ערבית

)אשכנז(

וְ הוּא ַרחוּם יְ ַכ ֵפּר ָעון וְ לא יַ ְשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב
יעהַ .ה ֶמּ ֶלְך
הושׁ ָ
ִ
ַאפּו וְ לא יָ ִעיר ָכּל ֲח ָמתו :ה'
יַ ֲענֵ נוּ ְביום ָק ְר ֵאנוּ:

ברְך:
ָבּ ְרכוּ ֶאת יי ַה ְמ ָ
עולם וָ ֶעד:
ברְך ְל ָ
ָבּרוְּך יי ַה ְמ ָ
להינוּ ֶמלֶ ְך ָהעולָ ם ֲא ֶשׁר ִבּ ְד ָברו
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ֱא ֵ
פּות ַח ְשׁ ָע ִרים ִוּב ְתבוּנָ ה
ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים ְבּ ָח ְכ ָמה ֵ
ְמ ַשׁנֶּ ה ִע ִתּים ַוּמ ֲחלִ יף ֶאת ַהזְּ ַמנִּ יםְ .וּמ ַס ֵדּר ֶאת
רות ֶיהם ָבּ ָר ִק ַיע ִכּ ְרצונו.
כּוכ ִבים ְבּ ִמ ְשׁ ְמ ֵ
ַה ָ
חשְׁך
ֶ
גּולל אור ִמ ְפּנֵ י
בּורא יום וָ ָליְ ָלהֵ .
ֵ
וּמ ִביא ָליְ ָלה.
וּמ ֲע ִביר יום ֵ
חשְׁך ִמ ְפּנֵ י אורַ .
וְ ֶ
וּבין ָליְ ָלה .יי ְצ ָבאות ְשׁמו:
ַ
וּמ ְב ִדּיל ֵבּין יום ֵ

עולם וָ ֶעד:
יִמלוְך ָע ֵלינוּ ְל ָ
ֵאל ַחי וְ ַקיָּ ם ָתּ ִמיד ְ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ַה ַמּ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
שר ֵאל ַע ְמָּך ָא ָה ְב ָתּ.
עולם ֵבּית יִ ָ
ַא ֲה ַבת ָ
אותנוּ
ָ
וּמ ְשׁ ָפּ ִטים
וּמ ְצות ֻח ִקּים ִ
תּורה ִ
ָ
קוּמנוּ
וּב ֵ
להינוּ ְבּ ָשׁ ְכ ֵבנוּ ְ
ִל ַמּ ְד ָתַּ .על ֵכּן יי ֱא ֵ
תור ֶתָך
ָ
שמח ְבּ ִד ְב ֵרי
שיח ְבּ ֻח ֶקּיָך .וְ נִ ַ
נָ ַ
ארְך
עולם וָ ֶעדִ :כּי ֵהם ַחיֵּ ינוּ וְ ֶ
ותיָך ְל ָ
וּב ִמ ְצ ֶ
ְ
יומם וָ ָליְ ָלה :וְ ַא ֲה ָב ְתָך ַאל
יָמינוּ ָ
ֵ
וּב ֶהם נֶ ְהגֶּ ה ָ
אוהב
עול ִמיםָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ֵ
ָתּ ִסיר ִמ ֶמּנּוּ ְל ָ
שר ֵאל:
ַעמּו יִ ָ

ֵאל ֶמ ֶלְך נֶ ֱא ָמן:

להינוּ יי ֶא ָחד:
שר ֵאל יי ֱא ֵ
ְשׁ ַמע יִ ָ
עולם וָ ֶעד:
ָבּרוְּך ֵשׁם ְכּבוד ַמ ְלכוּתו ְל ָ

וּב ָכל
להיָך ְבּ ָכל ְל ָב ְבָך ְ
וְ ָא ַה ְב ָתּ ֵאת יי ֱא ֶ
אדָך :וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
נַ ְפ ְשָׁך וּ ְב ָכל ְמ ֶ
נכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּום ַעל ְל ָב ֶבָך :וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם
ֲא ֶשׁר ָא ִ
וּב ֶל ְכ ְתָּך
יתָך ְ
ְל ָבנֶ יָך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם ְבּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּ ֵב ֶ
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאות
קוּמָךְ :
ַב ֶדּ ֶרְך ְ
וּב ֶ
וּב ָשׁ ְכ ְבָּך ְ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל
טטפת ֵבּין ֵעינֶ יָךְ :
ַעל יָ ֶדָך וְ ָהיוּ ְל ָ
וּב ְשׁ ָע ֶריָך:
יתָך ִ
ְמזֻ זות ֵבּ ֶ
ותי ֲא ֶשׁר
מע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ַ
וְ ָהיָ ה ִאם ָשׁ ַ
נכי ְמ ַצוֶּ ה ֶא ְת ֶכם ַהיּום ְל ַא ֲה ָבה ֶאת יי
ָא ִ

וּב ָכל
ְ
וּל ָע ְבדו ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם
ְ
יכם
לה ֶ
ֱא ֵ
יורה
נַ ְפ ְשׁ ֶכם :וְ נָ ַת ִתּי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְבּ ִעתּו ֶ
ירשָׁך וְ יִ ְצ ָה ֶרָך:
ַ
וּמ ְלקושׁ וְ ָא ַס ְפ ָתּ ְדגָ נֶ ָך וְ ִת ְ
שדָך ִל ְב ֶה ְמ ֶתָּך וְ ָא ַכ ְל ָתּ
וְ נָ ַת ִתּי ֵעשב ְבּ ְ
יִפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם
שב ְע ָתִּ :ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן ְ
וְ ָ
וְ ַס ְר ֶתּם

וַ ֲע ַב ְד ֶתּם

להים
ֱא ִ

ֲא ֵח ִרים

יתם ָל ֶהם :וְ ָח ָרה ַאף יי ָבּ ֶכם וְ ָע ַצר
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם וְ לא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לא
יְבוּלהּ וַ ֲא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל
ָ
ִת ֵתּן ֶאת
שמ ֶתּם
נתן ָל ֶכם :וְ ְ
טּבה ֲא ֶשׁר יי ֵ
ָה ָא ֶרץ ַה ָ
ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ַעל ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ ְפ ְשׁ ֶכם
ָ
וּק ַשׁ ְר ֶתּם
ְ
אתם ְלאות ַעל יֶ ְד ֶכם וְ ָהיוּ

אתם ֶאת
יכם :וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם ָ
טוטפת ֵבּין ֵעינֵ ֶ
ְל ָ
יתָך ְב ֶל ְכ ְתָּך
יכם ְל ַד ֵבּר ָבּם ְבּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּ ֵב ֶ
ְבּנֵ ֶ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל
קוּמָךְ :
וּב ֶ
וּב ָשׁ ְכ ְבָּך ְ
ַב ֶדּ ֶרְך ְ
וּב ְשׁ ָע ֶריָך:
יתָך ִ
ְמזוּזות ֵבּ ֶ
יכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה
ימי ְבנֵ ֶ
יכם וִ ֵ
יְמ ֶ
ְל ַמ ַען יִ ְרבּוּ ֵ
ימי
יכם ָל ֵתת ָל ֶהם ִכּ ֵ
בת ֶ
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יי ַל ֲא ֵ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ:
משׁה ֵלּאמרַ :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י
יּאמר יי ֶאל ֶ
וַ ֶ
יצת ַעל
שר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם וְ ָעשוּ ָל ֶהם ִצ ִ
יִ ָ
יהם ְל ָ
ַכּנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
יצת ַה ָכּנָ ף
דרתם וְ נָ ְתנוּ ַעל ִצ ִ
יתם
יצת ְוּר ִא ֶ
ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת :וְ ָהיָ ה ָל ֶכם ְל ִצ ִ
שיתם
אתו וּזְ ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצות יי וַ ֲע ֶ

אתם וְ לא ָתתוּרוּ ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם וְ ַא ֲח ֵרי
ָ
יהםְ :ל ַמ ַען
יכם ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם זנִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
ֵעינֵ ֶ
ִתּזְ ְכּרוּ וַ ֲע ֶ
יתם
ותי וִ ְהיִ ֶ
שיתם ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
יכם ֲא ֶשׁר
לה ֶ
יכםֲ :אנִ י יי ֱא ֵ
אלה ֶ
דשׁים ֵל ֵ
ְק ִ
ֵ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיות ָל ֶכם
הוצ ִ
יכםֱ .א ֶמת:
לה ֶ
אלהים ֲאנִ י יי ֱא ֵ
ֵל ִ
יכם ֱא ֶמת:
לה ֶ
}הש"ץ חוזר ואומר[ :יי ֱא ֵ

וֶ ֱאמוּנָ ה ָכּל זאת וְ ַקיָּ ם ָע ֵלינוִּ .כּי הוּא יי
שר ֵאל ַעמּו:
זוּלתו .וַ ֲאנַ ְחנוּ יִ ָ
להינוּ וְ ֵאין ָ
ֱא ֵ
ַהפּו ֵדנוּ ִמיַּ ד ְמ ָל ִכיםַ .מ ְל ֵכּנוּ ַה ֲ
גּוא ֵלנוּ ִמ ַכּף
יציםָ .ה ֵאל ַהנִּ ְפ ָרע ָלנוּ ִמ ָצּ ֵרינוּ.
ָכּל ֶה ָע ִר ִ
אויְבי נַ ְפ ֵשׁנוָּ :העושה
ֵ
וְ ַה ְמ ַשׁ ֵלּם גְּ מוּל ְל ָכל

גְ דולות ַעד ֵאין ֵח ֶקר .נִ ִסּים וְ נִ ְפ ָלאות ַעד ֵאין
ִמ ְס ָפּרַ .השּם נַ ְפ ֵשׁנוּ ַבּ ַחיִּ ים .וְ לא נָ ַתן ַלמּוט
אויְבינוּ .וַ יָּ ֶרם
ַרגְ ֵלנוַּ :ה ַמּ ְד ִר ֵ
ֵ
יכנוּ ַעל ָבּמות
ַק ְרנֵ נוּ ַעל ָכּל שונְ ֵאינוָּ :העושה ָלּנוּ נִ ִסּים
וּמופ ִתים ְבּ ַא ְד ַמת
ְ
וּנְ ָק ָמה ְבּ ַפ ְרעה .אותות
כורי ִמ ְצ ָריִם.
ְבּנֵ י ָחםַ .ה ַמּ ֶכּה ְב ֶע ְב ָרתו ָכּל ְבּ ֵ
תּוכם ְל ֵחרוּת
שר ֵאל ִמ ָ
יּוצא ֶאת ַעמּו יִ ָ
וַ ֵ
עולםַ :ה ַמּ ֲע ִביר ָבּנָ יו ֵבּין גִּ זְ ֵרי יַם סוּףֶ .את
ָ
יהם ִבּ ְתהומות ִט ַבּע.
יהם וְ ֶאת שונְ ֵא ֶ
רוד ֵפ ֶ
ְ
בוּרתוִ .שׁ ְבּחוּ וְ הודוּ ִל ְשׁמו:
וְ ָראוּ ָבנָ יו גְּ ָ
וּבנֵ י
משׁה ְ
יהםֶ .
ַ
וּמ ְלכוּתו ְבּ ָרצון ִק ְבּלוּ ֲע ֵל ֶ

שמ ָחה ַר ָבּה.
שר ֵאל ְלָך ָענוּ ִשׁ ָירה ְבּ ְ
יִ ָ
וְ ָא ְמרוּ ֻכ ָלּם:
מכה נֶ ְא ָדּר
מכה ָבּ ֵא ִלים יי ִמי ָכּ ָ
ִמי ָכ ָ
כוּתָך
נורא ְת ִהלּות עשה ֶפ ֶלאַ :מ ְל ְ
קּדשָׁ .
ַבּ ֶ
משׁה .זֶ ה ֵא ִלי
בּוק ַע יָ ם ִל ְפנֵ י ֶ
ָראוּ ָבנֶ יָךֵ .
ָענוּ .וְ ָא ְמרוּ:
עלם וָ ֶעד:
יִמלְך ְל ָ
יי ְ
וְ נֶ ֱא ַמרִ .כּי ָפ ָדה יי ֶאת יַ ֲעקב .וּגְ ָאלו ִמיַּ ד
שר ֵאל:
ָחזָ ק ִמ ֶמּנּוָּ :בּרוְּך ַא ָתּה יי גָּ ַאל יִ ָ

להינוּ ְל ָשׁלום ,וְ ַה ֲע ִמ ֵידנוּ
ַה ְשׁ ִכּ ֵיבנוּ יי ֱא ֵ
לומָך.
וּפרוש ָע ֵלינוּ ֻס ַכּת ְשׁ ֶ
ַמ ְל ֵכּנוּ ְל ַחיִּ יםְ .
יענוּ
הושׁ ֵ
טובה ִמ ְלּ ָפנֶ יָך.וְ ִ
ָ
וְ ַת ְקּנֵ נוּ ְבּ ֵע ָצה
ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמָך .וְ ָהגֵ ן ַבּ ֲע ֵדנוּ :וְ ָה ֵסר ֵמ ָע ֵלינוּ
שטן
ָ
אויֵב ֶד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָ גון.וְ ָה ֵסר
וּב ֵצל ְכּנָ ֶפיָך ַתּ ְס ִתּ ֵירנוּ.
וּמ ַא ֲח ֵרינוְּ .
ִמ ְל ָפנֵ ינוּ ֵ
וּמ ִצּ ֵילנוּ ָא ָתּהִ .כּי ֵאל ֶמ ֶלְך
שׁומ ֵרנוּ ַ
ְ
ִכּי ֵאל
וּבואנוּ
ֵ
אתנוּ
וּשׁמור ֵצ ֵ
ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָא ָתּהְ :
עולםָ :בּרוְּך
ָ
וּל ָשׁלום ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד
ְל ַחיִ ים ְ
שר ֵאל ָל ַעד:
שׁומר ַעמּו יִ ָ
ַא ָתּה יי ֵ

חצי קדיש

יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּאְ .בּ ָע ְל ָמא ִדּי
יִ ְתגַּ ַדּל וְ ְ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכון
יַמ ִליְך ַמ ְל ֵ
עוּתהּ וְ ְ
ְב ָרא ִכ ְר ֵ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכל ֵבּית יִ ָ
שר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא
יומיכון ְ
וּב ֵ
ְ
וּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן :יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא
ִ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א :יִ ְת ָבּ ַרְך
ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְ
רומם וְ יִ ְתנַ שּא וְ יִ ְת ַה ָדּר
יִת ַ
יִת ָפּ ַאר וְ ְ
וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִריְך הוּא.
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ ְ
בריך הואְ :ל ֵע ָלּא ]בעשי"ת[ ְל ֵע ָלּא ְל ֵע ָלּא

ִמ ָכּל ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

תפילת העמידה
וּפי יַ גִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶתָך:
שפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִ
ֲאדנָ י ָ

בותינוּ.
אלהי ֲא ֵ
להינוּ וֵ ֵ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ֱא ֵ
אלהי יַ ֲעקב.
להי יִ ְצ ָחק .וֵ ֵ
להי ַא ְב ָר ָהםֱ .א ֵ
ֱא ֵ
ָה ֵאל ַהגָּ דול ַהגִּ בּור וְ ַה ָ
גּומל
נּורא ֵאל ֶע ְליוןֵ .
זוכר ַח ְס ֵדּי
טובים .וְ קונֵ ה ַהכּל .וְ ֵ
ִ
ֲח ָס ִדים
יהם ְל ַמ ַען ְשׁמו
גואל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
וּמ ִביא ֵ
ָאבותֵ .
ְבּ ַא ֲה ָבה:
]בעשי"ת[ זָ ְכ ֵרנוּ ְל ַחיִּ יםֶ .מ ֶלְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים.
להים ַחיִּ ים:
וְ ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ יםְ .ל ַמ ַענְ ָך ֱא ִ

וּמגֵ ןָ :בּרוְּך ַא ָתּה יי ָמגֵ ן
וּמושׁ ַיע ָ
ִ
ֶמ ֶלְך עוזֵ ר
ַא ְב ָר ָהם:

עולם ֲאדנָ יְ .מ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה
ַא ָתּה גִּ בּור ְל ָ
מוריד ַה ָטּל] :בחורף[
הושׁ ַיע] :בקיץ[ ִ
ַרב ְל ִ
וּמוריד ַהגָּ ֶשּׁםְ :מ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים
ִ
רוּח
ַמ ִשּׁיב ָה ַ
סומְך
ְבּ ֶח ֶסדְ .מ ַחיֶּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּיםֵ .
סוּרים.
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חולים ַ
ִ
רופא
נופ ִלים .וְ ֵ
ְ
ישׁנֵ י ָע ָפרִ .מי ָכמוָך ַבּ ַעל
ְ
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תו ִל ֵ
וּמ ַחיֶּ ה
דומה ָלְּךֶ .מ ֶלְך ֵמ ִמית ְ
וּמי ֶ
גְּ בוּרות ִ
שׁוּעה:
וּמ ְצ ִמ ַיח יְ ָ
ַ
צוּריו
זוכר יְ ָ
]בעשי"ת[ ִמי ָכמוָך ַאב ָה ַר ֲח ִמיםֵ .
ְל ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים:

וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה ְל ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָ :בּרוְּך ַא ָתּה יי
ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים:

דושׁים ְבּ ָכל
וּק ִ
ַא ָתּה ָקדושׁ וְ ִשׁ ְמָך ָקדושׁ ְ
יום יְ ַה ְלּלוָּך ֶסּ ָלהָ :בּרוְּך ַא ָתּה יי ָה ֵאל
]בעשי"ת[ ַה ֶמּ ֶלְך ַה ָקּדושׁ:
וּמ ַל ֵמּד ֶל ֱאנושׁ
ַא ָתּה חונֵ ן ְל ָא ָדם ַדּ ַעתְ .
ִבּינָ ה] :במוצאי שבת ויו"ט{ַ :א ָתּה חונַ נְ ָתּנוּ
תּור ֶתָך .וַ ְתּ ַל ְמּ ֵדנוּ ַל ֲעשות ֻח ֵקּי ְרצונֶ ָך.
ָ
ְל ַמ ַדּע
חשְׁך.
קדשׁ ְלחלֵ .בּין אור ְל ֶ
להינוּ ֵבּין ֶ
וַ ַתּ ְב ֵדּל ה' ֱא ֵ
יְמי
יעי ְל ֵשׁ ֶשׁת ֵ
שר ֵאל ָל ַע ִמּיםֵ .בּין יום ַה ְשּׁ ִב ִ
ֵבּין יִ ָ
ַה ַמּ ֲעשהָ .א ִבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ָה ֵחל ָע ֵלינוּ ַהיָּ ִמים ַה ָבּ ִאים
וּמנֻ ִקּים
שוּכים ִמ ָכּל ֵח ְטאְ .
אתנוּ ְל ָשׁלוםֲ .ח ִ
ִל ְק ָר ֵ

ִמ ָכּל ָעון .וּ ְמ ֻד ָבּ ִקים ְבּיִ ְר ָא ֶתָךָ :חנֵּ נוּ ֵמ ִא ְתָּך ֵד ָעה
שכּל ָבּרוְּך ַא ָתּה יי חונֵ ן ַה ָדּ ַעת:
ִבּינָ ה וְ ַה ֵ

תור ֶתָך .וְ ָק ְר ֵבנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ
יבנוּ ָא ִבינוּ ְל ָ
ֲה ִשׁ ֵ
בוד ֶתָך
ַל ֲע ָ

וְ ַה ֲחזִ ֵירנוּ

שׁוּבה
ִבּ ְת ָ

ְשׁ ֵל ָמה

ְל ָפנֶ יָךָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ָה ֶ
שׁוּבה:
רוצה ִבּ ְת ָ
ְס ַלח ָלנוּ ָא ִבינוּ ִכּי ָח ָטאנוְּ .מ ַחל ָלנוּ
סול ַח ָא ָתּה.
מוחל וְ ֵ
ֵ
ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ָשׁ ְענוִּ .כּי
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ַחנּוּן ַה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְס ַ
לח:
ְר ֵאה ְב ָענְ יֵ נוּ .וְ ִר ָיבה ִר ֵיבנוּ .וּגְ ָא ֵלנוּ ְמ ֵה ָרה
גּואל ָחזָ ק ָא ָתּהָ .בּרוְּך
ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמָךִ .כּי ֵ
שר ֵאל:
גּואל יִ ָ
ַא ָתּה יי ֵ

יענוּ וְ נִ וָּ ֵשׁ ָעה ִכּי
הושׁ ֵ
ִ
ְר ָפ ֵאנוּ ה' וְ נֵ ָר ֵפא.
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל
ְת ִה ָלּ ֵתנוּ ָא ָתּה .וְ ַה ֲע ֵלה ְר ָ
רופא נֶ ֱא ָמן וְ ַר ֲח ָמן
ַמ ֵ
כּותינוִּ .כּי ֵאל ֶמ ֶלְך ֵ
חולי ַעמּו
ֵ
רופא
ֵ
ָא ָתּהָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי
שר ֵאל:
יִ ָ
להינוּ ֶאת ַה ָשּׁנָ ה ַהזּאת
ָבּ ֵרְך ָע ֵלינוּ יי ֱא ֵ
טובה .וְ ֵתן )בקיץ -
בוּא ָתהּ ְל ָ
וְ ֶאת ָכּל ִמינֵ י ְת ָ
וּמ ָטר ִל ְב ָר ָכה( ַעל
ְבּ ָר ָכה( )בחורף ַ -טל ָ
וּב ֵרְך ְשׁנָ ֵתנוּ
טּוּבהָּ .
שבּ ֵענוּ ִמ ָ
ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה וְ ְ
ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּובותָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ְמ ָב ֵרְך
ַה ָשּׁנִ ים:

רוּתנוּ .וְ שא נֵ ס
שׁופר גָּ דול ְל ֵח ֵ
ְתּ ַקע ְבּ ָ
יּותינוּ .וְ ַק ְבּ ֵצנוּ יַ ַחד ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פות
ְל ַק ֵבּץ גָּ ֻל ֵ
ָה ָא ֶרץָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ְמ ַק ֵבּץ נִ ְד ֵחי ַעמּו
שר ֵאל:
יִ ָ
יוע ֵצינוּ
שׁופ ֵטינוּ ְכּ ָב ִראשׁונָ ה וְ ֲ
ְ
ָה ִשׁ ָיבה
וּמלְך
ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה .וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ יָ גון וַ ֲאנָ ָחהְ .
וּב ַר ֲח ִמים.
ָע ֵלינוּ ַא ָתּה יי ְל ַב ְדָּך ְבּ ֶח ֶסד ְ
אוהב
וְ ַצ ְדּ ֵקנוּ ַבּ ִמ ְשׁ ָפּטָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ֶמ ֶלְך ֵ
ְצ ָד ָקה

וּמ ְשׁ ָפּט:
ִ

ַה ִמ ְשׁ ָפּט(:

)בעשי"ת

-

ַה ֶמּ ֶלְך

וְ ַל ַמּ ְל ִשׁינִ ים ַאל ְתּ ִהי ִת ְקוָ ה .וְ ָכל ָה ִר ְשׁ ָעה
אויְבי ַע ְמָּך ְמ ֵה ָרה
ֵ
תּאבד .וְ ָכל
ֵ
ְכּ ֶרגַ ע
וּת ַשׁ ֵבּר
יִ ָכּ ֵרתוּ .וְ ַהזֵ ִדים ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר ְ
יָמינוָּ .בּרוְּך ַא ָתּה
וּת ַמגֵּ ר וְ ַת ְכנִ ַיע ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ֵ
ְ
וּמ ְכנִ ַיע זֵ ִדים:
אויְבים ַ
ִ
שׁובר
יי ֵ
יקים וְ ַעל ַה ֲח ִס ִידים .וְ ַעל זִ ְקנֵ י
ַעל ַה ַצּ ִדּ ִ
יהם.
סופ ֵר ֶ
ְ
יטת
שר ֵאל .וְ ַעל ְפּ ֵל ַ
ַע ְמָּך ֵבּית יִ ָ
וְ ַעל גֵּ ֵרי ַה ֶצּ ֶדק .וְ ָע ֵלינוּ .יֶ ֱהמוּ ַר ֲח ֶמיָך ה'
בּוט ִחים
שכר טוב ְל ָכל ַה ְ
ָ
להינוּ .וְ ֵתן
ֱא ֵ
עולם
ְבּ ִשׁ ְמָך ֶבּ ֱא ֶמת .וְ שים ֶח ְל ֵקנוּ ִע ָמּ ֶהם ְל ָ
וְ לא נֵ בושׁ ִכּי ְבָך ָב ָט ְחנוָּ .בּרוְּך ַא ָתּה יי
יקים:
וּמ ְב ָטח ַל ַצּ ִדּ ִ
ִמ ְשׁ ָען ִ

ירוּשׁ ַליִ ם ִע ְירָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב .וְ ִת ְשׁכּן
וְ ִל ָ
אותהּ ְבּ ָקרוב
ָ
וּבנֵ ה
תוכהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתְּ .
ְבּ ָ
תוכהּ
עולם .וְ ִכ ֵסּא ָדוִ ד ְמ ֵה ָרה ְל ָ
יָמינוּ ִבּנְ יַ ן ָ
ְבּ ֵ
רוּשׁ ָליִ ם:
ָתּ ִכיןָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי בּונֵ ה יְ ָ
ֶאת ֶצ ַמח ָדּוִ ד ַע ְב ְדָּך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַיח .וְ ַק ְרנו
ישׁוּע ְתָך ִקוִּ ינוּ ָכּל
ישׁוּע ֶתָךִ .כּי ִל ָ
ָתּרוּם ִבּ ָ
שׁוּעה:
ַהיּוםָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ַמ ְצ ִמ ַיח ֶק ֶרן יְ ָ
להינוּ חוּס וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ.
קולנוּ .יי ֱא ֵ
ְשׁ ַמע ֵ
וּב ָרצון ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוִּ .כּי ֵאל
וְ ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים ְ
שׁומ ַע ְתּ ִפלּות וְ ַת ֲחנוּנִ ים ָא ָתּהִ .
וּמ ְלּ ָפנֶ יָך
ֵ
שׁומ ַע
ֵ
ַמ ְל ֵכּנוֵּ .ר ָיקם ַאל ְתּ ִשׁ ֵיבנוִּ :כּי ַא ָתּה

שר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמיםָ .בּרוְּך ַא ָתּה
ְתּ ִפ ַלּת ַע ְמָּך יִ ָ
שׁומ ַע ְתּ ִפ ָלּה:
יי ֵ
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם
שר ֵאל ִ
להינוּ ְבּ ַע ְמָּך יִ ָ
ְר ֵצה יי ֱא ֵ
יתָך .וְ ִא ֵשּׁי
בודה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲע ָ
וּת ִפ ָלּ ָתםְ .בּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצון.
שר ֵאל ְ
יִ ָ
שר ֵאל ַע ֶמָּך:
בודת יִ ָ
וּת ִהי ְל ָרצון ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ
בותינוּ .יַ ֲע ֶלה וְ יָבוא וְ יַ גִּ י ַע.
אלהי ֲא ֵ
להינוּ וֵ ֵ
ֱא ֵ
וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ָשּׁ ַמע .וְ יִ ָפּ ֵקד וְ יִ זָּ ֵכר זִ ְכרונֵ נוּ
בותינוּ .וְ זִ ְכרון ָמ ִשׁ ַיח ֶבּן
וּפ ְקדונֵ נוּ וְ זִ ְכרון ֲא ֵ
ִ
רוּשׁ ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָׁך.
ָדּוִ ד ַע ְב ֶדָּך .וְ זִ ְכרון יְ ָ
שר ֵאלְ .ל ָפנֶ יָך.
וְ זִ ְכרון ָכּל ַע ְמָּך ֵבּית יִ ָ
וּל ַר ֲח ִמים.
וּל ֶח ֶסד ְ
טובהְ .ל ֵחן ְ
יטה ְל ָ
ִל ְפ ֵל ָ

וּל ָשׁלום ְבּיום] :בראש חדש[ ראשׁ
ְל ַחיִּ ים ְ
חדשׁ] :בפסח[ ַחג ַה ַמּצּות] :בסוכות[ ַחג
ַה ֶ
טובה.
להינוּ בּו ְל ָ
ַה ֻסּכּותַ :הזֶּ ה .זָ ְכ ֵרנוּ ה' ֱא ֵ
יענוּ בו ְל ַחיִּ ים.
הושׁ ֵ
וּפ ְק ֵדנוּ בו ִל ְב ָר ָכה .וְ ִ
ָ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּ נוּ וְ ַר ֵחם
וּב ְד ַבר יְ ָ
ִ
יענוִּ .כּי ֵא ֶליָך ֵעינֵ ינוִּ .כּי ֵאל
הושׁ ֵ
ָע ֵלינוּ וְ ִ
ֶמ ֶלְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָא ָתּה:

שׁוּבָך ְל ִציּון ְבּ ַר ֲח ִמים:
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינוּ ְבּ ְ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ַה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁ ִכינָ תו ְל ִציּון:
להינוּ
מודים ֲאנַ ְחנוּ ָלְךָ .שׁ ַא ָתּה הוּא יי ֱא ֵ
ִ
עולם וָ ֶעד .צוּר ַחיֵּ ינוָּ .מגֵ ן
בותינוּ ְל ָ
אלהי ֲא ֵ
וֵ ֵ
נודה ְלָּך
יִ ְשׁ ֵענוּ ַא ָתּה הוּא ְלדור וָ דורֶ :
סוּרים ְבּיָ ֶדָך.
וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶתָך ַעל ַחיֵּ ינוּ ַה ְמּ ִ
מותינוּ ַה ְפּקוּדות ָלְך .וְ ַעל נִ ֶסּיָך
וְ ַעל נִ ְשׁ ֵ
אותיָך וְ
ֶשׁ ְבּ ָכל יום ִע ָמּנוּ .וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ
טובותיָך
ֶ
בקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ :הטּוב ִכּי
ֶשׁ ְבּ ָכל ֵעתֶ .ע ֶרב וָ ֶ
לא ָכלוּ ַר ֲח ֶמיָך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ִכּי לא ַתמּוּ
עולם ִקוִּ ינוּ ָלְך:
ֲח ָס ֶדיָךֵ .מ ָ

ַעל ַהנִּ ִסּים וְ ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן וְ ַעל ַהגְּ בוּרות וְ ַעל
בותינוּ
שית ַל ֲא ֵ
ַה ְתּשׁוּעות וְ ַעל ַה ִמּ ְל ָחמות ֶשׁ ָע ָ
ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה:
כּהן גָּ דול
יוחנָ ן ֵ
ימי ַמ ִתּ ְתיָ הוּ ֶבּן ָ
]לחנוכה[ִ :בּ ֵ
וּבנָ יוְ .כּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת יָ וָ ן ָה ְר ָשׁ ָעה ַעל
ַח ְשׁמונַ ִאי ָ
וּל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקּי
תּור ֶתָך ְ
יחם ָ
שר ֵאל ְל ַה ְשׁ ִכּ ָ
ַע ְמָּך יִ ָ
ְרצונֶ ָך :וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת
ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָתּ ֶאת ִר ָיבםַ .דנְ ָתּ ֶאת ִדּינָ ם .נָ ַק ְמ ָתּ ֶאת
בּורים ְבּיַ ד ַח ָלּ ִשׁים .וְ ַר ִבּים ְבּיַ ד
נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָתּ גִ ִ
הוריםְ .וּר ָשׁ ִעים ְבּיַ ד
וּט ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט ִ
ְמ ַע ִטּיםְ .
שית
וּלָך ָע ָ
תור ֶתָךְ .
עוס ֵקי ָ
ְ
יקים .וְ זֵ ִדים ְבּיַ ד
ַצ ִדּ ִ
שית
שר ֵאל ָע ָ
וּל ַע ְמָּך יִ ָ
עול ֶמָךְ .
ֵשׁם גָּ דול וְ ָקדושׁ ְבּ ָ
וּפ ְר ָקן ְכּ ַהיּום ַהזֶּ ה :וְ ַא ַחר ֵכּן ָבּאוּ
דולה ֻ
שׁוּעה גְ ָ
ְתּ ָ
יכ ֶלָך .וְ ִט ֲהרוּ ֶאת
וּפנּוּ ֶאת ֵה ָ
יתָךִ .
ָבנֶ יָך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ

ִמ ְק ָדּ ֶשָׁך .וְ ִה ְד ִליקוּ נֵ רות ְבּ ַח ְצרות ָק ְד ֶשָׁך .וְ ָק ְבעוּ
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמָך
ְשׁמונַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכּה ֵאלּוְּ .להודות ְ
ַהגָּ דול:
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָירה.
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר ְבּ ַ
]לפורים[ִ :בּ ֵ
יהם ָה ָמן ָה ָר ָשׁעִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד
ְכּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
הוּדים ִמנַּ ַער וְ ַעד זָ ֵקן ַטף
וּל ַא ֵבּד ֶאת ָכּל ַהיְּ ִ
ַל ֲהרוג ְ
חדשׁ ְשׁנֵ ים
לשׁה ָעשר ְל ֶ
וְ נָ ִשׁים ְבּיום ֶא ָחדִ .בּ ְשׁ ָ
וּשׁ ָל ָלם ָלבוז :וְ ַא ָתּה
חדשׁ ֲא ָדרְ .
ָעשר .הוּא ֶ
ְבּ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִבּיםֵ .ה ַפ ְר ָתּ ֶאת ֲע ָצתו .וְ ִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת
בות לּו גְּ מוּלו ְבּראשׁו .וְ ָתלוּ אותו
ַמ ֲח ַשׁ ְבתּו .וַ ֲה ֵשׁ ָ
שית ִע ָמּ ֶהם נֵ ס וָ ֶפ ֶלא
וְ ֶאת ָבּנָ יו ַעל ָה ֵעץ) .וְ ָע ָ
נודה ְל ִשׁ ְמָך ַהגָּ דול ֶס ָלה(:
וְ ֶ

רומם ִשׁ ְמָך ַמ ְל ֵכּנוּ
וְ ַעל ֻכּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְת ַ
עולם וָ ֶעד:
ָתּ ִמיד ְל ָ
יתָך:
טובים ָכּל ְבּנֵ י ְב ִר ֶ
וּכתב ְל ַחיִּ ים ִ
בעשי"ת ְ -

יה ְללוּ ֶאת ִשׁ ְמָך
וְ כל ַה ַחיִּ ים יודוָּך ֶסּ ָלה .וִ ַ
שׁוּע ֵתנוּ וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ .בּרוְּך
ֶבּ ֱא ֶמתָ .ה ֵאל יְ ָ
וּלָך נָ ֶאה ְלהודות:
ַא ָתּה יי ַהטּוב ִשׁ ְמָך ְ
עולם ִכּי
שר ֵאל ַע ְמָּך ָתּשים ְל ָ
ָשׁלום ָרב ַעל יִ ָ
ַא ָתּה הוּא ֶמ ֶלְך ָאדון ְל ָכל ַה ָשּׁלום וְ טוב
וּל ָב ֵרְך ֶאת ָכּל ַע ְמָּך
יִ ְהיֶ ה ְבּ ֵעינֶ יָך ְל ָב ְר ֵכנוּ ְ
לומָךְ .בּרב
וּב ָכל ָשׁ ָעה ִבּ ְשׁ ֶ
שר ֵאל ְבּ ָכל ֵעת ְ
יִ ָ
עז וְ ָשׁלום:

וּפ ְרנָ ָסה
]בעשי"ת[ ְבּ ֵס ֶפר ַחיִּ יםְ .בּ ָר ָכה וְ ָשׁלוםַ .
טובה .נִ זָּ ֵכר וְ נִ ָכּ ֵתב ְל ָפנֶ יָךֲ .אנַ ְחנוּ וְ ָכל ַע ְמָּך ֵבּית
ָ
וּל ָשׁלום:
טובים ְ
שר ֵאלְ .ל ַחיִּ ים ִ
יִ ָ

שר ֵאל
ָבּרוְּך ַא ָתּה יי ַה ְמ ָב ֵרְך ֶאת ַעמּו יִ ָ
ַבּ ָשּׁלום:
צוּרי
יִ ְהיוּ ְל ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון ִל ִבּי ְל ָפנֶ יָך .ה' ִ
גוא ִלי:
וְ ֲ

וּשפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר
ָ
להי .נְ צר ְלשׁונִ י ֵמ ָרע
ֱא ַ
ִמ ְר ָמה .וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי ִתדּם .וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר
ותיָך
וּב ִמ ְצ ֶ
תור ֶתָךְ .
ַלכּל ִתּ ְהיֶ הְ .פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
חושׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעה.
ִתּ ְרדּף נַ ְפ ִשׁי .וְ ָכל ַה ְ
ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַק ְל ֵקל ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם:
יְמינֶ ָךֲ .עשה
ֲעשה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמָךֲ .עשה ְל ַמ ַען ִ

תּור ֶתָךְ .ל ַמ ַען
ְל ַמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶתָךֲ .עשה ְל ַמ ַען ָ
יְמינְ ָך וַ ֲענֵ נִ י :יִ ְהיוּ
יעה ִ
הושׁ ָ
ִ
יֵ ָח ְלצוּן יְ ִד ֶידיָך
צוּרי
ְל ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון ִל ִבּי ְל ָפנֶ יָך .ה' ִ
גוא ִלי :עשה ָשׁלום )בעשי"ת ַ -ה ָשּׁלום(
וְ ֲ
רומיו .הוּא יַ ֲעשה ָשׁלום ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל
ִבּ ְמ ָ
שר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
יִ ָ
בותינוּ.
אלהי ֲא ֵ
להינוּ וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצון ִמ ְלּ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
יָמינוּ .וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ
ֶשׁ ָיִּבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ֵ
ְבּ ָ
וּכ ָשׁנִ ים
עולם ְ
ימי ָ
תור ֶתָך :וְ ָשׁם נַ ֲע ָב ְדָך ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
ירוּשׁ ָליִ ם.
ָ
הוּדה וִ
ַק ְדמונִ יות :וְ ָע ְר ָבה לה' ִמנְ ַחת יְ ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמונִ יות:
עולם ְ
ימי ָ
ִכּ ֵ

קדיש תתקבל
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמןְ :בּ ָע ְל ָמא
יִ ְתגַּ ַדּל וְ ְ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכון
יַמ ִליְך ַמ ְל ֵ
עוּתהּ וְ ְ
ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכל ֵבּית יִ ָ
יומיכון ְ
וּב ֵ
ְ
שר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא
וּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן .יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא
ִ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א :יִ ְת ָבּ ַרְך.
ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְ
רומם וְ יִ ְתנַ שּא וְ יִ ְת ַה ָדּר
יִת ַ
יִת ָפּ ַאר וְ ְ
וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִריְך הוּא.
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ ְ
אמןְ :ל ֵע ָלּא ]בעשי"ת ְל ֵע ָלּא ְל ֵע ָלּא ִמ ָכּל[ ִמן
ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

עוּתהון ְד ָכל ֵבּית
וּב ְ
לותהון ָ
ִתּ ְת ַק ַבּל ְצ ְ
שר ֵאל ֳק ָדם ֲאבוּהון ִדּי ִב ְשׁ ַמיָּ א ,וְ ִא ְמרוּ
יִ ָ
ָא ֵמן:
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א וְ ַחיִּ ים ָע ֵלינוּ
שר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
וְ ַעל ָכּל יִ ָ
רומיו
עושה ָשׁלום ]בעשי"ת[ ַה ָשּׁלום ִבּ ְמ ָ
שר ֵאל
הוּא יַ ֲעשה ָשׁלום ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ָ
וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדון ַהכּלָ .ל ֵתת גְּ ֻד ָלּה
יוצר
ְל ֵ

אשׁית.
ְבּ ֵר ִ

ֶשׁלּא

ָעשנוּ

ְכּגויֵ י

שמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחות ָה ֲא ָד ָמה
ָה ֲא ָרצות .וְ לא ָ
גור ֵלנוּ ְכּ ָכל ֲהמונָ ם:
ֶשׁלּא שם ֶח ְל ֵקנוּ ָכּ ֶהם וְ ָ
וּמ ְת ַפּ ְל ִלים ֶאל ֵאל
ֶשׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל וְ ִריק ִ

וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
כּור ִעים ִ
ְ
יושׁ ַיע :וַ ֲאנַ ְחנוּ
ִ
לא
וּמודים ִל ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדושׁ
ִ
ָבּרוְּך הוּאֶ :שׁהוּא ֶ
יוסד ָא ֶרץ
נוטה ָשׁ ַמיִם וְ ֵ
וּשׁ ִכינַ ת ֻעזּו
וּמושׁב יְ ָקרו ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעלְ .
ַ
להינוּ ֵאין עודֱ .א ֶמת
רומים :הוּא ֱא ֵ
ְבּגָ ְב ֵהי ְמ ִ
תורתו וְ יָ ַד ְע ָתּ
זוּלתוַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ַמ ְל ֵכּנוֶּ .א ֶפס ָ
בת ֶאל ְל ָב ֶבָךִ .כּי ה' הוּא
ַהיּום וַ ֲה ֵשׁ ָ

להים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָתּ ַחת.
ָה ֱא ִ
ֵאין עוד:
להינוּ ִל ְראות ְמ ֵה ָרה
ַעל ֵכּן נְ ַקוֶּ ה ְלָּך ה' ֱא ֵ
לּוּלים ִמן ָה ָא ֶרץ.
ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזֶּ ָךְ .ל ַה ֲע ִביר גִּ ִ
עולם
ָ
וְ ָה ֱא ִל ִילים ָכּרות יִ ָכּ ֵרתוּןְ .ל ַת ֵקּן
ְבּ ַמ ְלכוּת ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵ י ָבשר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמָך
ְל ַה ְפנות ֵא ֶליָך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ָא ֶרץ .יַ ִכּירוּ וְ יֵ ְדעוּ
יושׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי ְלָך ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶרְך.
ָכּל ְ
להינוּ יִ ְכ ְרעוּ
ִתּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוןְ .ל ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
וְ יִ פּלוּ .וְ ִל ְכבוד ִשׁ ְמָך יְ ָקר יִ ֵתּנוּ .וִ ַיק ְבּלוּ ֻכ ָלּם
יהם ְמ ֵה ָרה
כוּתָך .וְ ִת ְמלְך ֲע ֵל ֶ
ֶאת על ַמ ְל ֶ
עול ֵמי
וּל ְ
עולם וָ ֶעדִ .כּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלָּך ִהיא ְ
ְל ָ

תור ֶתָך .ה'
ַעד ִתּ ְמלְך ְבּ ָכבודַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
עולם וָ ֶעד :וְ נֶ ֱא ַמר .וְ ָהיָ ה ה' ְל ֶמ ֶלְך
יִמלְך ְל ָ
ְ
ַעל ָכּל ָה ָא ֶרץַ .בּיּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד
וּשׁמו ֶא ָחד:
ְ
שּׁאת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבא:
וּמ ַ
ַאל ִתּ ָירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאם ִ
ֻעצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפרַ .דּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לא יָ קוּםִ .כּי ִע ָמּנוּ
שיבה ֲאנִ י ֶא ְסבּל.
ָ
ֵאל :וְ ַעד זִ ְקנָ ה ֲאנִ י הוּא .וְ ַעד
שיתי וַ ֲאנִ י ֶאשּא וַ ֲאנִ י ֶא ְסבּל וַ ֲא ַמ ֵלּטַ :אל
ֲאנִ י ָע ִ
שּׁאת ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבא:
וּמ ַ
ִתּ ָירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאם ִ
ֻעצוּ ֵע ָצה וְ ֻת ָפרַ .דּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לא יָ קוּםִ .כּי ִע ָמּנוּ
שיבה ֲאנִ י ֶא ְסבּל.
ָ
ֵאל :וְ ַעד זִ ְקנָ ה ֲאנִ י הוּא .וְ ַעד
שיתי וַ ֲאנִ י ֶאשּא וַ ֲאנִ י ֶא ְסבּל וַ ֲא ַמ ֵלּט:
ֲאנִ י ָע ִ

קדיש יתום:
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמןְ :בּ ָע ְל ָמא
יִ ְתגַּ ַדּל וְ ְ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכון
יַמ ִליְך ַמ ְל ֵ
עוּתהּ וְ ְ
ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכל ֵבּית יִ ָ
יומיכון ְ
וּב ֵ
ְ
שר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא
וּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן :יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא
ִ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א :יִ ְת ָבּ ַרְך
ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְ
רומם וְ יִ ְתנַ שּא וְ יִ ְת ַה ָדּר
יִת ַ
יִת ָפּ ַאר וְ ְ
וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִריְך הוּא.
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ ְ
בריך הואְ :ל ֵע ָלּא ]בעשי"ת ְל ֵע ָלּא ְל ֵע ָלּא
ִמ ָכּל[ ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א וְ ַחיִּ ים ָע ֵלינוּ
שר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
וְ ַעל ָכּל יִ ָ
רומיו
עושה ָשׁלום ]בעשי"ת ַה ָשּׁלום[ ִבּ ְמ ָ
שר ֵאל
הוּא יַ ֲעשה ָשׁלום ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ָ
וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

המשך התפילה במוצאי שבת
חצי קדיש
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמןְ :בּ ָע ְל ָמא
יִ ְתגַּ ַדּל וְ ְ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכון
יַמ ִליְך ַמ ְל ֵ
עוּתהּ וְ ְ
ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכל ֵבּית יִ ָ
יומיכון ְ
וּב ֵ
ְ
שר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא
וּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן :יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא
ִ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א :יִ ְת ָבּ ַרְך
ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְ
ומם וְ יִ ְתנַ שּא וְ יִ ְת ַה ָדּר
יִתר ַ
יִת ָפּ ַאר וְ ְ
וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִריְך הוּא.
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ ְ
בריך הואְ :ל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְל ֵע ָלּא ְל ֵע ָלּא
ִמ ָכּל( ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

וּמ ֲעשה
להינוּ ָע ֵלינוַּ .
נעם ֲאדנָ י ֱא ֵ
יהי ַ
וִ ִ
וּמ ֲעשה יָ ֵדינוּ כּונְ נֵ הוּ:
יָ ֵדינוּ כּונְ נָ ה ָע ֵלינוַּ .
ישׁב ְבּ ֵס ֶתר ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליון ְבּ ֵצל ַשׁ ַדּי ְ
יִתלונָ ן:
ֵ
להי ֶא ְב ַטח בּו:
צוּד ִתיֱ .א ַ
וּמ ָ
אמר לה' ַמ ְח ִסי ְ
ַ
ִכּי הוּא יַ ִצּ ְילָך ִמ ַפּח יָ קוּשׁ ִמ ֶדּ ֶבר ַהוּות:
ְבּ ֶא ְב ָרתו יָ ֶסְך ָלְך וְ ַת ַחת ְכּנָ ָפיו ֶתּ ְח ֶסהִ .צנָּ ה
סח ָרה ֲא ִמתּו :לא ִת ָירא ִמ ַפּ ַחד ָליְ ָלה.
וְ ֵ
אפל יַ ֲהלְך.
יומםִ :מ ֶדּ ֶבר ָבּ ֶ
ָ
ֵמ ֵחץ יָ עוּף
ִמ ֶקּ ֶטב יָ שׁוּד ָצ ֳה ָריִ ם :יִפּל ִמ ִצּ ְדָּך ֶא ֶלף
ימינֶ ָךֵ .א ֶליָך לא יִ גָּ שַׁ :רק ְבּ ֵעינֶ יָך
ְוּר ָב ָבה ִמ ִ
ַת ִבּיט .וְ ִשׁ ֻלּ ַמת ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְר ֶאהִ :כּי ַא ָתּה ה'
שמ ָתּ ְמעונֶ ָך :לא ְת ֻאנֶּ ה ֵא ֶליָך
ַמ ְח ִסיֶ .ע ְליון ְ

ָר ָעה .וְ נֶ גַ ע לא יִ ְק ַרב ְבּ ָא ֳה ֶלָךִ :כּי ַמ ְל ָא ָכיו
יְ ַצוֶּ ה ָלְּךִ .ל ְשׁ ָמ ְרָך ְבּ ָכל ְדּ ָר ֶכיָךַ :על ַכּ ַפּיִם
יִ שּאוּנְ ָךֶ .פּן ִתּגּוף ָבּ ֶא ֶבן ַרגְ ֶלָךַ :על ַשׁ ַחל
וָ ֶפ ֶתן ִתּ ְדרְךִ .תּ ְרמס ְכּ ִפיר וְ ַתנִּ יןִ :כּי ִבי
ָח ַשׁק וַ ֲא ַפ ְלּ ֵטהוֲּ .אשגְּ ֵבהוּ ִכּי יָ ַדע ְשׁ ִמי:
נכי ְב ָצ ָרהֲ .א ַח ְלּ ֵצהוּ
יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הוִּ .עמּו ָא ִ
יעהוּ .וְ ַא ְר ֵאהוּ
שבּ ֵ
יָמים ַא ִ
ארְך ִ
וַ ֲא ַכ ְבּ ֵדהוֶּ :
יעהוּ .וְ ַא ְר ֵאהוּ
שבּ ֵ
יָמים ַא ִ
ארְך ִ
ישׁוּע ִתיֶ :
ִבּ ָ
ישׁוּע ִתי:
ִבּ ָ

שר ֵאל .וְ ָק ָרא
יושׁב ְתּ ִהלּות יִ ָ
וְ ַא ָתּה ָקדושׁ ֵ
זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמרָ :קדושָׁ .קדושָׁ .קדושׁ ה'
וּמ ַק ְבּ ִלין
ְצ ָבאותְ .מלא ָכל ָה ָא ֶרץ ְכּבודוְ :
רומא
ֵדּין ִמן ֵדּין .וְ ָא ְמ ִרין ַק ִדּישׁ ִבּ ְשׁ ֵמי ְמ ָ
ִע ָלּ ָאה ֵבּית ְשׁ ִכינְ ֵתּהַּ .ק ִדּישׁ ַעל ַא ְר ָעא
וּל ָע ְל ֵמי
בוּר ֵתּהַּ .ק ִדּישׁ ְל ָע ַלם ְ
עובד גְּ ְ
ַ
ָע ְל ַמיָּ א ה' ְצ ָבאותַ .מ ְליָ א ָכל ַא ְר ָעא זִ יו
רוּח .וָ ֶא ְשׁ ַמע ַא ֲח ַרי קול
שּאנִ י ַ
יְ ָק ֵרהּ .וַ ִתּ ֵ
ַר ַעשׁ גָ דולָ :בּרוְּך ְכּבוד ה' ִמ ְמּקומו:
וּשׁ ָמ ִעית ַבּ ְת ַרי ָקל זִ ַיע
רוּחאְ .
ָ
וּנְ ָט ַל ְתנִ י
ַסגִּ יא ִדּ ְמ ַשׁ ְבּ ִחין וְ ָא ְמ ִריןְ :בּ ִריְך יְ ָק ָרא דה'
עולם וָ ֶעד:
יִמלְך ְל ָ
ֵמ ֲא ַתר ֵבּית ְשׁ ִכינְ ֵתּהּ :ה' ְ

וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א .ה'
כוּתהּ ָק ֵאם ְל ָע ַלם ְ
ה' ַמ ְל ֵ
בותינוּ.
שר ֵאל ֲא ֵ
להי ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יִ ָ
ֱא ֵ
ָשׁ ְמ ָרה זאת ְל ָ
עולם ְליֵ ֶצר ַמ ְח ְשׁבות ְל ַבב
ַע ֶמָּך .וְ ָה ֵכן ְל ָב ָבם ֵא ֶליָך :וְ הוּא ַרחוּם .יְ ַכ ֵפּר
ָעון וְ לא יַ ְשׁ ִחית .וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב ַאפּו .וְ לא
יָ ִעיר ָכּל ֲח ָמתוִ :כּי ַא ָתּה ֲאדנָ י טוב וְ ַס ָלּח.
עולם
קר ֶאיָךִ :צ ְד ָק ְתָך ֶצ ֶדק ְל ָ
וְ ַרב ֶח ֶסד ְל ָכל ְ
תור ְתָך ֱא ֶמתִ :תּ ֵתּן ֱא ֶמת ְליַ ֲעקבֶ .ח ֶסד
וְ ָ
ימי
בתינוּ ִמ ֵ
ְל ַא ְב ָר ָהםֲ .א ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲא ֵ
ֶק ֶדםָ :בּרוְּך ֲאדנָ י יום יום יַ ֲע ָמס ָלנוָּ .ה ֵאל
שׁוּע ֵתנוּ ֶס ָלה :ה' ְצ ָבאות ִע ָמּנוִּ .משגָּ ב ָלנוּ
יְ ָ
להי יַ ֲעקב ֶס ָלה :ה' ְצ ָבאות ַא ְשׁ ֵרי ָא ָדם
ֱא ֵ

יעהַ .ה ֶמּ ֶלְך יַ ֲענֵ נוּ ְביום
הושׁ ָ
ִ
בּט ַח ָבְּך :ה'
ֵ
להינוּ ֶשׁ ְבּ ָר ָאנוּ
ָק ְר ֵאנוָּ :בּרוְּך הוּא ֱא ֵ
תּועים .וְ נָ ַתן ָלנוּ
ִל ְכבודו .וְ ִה ְב ִדּ ָילנוּ ִמן ַה ִ
תוכנוּ .הוּא
עולם נָ ַטע ְבּ ֵ
תּורת ֱא ֶמת .וְ ַחיֵּ י ָ
ַ
תורתו .וְ יָ שם ְבּ ִל ֵבּנוּ ַא ֲה ָבתו
יִפ ַתּח ִל ֵבּנוּ ְבּ ָ
ְ
וּל ָע ְבדו ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם.
וְ יִ ְר ָאתו וְ ַל ֲעשות ְרצונו ְ
ְל ַמ ַען לא נִ יגַ ע ָל ִריק וְ לא נֵ ֵלד ַל ֶבּ ָה ָלה :יְ ִהי
בותינוּ.
ָרצון ִמ ְלּ ָפנֶ יָך ה' ֱא ֵ
אלהי ֲא ֵ
להינוּ וֵ ֵ
עולם ַהזֶּ ה .וְ נִ זְ ֶכּה וְ נִ ְחיֶ ה
ֶשׁנִּ ְשׁמר ֻח ֶקּיָך ָבּ ָ
וּב ָר ָכה ִל ְשׁנֵ י יְמות
טובה ְ
ָ
וְ נִ ְר ֶאה וְ נִ ַירשׁ
עולם ַה ָבּאְ .ל ַמ ַען יְ זַ ֶמּ ְרָך
וּל ַחיֵּ י ָה ָ
ַה ָמּ ִשׁ ַיח ְ
אודךָּ :
ֶ
עולם
להי ְל ָ
ָכבוד וְ לא יִ דּם .ה' ֱא ַ

ָבּרוְּך ַהגֶּ ֶבר ֲא ֶשׁר ְיִב ַטח בה' .וְ ָהיָ ה ה'
ִמ ְב ַטחוִ :בּ ְטחוּ בה' ֲע ֵדי ַעדִ .כּי ְבּיָ הּ ה' צוּר
יוד ֵעי ְשׁ ֶמָךִ .כּי לא
עול ִמים :וְ ְיִב ְטחוּ ְבָך ְ
ָ
דּר ֶשׁיָך ה' :ה' ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקו.
ָעזַ ְב ָתּ ְ
תּורה וְ יַ ְא ִדּיר:
יַ גְ ִדּיל ָ
קדיש תתקבל
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמןְ :בּ ָע ְל ָמא
יִ ְתגַּ ַדּל וְ ְ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכון
יַמ ִליְך ַמ ְל ֵ
עוּתהּ וְ ְ
ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכל ֵבּית יִ ָ
יומיכון ְ
וּב ֵ
ְ
שר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא
וּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן :יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא
ִ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א :יִ ְת ָבּ ַרְך.
ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְ

רומם וְ יִ ְתנַ שּא וְ יִ ְת ַה ָדּר
יִת ַ
יִת ָפּ ַאר וְ ְ
וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִריְך הוּא.
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ ְ
אמןְ :ל ֵע ָלּא ]בעשי"ת[ לְ ֵעלָּ א לְ ֵעלָּ א ִמ ָכּל ִמן
ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא
ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמןִ :תּ ְת ַק ַבּל
שר ֵאל ֳק ָדם
עוּתהון ְד ָכל ֵבּית יִ ָ
וּב ְ
לותהון ָ
ְצ ְ
ֲאבוּהון ִדּי ִב ְשׁ ַמיָּ א ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א וְ ַחיִּ ים ָע ֵלינוּ
שר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
וְ ַעל ָכּל יִ ָ
רומיו
עושה ָשׁלום ]בעשי"ת[ ַה ָשּׁלום ִבּ ְמ ָ
שר ֵאל
הוּא יַ ֲעשה ָשׁלום ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ָ
וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

ָע ֵלינוּ

יוצר
ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדון ַהכּלָ .ל ֵתת גְּ ֻד ָלּה ְל ֵ

שמנוּ
אשׁיתֶ .שׁלּא ָעשנוּ ְכּגויֵ י ָה ֲא ָרצות .וְ לא ָ
ְבּ ֵר ִ
ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחות ָה ֲא ָד ָמהֶ .שׁלּא שם ֶח ְל ֵקנוּ ָכּ ֶהם
גור ֵלנוּ ְכּ ָכל ֲהמונָ םֶ :שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל וְ ִריק
וְ ָ
כּור ִעים
וּמ ְת ַפּ ְל ִלים ֶאל ֵאל לא ִ
ִ
יושׁ ַיע :וַ ֲאנַ ְחנוּ ְ
וּמודים ִל ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
ִ
יוסד
נוטה ָשׁ ַמיִ ם וְ ֵ
ַה ָקּדושׁ ָבּרוְּך הוּאֶ :שׁהוּא ֶ
ָא ֶרץ.
וּשׁ ִכינַ ת ֻעזּו
וּמושׁב יְ ָקרו ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעלְ .
ַ
להינוּ ֵאין עודֱ .א ֶמת
רומים :הוּא ֱא ֵ
ְבּגָ ְב ֵהי ְמ ִ
זוּלתוַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ַמ ְל ֵכּנוֶּ .א ֶפס ָ
תורתו .וְ יָ ַד ְע ָתּ ַהיּום
להים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
בת ֶאל ְל ָב ֶבָךִ .כּי ה' הוּא ָה ֱא ִ
וַ ֲה ֵשׁ ָ
ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָתּ ַחתֵ .אין עוד:

להינוּ ִל ְראות ְמ ֵה ָרה
ַעל ֵכּן נְ ַקוֶּ ה ְלָּך ה' ֱא ֵ
לּוּלים ִמן ָה ָא ֶרץ.
ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזֶּ ָךְ .ל ַה ֲע ִביר גִּ ִ
וְ ָה ֱא ִל ִילים ָכּרות ָ
עולם ְבּ ַמ ְלכוּת
ָ
יִכּ ֵרתוּןְ .ל ַת ֵקּן
ַשׁ ַדּי .וְ ָכל ְבּנֵ י ָבשר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמָך ְל ַה ְפנות ֵא ֶליָך
יושׁ ֵבי ֵת ֵבלִ .כּי ְלָך
יַכּירוּ וְ יֵ ְדעוּ ָכּל ְ
ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ָא ֶרץִ .
ִתּ ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶרְךִ .תּ ָשּׁ ַבע ָכּל ָלשׁוןְ .ל ָפנֶ יָך ה'
להינוּ ְ
ֱא ֵ
יִכ ְרעוּ וְ יִ פּלוּ .וְ ִל ְכבוד ִשׁ ְמָך יְ ָקר יִ ֵתּנוּ.
יהם
כוּתָך .וְ ִת ְמלְך ֲע ֵל ֶ
וִ ַיק ְבּלוּ ֻכ ָלּם ֶאת על ַמ ְל ֶ
עולם וָ ֶעדִ .כּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלָּך ִהיא
ְמ ֵה ָרה ְל ָ
תור ֶתָך .ה'
עול ֵמי ַעד ִתּ ְמלְך ְבּ ָכבודַ .כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
וּל ְ
ְ
עולם וָ ֶעד :וְ נֶ ֱא ַמר .וְ ָהיָ ה ה' ְל ֶמ ֶלְך ַעל ָכּל
יִמלְך ְל ָ
ְ
וּשׁמו ֶא ָחד:
ָה ָא ֶרץַ .בּיּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ְ

קדיש יתום:
יִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא .אמןְ :בּ ָע ְל ָמא
יִ ְתגַּ ַדּל וְ ְ
יַמ ִליְך ַמ ְלכוּ ֵתהּ ְבּ ַחיֵּ יכון
עוּתהּ וְ ְ
ִדּי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
וּב ַחיֵּ י ְד ָכל ֵבּית יִ ָ
יומיכון ְ
וּב ֵ
ְ
שר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא
וּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן :יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא
ִ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א :יִ ְת ָבּ ַרְך
ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְ
רומם וְ יִ ְתנַ שּא וְ יִ ְת ַה ָדּר
יִת ַ
יִת ָפּ ַאר וְ ְ
וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ ְ
יִת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁאְ .בּ ִריְך הוּא.
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ ְ
בריך הואְ :ל ֵע ָלּא ]בעשי"ת[ ְל ֵע ָלּא ְל ֵע ָלּא
ִמ ָכּל ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א וְ ַחיִּ ים ָע ֵלינוּ
שר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
וְ ַעל ָכּל יִ ָ
רומיו
עושה ָשׁלום ]בעשי"ת[ ַה ָשּׁלום ִבּ ְמ ָ
שר ֵאל
הוּא יַ ֲעשה ָשׁלום ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ָ
וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
חזן:

ברְך:
ָבּ ְרכוּ ֶאת ה' ַה ְמ ָ
קו"ח:

עולם וָ ֶעד:
ברְך ְל ָ
ָבּרוְּך ה' ַה ְמ ָ

