁ רָּ  ִמקְׁ
  

ה,  ֵהרָּ ֵלינּו מְׁ ָך עָּ כּותְׁ בֹוד ַמלְׁ ֵכנּו, ַגֵלה כְׁ  ָאִבינּו ַמלְׁ
י,  ל חָּ ֵעיֵני כָּ ֵלינּו לְׁ ִהנֵָּשא עָּ הֹוַפע וְׁ  וְׁ

ֵתי ָאֶרץ,  כְׁ פּוצֹוֵתינּו ַכֵנס ִמַירְׁ זּוֵרינּו ִמֵבין ַהגֹוִים ּונְׁ ֵרב פְׁ קָּ  וְׁ
לְׁ  ִרנָּה, וְׁ ָך בְׁ ִציֹון ִעירְׁ ם, ָארֵצנּוַוֲהִביֵאם לְׁ ַחת עֹולָּ ִשמְׁ  בְׁ

 

ִאמֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ,וְׁ  
ַין ֵביתשַ  ִבנְׁ ֵחנּו בְׁ יֵָּמי ךמְׁ ה בְׁ ֵהרָּ נּו,ִבמְׁ  
ֵתנּו.מְׁ  ִפלָּ קֹום ֵבית תְׁ ֵטינּו ּומְׁ בָּ ל שְׁ עֹון כָּ  
מֹוֵתינּו:חֶ  ם ַעל ַאשְׁ ַכֵפר שָּ ֹלא ֶזַבח לְׁ תָּ וְׁ ַפצְׁ ֶסד חָּ  
ֵלינּו.הֵ  גָּ ה ִברְׁ חָּ ִשמְׁ ַנֲעֶלה בְׁ ֵתנּו, וְׁ שָּ ַבקָּ ֵתר לְׁ עָּ  
ֶשָך,יַ  דְׁ רֹות קָּ ַחצְׁ ָך בְׁ דְׁ בְׁ עָּ ר לְׁ שָּ ל בָּ ֲעֹמד כָּ  

דצְׁ  ֶניָך.פּוִפים ַיַעמְׁ פָּ ַתֲחוּו לְׁ ִחים ִישְׁ ֻרּוָּ ּו ּומְׁ  
ִלבֹוֵתינּו:חַ  ֹרת בְׁ ה ִתכְׁ שָּ ָך ַוֲחדָּ ִריתְׁ ֵדש בְׁ  

ֶקֶדם ַחֵדש יֵָּמינּו,קָּ  ֵמָאז ּוכְׁ ַחנּון, כְׁ דֹוש וְׁ  
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ִביֶאָך: תּוב ַעל ַיד נְׁ  ַככָּ
ֹרת ֶאת ֵבית יִ  ִרית ֲאֶשר ֶאכְׁ ֵאל שְׁ ִכי ֹזאת ַהבְׁ רָּ  

ִמי אֻ ַאֲחֵרי ַהיָּ ֵהם, נְׁ , ה'ם ם הָּ  
ֳתֶבנָּה,  ם ֶאכְׁ ַעל ִלבָּ ם וְׁ בָּ ִקרְׁ ִתי בְׁ  נַָּתִתי ֶאת תֹורָּ

ם.   עָּ יּו ִלי לְׁ ה ִיהְׁ ֵהמָּ ֶהם ֵלאֹלִהים וְׁ ִייִתי לָּ הָּ  וְׁ
דּו עֹוד ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו  ַלמְׁ ֹלא יְׁ  וְׁ

עּו ֶאת  ִאיש ֶאת ָאִחיו ֵלאֹמר: 'דְׁ ', ה'וְׁ  
עּו אֹוִתי,  ם ֵידְׁ ם,ִכי כּולָּ דֹולָּ ַעד גְׁ ַטנָּם וְׁ ִמקְׁ לְׁ  

ֻאם  .ה'נְׁ  

 

ַהִשיֵאנּו,  ַכת מֹוֲעֶדיָך  ה'וְׁ  ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ִברְׁ
שֹון,  שָּ ה ּולְׁ חָּ ִשמְׁ לֹום, לְׁ שָּ ַחִיים ּולְׁ  לְׁ

ֵכנּו.  רְׁ בָּ תָּ לְׁ ָאַמרְׁ ִציתָּ וְׁ  ַכֲאֶשר רָּ

ה  רּוְך ַאתָּ ַמִנים.ה'בָּ ַהזְׁ ֵאל וְׁ רָּ ַקֵדש ִישְׁ  , מְׁ
 

 , ִבירּוָשַלִים ֲעָבֶדיָך ְוַיֲעבדּוָך ְבִציֹון ּוְשכֹוןֱאֹלֵהינּו,  ה' ְרֵצה,
 ִכי ֵביִתי ֵבית ְתִפָלה ִיָקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים

 .ָנֲעבֹוד ְבִירָאה ֱשאֹוְתָךה',  ָברּוְך ַאָתה
 

  ָכל ַעל מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו,
 ֲאבֹוֵתינּו ְוִעם ִעָּמנּו ְוֶשָעִשיָת  ֶשְגַמלָתנּו ְוָהַרֲחִמים ַהֶחֶסד ַהטֹובֹות

 ִיְסָעֵדנּו,  'ה, ַחְסְדָך ַרְגֵלנּו ָטהמָ  ָאַמְרנּו ְוִאם. ִמְלָפֵנינּוְוִאּמֹוֵתינּו 

 דֹות ָלְך, ]ַעל ַחֵיינּו ַהְּמסּוִרים ְבָיֶדָך, ְוַעל ִנְשמֹוֵתינּו ַהְּפקּו

 ְוַעל ִנֶסיָך ֶשְבָכל יֹום ִעָּמנּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל ֵעת, 
 ָברּוְך ַאָתה ה', ַהטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות. ֶעֵֶרב ָובֶֹּקר ְוָצֳהָרִים.[

 
 }למי שמוסיף קדושה של הצבור.{

 מודים דרבנן

ל הַ  ְך, ֲאדֹון כָּ ִמים, ֵחי מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ חֹות, צּור עֹולָּ ְבִריֹות, ֱאלֹוַה ַהתּוְשבָּ
נּו  נּו ְוִסַיְעתָּ נּו ּוְזִכיתָּ נּו ְוִקַיְמתָּ ם, יֹוֵצר ְבֵראִשית, ְמַחֵיה ֵמִתים, ֶשֶהֱחִייתָּ עֹולָּ הָּ

אֹות. ה יהוה ֵאל ַההֹודָּ רּוְך ַאתָּ נּו ְלהֹודֹות ִלְשֶמָך. בָּ  ְוֵקַרְבתָּ
 
 

  ְתָבְרֵכנּו ְוֵכן, ָךַנֲחָלֶת  ְוַעל ִעיְרָך ְוַעל, ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָך, ְשלֹוְמָךִשים 
 ָשלֹום.הַ  ְועֹוֶשה ַהְבָרכֹות עֹוןְמ ָברּוְך ַאָתה ה',  .לֹוםְבשָ  כָֻּלנּו

 

 ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.
 :אלו  ילה אישית בפרידה מן העמידה כגוןניתן להוסיף תפ

ַאָתה הּוא ה'  ְלַבֶדָך ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְשֵמי ַהָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם 
 :ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה ַהַיִּמים ְוָכל ֲאֶשר ָבֶהם ְוַאָתה ְמַחֶיה ֶאת כָֻּלם

ַחְרָת ְבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַכְשִדים ַאָתה הּוא ה'  ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר בָ 
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 ֶאת ָנַתִתי ְלַזְרֲעָךְוַשְמָת ְשמֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך: 
ֹּאת ָהָאֶרץ  ָרצֹון ְיִהי ֵכן  1.'ָנַתִתי ְלַזרֵעְך': ָשָרה ֶאת ַגם ְלַהְבִטיחַ  ַהז

, ָחֵננּוְוֱשְת  ָקרֵבנּוְת שֱ , ְוִאּמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱאֹלֵהיינּו ֱאֹלהֵ   'ה ִמְלָפֶניָך
 ְרצֹוְנָך ַלֲעשֹות, ְוִלישּוָעְתָך ְלַאֲהָבְתָך ַעְּמָך ִלְרצֹוְנָך ִיְשָרֵאל ְוָכל ֲאַנְחנּו

 , יחשכל טוב )בובר( בראשית פרק טועל פי  מדרש  1 ...ִכְרצֹוֵננּו

, ְוֵריעּות ְוָשלֹום ְוַאחָוה ֲאַהָבה בפּוֵרינּו ֶשְתָשֵכןֱאֹלֵהינּו  ה' ִמְלָפֶניָך ָרצון ִיִהי
 ְבַגן ֶחלֵקנּו ִיםְוָתשֹּ , ְוִתְקָוה ֲאַחִרית סֹוֵפנּו ְותְצִליחַ , ְבַתלִמיִדים ְגבּוֵלנּו ֶבהְר ְוַת 

 ְלָבֵבנּו ִיחּול ִנְמָצאוְ  םְוַנְשִכי, ְבעֹוָלֶמָך טֹוב ְוֵיֶצר טֹוב ָחֵברבְ  ְוַתקֵננּו, ֵעֶדן
ֹּא, ְשֶמָך ֶאת ְלִירָאה ]רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה  ..ְלטֹוָבה ָנְפֵשנּו קֹוַרת ְלָפֶניָך ְוָתב
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב[ אמר הכי...

  
 14עמ' סוף מכאן ניתן להמשיך סיום התפילה ב"עלינו לשבח" ב
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  חול ליום מנחה
 

 ֶשְכֵשם, ואמותי ֲאבֹוַתי ֶוֱאֹלֵהי ֱאֹלֵהי  'ה, ְלָפַנִיְך ֲאִני המֹודָ  /מֹוֶדה
 .ַבַּמֲעָרב ִלְראֹוָתּה ָזִכיִתי ָכְך ַבִּמְזָרח ַהַחָּמה ִלְראֹות שזכיתני

 

 :ֶסָלה ְיַהְללּוָך עֹוד ֵביֶתָך יֹוְשֵבי ַאְשֵרי

 :ֱאֹלָהיו  'השֶ  ָהָעם ַאְשֵרי לֹו ֶשָכָכה ָהָעם ַאְשֵרי

 :ָוֶעד ְלעֹוָלם ִשְמָך ַוֲאָבֲרָכה ַהֶּמֶלְך ֱאלֹוַהי ֲארֹוִמְמָך ְלָדִוד ְתִהָלה

 :ָוֶעד ְלעֹוָלם ִשְמָך ַוֲאַהְלָלה ֲאָבֲרֶכךָ  יֹום ְבָכל

ָלל  'ה ָגדֹול ָלתֹו ְמאֹּד ּוְמהֻּ  :ֵחֶקר ֵאין ְוִלְגדֻּ

 :ַיִגידּו ֶתיָךּוְגבּורֹּ  ַמֲעֶשיָך ְיַשַבח ְלדֹור דֹור

 :ָאִשיָחה ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוִדְבֵרי הֹוֶדָך ְכבֹוד ֲהַדר

ֹּאֵמרּו נֹוְראֶֹּתיָך ֶוֱעזּוז  :ֲאַסְּפֶרָנה ּוְגדּוָלְתָך וגדולתיך י

 :ְיַרֵננּו ְוִצְדָקְתָך ַיִביעּו טּוְבָך ַרב ֵזֶכר

 :ָחֶסד ּוְגָדל ַאַּפִים ֶאֶרְך  'ה ְוַרחּום ַחנּון

 :ַמֲעָשיו ָכל ַעל ְוַרֲחָמיו ַלכֹּל  'ה טֹוב

 :ְיָבֲרכּוָכה ַוֲחִסיֶדיָך ַמֲעֶשיָך ָכל  'ה יֹודּוָך

ֹּאֵמרּו ַמְלכּוְתָך ְכבֹוד  :ְיַדֵברּו ּוְגבּוָרְתָך י

ָתיו ָהָאָדם ִלְבֵני ְלהֹוִדיעַ   :ַמְלכּותֹו ֲהַדר ּוְכבֹוד ְגבּורֹּ

ָלִמים ָכל ַמְלכּות ַמְלכּוְתָך  :ָודֹור דֹור ְבָכל ֶמְמַשְלְתָךּו עֹּ

ְפִלים ְלָכל  'ה סֹוֵמְך  :ַהְכפּוִפים ְלָכל ְוזֹוֵקף ַהנֹּ

 :ְבִעתֹו ָאְכָלם ֶאת ָלֶהם נֹוֵתן ְוַאָתה ְיַשֵברּו ֵאֶליָך כֹּל ֵעיֵני

 :ָרצֹון ַחי ְלָכל ּוַמְשִביעַ  ָיֶדָך ֶאת ּפֹוֵתחַ 

 :ַמֲעָשיו ְבָכל ִסידְוחָ  ְדָרָכיו ְבָכל  'ה ַצִדיק

הּו ֲאֶשר ְלכֹּל קְֹּרָאיו ְלָכל  'ה ָקרֹוב  :ֶבֱאֶמת ִיְקָראֻּ

 :ְויֹוִשיֵעם ִיְשַמע ַשְוָעָתם ְוֶאת ַיֲעֶשה ְיֵרָאיו ְרצֹון

 :ַיְשִמיד ָהְרָשִעים ָכל ְוֵאת אֲֹּהָביו ָכל ֶאת  'ה שֹוֵמר

 :ָוֶעד ְלעֹוָלם ָקְדשֹו ֵשם ָבָשר ָכל ִויָבֵרְך ִּפי ְיַדֶבר  'ה ְתִהַלת

 :ָיּה ַהְללּו עֹוָלם ְוַעד ֵמַעָתה ָיּה ְנָבֵרְך ַוֲאַנְחנּו
 

 ַבֶחֶסד ִיְשָרֵאל ַעּמֹו ְתִפַלת ּוַבקֹול ְתִפָלֵתנּו ְבקֹול ְוַיֲעֶנה ִיְשַמע הּוא ָהַרְחָמן
 .ָאָּמן ּוְבָרצֹון ּוָבַרֲחִמים
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 הש"ץ אומר קדיש:
א, ִיתְׁ  ֵמּה ַרבָּ ַקַדש שְׁ ִיתְׁ  [ָאֵמן הקהל עונה:]ַגַדל וְׁ

כּוֵתּה  ִליְך ַמלְׁ ַימְׁ עּוֵתּה, וְׁ א ִכרְׁ רָּ א ִדי בְׁ מָּ לְׁ עָּ  בְׁ
ֵאל,  רָּ ל ֵבית ִישְׁ כָּ ַחֵיי דְׁ יֹוֵמיכֹון ּובְׁ ַחֵייכֹון ּובְׁ  בְׁ

רּו ָאֵמן.  ִאמְׁ ִריב, וְׁ ַמן קָּ א ּוִבזְׁ לָּ  ַבֲעגָּ
 
ֵהא  :הקהל עונה] א.ָאֵמן. יְׁ ַמיָּ לְׁ ֵמי עָּ לְׁ עָּ ַלם ּולְׁ עָּ ַרְך לְׁ בָּ א מְׁ ֵמּה ַרבָּ  [שְׁ
 

ַנֵשא  ִיתְׁ רֹוַמם וְׁ ִיתְׁ ַאר וְׁ פָּ ִיתְׁ ַתַבח וְׁ ִישְׁ ַרְך וְׁ בָּ  ִיתְׁ
ִריְך הּוא,  א בְׁ שָּ ֻקדְׁ ֵמּה דְׁ ל שְׁ ַהלָּ ִיתְׁ ַעֶלה וְׁ ִיתְׁ ר וְׁ ַהדָּ ִיתְׁ  וְׁ

ִריְך הּוא :הקהל עונה]  [בְׁ
ל  א ִמן כָּ ֵעלָּ א לְׁ ֵעלָּ  לְׁ

א  תָּ ֶנֱחמָּ א וְׁ תָּ חָּ בְׁ א, ֻתשְׁ תָּ ִשירָּ א וְׁ תָּ כָּ  ִברְׁ

רּו ָאֵמן.  ִאמְׁ א, וְׁ מָּ לְׁ עָּ ן בְׁ  [ָאֵמן :הקהל עונה]ַדֲאִמירָּ

 

 תפילת העמידה

ָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך.  ֲאדֹּ

  

ֵהי ַאְבָרָהם, , ֱאֹלְוִאּמֹוֵתינּוָברּוְך ַאָתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 
ֱאֹלֵהי ָשָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה, ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֱאֹלֵהי ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹּב, 

 ָשַמִיםָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה  ,ֵואֹלֵהי ֵלָאה
 . דֹורוָ  דֹור לְבכָ  ֵחנּוִמְבטָ  ,ְוִאּמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ּוָמֵגן נּוְמִגנֵ , ָוֶאֶרץ

 .ְוָשָרהָברּוְך ַאָתה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם 
 

 , ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִרידזּוָלֶתָך ְוֵאין ָחָזק, ָכמֹוָך ְוֵאיןַאָתה ִגבֹור 

     .ַהָטל  :מיום א' של פסח ַהֶגֶשם. :משמיני עצרת

 . ְלהֹוִשיעַ  בְוַר ִתים ְמַכְלֵכל ַחִיים, ְמַחֵיה מֵ 

 ָברּוְך ַאָתה ה', ְמַחֵיה ַהֵּמִתים.

 
 .ֶדיָךִמַבְלעָ  ֱאֹלּהַ  ְוֵאין ְשֶמָך ְונֹוָראָקדֹוש ַאָתה 

 ָברּוְך ַאָתה ה', ָהֵאל ַהָקדֹוש. 
 

 . ִמתֹוָרָתְך ִביָנה ֵדנּוְוָלְמ , ְךָחֵננּו ֵדָעה ֵמִאָת 

 ָברּוְך ַאָתה ה', חֹוֵנן ַהָדַעת.
 

ֶדםה'נּו, ֲהִשיבֵ    , ֵאֶליָך ְוָנשּוָבה, ַחֵדש ָיֵמינּו ְכֶקֶֽ

 ָברּוְך ַאָתה ה', ָהרֹוֶצה ִבְתשּוָבה.
 

 . ַרֲחֶמיָך ָרִביםֱאֹלֵהינּו, ִכי ָחָטאנּו, ִכי  ְסַלח ָלנּו
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 ְרֶבה ִלְסֹלַח.ּמַ ָברּוְך ַאָתה ה', הַ 
  

 נּו ְלַמַען ְשֶמָך, ְרֵאה ְבָעְנֵינּו, ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּוְגָאלֵ 

 ָברּוְך ַאָתה ה',  גֹוֵאל ִיְשָרֵאל.
 

ֹּאת, ֲעֵננּו, ב  ה'ֲעֵננּו, בתענית צבור מוסיפים:  ה ַהז עֹונ  ְחנּו ֵעת ּוב  ה ֲאנ  ה ְגדֹול  ר  י ְבצ    ,כִּ
ְתעֲ וְ  ֶמּנּו ְוַאל תִּ ֶניָך מִּ ֵתנּו. לַ ַאל ַתְסֵתר פ  ּנ  ְתחִּ  ם, חּוַר ן וְ נּול ח  ה ה' ֵא ת  י ַא כִּ ם מִּ

ה ר  ל ֵעת עֹוֶנה ְבֵעת צ  יל ְבכ  ה  פֹוֶדה ּוַמצִּ ְצֲעקּותּוכ  כַ צּוק  ֶהם ַבַצר ה' ֶאל ב: ַויִּ  ל 
ְמצּוקֹוֵתיֶהם יֵלם.  מִּ ה ַיצִּ רּוְך  ַאת  ה.ה'ב  ר  עֹוֶנה ְבֵעת צ   , ה 

 

 ה ְרפּוָאה ְלָכל ֲעלֶ , ְוַת ִמֶּמנּו ֵברַהעֲ  ַוֲאָנָחה ָיגֹון, ִלֵבנּו כאֹּבִמּמַ ְרָפֵאנּו 
 להזכיר שמות של חולים כאן[.  מנהגַמכֹוֵתינּו ]*

 .יםָברּוְך ַאָתה ה', רֹוֵפא חֹולִ 
 

ֹּאת ְלטֹוָבה בְ   ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה, כָ ָבֵרְך ָעֵלינּו ֶאת ַהָשָנה ַהז

  [המָ דַ אֲ י הָ נֵ ל ּפְ ן עַ צֹוַר בְ  ֶשםגֵ ן ֵת וְ  :מז' במרחשון]

 . ָיֵדינּו ְבַמֲעֵשה ְבָרָכה ןְוֵת , טּוֶבָך רֹותֵמאֹוצְ  עֹוָלם ַבעְושָ 

 ָברּוְך ַאָתה ה', ְמָבֵרְך ַהָשִנים. 
 

 ְתַקע ְבשֹוָפר ָגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוָשא ֵנס ְלקיבוץ ָגלֻּיֹוֵתינּו, 

 ְותֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְבַאְרֵצנּו.
  ֵבץ ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל.ָברּוְך ַאָתה ה', ְמקַ 

 

 ָהִשיָבה שֹוְפֵטינּו ְכָבִראשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ְכַבְתִחָלה, 
 ְבִמְשָּפטה ּונָ מּוֶא בְ  ֶצֶדק ַוֲעִנֶייָךַעְּמָך בְ  טּוּפְ שיִ 

  .ְשָּפטִּמ ָברּוְך ַאָתה ה', אֹוֵהב הַ 
 

 , ֵאיָנם עֹוד ּוְרָשִעים ָהָאֶרץ ִמן ַחָטִאים ִיַתּמּו
 .ְמֵהָרה ְתַעֵקר ּוַמְלכּות ָזדֹון

  ָברּוְך ַאָתה ה', ַמְכִניַע ֵזִדים.

 
 ִיְשָרֵאלית בֵ  ָךְּמ י עַ נֵ ְק ל זִ ם עַ חֵ ָר ְת 
 ְךי בָ חֵ ְט ֹול בכָ  חּוְמ שְֹּ יִ וְ   קדֶ צֶ י הַ ֵר ים גֵ ִר גֵ ל הַ עַ וְ 

 ביום השואה יש המוסיפים: 

ל ֵמֵאש, ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ַעְמָך ה'ַנֵחם,  ה, אּוד ֻמצ  ית ַהְפֵליט  ֵאל, ְשֵארִּ ְשר   יִּ

ם לּות  י ְבֶשֶבת ֲאבֹוֵתינּו ֶבַטח ְבג  כֹּל, ּגֹוי ַעז  כִּ ר מִּ ם ֲעֵליֶהם שֹוֵנא ַאְכז  ק 
ים נִּ ַמר:  פ  ֵקן ְוַנַער לא י חֹּן, ְוא  ים ְלז  נִּ א פ  ש  ֹּא יִּ  ֲאֶשר ל

ז   ֹּא יִּ ּגֹוי ְול יֵדם מִּ ֵאל עֹוד.ְלכּו ְוַנְכחִּ ְשר  י ַעל ַחְלֵליֶהם,  ֵכר ֵשם יִּ בִּ י לִּ בִּ לִּ
ה. -ֵמַעי ֵמַעי ַעל ַחְלֵליֶהם  נ  יּו ֻכל  ַלי ה  ֵחם, ע  ּנ  י ְלהִּ ה ַנְפשִּ  ּוֵמֲאנ 

י-ַעל-ְוַאף ֹּא ְיַשֵקר, ֵכן ְוַלְמרֹות ַהכֹּל-פִּ ֵאל ל ְשר   ֶנַצח יִּ

 
  יםיִק ִד צַ ח לַ טַ בְ ִמ ן ּועָ ְש ִמ  ה'ָברּוְך ַאָתה 

  

  אָת ַר בָ שֶ  ָךְמ לָ ל עֹועַ  ה' ֱאֹלֵהינּו ַרֵחם
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 ָך, ל ירּוָשַלִים ִעיֶר , ְועַ ָךַעּמֶ  ִיְשָרֵאל ַעל
 ִדַברָת: ַכֲאֶשר ּוְשכֹון ְבתֹוָכה 

  ָלִיםָברּוְך ַאָתה ה' בֹוֵנה ְירּושָ 
 

נּו, ִכי ֵאל ַחנּון ְוַרחּום ְשַמע בקֹוֵלנּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ַוֲעֵשה ְמֵהָרה ַבָקָשֵת 
  ָברּוְך ַאָתה ה', שֹוֵמַע ְתִפָלה.   ָאָתה.

 

 יָךֶת נֹובְ ּו יָךנֶ ְרֵצה, ה' ֱאֹלֵהינּו, ּוְשכֹון ְבִציֹון ְוַיֲעבדּוָך בָ 
 ּוְצָדָקה ְשָּפטִּמ בְ  ִבירּוָשַלִים

 
 המועד אומרים כאן-חודש ובחול-בראש

 ,ֱבֹוֵתינּוְֱוִאּמֹוֵתינּוֹלֵהינּוֱֵואֹלֵהיֱאֱֲאֱ 

 ַיֲעֶלהְֱוָיבואֱַיִגיַעְֱוֵיָרֶאה,ֱֵיָרֶצהְֱוִיָשַמע,

 ִיָזֵכרְֱוִיָפֵקד,ֱִזְכרֹוֵננּוֱּוִפְקדֹוֵננּו,ֱ

ָך,ְֱלָפֶניָךְֱלטֹוָבהֱּוְלַרֲחִמים,ְֱוִזְכרֹוןֱַעּמְֱ  ָך,ֱַאְרצ 

 ְביֹוםֱִמְקָראֱקֹוֶדשֱַהֶזה,ְֱביֹום

 ֹחֶדׁשרֹאׁשֱהֱַחודש:ֱ-בראש

 ַחגֱַהַּמּצֹותבפסח:ֱֱֱֱֱֱֱֱ

ּכֹותֱבסוכות:ֱֱֱֱֱֱ  ַחגֱַהסֻּ

ֹלֵהינּו,ֱּוָפְקֵדנּוֱבֹוֱִלְבַרֱֱה'ַהֶזה.ֱֱָזְכֵרנּוֱבֹוְֱלטֹוָבה,ֱ יםֱָכהא  ֲחמִּ  ,ֱּוְלר 

 .ְֱוַרֵחםֱָעֵלינּוְֱוהֹוִׁשיֵענּו,ֱִּכיֱֵאֶליָךֱֵעיֵנינּו,ֱנּוּכֱֵלְֱמֱָ

 םֱָאָתהְֱלָבְדָךֱִנְקֵראָת.ִּכיֱֵאלֱֶמֶלְךֱַחּנּוןְֱוַרחּו
 

 ִכי ֵביִתי ֵבית ְתִפָלה ִיָקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים
 .ָנֲעבֹוד ְבִירָאה ֱשאֹוְתָךה',  ָברּוְך ַאָתה

 

 מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ַעל ָכל 
 ַמלָתנּו ְוֶשָעִשיָת ִעָּמנּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּוַהטֹובֹות ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים ֶשגְ 

 ְוִאּמֹוֵתינּו ִמְלָפֵנינּו. 
 
 בחנוכה, בפורים וביום העצמאות ממשיכים: 

ֶאיָך ּוְתשּועֹות כֹּ בחנוכה:   ֵסי ְפל  מֹוֵתינּועִּ  ית  שִֹּּ ע  שֶ  יָךנֶ ה  ּוְכּנִּ  ם ֲאבֹוֵתינּו ְואִּ

ן כֹּ  נ  ְתי ה ֶבן יֹוח  יֵמי ַמתִּ ה ע  בִּ ְמד  יו, ְכֶשע  נ  דֹול ַחְשמֹוַנאי ּוב   ם יהֶ לֵ ֵהן ּג 

ם ֵמֻחֵקי ְרצֹוֶנָך, יר  ֶתָך, ּוְלַהֲעבִּ ם תֹור  ה ְלַשְכח  ע  ְרש  ן ה  ו   ַמְלכּות י 

ם: ת  ר  ֶהם ְבֵעת צ  ַמְדת  ל  ים ע  ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך ה   ְוַאת 

ַקְמ  ינ ם, נ  ם, ַדְנת  ֶאת דִּ יב  ם;ַרְבת  ֶאת רִּ ת  ְקמ   ת  ֶאת נִּ

ים,  ים ְבַיד ְמַעטִּ ים, ְוַרבִּ שִּ ים ְבַיד ַחל  בֹורִּ ַסְרת  ּגִּ  מ 

ים ְבַיד עֹוְסֵקי ת ֶמָך, ְוֵזדִּ דֹוש ְבעֹול  דֹול ְוק  ית  ֵשם ּג  שִּ ָך, ְלָך ע  ֶתֶֽ  ֹור 

ן ְכַהיֹום ַהזֶ  ה ּוֻפְרק  ה ְגדֹול  ית  ְתשּוע  שִּ ֵאל ע  ְשר   ה. ּוְלַעְמָך יִּ

ֶשָך,  ְקד  ֲהרּו ֶאת מִּ יר ֵביֶתָך, ְוטִּ ְדבִּ ֶניָך לִּ אּו ב  ְך ב   ְוַאַחר כ 

ה ֵאלּו,  ְבעּו ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנֻכ  ְדֶשָך, ְוק  יקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ק  ְדלִּ  ְוהִּ
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 ממשיכים בסיום הברכה[ה. ]א  דַ הֹובְ ל ּולֵ הַ ב
 

ישּועֹו  בפורים: ֶאיָך וִּ ֵסי ְפל  מֹוֵתינּו עִּ  ית  שִֹּּ ע  שֶ  ָךידֶ ס  ת חַ ּוְכּנִּ  ם ֲאבֹוֵתינּו ְואִּ

ְרְדַכי וְ  יֵמי מ  ַמד ֲעֵליֶהם זֶ ן הַ מ  זְ בַ ּו לּוֵא ים ה  מִּ י  ֶאְסֵתר בְ בִּ  ה ְכֶשע 

ים,  ל ַהְיהּודִּ יד, ַלֲהרֹּג ּוְלַאֵבד ֶאת כ  ֵקש ְלַהְשמִּ ע ּובִּ ש  ר  ן ה  מ   ה 

שִּ  ֵקן, ַטף ְונ  ַּנַער ְוַעד ז  ד, מִּ  ים, ְביֹום ֶאח 

ר,  ר, הּוא חֶֹּדש ֲאד  ש  ר ְלחֶֹּדש ְשֵנים ע  ש  ה ע  ְשֹלש   בִּ

תֹו,  ים ֵהַפְרת  ֶאת ֲעצ  ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך ה  בֹוז. ְוַאת  ם ל  ל   ּוְשל 

ֹּאשֹו,  ְלַקְלת  ֶאת ַמֲחַשְבתֹו, ַוֲהֵשבֹות  לֹו ְּגמּולֹו ְבר  ְוקִּ

לּו אֹותֹו ְוֶאת  ֵעץ.  ]ְות  יו ַעל ה  נ   ממשיכים בסיום הברכה[ב 
 

ישּועֹות שֶ  ביום העצמאות: ֶאיָך וִּ ֵסי ְפל    ית  שִּ ע  ּוְכּנִּ

י ה ַעְמ  ים, ְכֶשה  ַעמִּ ד ֵבין ה  ר ּוְמפֹּר  ֵאל ְמֻפז  ְשר   ָך יִּ

ֵאל  ְשר  ש ֶאת ֶאֶרץ יִּ ד  ְבנֹות ֵמח  ים לִּ מּו ֲחלּוצִּ  ק 

ּה ֶא  ֻליֹוֵתינּו. ְכֵדי ְלַקֵבץ ְבתֹוכ   ת ג 

ה,  ְגֻאל  ה לִּ יֵדי שֹוא  ֲעקּו ְשרִּ  ּוְכֶשצ 

ְפֵניֶהם,   בֹות בִּ ְסְּגרּו ַשֲעֵרי ֶאֶרץ א   ְונִּ

ֵאל עֹוד.   ְשר  ֵכר ֵשם יִּ ז  ֹּא יִּ ּגֹוי, ֶשל יֵדנּו מִּ ים ְלַהְכחִּ מּו חמישה ַעמִּ ז ק   א 

ֶהם ְבעֵ  ַמְדת  ל  ים ע  ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך ה  ם, ְוַאת  ת  ר   ת צ 

ם.   ב  ַזְקת  ֶאת לִּ ם, ְוחִּ יב   ַרְבת  ֶאת רִּ

ֶרץ.   א  ן ה  אֹוֵיב מִּ ְבאֹות ה  ה ְוגְֹּרשּו צִּ ה ְּגדֹול  ְפֵלט  ים לִּ רִּ ְפְתחּו ְשע   ְונִּ

נֹות ְבַאְרֵצנּו,  ב  ְבנֹות ּוְלהִּ ֶניָך לִּ אּו ב   ּוב 

ֵתנּו, ינ  ְמדִּ אּות בִּ יזּו ַעְצמ  ְכרִּ ְבעּו ֶאת י ְוהִּ אּות ַהֶזה ְוק  ַעְצמ   ֹום ה 

דֹול  ְמָך ַהּג  ְשמַֹּח בֹו ּוְלהֹודֹות בֹו ְלשִּ  ממשיכים בסיום הברכה[].הא  דַ הֹובְ ל ּולֵ הַ בלִּ
 

מֹוֶדה/מֹוָדה מנהג להוסיף דבר אישי שמודים עליו במילים אלו: ]
ַעל ִנֶסיָך ֶשְבָכל אני ַעל ַחַיי ַהְּמסּוִרים ְבָיֶדָך, ְוַעל ִנְשָמִתי ַהְּפקּוָדה ָלְך, וְ 

יֹום ִעִּמי, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל ֵעת, ֶעֵֶרב ָובֶֹּקר ְוָצֳהָרִים. ועל 
 [ .מוסיפים תודות אישיות ..... 

 
 ַחְסְדָך ה' ִיְסָעֵדנּו. -ְוִאם ָאַמְרנּו ָמָטה ַרְגֵלנּו 

 ָברּוְך ַאָתה ה', ַהטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות.
 

ֵבי ֵתֵבלְוַעל  , ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָך,ְשלֹוְמָךִשים  ל יֹושְׁ  כָֻּלנּו ְתָבְרֵכנּו ְוֵכן כָּ
 ָשלֹום.הַ  ְועֹוֶשה ַהְבָרכֹות עֹוןְמ ָברּוְך ַאָתה ה',  .לֹוםְבשָ 

 

 ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.
 :אלו  להוסיף תפילה אישית בפרידה מן העמידה כגוןניתן 

ַאָתה הּוא ה'  ְלַבֶדָך ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְשֵמי ַהָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם 
 :ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה ַהַיִּמים ְוָכל ֲאֶשר ָבֶהם ְוַאָתה ְמַחֶיה ֶאת כָֻּלם

ֲאֶשר ָבַחְרָת ְבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַכְשִדים ַאָתה הּוא ה'  ָהֱאֹלִהים 
 ֶאת ָנַתִתי ְלַזְרֲעָךְוַשְמָת ְשמֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך: 

ֹּאת ָהָאֶרץ  ָרצֹון ְיִהי ֵכן  1.'ָנַתִתי ְלַזרֵעְך': ָשָרה ֶאת ַגם ְלַהְבִטיחַ  ַהז
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, ָחֵננּוְוֱשְת  ָקרֵבנּוְת שֱ , ְוִאּמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱאֹלֵהיֱאֹלֵהינּו   'ה ִמְלָפֶניָך
 ְרצֹוְנָך ַלֲעשֹות, ְוִלישּוָעְתָך ְלַאֲהָבְתָך ַעְּמָך ִלְרצֹוְנָך ִיְשָרֵאל ְוָכל ֲאַנְחנּו

 , יחשכל טוב )בובר( בראשית פרק טועל פי  מדרש  1 ...ִכְרצֹוֵננּו

, ְוֵריעּות ְוָשלֹום ְוַאחָוה ֲאַהָבה בפּוֵרינּו ֶשְתָשֵכןֱאֹלֵהינּו  ה' ְלָפֶניָךִמ  ָרצון ִיִהי
 ְבַגן ֶחלֵקנּו ִיםְוָתשֹּ , ְוִתְקָוה ֲאַחִרית סֹוֵפנּו ְותְצִליחַ , ְבַתלִמיִדים ְגבּוֵלנּו ֶבהְר ְוַת 

 ְלָבֵבנּו ִיחּול ְוִנְמָצא םִכיְוַנְש , ְבעֹוָלֶמָך טֹוב ְוֵיֶצר טֹוב ָחֵברבְ  ְוַתקֵננּו, ֵעֶדן
ֹּא, ְשֶמָך ֶאת ְלִירָאה ]רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה  ..ְלטֹוָבה ָנְפֵשנּו קֹוַרת ְלָפֶניָך ְוָתב
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב[ אמר הכי...

 
 

ניתן להוסיף עלינו בסוף התפילה לפני הסיום ובראש חודש ניתן להוסיף אחרי 
 סף:מו

ָלה ְליֹוֵצר ְבֵראִשית,   ָעֵלינּו ְלַשֵבַח ַלֲאדֹון ַהכֹּל, ָלֵתת ְגדֻּ
ֹּא / ָשָמנּו ְכִמְשְּפחֹות ָהֲאָדָמה,ְולֹו ק ָעָשנּו ְכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹותֶשלֹו ק ֹּאכ ֶשל  כְול

ֹּא /  ָשם ֶחְלֵקנּו ָכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְכָכל ֲהמֹוָנם.ֶשלֹו ק  כֶשל

 ָהיו ִכי ָכל ָהַעִּמים ֵיְלכּו ִאיש ְבֵשם ֱאֹל
 ֱאֹלֵהינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד,    'הַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְבֵשם 

 כֹוְרִעים ּוִמְשַתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, 
 ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֶשהּוא נֹוֶטה ָשַמִים ְויֵֹּסד ָאֶרץ, 

זֹו ְבָגְבֵהי ְמרֹוִמים.  ּומֹוַשב ְיָקרֹו ַבָשַמִים ִמַּמַעל, ּוְשִכיַנת עֻּ
 

 א ֱאֹלֵהינּו, ֵאין עֹוד.  ֱאֶמת ַמְלֵכנּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו, הּו
ָת ֶאל ְלָבֶבָך,   ַכָכתּוב ְבתֹוָרתֹו: ְוָיַדְעָת ַהיֹום ַוֲהֵשבֹּ

 הּוא ָהֱאֹלִהים ַבָשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת: ֵאין עֹוד.  'הִכי 

 ֶזָך: ֱאֹלֵהינּו, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבִתְפֶאֶרת עֻּ  ה'ַעל ֵכן ְנַקֶּוה ְלָך, 
 ְלַהֲעִביר ִגלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְלַתֵקן עֹוָלם ְבַמְלכּות ַשַדי, 

 ְוָכל ְבֵני ָבָשר ִיְקְראּו ִבְשֶמָך; ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכל ִרְשֵעי ָאֶרץ. 
 ִויַקְבלּו כָֻּלם ֶאת עֹּל ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

 עֹוְלֵמי ַעד ִתְמֹלְך ְבָכבֹוד. ִכי ַהַּמְלכּות ֶשְלָך ִהיא, ּולְ 
ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ,  ה'ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה ִיְמֹלְך ְלעָֹּלם ָוֶעד.  'הַכָכתּוב ְבתֹוָרֶתָך: 
 ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד. 'הַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה 

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

 
 יחיד שחייב לומר קדיש ניתן לומר כאן קדיש יתום:

 
 ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרָבא, ]הקהל עונה: ָאֵמן[

 ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
 ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל, 

 ָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַבֲעגָ 
 

 ]הקהל עונה: ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא.[
 

 ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשא 
ְדָשא ְבִר   יְך הּוא, ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל ְשֵמּה ְדקֻּ
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 ]הקהל עונה: ְבִריְך הּוא[
 ְלֵעָלא ְלֵעָלא ִמן ָכל 

ְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא   ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, תֻּ
 ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]הקהל עונה: ָאֵמן[

 
 ָרֵאל, ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא ְוַחִיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְש 

 ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]הקהל עונה: ָאֵמן[

 עֶֹּשה הָשלֹום  ִבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל, 
 ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]הקהל עונה: ָאֵמן[

 
 ניתן לבחור קטעים לסיום התפילה כל יום   סיום התפילה

 
 ְוִאְכלּו ִזְבֵחיֶכם ַעל ְספּו עֹּלֹוֵתיֶכם ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ְיהָֹוה ָאַמר כֹּה

ֹּא ִכי :ָבָשר ֹּא ֲאבֹוֵתיֶכם ֶאת ִדַבְרִתי ל  אֹוָתם הֹוִציִאי ְביֹום ִצִּויִתים ְול
 אֹוָתם ִצִּויִתי ַהֶזה ַהָדָבר ֶאת ִאם ִכי :ָוָזַבח עֹוָלה ִדְבֵרי ַעל ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ
 ַוֲהַלְכֶתם ְלָעם ִלי ִתְהיּו ְוַאֶתם ֵלאֹלִהים ָלֶכם ְוָהִייִתי יְבקֹולִ  ִשְמעּו ֵלאמֹּר

 :ָלֶכם ִייַטב ְלַמַען ֶאְתֶכם ֲאַצֶּוה ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ְבָכל
 

ֹּא ִציֹון ְכַהר ַביהָֹוה ַהבְֹּטִחים ַהַּמֲעלֹות ִשיר  ְירּוָשַלִם: ֵיֵשב ְלעֹוָלם ִיּמֹוט ל
ֹּא ִכי  :עֹוָלם ְוַעד ֵמַעָתה ְלַעּמֹו ָסִביב ָֹוהַויה ָלּה ָסִביב ָהִרים  ֵשֶבט ָינּוחַ  ל
ֹּא ְלַמַען ַהַצִדיִקים גֹוַרל ַעל ָהֶרַשע  ְבַעְוָלָתה ַהַצִדיִקים ִיְשְלחּו ל
 ַעַקְלַקלֹוָתם ְוַהַּמִטים: ְבִלבֹוָתם ְוִליָשִרים ַלטֹוִבים ְיהָֹוה ֵהיִטיָבה:ְיֵדיֶהם
 :ִיְשָרֵאל ַעל ָשלֹום ָהָאֶון ּפֲֹּעֵלי ֶאת ְיהָֹוה יֹוִליֵכם

 
ית ְוֶאל  'ה ַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה ְלכּו ְוָאְמרּו ַרִבים ּגֹוִים ְוָהְלכּו י בֵּ נּו ַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ  ְויֹורֵּ

ְלָכה ִמְדָרָכיו א ִמִצּיֹון ִכי ְבֹאְרֹחָתיו ְונֵּ צֵּ ין ַפטְושָ  :ִמירּוָשָלִם  'ה ּוְדַבר תֹוָרה תֵּ  בֵּ

יֶהם ְוִכְתתּו ָרחֹוק ַעד ֲעֻצִמים ְלגֹוִים ְוהֹוִכיחַ  ַרִבים ַעִמים  ְלִאִתים ַחְרֹבתֵּ

יֶהם רֹות ַוֲחִניֹתתֵּ  :ִמְלָחָמה עֹוד ִיְלְמדּון ְולֹא ֶחֶרב ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִיְשאּו לֹא ְלַמְזמֵּ

ָנתֹו ְוַתַחת ַּגְפנֹו ַתַחת ִאיש ְוָיְשבּו ין ְתאֵּ ר ְצָבאֹות  'ה ִפי ִכי ַמֲחִריד ְואֵּ  ִכי :ִדבֵּ

ם ִאיש יְֵּלכּו ָהַעִמים ָכל ְך ַוֲאַנְחנּו ֱאֹלָהיו ְבשֵּ ם נֵּלֵּ ינּו  'ה ְבשֵּ  :ָוֶעד ְלעֹוָלם ֱאֹלהֵּ
 

ִאים יִָּמים ִהֵנה ַרע ְבֹמֵשְך ֲענִָּבים ְוֹדֵרְך ַבֹקֵצר חֹוֵרש ְוִנַגש' ה ְנֻאם בָּ  ַהזָּ
ִרים ּוְוִהִטיפ ִסיס ֶההָּ ל עָּ עֹות ְוכָּ  ַעִמי ְשבּות ֶאת ְוַשְבִתי :ִתְתמֹוַגְגנָּה ַהְגבָּ
ֵאל נּו ִיְשרָּ ִרים ּובָּ בּו ְנַשמֹות עָּ ִמים ְונְָּטעּו ְויָּשָּ תּו ְכרָּ שּו ֵיינָּם ֶאת ְושָּ  ַגנֹות ְועָּ
ְכלּו ם ַעל ּוְנַטְעִתים :ְפִריֶהם ֶאת ְואָּ תָּ ם ֵמַעל עֹוד ּוִינְָּתש ְולֹא ַאְדמָּ תָּ  ַאְדמָּ
ַתִתי ֲאֶשר ֶהם נָּ ַמר לָּ  :ֱאֹלֶהיָך' ה אָּ
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 ערבית ליום חול

יַאת ְשַמע  ֵסֶדר ְקרִּ
 

 ֶשָהִייִתי ֶשְכֵשם ִוִאמֹוַתי ֲאבֹוַתי ֹלֵהיֵוא יֱאֹלהַ   'ה ִמְלָפֶניָך ָרצֹון ְיִהי
 .ְלאֹוָרה ֵמֲאֵפָלה תֹוִציֵאִני ָכְך ָלאֹוָרה ֵצאִתיְוהּו ֲאֵפָלהבְ 
 

 בימי השבוע
 

:  ְלָדִוד ִמְזמֹור ַהִגִתית ַעל ַלְמַנֵצחַ 
ֵנינּו  'ה  ְבָכל ִשְמָך ַאִדיר ָמה ֲאדֹּ

 ַעל הֹוְדָך ְתָנה ֲאֶשר ָהָאֶרץ
ְנִקים עֹוְלִלים ִמִּפי:  ַהָשָמִים  ְויֹּ

 ְלַהְשִבית צֹוְרֶריָך ְלַמַען עֹּז ִיַסְדָת 
 ָשֶמיָך ֶאְרֶאה ִכי:  ּוִמְתַנֵקם אֹוֵיב

 ְוכֹוָכִבים ָיֵרחַ  ֶאְצְבעֶֹּתיָך ַמֲעֵשי
 ִכי ֱאנֹוש ָמה:  כֹוָנְנָתה ֲאֶשר

:  ִתְפְקֶדנּו ִכי ָאָדם ּוֶבן ִתְזְכֶרנּו
 ְוָכבֹוד ֵמֱאֹלִהים ְּמַעט ַוְתַחְסֵרהּו

 ַתְמִשיֵלהּו:  ְתַעְטֵרהּו ְוָהָדר
 ַתַחת ַשָתה כֹּל ָיֶדיָך ְבַמֲעֵשי

 ְוַגם כָֻּלם ַוֲאָלִפים צֶֹּנה:  ַרְגָליו
 ּוְדֵגי ָשַמִים ִצּפֹור:  ָשָדי ַבֲהמֹות

  'ה:  ַיִּמים ָאְרחֹות עֵֹּבר ַהָים
ֵנינּו  ְבָכל ִשְמָך ַאִדיר ָמה ֲאדֹּ
 :ָהָאֶרץ

 במוצאי שבת
 

 ָנֶפש ְמִשיַבת ְתִמיָמה  'ה תֹוַרת
:  ֶּפִתי ַמְחִכיַמת ֶנֱאָמָנה  'ה ֵעדּות

 ֵלב ְמַשְּמֵחי ְיָשִרים  'ה ִּפקּוֵדי
:  ֵעיָנִים ְמִאיַרת ָבָרה  'ה ִמְצַות
 ָלַעד עֹוֶמֶדת ְטהֹוָרה  'ה ִיְרַאת

:  ַיְחָדו ָצְדקּו ֱאֶמת  'ה ִמְשְּפֵטי
 ָרב ּוִמַּפז ִמָזָהב ַהֶנֱחָמִדים
 : צּוִפים ְונֶֹּפת ִמְדַבש ּוְמתּוִקים

 ָזָהב ֵמַאְלֵפי ִּפיָך תֹוַרת ִלי בטֹו
 ְוהּוא ָחִיל ַנֲעֶשה ֵבאֹלִהים : ָוָכֶסף
 ְלַעּמֹו ֶקֶרן ָצֵרינּו:  ַוָיֶרם ָיבּוס

 ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ֲחִסיָדיו ְלָכל ְתִהָלה
 :ָיּה ַהְללּו ְקרֹּבֹו ַעם
 ָקְדשֹו ְבֵשם ִכי ִלֵבנּו ִיְשַמח בֹו ִכי

 ָעֵלינּו  'ה ַחְסְדָך יְיִה :  ָבָטְחנּו
 ַהְנָשָמה כֹּל  : ָלְך ִיַחְלנּו ַכֲאֶשר
 :ָיּה ַהְללּו ָיּה ְתַהֵלל

 
ֹּא ָיִעיר ָכל  ֹּא ַיְשִחית, ְוִהְרָבה ְלָהִשיב ַאּפֹו ְול ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְול

 הֹוִשיָעה, ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. ה'ֲחָמתֹו. 
 

ה הש"ץ רָּ ֲעשָּ ְרכּו ֶאת אֹוֵמר:  בָּ ְך ה'בָּ  ַהְמֹברָּ

 .דעֶ וָ  ְלעֹוָלם ַהְּמבָֹּרְך  'ה ֶאת ַנְפִשי ָבְרִכי
 

, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים,  ה'ָברּוְך ַאָתה 
יא בִ מֵ ּוָכִבים ִבְתבּוָנה ְמַשֶנה ִעִתים, ַמֲחִליף ֶאת ַהְזַמִנים, ּוְמַסֵדר ֶאת ַהכֹו

ָברּוְך ל. ֵא ָר שְֹּ יִ  שֹוד, ְק ְצָבאֹות ְשמֹו ה'ָלְיָלה, לְ ַמְבִדיל ֵבין יֹום הָלְיָלה, 
 , ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים. ה'ַאָתה 

 
תֹוָרה ּוִמְצֹות . ָבנּו ָרִציָת  ּוִמְלָפִנים, ִיְשָרֵאל ַעְּמָך ָאָהְבָת לַאֲהַבת עֹוָלם 

ֶקיָך,  אֹוָתנּו. ִלַּמְדָת  ֹּ וְ ַעל ֵכן, ְבָשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִשיַח ְבחֻּ ר סּוא נָ ל
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ְצֹוֶתיָך. ִכי ֵהם ַחֵיינּו ְואֶֹּרְך ָיֵמינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך ִּמ ִמ 
 ַעּמֹו ִיְשָרֵאל.ת אֶ , אֹוֵהב ה'ָתִסר ִמֶּמנּו. ָברּוְך ַאָתה  לא

  
 ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן מר:יחיד או

 

ד: ָֽ ינּו ֥ה' ֶאחָּ ל ֥ה' ֱאֹלֵהַ֖ ֵאֵ֑ ע ִיְשרָּ   ְשַמַ֖
ם וֶָּעד בלחש: רּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ  .בָּ

 

ל־ַנְפְשָךַ֖  ְבָ֥ך ּוְבכָּ ל־ְלבָּ יָך ְבכָּ ' ֱאֹלֶהֵ֑ ת ה  ַהְבתָָּּ֔ ֵאַ֖ ְואָּ 
ֶלה ֲאֶשֶׁ֨  ֵאֵ֗ ים הָּ ִר  ֞יּו ַהְדבָּ ָך: ְוהָּ ל־ְמֹאֶדָֽ י ְמַצְּוָךָ֛ ּוְבכָּ ֹנִכִ֧ ר אָּ

ם ְבִשְבְתָךָ֤  ֵ֑ ַ֖ בָּ יָך ְוִדַבְרתָּ ֶנָּ֔ ם ְלבָּ ָך: ְוִשַנְנתָּ  ֶבָֽ ֹום ַעל־ְלבָּ ַהיַ֖
ָך: ְכְבָךַ֖ ּוְבקּוֶמָֽ ְבשָּ ֶרְך ּוָֽ ָךֶ֙ ּוְבֶלְכְתָך  ַבֶדָּ֔ ם  ְבֵביֶתֶ֙ ֥ ּוְקַשְרתָּ
יָך: ּוְכתַ  ין ֵעיֶנָֽ ת ֵב֥ ֹפַ֖ ֥יּו ְלֹטטָּ ָך ְוהָּ ֹות ַעל־יֶָּדֵ֑ ם ַעל־ְלאַ֖ ָ֛ ְבתָּ

יָך: ֶרָֽ ָך ּוִבְשעָּ  ְמֻז֥זֹות ֵביֶתַ֖
 

י ְמַצֶּו֥ה  ֹנִכָ֛ ר אָּ י ֲאֶשִ֧ ַע ִתְשְמעּוֶ֙ ֶאל־ִמְצֹוַתָּ֔ ֹמָ֤ ה ִאם־שָּ יֵָּ֗ ְוהָּ
ל־ ֹו ְבכָּ ְבדָּ֔ ֵהיֶכםֶ֙ ּוְלעָּ ' ֱאֹלָֽ ה ֶאת־הָ֤ ֹום ְלַאֲהבָּ֞ ֶאְתֶכַ֖ם ַהיֵ֑

ר־ַאְרְצֶכָ֛  י ְמַטָֽ ַתִתִ֧ ם: ְונָּ ל־ַנְפְשֶכָֽ ֹו ְלַבְבֶכַ֖ם ּוְבכָּ ם ְבִעתַ֖
י  ַתִתָ֛ ָך: ְונָּ ֶרָֽ יֹרְשָךַ֖ ְוִיְצהָּ ָך ְוִתָֽ ֶנָּ֔ ַסְפתָּ  ְדגָּ ֹוש ְואָּ ה ּוַמְלקֵ֑ יֹוֶר 
ם  ֶכָּ֔ ּו לָּ ְמר  ָֽ : ִהשָּ ְעתָּ ָֽ בָּ ַ֖ ְושָּ ַכְלתָּ ָך ְואָּ ְדָךַ֖ ִלְבֶהְמֶתֵ֑ ֶשב ְבשָּ ֵע֥

י ים ֲאֵחִרָּ֔ ם ַוֲעַבְדֶתםֶ֙ ֱאֹלִה  ה ְלַבְבֶכֵ֑ם ְוַסְרֶתֵ֗ ן ִיְפֶתַ֖ ם ֶפ֥
ר ֶאת־ ַצָ֤ ם ְועָּ ֶכֵ֗ ה ַאף־֜ה' בָּ ֶׁ֨ רָּ ם: ְוחָּ ֶהָֽ ם לָּ ְוִהְשַתֲחִויֶתַ֖

ּה  ֵ֑ ן ֶאת־ְיבּולָּ א ִתֵתַ֖ ֹ֥ ה ל מָָּּ֔ ֲאדָּ ר ְוהָּ  טָָּּ֔ א־ִיְהֶי ה מָּ ָֹֽ ִיםֶ֙ ְול ַמֶ֙ ַהשָּ
ן  ' ֹנֵת֥ ר הַ֖ ה ֲאֶש֥ ֶרץ ַהֹטבָָּּ֔ אָּ  ה ֵמַעלֶ֙ הָּ ֵ֗ ם ְמֵהרָּ ַוֲאַבְדֶת 

לֶ  י ֵאָּ֔ ַר  ם: ְוַשְמֶתםֶ֙ ֶאת־ְדבָּ ֶכָֽ ל־לָּ ה ַעל־ְלַבְבֶכַ֖ם ְוַעָֽ
֥יּו  ם ְוהָּ ם ְלאֹותֶ֙ ַעל־ֶיְדֶכָּ֔ ָ֤ ם ֹאתָּ ַנְפְשֶכֵ֑ם ּוְקַשְרֶתֶׁ֨

ם: ין ֵעיֵניֶכָֽ ת ֵב֥ ֹפַ֖ ם ֶאת־ְבֵניֶכַ֖ם    ְלטֹוטָּ ָ֛ ם ֹאתָּ ְוִלַמְדֶת֥
ְכְבָךַ֖  ְבשָּ ֶרְך ּוָֽ ָךֶ֙ ּוְבֶלְכְתָך  ַבֶדָּ֔ ם ְבִשְבְתָךָ֤ ְבֵביֶתֶ֙ ֵ֑ ר בָּ ְלַדֵב 

ָך יָך: ּוְבקּוֶמָֽ ֶרָֽ ָך ּוִבְשעָּ ם ַעל־ְמזּו֥זֹות ֵביֶתַ֖ ָ֛ : ּוְכַתְבתָּ
ר  ה ֲאֶשֶׁ֨ מָָּּ֔ ֲאדָּ ָֽ ל הָּ ם ַעַ֚ י ְבֵניֶכָּ֔ ּו ְיֵמיֶכםֶ֙ ִויֵמ  ַען ִיְרבָ֤ ְלַמֶׁ֨
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ִים ַעל־ ַמַ֖ י ַהשָּ ם ִכיֵמ֥ ֶהֵ֑ ת לָּ ֵת  ' ַלֲאֹבֵתיֶכַ֖ם לָּ ע הָ֛ ִנְשַבִ֧
ֶרץ: ָֽ אָּ  הָּ

 
ר ר: ַדֵב֞ ה ֵלאֹמָֽ ' ֶאל־ֹמֶש֥ אֶמר הַ֖ ֹ֥ ֵאלֶ֙  ַוי י ִיְשרָּ ֶאל־ְבֵנָ֤

ם  י ִבְגֵדיֶהַ֖ ת ַעל־ַכְנֵפ֥ ם ִציִצָ֛ ֶה֥ ּו לָּ שֶׁ֨ ם ְועָּ ַמְרתָּ  ֲאֵלֶהָּ֔ ְואָּ
יָּ ה  ֶלת: ְוהָּ יל ְתֵכָֽ ַָ֖֖ף ְפִת֥ נָּ ת ַהכָּ ּו ַעל־ ִציִצ֥ ְ֥תנָ֛ ם ְונָּ ֵ֑ ְלֹדֹרתָּ
 ' ת הָּ֔ ל־ִמְצֹו  ֹו ּוְזַכְרֶתםֶ֙ ֶאת־כָּ ם ֹאתֵ֗ ֶכ֘ם ְלִציִצ֒ת ּוְרִאיֶת  לָּ

י ַוֲעִשיֶתַ֖  י ְלַבְבֶכםֶ֙ ְוַאֲחֵר  ֜תּורּו ַאֲחֵרָ֤ א־תָּ ָֹֽ ם ְול ֵ֑ ם ֹאתָּ
ּו  ַען ִתְזְכרָּ֔ ם: ְלַמ  ים ַאֲחֵריֶהָֽ ם ֹזִנַ֖ ם ֲאֶשר־ַאֶת֥ יֵניֶכָּ֔ ֵעָֽ

ם:  אֹלֵהיֶכָֽ ים ֵלָֽ ם ְקֹדִשַ֖ י ִוְהִייֶת֥ ֵ֑ ל־ִמְצֹותָּ ם ֶאת־כָּ ַוֲעִשיֶתַ֖
רֶ  אִתי ֶאְתֶכםֶ֙ ֵמֶא  ר הֹוֵצָ֤ ם ֲאֶשֶׁ֨ ֵהיֶכֵ֗ ' ֱאֹלָֽ י ה  ִים ֲאִנ֞ ץ ִמְצַרָּ֔

ם: י ֥ה' ֱאֹלֵהיֶכָֽ ים ֲאִנַ֖ ֶכַ֖ם ֵלאֹלִהֵ֑ לפסוק זה יש לצרף את   ִלְה֥יֹות לָּ

 [ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת כשהש"ץ מתפלל בקול רם הוא מסיים:] ֱאֶמת המלה

 

 ְוַעל]ֱאֶמת[ ְוַיִציב ְוָנכֹון ְוַקָים ְוָיָשר ְוֶנֱאָמן ְוטֹוב ַהָדָבר ַהֶזה ָעֵלינּו 
 ִיְשָרֵאל דֹורֹות ָכל ְוַעל, דֹורֹוֵתינּו ְוַעל ינּוָבנֵ  ַעל, ְוִאמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו

ֹּא ַיֲעבֹּר. ֱאֶמת  ,ֲעָבֶדיָך ַעל ָהִראשֹוִנים ְוַעל ָהַאֲחרֹוִנים ְלעֹוָלם ָוֶעד, חֹּק ְול
 נּוָאלֵ ִשְמְך גְ  ְלַמַעןֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו,  ה'ַאָתה הּוא שֶ 

 ֵאין ֱאֹלִהים זּוָלֶתָך. ְוִאמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ָת לְ ְכָגַא 
 

, ֶבָחָרָבה ְבתֹוכֹו ִביֵרםעֲ ַוַת , ְוִאמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִלְפֵני ָבַקְעָת  ףסּו ָים
ֹּאָלםּוִמשְֹּ  ִמיִמיָנם ָמהחֹו ָלֶהם ְוַהַּמִים  ףסּו ְבָים ַעְּמָך ֵפירֹוְד  ְוֶאת, מ

, דּוָךִיחֲ , רֹוְממּוָך, לּוָךְד גִ , ֵבְרכּוָך: ּוִמרָים ַאֲהרֹּן, המֹּשֶ  ִשְבחּו ָשם. ְעָת ִטבַ 
, ִמי ָכמָֹּכה ֶנְאָדר ה'ִמי ָכמָֹּכה ָבֵאִלם,  ,ַרָבה ְבִשְמָחה ַיַחד םכֻּלָ  ְוָאְמרּו

, ָתםרֹודֹו ְוַעל ֲעֵליֶהם ּוְבלִק  ָךכּוְת ּוַמלְ ַבקֶֹּדש, נֹוָרא ְתִהֹּלת, עֵֹּשה ֶפֶלא. 
 ִלֵבנּו ִיְשַמח ּובֹו נּוַמְלכֵ   'ה: ְוָאְמרּו הפֶ  ָּפצּו. ֵענּוִיְש  צּור ֶזה: ָאְמרּו ָלֵכן

 הּוא. ִיְשָרֵאל ְקדֹוש, ְשמֹו ְצָבאֹות ה' ֵלנּוגֹּאֲ . ִבישּוָעתו ֵננּוַקְר  ְוָתרּום
לָ  ְגָאֵלנּויִ   .ֲאלֹוְוגֹו ִיְשָרֵאל צּור, ה'ָתה ָברּוְך אַ  .ְשֵלָמה הְגאֻּ

 
נּו.  ל בָּ לֹום, ּוַפַחד ַבֵלילֹות ַאל ִיְמשָּ ה ְבשָּ לֹום ְונִָּקיצָּ ה ְבשָּ רּוְך ִנְשְכבָּ בָּ

ה  ֵאל, ְמַנֵחם ִציֹון ּובֹוֵנה ה'ַאתָּ ֵלינּו ְוַעל ַעמֹו ִיְשרָּ לֹום עָּ , ַהפֹוֵרש ֻסַכת שָּ
ִים. לָּ  ֶאת ְיִרּושָּ

ֱ

ֱ
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 ת העמידהתפיל

ָני, ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך.  ֲאדֹּ

  

, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ְוִאּמֹוֵתינּוָברּוְך ַאָתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 
ֱאֹלֵהי ָשָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה, ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֱאֹלֵהי ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹּב, 

 ָשַמִיםל ַהָגדֹול ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹוֵנה ָהאֵ  ,ֵואֹלֵהי ֵלָאה
 . דֹורוָ  דֹור ְבָכל ֵחנּוִמְבטָ  ,ְוִאּמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ּוָמֵגן נּוְמִגנֵ , ָוֶאֶרץ

 .ְוָשָרהָברּוְך ַאָתה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם 
 

 , ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִרידֶתָךזּולָ  ְוֵאין ָחָזק, ָכמֹוָך ְוֵאיןַאָתה ִגבֹור 

     .ַהָטל  :מיום א' של פסח ַהֶגֶשם. :משמיני עצרת

 . ְלהֹוִשיעַ  בְוַר ִתים ְמַכְלֵכל ַחִיים, ְמַחֵיה מֵ 

 ָברּוְך ַאָתה ה', ְמַחֵיה ַהֵּמִתים.

 
 .ֶדיָךִמַבְלעָ  ֱאֹלּהַ  ְוֵאין ְשֶמָך ְונֹוָראָקדֹוש ַאָתה 

 ַאָתה ה', ָהֵאל ַהָקדֹוש. ָברּוְך 
 

 .ִמתֹוָרָתְך ִביָנה ֵדנּוְוָלְמ , ְךָחֵננּו ֵדָעה ֵמִאָת 
 במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב מוסיפים כאן את נוסח ההבדלה:]

ְבַדְלת  ֵבין חֶֹּשְך ְלאֹור, ה הִּ   ַאת 
ש   ים, ֵבין ַהי ם ַלַיב  ים ְלַתְחתֹונִּ ֶעליֹונִּ ם ה   ה,ֵבין ַהַמיִּ

ת ְלֵשֶשת ְיֵמי ַהַמֲעֶשה, הֹור, ֵבין ַהַשב  ֵמא ַלט   ֵבין ַהט 
ֵאל ַלּגֹוֵים, ֵכן ה' ֱאלֹוֵהינּו  ר  שְֹּ ֵלינּו ֵבין יִּ ֵחל ע   ה 

לֹום,  אֵתנּו ְבש  ְקר  ֵאים לִּ ה ַהב   ֵשֶשת ְיֵמי ַהַמֲעשֶֹּ
ים ְבַתְלמּוד תֹו קִּ ל ֵחְטא ּוְמֻדב  כ  ים מִּ ֶתָך.ֲחסּוכִּ  ר 

 ָברּוְך ַאָתה ה', חֹוֵנן ַהָדַעת.
 

ֶדםה'ֲהִשיֵבנּו,    , ֵאֶליָך ְוָנשּוָבה, ַחֵדש ָיֵמינּו ְכֶקֶֽ

 ָברּוְך ַאָתה ה', ָהרֹוֶצה ִבְתשּוָבה.
 

 . ַרֲחֶמיָך ָרִביםֱאֹלֵהינּו, ִכי ָחָטאנּו, ִכי  ְסַלח ָלנּו

 ֹלַח.ְרֶבה ִלְס ּמַ ָברּוְך ַאָתה ה', הַ 
  

 ְרֵאה ְבָעְנֵינּו, ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּוְגָאֵלנּו ְלַמַען ְשֶמָך, 

 ָברּוְך ַאָתה ה',  גֹוֵאל ִיְשָרֵאל.
 

ֹּאת, ֲעֵננּו, ב  ה'ֲעֵננּו, בתענית צבור מוסיפים:  ה ַהז עֹונ  ְחנּו ֵעת ּוב  ה ֲאנ  ה ְגדֹול  ר  י ְבצ    ,כִּ
ֶמּנּו וְ  ֶניָך מִּ ְתעֲ ַאל ַתְסֵתר פ  ֵתנּו. לַ ְוַאל תִּ ּנ  ְתחִּ  ם, חּוַר ן וְ נּול ח  ה ה' ֵא ת  י ַא כִּ ם מִּ

ה ר  ל ֵעת עֹוֶנה ְבֵעת צ  יל ְבכ  ה  פֹוֶדה ּוַמצִּ ְצֲעקּותּוכ  כַ צּוק  ֶהם ַבַצר ה' ֶאל ב: ַויִּ  ל 
ְמצּוקֹוֵתיֶהם יֵלם.  מִּ ה ַיצִּ רּוְך  ַאת  ה.ה'ב  ר  עֹוֶנה ְבֵעת צ   , ה 
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 ה ְרפּוָאה ְלָכל ֲעלֶ , ְוַת ִמֶּמנּו ֵברַהעֲ  ַוֲאָנָחה ָיגֹון, ִלֵבנּו כאֹּבִמּמַ  ְרָפֵאנּו
 להזכיר שמות של חולים כאן[.  מנהגַמכֹוֵתינּו ]*

 .יםָברּוְך ַאָתה ה', רֹוֵפא חֹולִ 
 

ֹּאת ְלטֹוָבה בְ   ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה, כָ ָבֵרְך ָעֵלינּו ֶאת ַהָשָנה ַהז

  [המָ דַ אֲ י הָ נֵ ל ּפְ ן עַ צֹוַר בְ  ֶשםגֵ ן ֵת וְ  :מז' במרחשון]

 . ָיֵדינּו ְבַמֲעֵשה ְבָרָכה ןְוֵת , טּוֶבָך רֹותֵמאֹוצְ  עֹוָלם ְוָשַבע

 ָברּוְך ַאָתה ה', ְמָבֵרְך ַהָשִנים. 
 

 ְתַקע ְבשֹוָפר ָגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוָשא ֵנס ְלקיבוץ ָגלֻּיֹוֵתינּו, 

 נּו קֹוְמִמיּות ְבַאְרֵצנּו.ְותֹוִליכֵ 
  ָברּוְך ַאָתה ה', ְמַקֵבץ ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל.

 

 ָהִשיָבה שֹוְפֵטינּו ְכָבִראשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ְכַבְתִחָלה, 
 ְבִמְשָּפטה ּונָ מּוֶא בְ  ֶצֶדק ַוֲעִנֶייָךַעְּמָך בְ  טּוּפְ שיִ 

  .טְשּפָ ִּמ ָברּוְך ַאָתה ה', אֹוֵהב הַ 
 

 , ֵאיָנם עֹוד ּוְרָשִעים ָהָאֶרץ ִמן ַחָטִאים ִיַתּמּו
 .ְמֵהָרה ְתַעֵקר ּוַמְלכּות ָזדֹון

  ָברּוְך ַאָתה ה', ַמְכִניַע ֵזִדים.

 
 ִיְשָרֵאלית בֵ  ָךְּמ י עַ נֵ ְק ל זִ ם עַ חֵ ָר ְת 
 ְךי בָ חֵ ְט ֹול בכָ  חּוְמ שְֹּ יִ וְ   קדֶ צֶ י הַ ֵר ים גֵ ִר גֵ ל הַ עַ וְ 

 השואה יש המוסיפים:  ביום

ל ֵמֵאש, ה'ַנֵחם,  ה, אּוד ֻמצ  ית ַהְפֵליט  ֵאל, ְשֵארִּ ְשר   ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ַעְמָך יִּ

ם לּות  י ְבֶשֶבת ֲאבֹוֵתינּו ֶבַטח ְבג  כֹּל, ּגֹוי ַעז  כִּ ר מִּ ם ֲעֵליֶהם שֹוֵנא ַאְכז  ק 
ים נִּ ֵקן ְוַנַער לא  פ  ים ְלז  נִּ א פ  ש  ֹּא יִּ ַמר: ֲאֶשר ל  י חֹּן, ְוא 

ֵאל עֹוד. ְשר  ֵכר ֵשם יִּ ז  ֹּא יִּ ּגֹוי ְול יֵדם מִּ י ַעל ַחְלֵליֶהם,  ְלכּו ְוַנְכחִּ בִּ י לִּ בִּ לִּ
ה. -ֵמַעי ֵמַעי ַעל ַחְלֵליֶהם  נ  יּו ֻכל  ַלי ה  ֵחם, ע  ּנ  י ְלהִּ ה ַנְפשִּ  ּוֵמֲאנ 

י-ַעל-ְוַאף ֹּא ְישַ  ֵכן ְוַלְמרֹות ַהכֹּל-פִּ ֵאל ל ְשר   ֵקר,ֶנַצח יִּ

 
  יםיִק ִד צַ ח לַ טַ בְ ִמ ן ּועָ ְש ִמ  ה'ָברּוְך ַאָתה 

  

  אָת ַר בָ שֶ  ָךְמ לָ ל עֹועַ  ה' ֱאֹלֵהינּו ַרֵחם
 ָך, ל ירּוָשַלִים ִעיֶר , ְועַ ָךַעּמֶ  ִיְשָרֵאל ַעל

 ִדַברָת: ַכֲאֶשר ּוְשכֹון ְבתֹוָכה 
  ָלִיםָברּוְך ַאָתה ה' בֹוֵנה ְירּושָ 

 

ֵלנּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ַוֲעֵשה ְמֵהָרה ַבָקָשֵתנּו, ִכי ֵאל ַחנּון ְוַרחּום ְשַמע בקֹו
  ָברּוְך ַאָתה ה', שֹוֵמַע ְתִפָלה.   ָאָתה.

 

 יָךֶת נֹובְ ּו יָךנֶ ְרֵצה, ה' ֱאֹלֵהינּו, ּוְשכֹון ְבִציֹון ְוַיֲעבדּוָך בָ 
 ּוְצָדָקה ְשָּפטִּמ בְ  ִבירּוָשַלִים



  

 רביעית א'טיוטה  38
 

 
 המועד אומרים כאן-חודש ובחול-ראשב

 ,ֱֹלֵהינּוֱֵואֹלֵהיֱֲאבֹוֵתינּוְֱוִאּמֹוֵתינּואֱ 

 ַיֲעֶלהְֱוָיבואֱַיִגיַעְֱוֵיָרֶאה,ֱֵיָרֶצהְֱוִיָשַמע,

 ִיָזֵכרְֱוִיָפֵקד,ֱִזְכרֹוֵננּוֱּוִפְקדֹוֵננּו,ֱ

ָך,ְֱלָפֶניָךְֱלטֹוָבהֱּוְלַרֲחִמים,ְֱוִזְכרֹוןֱַעּמְֱ  ָך,ֱַאְרצ 

 יֹוםֱִמְקָראֱקֹוֶדשֱַהֶזה,ְֱביֹוםבְֱ

 רֹאׁשֱַהֹחֶדׁשחודש:ֱ-בראש

 ַחגֱַהַּמּצֹותבפסח:ֱֱֱֱֱֱֱֱ

ּכֹותֱבסוכות:ֱֱֱֱֱֱ  ַחגֱַהסֻּ

ֹלֵהינּו,ֱּוָפְקֵדנּוֱבֹוֱִלְבַרֱֱה'ַהֶזה.ֱֱָזְכֵרנּוֱבֹוְֱלטֹוָבה,ֱ יםֱָכהא  ֲחמִּ  ,ֱּוְלר 

 יֱֵאֶליָךֱֵעיֵנינּו,ֱ.ְֱוַרֵחםֱָעֵלינּוְֱוהֹוִׁשיֵענּו,ֱּכֱִנּוּכֱֵלְֱמֱָ

 ִּכיֱֵאלֱֶמֶלְךֱַחּנּוןְֱוַרחּוםֱָאָתהְֱלָבְדָךֱִנְקֵראָת.
 

 ִכי ֵביִתי ֵבית ְתִפָלה ִיָקֵרא ְלָכל ָהַעִּמים
 .ָנֲעבֹוד ְבִירָאה ֱשאֹוְתָךה',  ָברּוְך ַאָתה

 

 ינּו, ַעל ָכל מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵת 
 ַהטֹובֹות ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים ֶשְגַמלָתנּו ְוֶשָעִשיָת ִעָּמנּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו

 ְוִאּמֹוֵתינּו ִמְלָפֵנינּו. 
 
 בחנוכה, בפורים וביום העצמאות ממשיכים: 

ֶאיָך ּוְתשּועֹות כֹּ בחנוכה:   ֵסי ְפל  מֹוֵתינּום ֲאבֹוֵתיעִּ  ית  שִֹּּ ע  שֶ  יָךנֶ ה  ּוְכּנִּ  נּו ְואִּ

ה ע   ְמד  יו, ְכֶשע  נ  דֹול ַחְשמֹוַנאי ּוב  ֵהן ּג  ן כֹּ נ  ְתי ה ֶבן יֹוח  יֵמי ַמתִּ  ם יהֶ לֵ בִּ

ם ֵמֻחֵקי ְרצֹוֶנָך, יר  ֶתָך, ּוְלַהֲעבִּ ם תֹור  ה ְלַשְכח  ע  ְרש  ן ה  ו   ַמְלכּות י 

ֶהם ְבֵעת צ   ַמְדת  ל  ים ע  ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך ה  ם:ְוַאת  ת   ר 

ם; ת  ְקמ  ַקְמת  ֶאת נִּ ינ ם, נ  ם, ַדְנת  ֶאת דִּ יב   ַרְבת  ֶאת רִּ

ים,  ים ְבַיד ְמַעטִּ ים, ְוַרבִּ שִּ ים ְבַיד ַחל  בֹורִּ ַסְרת  ּגִּ  מ 

ים ְבַיד עֹוְסֵקי ת ֶמָך, ְוֵזדִּ דֹוש ְבעֹול  דֹול ְוק  ית  ֵשם ּג  שִּ ָך, ְלָך ע  ֶתֶֽ  ֹור 

ֵאל ְשר  ן ְכַהיֹום ַהֶזה.  ּוְלַעְמָך יִּ ה ּוֻפְרק  ה ְגדֹול  ית  ְתשּוע  שִּ  ע 

ֶשָך,  ְקד  ֲהרּו ֶאת מִּ יר ֵביֶתָך, ְוטִּ ְדבִּ ֶניָך לִּ אּו ב  ְך ב   ְוַאַחר כ 

ה ֵאלּו,  ְבעּו ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנֻכ  ְדֶשָך, ְוק  יקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ק  ְדלִּ  ְוהִּ

 יום הברכה[ממשיכים בסה. ]א  דַ הֹובְ ל ּולֵ הַ ב
 

ישּועֹות חַ   בפורים: ֶאיָך וִּ ֵסי ְפל  מֹוֵתינּו עִּ  ית  שִֹּּ ע  שֶ  ָךידֶ ס  ּוְכּנִּ  ם ֲאבֹוֵתינּו ְואִּ

ְרְדַכי וְ  יֵמי מ  ַמד ֲעֵליֶהם זֶ ן הַ מ  זְ בַ ּו לּוֵא ים ה  מִּ י  ֶאְסֵתר בְ בִּ  ה ְכֶשע 

יד, ַלֲהרֹּג ּוְלַאֵבד ֶא  ֵקש ְלַהְשמִּ ע ּובִּ ש  ר  ן ה  מ  ים, ה  ל ַהְיהּודִּ  ת כ 

ד,  ים, ְביֹום ֶאח  שִּ ֵקן, ַטף ְונ  ַּנַער ְוַעד ז   מִּ

ר,  ר, הּוא חֶֹּדש ֲאד  ש  ר ְלחֶֹּדש ְשֵנים ע  ש  ה ע  ְשֹלש   בִּ

תֹו,  ים ֵהַפְרת  ֶאת ֲעצ  ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך ה  בֹוז. ְוַאת  ם ל  ל   ּוְשל 

ְלַקְלת  ֶאת ַמֲחַשְבתֹו, ַוֲהֵשב ֹּאשֹו, ְוקִּ  ֹות  לֹו ְּגמּולֹו ְבר

ֵעץ.  ] יו ַעל ה  נ  לּו אֹותֹו ְוֶאת ב   ממשיכים בסיום הברכה[ְות 
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ישּועֹות שֶ  ביום העצמאות: ֶאיָך וִּ ֵסי ְפל    ית  שִּ ע  ּוְכּנִּ

י ה ַעְמ  ים, ְכֶשה  ַעמִּ ד ֵבין ה  ר ּוְמפֹּר  ֵאל ְמֻפז  ְשר   ָך יִּ

ד   ְבנֹות ֵמח  ים לִּ מּו ֲחלּוצִּ ֵאל ק  ְשר   ש ֶאת ֶאֶרץ יִּ

ֻליֹוֵתינּו.  ּה ֶאת ג   ְכֵדי ְלַקֵבץ ְבתֹוכ 

ה,  ְגֻאל  ה לִּ יֵדי שֹוא  ֲעקּו ְשרִּ  ּוְכֶשצ 

ְפֵניֶהם,   בֹות בִּ ְסְּגרּו ַשֲעֵרי ֶאֶרץ א   ְונִּ

ֵאל עֹוד.  ְשר  ֵכר ֵשם יִּ ז  ֹּא יִּ ּגֹוי, ֶשל יֵדנּו מִּ ים ְלַהְכחִּ מּו חמישה ַעמִּ ז ק    א 

ם,  ת  ר  ֶהם ְבֵעת צ  ַמְדת  ל  ים ע  ַרבִּ ה ְבַרֲחֶמיָך ה   ְוַאת 

ם.   ב  ַזְקת  ֶאת לִּ ם, ְוחִּ יב   ַרְבת  ֶאת רִּ

ֶרץ.   א  ן ה  אֹוֵיב מִּ ְבאֹות ה  ה ְוגְֹּרשּו צִּ ה ְּגדֹול  ְפֵלט  ים לִּ רִּ ְפְתחּו ְשע   ְונִּ

נֹות ְבַאְרֵצנּו,  ב  ְבנֹות ּוְלהִּ ֶניָך לִּ אּו ב   ּוב 

ֵתנּו,וְ  ינ  ְמדִּ אּות בִּ יזּו ַעְצמ  ְכרִּ אּות ַהֶזה  הִּ ַעְצמ  ְבעּו ֶאת יֹום ה   ְוק 

דֹול  ְמָך ַהּג  ְשמַֹּח בֹו ּוְלהֹודֹות בֹו ְלשִּ  ממשיכים בסיום הברכה[].הא  דַ הֹובְ ל ּולֵ הַ בלִּ
 

מֹוֶדה/מֹוָדה מנהג להוסיף דבר אישי שמודים עליו במילים אלו: ]
ּוִרים ְבָיֶדָך, ְוַעל ִנְשָמִתי ַהְּפקּוָדה ָלְך, ְוַעל ִנֶסיָך ֶשְבָכל אני ַעל ַחַיי ַהְּמס

יֹום ִעִּמי, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל ֵעת, ֶעֵֶרב ָובֶֹּקר ְוָצֳהָרִים. ועל 
 [ .מוסיפים תודות אישיות ..... 

 
 ָעֵדנּו.ַחְסְדָך ה' ִיְס  -ְוִאם ָאַמְרנּו ָמָטה ַרְגֵלנּו 

 ָברּוְך ַאָתה ה', ַהטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות.
 

ֵבי ֵתֵבלְוַעל  , ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶּמָך,ְשלֹוְמָךִשים  ל יֹושְׁ  כָֻּלנּו ְתָבְרֵכנּו ְוֵכן כָּ
 ָשלֹום.הַ  ְועֹוֶשה ַהְבָרכֹות עֹוןְמ ָברּוְך ַאָתה ה',  .לֹוםְבשָ 

 

 ֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי וְ 
 :אלו  ניתן להוסיף תפילה אישית בפרידה מן העמידה כגון

ַאָתה הּוא ה'  ְלַבֶדָך ַאָתה ָעִשיָת ֶאת ַהָשַמִים ְשֵמי ַהָשַמִים ְוָכל ְצָבָאם 
 :ָתה ְמַחֶיה ֶאת כָֻּלםָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶשר ָעֶליָה ַהַיִּמים ְוָכל ֲאֶשר ָבֶהם ְוַא 

ַאָתה הּוא ה'  ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ָבַחְרָת ְבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַכְשִדים 
 ֶאת ָנַתִתי ְלַזְרֲעָךְוַשְמָת ְשמֹו ַאְבָרָהם: ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך: 

ֹּאת ָהָאֶרץ  ָרצֹון ְיִהי ֵכן  1.'ָנַתִתי ַזרֵעְךלְ ': ָשָרה ֶאת ַגם ְלַהְבִטיחַ  ַהז
, ָחֵננּוְוֱשְת  ָקרֵבנּוְת שֱ , ְוִאּמֹוֵתינּו ֲאבֹוֵתינּו ֶוֱאֹלֵהיֱאֹלֵהינּו   'ה ִמְלָפֶניָך

 ְרצֹוְנָך ַלֲעשֹות, ְוִלישּוָעְתָך ְלַאֲהָבְתָך ַעְּמָך ִלְרצֹוְנָך ִיְשָרֵאל ְוָכל ֲאַנְחנּו
 , יחשכל טוב )בובר( בראשית פרק טוי  מדרש על פ 1 ...ִכְרצֹוֵננּו

, ְוֵריעּות ְוָשלֹום ְוַאחָוה ֲאַהָבה בפּוֵרינּו ֶשְתָשֵכןֱאֹלֵהינּו  ה' ִמְלָפֶניָך ָרצון ִיִהי
 ְבַגן ֶחלֵקנּו ִיםְוָתשֹּ , ְוִתְקָוה ֲאַחִרית סֹוֵפנּו ְותְצִליחַ , ְבַתלִמיִדים ְגבּוֵלנּו ֶבהְר ְוַת 

 ְלָבֵבנּו ִיחּול ְוִנְמָצא םְוַנְשִכי, ְבעֹוָלֶמָך טֹוב ְוֵיֶצר טֹוב ָחֵברבְ  קֵננּוְוַת , ֵעֶדן
ֹּא, ְשֶמָך ֶאת ְלִירָאה ]רבי אלעזר בתר דמסיים צלותיה  ..ְלטֹוָבה ָנְפֵשנּו קֹוַרת ְלָפֶניָך ְוָתב
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב[ אמר הכי...

 

 ֵסֶדר ְסִפיַרת ָהעֱֶֹמר
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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 

שבעה מחזורים של  -ות היובל קציר השעורה ועד חג השבועות. חמישים הימים מקבילים לחמישים שנ

ולמספר חמישים יש משמעות מיוחדת.  מלכתחילה היתה כנראה חשיבות רבה לספירה, מפני שלא  -שבע 

ניתן תאריך לחג השבועות.  מאוחר יותר, כאשר חז"ל קבעו שו' בסיון הוא יום מתן תורה, נעשתה 

היתה בו. זוהי גם משמעות הספירה הספירה לחלק ממנהג המגביר את הציפיה ליום הקדוש ולהתגלות ש

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 

ת.  בתקופות מאוחרות יותר, אולי בסוף האלף הראשון , לקבל עלינו את עול המצוו ה'להיות עבדים ל

לספירה הכללית, צוינה התקופה כתקופת אבל המזכירה אסונות שונים שהתרחשו בתולדות עמנו החל מן 

 התקופה הרומית.

זֶֻמֶנת  נָּה ּומְׁ ן|מּוכָּ זֻמָּ ן ּומְׁ ִני מּוכָּ  ִהנְׁ
ֹעֶמר,  ִפיַרת הָּ ַות ֲעֵשה ֶשל סְׁ ַקֵים ִמצְׁ  לְׁ

מֹו שֶ  ה: כְׁ תּוב ַבתֹורָּ  כָּ
ה,  נּופָּ ת, ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהתְׁ ֳחַרת ַהַשבָּ ֶכם ִממָּ ֶתם לָּ ַפרְׁ  ּוסְׁ

רּו ֲחִמִשים יֹום,  פְׁ ִביִעת ִתסְׁ ת ַהשְׁ ֳחַרת ַהַשבָּ ֶיינָּה. ַעד ִממָּ ִמיֹמת ִתהְׁ תֹות תְׁ  ֶשַבע ַשבָּ
ה ַלייָּ. שָּ ה ֲחדָּ חָּ ֶתם ִמנְׁ ַרבְׁ ִהקְׁ ֵלינּו,  ה'ִוִִיִהי ֹנַעם  וְׁ  ֱאֹלֵהינּו עָּ

ֵנהּו. ֵלינּו, ּוַמֲעֵשה יֵָּדינּו כֹונְׁ נָּה עָּ  ּוַמֲעֵשה יֵָּדינּו כֹונְׁ
 

ה  רּוְך ַאתָּ ֹעֶמר. ה'בָּ ִפיַרת הָּ נּו ַעל סְׁ ִצּוָּ יו וְׁ ֹותָּ ִמצְׁ נּו בְׁ שָּ ם, ֲאֶשר ִקדְׁ עֹולָּ  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
 טז בניסן, א' של חול המועד

ֹעֶמר.ַהי ד בָּ  ֹום יֹום ֶאחָּ
 יז בניסן, ב' של חול המועד

ֹעֶמר. ֵני יִָּמים בָּ  ַהיֹום שְׁ
 יח בניסן, ג' של חול המועד

ֹעֶמר. ה יִָּמים בָּ ֹלשָּ  ַהיֹום שְׁ
 יט בניסן, ד' של חול המועד

ֹעֶמר. ה יִָּמים בָּ עָּ בָּ  ַהיֹום ַארְׁ
 של חול המועד   ה'כ בניסן, 

ה יִָּמ  ֹעֶמר.ַהיֹום ֲחִמשָּ  ים בָּ
 

 כא בניסן, שביעי של פסח

ֹעֶמר. ה יִָּמים בָּ  ַהיֹום ִששָּ
 כב בניסן, מוצאי יום טוב

ֹעֶמר. ד בָּ בּוַע ֶאחָּ ה יִָּמים ֶשֵהם שָּ עָּ  ַהיֹום ִשבְׁ
 כג בניסן

ֹעֶמר. ד בָּ יֹום ֶאחָּ ד וְׁ בּוַע ֶאחָּ מֹונָּה יִָּמים ֶשֵהם שָּ  ַהיֹום שְׁ
 כד בניסן 

ה עָּ ֹעֶמר. ַהיֹום ִתשְׁ ֵני יִָּמים בָּ ד ּושְׁ בּוַע ֶאחָּ  יִָּמים ֶשֵהם שָּ
 כה בניסן

ֹעֶמר. ה יִָּמים בָּ ֹלשָּ ד ּושְׁ בּוַע ֶאחָּ ה יִָּמים ֶשֵהם שָּ רָּ  ַהיֹום ֲעשָּ
 כו בניסן 
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ֹעֶמר. ה יִָּמים בָּ עָּ בָּ ַארְׁ ד וְׁ בּוַע ֶאחָּ ר יֹום ֶשֵהם שָּ שָּ  ַהיֹום ַאַחד עָּ
 כז בניסן  

ֵנים עָּ  ֹעֶמר.ַהיֹום שְׁ ה יִָּמים בָּ ד ַוֲחִמשָּ בּוַע ֶאחָּ ר יֹום ֶשֵהם שָּ  שָּ
 כח בניסן 

ֹעֶמר. ה יִָּמים בָּ ִששָּ ד וְׁ בּוַע ֶאחָּ ר יֹום ֶשֵהם שָּ שָּ ה עָּ ֹלשָּ  ַהיֹום שְׁ
 כט בניסן 

ֹעֶמר. בּועֹות בָּ ֵני שָּ ר יֹום ֶשֵהם שְׁ שָּ ה עָּ עָּ בָּ  ַהיֹום ַארְׁ
 ל' בניסן, א' דראש חודש

ֹעֶמר.ַהיוֹ  ד בָּ יֹום ֶאחָּ בּועֹות וְׁ ֵני שָּ ר יֹום ֶשֵהם שְׁ שָּ ה עָּ  ם ֲחִמשָּ
 א' באייר, ב' דראש חודש

ֹעֶמר.  ֵני יִָּמים בָּ בּועֹות ּושְׁ ֵני שָּ ר יֹום ֶשֵהם שְׁ שָּ ה עָּ  ַהיֹום ִששָּ
 ב' באייר 

ה יִָּמ  ֹלשָּ בּועֹות ּושְׁ ֵני שָּ ר יֹום ֶשֵהם שְׁ שָּ ה עָּ עָּ ֹעֶמר. ַהיֹום ִשבְׁ  ים בָּ
 ג' באייר

ֹעֶמר. ה יִָּמים בָּ עָּ בָּ ַארְׁ בּועֹות וְׁ ֵני שָּ ר יֹום ֶשֵהם שְׁ שָּ מֹונָּה עָּ  ַהיֹום שְׁ
 ד' באייר 

ֹעֶמר. ה יִָּמים בָּ בּועֹות ַוֲחִמשָּ ֵני שָּ ר יֹום ֶשֵהם שְׁ שָּ ה עָּ עָּ  ַהיֹום ִתשְׁ
 באייר, יום העצמאות   ה'

ִרים יֹום ֶשֵהם ֹעֶמר. ַהיֹום ֶעשְׁ ה יִָּמים בָּ ִששָּ בּועֹות וְׁ ֵני שָּ  שְׁ
 ו' באייר

ֹעֶמר. בּועֹות בָּ ה שָּ ֹלשָּ ִרים יֹום ֶשֵהם שְׁ ֶעשְׁ ד וְׁ  ַהיֹום ֶאחָּ
 ז' באייר

ֹעֶמר. ד בָּ יֹום ֶאחָּ בּועֹות וְׁ ה שָּ ֹלשָּ ִרים יֹום ֶשֵהם שְׁ ֶעשְׁ ַנִים וְׁ  ַהיֹום שְׁ
 ח' באייר 

ִר  ֶעשְׁ ה וְׁ ֹלשָּ ֹעֶמר. ַהיֹום שְׁ ֵני יִָּמים בָּ בּועֹות ּושְׁ ה שָּ ֹלשָּ  ים יֹום ֶשֵהם שְׁ
 ט' באייר

ֹעֶמר.  ה  יִָּמים בָּ ֹלשָּ בּועֹות ּושְׁ ה שָּ ֹלשָּ ִרים יֹום ֶשֵהם שְׁ ֶעשְׁ ה וְׁ עָּ בָּ  ַהיֹום ַארְׁ
 י' באייר 

ה יִָּמ  עָּ בָּ ַארְׁ בּועֹות וְׁ ה שָּ ֹלשָּ ִרים יֹום ֶשֵהם שְׁ ֶעשְׁ ה וְׁ ֹעֶמר. ַהיֹום ֲחִמשָּ  ים בָּ
 יא באייר

ֹעֶמר.  ה יִָּמים בָּ בּועֹות ַוֲחִמשָּ ה שָּ ֹלשָּ ִרים יֹום ֶשֵהם שְׁ ֶעשְׁ ה וְׁ  ַהיֹום ִששָּ
 יב באייר 

ֹעֶמר.  ה יִָּמים בָּ ִששָּ בּועֹות וְׁ ה שָּ ֹלשָּ ִרים יֹום ֶשֵהם שְׁ ֶעשְׁ ה וְׁ עָּ  ַהיֹום ִשבְׁ
 יג באייר 

ִרים ֶעשְׁ מֹונָּה וְׁ ֹעֶמר. ַהיֹום שְׁ בּועֹות בָּ ה שָּ עָּ בָּ  יֹום ֶשֵהם ַארְׁ
 יד באייר, פסח שני

ֹעֶמר.  ד בָּ יֹום ֶאחָּ בּועֹות וְׁ ה שָּ עָּ בָּ ִרים יֹום ֶשֵהם ַארְׁ ֶעשְׁ ה וְׁ עָּ  ַהיֹום ִתשְׁ
 טו באייר

ֹעֶמר. ֵני יִָּמים בָּ בּועֹות ּושְׁ ה שָּ עָּ בָּ ֹלִשים יֹום ֶשֵהם ַארְׁ  ַהיֹום שְׁ
 טז באייר

ֹעֶמר. ַהיֹום  ה יִָּמים בָּ ֹלשָּ בּועֹות ּושְׁ ה שָּ עָּ בָּ ֹלִשים יֹום ֶשֵהם ַארְׁ ד ּושְׁ  ֶאחָּ
 יז באייר

ֹעֶמר.  ה יִָּמים בָּ עָּ בָּ ַארְׁ בּועֹות וְׁ ה שָּ עָּ בָּ ֹלִשים יֹום ֶשֵהם ַארְׁ ַנִים ּושְׁ  ַהיֹום שְׁ
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 יח באייר, ל"ג בעומר

בָּ  ֹלִשים יֹום ֶשֵהם ַארְׁ ה ּושְׁ ֹלשָּ ֹעֶמר.ַהיֹום שְׁ ה יִָּמים בָּ בּועֹות ַוֲחִמשָּ ה שָּ  עָּ
 יט באייר

ֹעֶמר.   ה יִָּמים בָּ ִששָּ בּועֹות וְׁ ה שָּ עָּ בָּ ֹלִשים יֹום ֶשֵהם ַארְׁ ה ּושְׁ עָּ בָּ  ַהיֹום ַארְׁ
 כ באייר

ֹעֶמר. בּועֹות בָּ ה שָּ ֹלִשים יֹום ֶשֵהם ֲחִמשָּ ה ּושְׁ  ַהיֹום ֲחִמשָּ
 כא באייר 

ֹעֶמר. ַהיֹום ִששָּ  ד בָּ יֹום ֶאחָּ בּועֹות וְׁ ה שָּ ֹלִשים יֹום ֶשֵהם ֲחִמשָּ  ה ּושְׁ
 כב באייר  

ֹעֶמר. ֵני יִָּמים בָּ בּועֹות ּושְׁ ה שָּ ֹלִשים יֹום ֶשֵהם ֲחִמשָּ ה ּושְׁ עָּ  ַהיֹום ִשבְׁ
 כג באייר 

ֹלשָּ  בּועֹות ּושְׁ ה שָּ ֹלִשים יֹום ֶשֵהם ֲחִמשָּ מֹונָּה ּושְׁ ֹעֶמר. ַהיֹום שְׁ  ה יִָּמים בָּ
 כד באייר

ֹעֶמר. ה יִָּמים בָּ עָּ בָּ ַארְׁ בּועֹות וְׁ ה שָּ ֹלִשים יֹום ֶשֵהם ֲחִמשָּ ה ּושְׁ עָּ  ַהיֹום ִתשְׁ
 כה באייר

ֹעֶמר. ה יִָּמים בָּ בּועֹות ַוֲחִמשָּ ה שָּ ִעים יֹום ֶשֵהם ֲחִמשָּ בָּ  ַהיֹום ַארְׁ
 כו באייר

ִעים יֹום  בָּ ַארְׁ ד וְׁ ֹעֶמר.  ַהיֹום ֶאחָּ ה יִָּמים בָּ ִששָּ בּועֹות וְׁ ה שָּ  ֶשֵהם ֲחִמשָּ
 כז באייר

ֹעֶמר. בּועֹות בָּ ה שָּ ִעים יֹום ֶשֵהם ִששָּ בָּ ַארְׁ ַנִים וְׁ  ַהיֹום שְׁ
 כח באייר, יום ירושלים

ֹעֶמר.  ד בָּ יֹום ֶאחָּ בּועֹות וְׁ ה שָּ ִעים יֹום ֶשֵהם ִששָּ בָּ ַארְׁ ה וְׁ ֹלשָּ  ַהיֹום שְׁ
 ירכט באי

ֹעֶמר.  ֵני יִָּמים בָּ בּועֹות ּושְׁ ה שָּ ִעים יֹום ֶשֵהם ִששָּ בָּ ַארְׁ ה וְׁ עָּ בָּ  ַהיֹום ַארְׁ
 

 א בסיון, ליל ראש חודש

ֹעֶמר.  ה יִָּמים בָּ ֹלשָּ בּועֹות ּושְׁ ה שָּ ִעים יֹום ֶשֵהם ִששָּ בָּ ַארְׁ ה וְׁ  ַהיֹום ֲחִמשָּ
 ב' בסיון 

ִעים יוֹ  בָּ ַארְׁ ה וְׁ ֹעֶמר. ַהיֹום ִששָּ ה יִָּמים בָּ עָּ בָּ ַארְׁ בּועֹות וְׁ ה שָּ  ם ֶשֵהם ִששָּ
 ג' בסיון 

ֹעֶמר.  ה יִָּמים בָּ בּועֹות ַוֲחִמשָּ ה שָּ ִעים יֹום ֶשֵהם ִששָּ בָּ ַארְׁ ה וְׁ עָּ  ַהיֹום ִשבְׁ
 ד' בסיון 

ה יִָּמים בָּ  ִששָּ בּועֹות וְׁ ה שָּ ִעים יֹום ֶשֵהם ִששָּ בָּ ַארְׁ מֹונָּה וְׁ  ֹעֶמר. ַהיֹום שְׁ
 בסיון, ערב שבועות  ה'

ֹעֶמר. בּועֹות בָּ ה שָּ עָּ ִעים יֹום ֶשֵהם ִשבְׁ בָּ ַארְׁ ה וְׁ עָּ  ַהיֹום ִתשְׁ

ֶתָך,  ֵרְך ֶאת ַנֲחלָּ ה ֶאת ַעֶמָך ּובָּ ם.  הֹוִשיעָּ עֹולָּ ֵאם ַעד הָּ ַנשְׁ ֵעם וְׁ  ּורְׁ
ֵני  ִתי ִלפְׁ ַחַננְׁ ַרי ֵאֶלה, ֲאֶשר ִהתְׁ בָּ יּו דְׁ ִיהְׁ ֹרבִ ה'וְׁ ה,  ה'ים ֶאל , קְׁ לָּ יְׁ לָּ ם וָּ  ֱאֹלֵהינּו יֹומָּ

יֹומֹו.  ַבר יֹום בְׁ ֵאל, דְׁ רָּ ַפט ַעמֹו ִישְׁ דֹו ּוִמשְׁ ַפט ַעבְׁ  ַלֲעשֹות ִמשְׁ
ָאֶרץ ִכי  ל ַעֵמי הָּ ַמַען ַדַעת כָּ ֱאֹלִהים, ֵאין עֹוד. ה'לְׁ  הּוא הָּ

 

 ניתן להוסיף עלינו בסוף התפילה לפני הסיום

ַשֵבַח לַ  ֵלינּו לְׁ ֵראִשית, עָּ יֹוֵצר בְׁ ה לְׁ ֻדלָּ ֵתת גְׁ  ֲאדֹון ַהֹכל, לָּ



  

 רביעית א'טיוטה  43
 

צֹות ֶשלֹו ק ֲארָּ גֹוֵיי הָּ נּו כְׁ שָּ לֹו קעָּ ה, וְׁ מָּ ֲאדָּ חֹות הָּ פְׁ ִמשְׁ נּו כְׁ מָּ ֹלאכ ֶשלֹא /שָּ  כוְׁ

ל ֲהמֹונָּם.  ֶשלֹו ק כָּ ֵלנּו כְׁ גֹורָּ ֶהם וְׁ ֵקנּו כָּ ם ֶחלְׁ  כֶשלֹא /שָּ

יו  ֵשם ֱאֹלהָּ כּו ִאיש בְׁ ַעִמים ֵילְׁ ל הָּ  ִכי כָּ

נּו ֵנֵלְך ֵשם ַוֲאַנחְׁ ֶעד,    'ה בְׁ ם וָּ עֹולָּ  ֱאֹלֵהינּו לְׁ

ִכים,  לָּ ֵכי ַהמְׁ ֵני ֶמֶלְך ַמלְׁ ַתֲחִוים ּומֹוִדים ִלפְׁ ִעים ּוִמשְׁ  כֹורְׁ

ֹיֵסד ָאֶרץ,  ַמִים וְׁ רּוְך הּוא, ֶשהּוא נֹוֶטה שָּ דֹוש בָּ  ַהקָּ

רֹוִמים. ֵהי מְׁ בְׁ גָּ ִכיַנת ֻעזֹו בְׁ ַמִים ִמַמַעל, ּושְׁ רֹו ַבשָּ קָּ  ּומֹוַשב יְׁ

 

תֹו,   הּוא ֱאֹלֵהינּו, ֵאין עֹוד. ֵכנּו, ֶאֶפס זּולָּ  ֱאֶמת ַמלְׁ

ֶבָך,  בָּ תָּ ַהיֹום ַוֲהֵשֹבתָּ ֶאל לְׁ יַָּדעְׁ תֹו: וְׁ תֹורָּ תּוב בְׁ  ַככָּ

ַחת: ֵאין עֹוד.  'הִכי  ָאֶרץ ִמתָּ ַעל הָּ ַמִים ִמַמַעל וְׁ ֱאֹלִהים ַבשָּ  הּוא הָּ

ָך,  ַקֶּוה לְׁ ֶאֶרת ֻעֶזָך:  ה'ַעל ֵכן נְׁ ִתפְׁ ה בְׁ ֵהרָּ אֹות מְׁ  ֱאֹלֵהינּו, ִלרְׁ

ַהֲעִביר ִגלּו כּות ַשַדי, לְׁ ַמלְׁ ם בְׁ ַתֵקן עֹולָּ ָאֶרץ, לְׁ  ִלים ִמן הָּ

ֵעי ָאֶרץ.  ל ִרשְׁ נֹות ֵאֶליָך כָּ ַהפְׁ ֶמָך; לְׁ אּו ִבשְׁ רְׁ ר ִיקְׁ שָּ ֵני בָּ ל בְׁ כָּ  וְׁ

ֶעד.  ם וָּ עֹולָּ ה לְׁ ֵהרָּ ֹלְך ֲעֵליֶהם מְׁ ִתמְׁ כּוֶתָך, וְׁ ם ֶאת ֹעל ַמלְׁ לּו ֻכלָּ  ִויַקבְׁ

ֹלְך  ֵמי ַעד ִתמְׁ עֹולְׁ ָך ִהיא, ּולְׁ כּות ֶשלְׁ בֹוד. ִכי ַהַמלְׁ כָּ  בְׁ

ֶתָך:  תֹורָּ תּוב בְׁ ֶעד.  'הַככָּ ם וָּ ֹעלָּ ֹלְך לְׁ  ִימְׁ

יָּה  הָּ ֶנֱאַמר: וְׁ ָאֶרץ,  ה'וְׁ ל הָּ ֶמֶלְך ַעל כָּ  לְׁ

ֶיה  ד. 'הַביֹום ַההּוא ִיהְׁ מֹו ֶאחָּ ד ּושְׁ  ֶאחָּ
]להחלפה בין לא ולו במקרא ראה מזמור ק' ועוד עשרות דוגמאות, ותודה לרב אסטבאן גוטפריד 

 מבית תפילה ישראלי[

 
 שחייב לומר קדיש ניתן לומר כאן קדיש יתום: יחיד

 ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדש ְשֵמּה ַרָבא, ]הקהל עונה: ָאֵמן[
 ְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
 ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל, 

  ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב,
 ]הקהל עונה: ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא.[

 
 ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשא 

ְדָשא ְבִריְך הּוא,   ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל ְשֵמּה ְדקֻּ
 ְבִריְך הּוא[ ]הקהל עונה:

 ְלֵעָלא ְלֵעָלא ִמן ָכל 
ְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא   ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא, תֻּ

 ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]הקהל עונה: ָאֵמן[
 

 ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא ְוַחִיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל, 
 ֵמן. ]הקהל עונה: ָאֵמן[ְוִאְמרּו אָ 

 עֶֹּשה הָשלֹום  ִבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל, 
 ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]הקהל עונה: ָאֵמן[
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 ניתן לבחור קטעים לסיום התפילה כל יום   סיום התפילה

ָזתֹו ּוָמַכר ָאִחיָך ָימּוְך ִכי  ִמְמַכר ֵאת ְוָגַאל ֵאָליו רֹּבַהָק  גֲֹּאלֹו ּוָבא ֵמֲאחֻּ
 ֲאֶשר ָשִדי ֶאת ְלָך ְקֵנה ֵלאמֹּר ֵאֶליָך ָבא דְֹּדָך ַשלֻּם ֶבן ֲחַנְמֵאל ִהֵנה :ָאִחיו

ָלה ִמְשַּפט ְלָך ִכי ַבֲעָנתֹות  ֲחַנְמֵאל ֵמֵאת ַהָשֶדה ֶאת ָוֶאְקֶנה :ִלְקנֹות ַהְגאֻּ
ִדי ֶבן  ִיָקנּו עֹוד ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות' ה ָאַמר כֹּה ִכי ... ַבֲעָנתֹות ֲאֶשר דֹּ

ֹּאת ָבָאֶרץ ּוְכָרִמים ְוָשדֹות ָבִתים  ֵמֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ֶאת ַעְּמָך ֶאת ַותֵֹּצא: ַהז
 :ָגדֹול ּוְבמֹוָרא ְנטּוָיה ּוְבֶאְזרֹועַ  ֲחָזָקה ּוְבָיד ּוְבמֹוְפִתים ְבאֹּתֹות ִמְצָרִים

ֹּאת ָהָאֶרץ ֶאת ֶהםלָ  ַוִתֵתן  ָזַבת ֶאֶרץ ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבֹוָתם ִנְשַבְעָת  ֲאֶשר ַהז
 :ּוְדָבש ָחָלב

 
ְצִרים ָקְראּו יֹום ֶיש ִכי  :ֱאֹלֵהינּו' ה ֶאל ִציֹון ְוַנֲעֶלה קּומּו ֶאְפָרִים ְבַהר נֹּ
ֹּאש ְוַצֲהלּו ִשְמָחה ְלַיֲעקֹּב ָרנּו' ה ָאַמר כֹּה ִכי  ַהְללּו ַהְשִמיעּו גֹוִיםהַ  ְבר

 ֵמֶאֶרץ אֹוָתם ֵמִביא ִהְנִני :ִיְשָרֵאל ְשֵאִרית ֵאת ַעְּמָך  ֶאת' ה הֹוַשע ְוִאְמרּו
ֶלֶדת ָהָרה ּוִפֵסחַ  ִעֵּור ָבם ָאֶרץ ִמַיְרְכֵתי ְוִקַבְצִתים ָצפֹון  ָגדֹול ָקָהל ַיְחָדו ְויֹּ

 ַמִים ַנֲחֵלי ֶאל אֹוִליֵכם אֹוִביֵלם ּוְבַתֲחנּוִנים ָיבֹּאּו ִבְבִכי :ֵהָנה ָישּובּו
ֹּא ָיָשר ְבֶדֶרְך  :הּוא ְבכִֹּרי ְוֶאְפַרִים ְלָאב ְלִיְשָרֵאל ָהִייִתי ִכי ָבּה ִיָכְשלּו ל
 ְיַקְבֶצנּו ִיְשָרֵאל ְמָזֵרה ְוִאְמרּו ִמֶּמְרָחק ָבִאִיים ְוַהִגידּו גֹוִים' ה ְדַבר ִשְמעּו

 :ִמֶּמנּו ָחָזק ִמַיד ּוְגָאלֹו ַיֲעקֹּב ֶאת' ה ָפָדה ִכי :ֶעְדרֹו ְכרֶֹּעה ְשָמרֹוּו
 

ְוֶאל ֵבית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹּב   ה'ְוָהְלכּו גֹוִים ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר 
ָתיו ִכי ִמִציֹון ֵתֵצא תֹוָר    ה'ה ּוְדַבר ְויֹוֵרנּו ִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבאְֹּרחֹּ

ִמים ַעד ָרחֹוק  ִמירּוָשָלִם: ְוָשַפט ֵבין ַעִּמים ַרִבים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעצֻּ
ֹּא ִיְשאּו גֹוי ֶאל גֹוי  ְוִכְתתּו ַחְרבֵֹּתיֶהם ְלִאִתים ַוֲחִניתֵֹּתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ל

ֹּא ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמה: ְוָיְשבּו ִאיש ַתַחת גַ  ְפנֹו ְוַתַחת ְתֵאָנתֹו ְוֵאין ֶחֶרב ְול
ְצָבאֹות ִדֵבר: ִכי ָכל ָהַעִּמים ֵיְלכּו ִאיש ְבֵשם ֱאֹלָהיו   ה'ַמֲחִריד ִכי ִפי 

 ֱאֹלֵהינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ה'ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְבֵשם 
 

ֹּא ְתַכֶלה ְּפַאת ָשְדָך ִלְקצֹּר וְ  ְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם ל ֶלֶקט ְקִציְרָך ּוְבקֻּ
ֹּא ְתַלֵקט: ב  ל ֹּא ְתַלֵקט ֶלָעִני ְוַלֵגר ַתֲעזֹּ ֹּא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַכְרְמָך ל ְוַכְרְמָך ל

ֹּא ְתַשְקרּו ִאיש  אָֹּתם ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם: ֹּא ְתַכֲחשּו ְול ֹּא ִתְגנֹּבּו ְול ל
ֹּא ִתָשְבעּו ִבְשִמי ַלָשֶקר ְוִחַלְלָת  ֹּא ַבֲעִמיתֹו: ְול  ֶאת ֵשם ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה': ל

ֹּא  ֹּא ָתִלין ְּפעַֻּלת ָשִכיר ִאְתָך ַעד בֶֹּקר: ל ֹּא ִתְגזֹּל ל ַתֲעשֹּק ֶאת ֵרֲעָך ְול
ֹּא ַתֲעשּו  ֹּא ִתֵתן ִמְכשֹּל ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה': ל ְתַקֵלל ֵחֵרש ְוִלְפֵני ִעֵּור ל

ֹּא ִתָשא ְפנֵ  ֹּא ֶתְהַדר ְּפֵני ָגדֹול ְבֶצֶדק ִתְשּפֹּט ֲעִמיֶתָך: ָעֶול ַבִּמְשָּפט ל י ָדל ְול
ֹּא ִתְשָנא ֶאת  ֹּא ַתֲעמֹּד ַעל ַדם ֵרֶעָך ֲאִני ה': ל ֹּא ֵתֵלְך ָרִכיל ְבַעֶּמיָך ל ל

ֹּא ִתקֹּם  ֹּא ִתָשא ָעָליו ֵחְטא: ל ָאִחיָך ִבְלָבֶבָך הֹוֵכַח תֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְול
ֹּא ִתטֹּר   ֶאת ְבֵני ַעֶּמָך ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ה':ְול


