מנחה

)אשכנז(

יתָך עוֹד יְ ַה ְללוָּך ֶסּ ָלהַ .א ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוֹ
יוֹשׁ ֵבי ֵב ֶ
ַא ְשׁ ֵרי ְ
ַא ְשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁיֲ הוָ ה ֱא ָ
לוֹהי ַה ֶמּ ֶלְך
רוֹמ ְמָך ֱא ַ
ֹלהיוְ .תּ ִה ָלּה ְל ָדוִ דֲ ,א ִ
עוֹלם וָ ֶעדְ .בּ ָכל יוֹם ֲא ָב ֲר ֶכךָּ וַ ֲא ַה ְל ָלה ִשׁ ְמָך
וַ ֲא ָב ֲר ָכה ִשׁ ְמָך ְל ָ
ְל ָ
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד וְ ִלגְ ֻד ָלּתוֹ ֵאין ֵח ֶקר .דּוֹר ְלדוֹר
עוֹלם וָ ֶעד .גָּ דוֹל יְ יָ ְ
הוֹדָך וְ ִד ְב ֵרי
ֶ
יְ ַשׁ ַבּח ַמ ֲע ֶשׂיָך וּגְ בוּר ֶֹתיָך יַ גִּ ידוֲּ .ה ַדר ְכּבוֹד
דוּלּ ְתָך ֲא ַס ְפּ ֶרנָּ ה.
אמרוּ וּגְ ָ
נוֹרא ֶֹתיָך י ֹ ֵ
יחה .וֶ ֱעזוּז ְ
אוֹתיָך ָא ִשׂ ָ
נִ ְפ ְל ֶ
טוּבָך ִיַבּיעוּ וְ ִצ ְד ָק ְתָך יְ ַרנֵּ נוַּ .חנּוּן וְ ַרחוּם יְ יָ ֶא ֶרְך ַא ַפּיִם
זֵ ֶכר ַרב ְ
וּגְ ָדל ָח ֶסד .טוֹב יְ יָ ַלכֹּל וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ָכּל ַמ ֲע ָשׂיו .יוֹדוָּך יְ יָ ָכּל
בוּר ְתָך
אמרוּ וּגְ ָ
כוּתָך י ֹ ֵ
כוּכהְ .כּבוֹד ַמ ְל ְ
ַמ ֲע ֶשׂיָך וַ ֲח ִס ֶידיָך ָיְב ֲר ָ
הוֹד ַיע ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם גְּ בוּר ָֹתיו ְ
וּכבוֹד ֲה ַדר ַמ ְלכוּתוֹ.
יְ ַד ֵבּרוְּ .ל ִ
וֹמְך יְ יָ
וּמ ְמ ֶשׁ ְל ְתָּך ְבּ ָכל דּוֹר וָ דוֹר .ס ֵ
כוּתָך ַמ ְלכוּת ָכּל ע ָֹל ִמים ֶ
ַמ ְל ְ
זוֹקף ְל ָכל ַה ְכּ ִ
ְל ָכל ַהנּ ְֹפ ִלים וְ ֵ
פוּפיםֵ .עינֵ י כֹל ֵא ֶליָך יְ ַשׂ ֵבּרוּ וְ ַא ָתּה
וּמ ְשׂ ִבּ ַיע ְל ָכל ַחי
וֹת ַח ֶאת יָ ֶדָך ַ
ֵ
נוֹתן ָל ֶהם ֶאת ָא ְכ ָלם ְבּ ִעתּוֹ .פּ ֵ
ָרצוֹןַ .צ ִדּיק יְ יָ ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו וְ ָח ִסיד ְבּ ָכל ַמ ֲע ָשׂיוָ .קרוֹב יְ יָ ְל ָכל
ק ְֹר ָאיו ְלכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָר ֻאהוּ ֶב ֱא ֶמתְ .רצוֹן יְ ֵר ָאיו יַ ֲע ֶשׂה וְ ֶאת
וֹמר יְ יָ ֶאת ָכּל א ֲֹה ָביו וְ ֵאת ָכּל
יוֹשׁ ֵ
ַשׁוְ ָע ָתם יִ ְשׁ ַמע וְ ִ
יעם .שׁ ֵ
ָה ְר ָשׁ ִעים יַ ְשׁ ִמידְ .תּ ִה ַלּת יְ יָ יְ ַד ֶבּר ִפּי וִ ָיב ֵרְך ָכּל ָבּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ
ְל ָ
עוֹלם ַה ְללוּיָ הּ.
עוֹלם וָ ֶעד .וַ ֲאנַ ְחנוּ נְ ָב ֵרְך יָ הּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ

קדיש
יַמ ִליְך
עוּתהּ וְ ְ
יִתגַּ ֵדּל וְ יִ ְת ַק ֵדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּאְ .בּ ָע ְל ָמא ִדי ְב ָרא ִכ ְר ֵ
ְ
וּב ַחיֵ י ְד ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֲעגָ ָלא
ַמ ְל ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהְּ .בּ ַחיֵ יכוֹן ְ
ִוּבזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן :יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמיָ א:
רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה
יִת ֵ
יִ ְת ָבּ ֵרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ֵאר וְ ְ
קוּד ָשׁאְ ,בּ ִריְך הוּא לְ ֵעלָ א ]בעשרת ימי תשובה[:
וְ יִ ְת ַה ָלּלְ .שׁ ֵמהּ ְד ְ

וּלְ ֵעלָ א ִמכָּ ל ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתאֻ ,תּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ח ֱמ ָת ָא,
ַד ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ַא ֵמן:
כי שם יי אקרא הבו גדל לאלהינו
וּפי יַ גִּ יד ְתּ ִה ָלּ ֶתָך.
ֲאד ֹנָ י ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִ

ֹלהי ַא ְב ָר ָהם,
בוֹתינוֱּ ,א ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ הוָֹ הֱ ,א ֵ
נּוֹראֵ ,אל
אֹלהי יַ ֲעקֹבָ .ה ֵאל ַהגָּ דוֹלַ ,הגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
ֹלהי יִ ְצ ָחק וֵ ֵ
ֱא ֵ
זוֹכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹת,
טוֹבים ,וְ קוֹנֵ ה ַהכֹּל ,וְ ֵ
ִ
גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֶע ְליוֹןֵ ,
גוֹאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
וּמ ִביא ֵ
ֵ
יהם ְל ַמ ַען ְשׁמוְֹ ,בּ ַא ֲה ָבה.

]בעשרת ימי תשובה [:זָ ְכ ֵרנוּ לְ ַחיִּ יםֶ ,מלֶ ְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים ,וְ כָ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר
ֹלהים ַחיִּ ים.
ַה ַחיִּ ים ,לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ִ

וּמגֵ ןָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם.
וּמוֹשׁ ַיע ָ
ִ
ֶמ ֶלְך עוֹזֵ ר
ַא ָתּה גִּ בּוֹר ְל ָ
יע.
הוֹשׁ ֵ
עוֹלם ֲאד ֹנָ יְ .מ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּהַ ,רב ְל ִ
וּמוֹריד ַהגֶּ ֶשׁם.
ִ
רוּח
מוֹריד ַה ָטּל(] .בחורףַ [:מ ִשּׁיב ָה ַ
)]בקיץִ [:
סוֹמְך
ֵ
ְמ ַכ ְל ֵכּל ַחיִּ ים ְבּ ֶח ֶסדְ ,מ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים,
רוֹפא ִ
נוֹפ ִלים ,וְ ֵ
ְ
ישׁנֵ י
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ ִל ֵ
סוּריםְ ,
וּמ ִתּיר ֲא ִ
חוֹליםַ ,
וּמ ַחיֶּ ה
דוֹמה ָלְּךֶ ,מ ֶלְך ֵמ ִמית ְ
וּמי ֶ
ָע ָפרִ .מי ָכמוָֹך ַב ַעל גְּ בוּרוֹתִ ,
וּמ ְצ ִמ ַיח יְ ָ
שׁוּעה.
ַ
צוּריו לְ ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים.
זוֹכר יְ ָ
]בעשרת ימי תשובה[ִ :מי כָ מוָֹך ָאב ָה ַר ֲח ִמים ֵ ,

וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה ְל ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתיםָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים.

נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב
על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר :קדוש קדוש קדוש יי צבאות
מלא כל הארץ כבודו לעמתם ברוך יאמרו :ברוך כבוד יי ממקומו.
ובדברי קדשך כתוב לאמר :ימלך יי לעולם אלהיך ציון לדר ודר
הללויה .לדור ודור נגיד גדלך ולנצח נצחים קדשתך נקדיש ,ושבחך
אלהינו מפינו לא ימוש לעולם ועדָ .בּרוְּך ַא ָתּה ְייָ ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
דוֹשׁים ְבּ ָכל יוֹם יְ ַה ְללוָּך ֶסּ ָלה:
וּק ִ
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמָך ָקדוֹשְׁ ,
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ] :בעשרת ימי תשובהַ [:ה ֶמּלֶ ְך ַה ָקּדוֹשׁ.

וּמ ַל ֵמּד ֶל ֱאנוֹשׁ ִבּינָ ה ָחנֵּ נוּ ֵמ ִא ְתָּך ֵדּ ָעה
ַא ָתּה חוֹנֵ ן ְל ָא ָדם ַדּ ַעתְ ,
ִבּינָ ה וְ ַה ְשׂ ֵכּלָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי חוֹנֵ ן ַה ָדּ ַעת.
בוֹד ֶתָך ,וְ ַה ֲחזִ ֵירנוּ
תוֹר ֶתָך ,וְ ָק ְר ֵבנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ַל ֲע ָ
יבנוּ ָא ִבינוּ ְל ָ
ֲה ִשׁ ֵ
רוֹצה ִב ְת ָ
ִב ְת ָ
שׁוּבה.
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָפנֶ יָךָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ָה ֶ
ְס ַלח ָלנוּ ָא ִבינוּ ִכּי ָח ָטאנוְּ ,מ ַחל ָלנוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ִכּי ָפ ַשׁ ְענוִּ ,כּי
ֹלח.
סוֹל ַח ָא ָתּהָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ַחנּוּן ַה ַמּ ְר ֶבּה ִל ְס ַ
מוֹחל וְ ֵ
ֵ

ְר ֵאה )נָ א( ְב ָענְ יֵ נוּ וְ ִר ָיבה ִר ֵיבנוּ וּגְ ָא ֵלנוּ ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמָךִ ,כּי
גּוֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
גוֹאל ָחזָ ק ָא ָתּהָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ֵ
ֵ
יענוּ וְ נִ וָּ ֵשׁ ָעהִ ,כּי ְת ִה ָלּ ֵתנוּ ָא ָתּה,
הוֹשׁ ֵ
ִ
ְר ָפ ֵאנוּ יְ הוָֹ ה וְ נֵ ָר ֵפא,
כּוֹתינוּ ִ .כּי ֵאל ֶמ ֶלְך ֵ
רוֹפא נֶ ֱא ָמן
פוּאה ְשׁ ֵל ָמה ְל ָכל ַמ ֵ
וְ ַה ֲע ֵלה ְר ָ
חוֹלי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
רוֹפא ֵ
וְ ַר ֲח ָמן ָא ָתּהָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ
בוּא ָתהּ
ֹלהינוּ ֶאת ַה ָשּׁנָ ה ַהזֹּאת וְ ֶאת ָכּל ִמינֵ י ְת ָ
ָבּ ֵרְך ָע ֵלינוּ יְ יָ ֱא ֵ
וּמ ָטר ִל ְב ָר ָכה בקיץְ :בּ ָר ָכה ַעל ְפּנֵ י
טוֹבה .וְ ֵתן בחורףַ :טל ָ
ְל ָ
וּב ֵרְך ְשׁנָ ֵתנוּ ַכּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹתָ .בּרוְּך
טּוּבָךָ ,
ָה ֲא ָד ָמה ,וְ ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמ ֶ
ַא ָתּה יְ יָ ְמ ָב ֵרְך ַה ָשּׁנִ ים.
רוּתנוּ ,וְ ָשׂא נֵ ס ְל ַק ֵבּץ גָּ ֻליּוֹ ֵתינוּ ,וְ ַק ְבּ ֵצנוּ
שׁוֹפר גָּ דוֹל ְל ֵח ֵ
ְתּ ַקע ְבּ ָ
ַי ַחד ֵמ ַא ְר ַבּע ַכּנְ פוֹת ָה ָא ֶרץָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ְמ ַק ֵבּץ נִ ְד ֵחי ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יוֹע ֵצינוּ ְכּ ַב ְתּ ִח ָלּה .וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנוּ
שׁוֹפ ֵטינוּ ְכּ ָב ִראשׁוֹנָ ה ,וְ ֲ
ְ
ָה ִשׁ ָיבה
וּמֹלְך ָע ֵלינוּ ַא ָתּה יְ הוָֹ ה ְל ַב ְדָּךְ ,בּ ֶח ֶסד ְ
יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחהְ ,
וּב ַר ֲח ִמים,
וּמ ְשׁ ָפּט
אוֹהב ְצ ָד ָקה ִ
ֵ
וְ ַצ ְדּ ֵקנוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּטָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֶמ ֶלְך
]בעשרת ימי תשובה[ַ :ה ֶמּלֶ ך ַה ִמּ ְשׁ ָפּט.

אבד ,וְ ָכל
וְ ַל ַמּ ְל ִשׁינִ ים ַאל ְתּ ִהי ִת ְקוָ ה ,וְ ָכל ָה ִר ְשׁ ָעה ְכּ ֶרגַ ע תּ ֹ ֵ
וּת ַמגֵּ ר
וּת ַשׁ ֵבּר ְ
א ֵֹיְבי ַע ְמָּך ְמ ֵה ָרה יִ ָכּ ֵרתוּ ,וְ ַהזֵּ ִדים ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵקּר ְ
אוֹיְבים ַוּמ ְכנִ ַיע זֵ ִדים.
שׁוֹבר ִ
וְ ַת ְכנִ ַיע ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵָמינוָּ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ֵ
יקים וְ ַעל ַה ֲח ִס ִידים וְ ַעל זִ ְקנֵ י ַע ְמָּך ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל
ַעל ַה ַצּ ִדּ ִ
יטת סוֹ ְפ ֵר ֶ
ְפּ ֵל ַ
יהם וְ ַעל גֵּ ֵרי ַה ֶצּ ֶדק וְ ָע ֵלינוּ ,יֶ ֱהמוּ נָ א ַר ֲח ֶמיָך יְ הוָֹ ה
בּוֹט ִחים ְבּ ִשׁ ְמָך ֶב ֱא ֶמת ,וְ ִשׂים
ֹלהינוּ ,וְ ֵתן ָשׂ ָכר טוֹב ְל ָכל ַה ְ
ֱא ֵ
עוֹלם לֹא נֵ בוֹשׁ ִכּי ְבָך ָב ַט ְחנוָּ .בּרוְּך ַא ָתּה יי
וּל ָ
ֶח ְל ֵקנוּ ִע ָמּ ֶהםְ ,
יקים.
וּמ ְב ָטח ַל ַצּ ִדּ ִ
ִמ ְשׁ ָען ִ
ירוּשׁ ַליִם ִע ְירָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב ,וְ ִת ְשׁכּוֹן ְבּתוֹ ָכהּ ַכּ ֲא ֶשׁר
וְ ִל ָ
עוֹלם ,וְ ִכ ֵסּא ָדוִ ד ַע ְב ְדָּך
אוֹתהּ ְבּ ָקרוֹב ְבּיָ ֵמינוּ ִבּנְ יָ ן ָ
וּבנֵ ה ָ
ִדּ ַבּ ְר ָתְּ ,
תוֹכהּ ָתּ ִכין] .במנחה של תשעה באב מוסיפים[ :נחם יי אלהינו
ְמ ֵה ָרה ְל ָ
את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ,ואת העיר האבלה ֶוה ֳחרבה והבזויה
והשוממה .האבלה מבלי בניה ,והחריבה ממעונותיה ,והבזויה מכבודה,
והשוממה מאין יושב .והיא יושבת וראשה חפוי כאישה עקרה שלא ילדה.
ויבלעוה ליגיונות ,ויירשוה עובדי זרים ,ויטילו את עמך ישראל לחרב,
ַ
ויהרגו בזדון חסידי עליון .על כן ציון ְבּ ַמר תבכה וירושלים תתן קולה .לבי
לבי על חלליהם ,מעי מעי על הרוגיהם ,כי אתה יי באש הצַ ָתּהּ ובאש אתה

עתיד לבנותה ,כאמור :ואני אהיה לה נאם יי חומת אש סביב ולכבוד אהיה

בתוכה .ברוך אתה יי מנחם ציון ובונה ירושליםָ :בּרוְּך ַא ָתּה יי בּוֹנֵ ה
רוּשׁ ָליִ ם.
יְ ָ
ישׁוּע ֶתָך.
ֶאת ֶצ ַמח ָדּוִ ד ַע ְב ְדָּך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַיח ,וְ ַק ְרנוּ ָתרוּם ִבּ ָ
ישׁוּע ְתָך ִקוִּ ינוּ ָכל ַהיּוֹםָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ַמ ְצ ִמ ַיח ֶק ֶרן יְ ָ
ִכּי ִל ָ
שׁוּעה.
ֹלהינוּ ,חוס ורחם עלינו וְ ַק ֵבּל ְבּ ַר ֲח ִמים
קוֹלנוּ יְ הוָֹ ה ֱא ֵ
ְשׁ ַמע ֵ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפלּוֹת וְ ַת ֲחנוּנִ ים ָא ָתּה.
ֵ
וּב ָרצוֹן ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוִּ ,כּי ֵאל
ְ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת ַע ְמָּך
ֵ
וּמ ְלּ ָפנֶ יָך ַמ ְל ֵכּנוֵּ ,ר ָיקם ַאל ְתּ ִשׁ ֵיבנוִּ .כּי ַא ָתּה
ִ
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה.
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,בּ ַר ֲח ִמיםָ ,בּרוְּך ַא ָתּה יי ֵ
בוֹדה
וּב ְת ִפ ָלּ ָתם ,וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲע ָ
ֹלהינוּ ְבּ ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ְר ֵצה יְ יָ ֱא ֵ
וּת ִפ ָלּ ָתם ְבּ ַא ֲה ָבה ְתּ ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן,
יתָך ,וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמָּך:
וּת ִהי ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲע ַ
ְ

בוֹתינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָב ֹא יַ גִּ ַיע יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה יִ ָשּׁ ַמע ָיִפּ ֵקד וְ יִ זָּ כֵ ר
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
ֱא ֵ
רוּשׁלַ יִ ם
בוֹתינוּ ,וְ זִ ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַיח ֶבּן ָדּוִ ד ַע ְב ֶדָּך וְ זִ ְכרוֹן יְ ָ
זִ כְ רוֹנֵ נוּ ִוּפ ְקדוֹנֵ נוּ וְ זִ כְ רוֹן ֲא ֵ
ִעיר ָק ְד ְשָׁך וְ זִ כְ רוֹן כָּ ל ַע ְמָּך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָפנֶ יָך לִ ְפלֵ ָטה לְ ט ָוֹבה לְ ֵחן לְ ֶח ֶסד
וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַחיִּ ים וּלְ ָשׁלוֹם ְבּיוֹם ]בראש חודש[ :ר ֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ]בפסח[ַ :חג
טוֹבהָ ,וּפּ ְק ֵדנוּ בוֹ
ֹלהינוּ בּוֹ לְ ָ
ַה ַמּצּוֹת ]בסוכות[ַ :חג ַה ֻסּכּוֹת ,זָ ְכ ֵרנוּ יְ הוָֹ ה ֱא ֵ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים; חוּס וְ ָחנֵּ נוּ ,וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ,
הוֹשׁ ֵיענוּ בוֹ לְ ַחיִּ יםִ ,בּ ְד ַבר יְ ָ
לִ ְב ָר ָכה ,וְ ִ
הוֹשׁ ֵיענוּ ִכּי ֵאלֶ יָך ֵעינֵ ינוִּ ,כּי ֵאל ֶמלֶ ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָא ָתּה.
וְ ִ

שׁוּבָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ .בּרוְּך ַא ָתּה יי ַה ַמּ ֲחזִ יר
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינוּ ְבּ ְ
ְשׁ ִכינָ תוֹ ְל ִציּוֹן.
בוֹתינוּ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
מוֹדים ֲאנַ ְחנוּ ָלְךָ ,שׁ ַא ָתּה הוּא יְ הוָֹ ה ֱא ֵ
ִ
עוֹלם וָ ֶעד ,צוּר ַחיֵּ ינוּ ָ
ְל ָ
נוֹדה
וּמגֵ ן יִ ְשׁ ֵענוּ ַא ָתּה הוּא ְלד ֹר וָ ד ֹרֶ .
מוֹתינוּ
סוּרים ְבּיָ ֶדיָך ,וְ ַעל נִ ְשׁ ֵ
ְלָּך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִה ָלּ ֶתָךַ ,על ַחיֵּ ינוּ ַה ְמּ ִ
אוֹתיָך ֶשׁ ְבּ ָכל
ַה ְפּקוּדוֹת ָלְך ,וְ ַעל נִ ֶסּיָך ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ִע ָמּנוּ ,וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ
ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .הטּוֹב ִכּי לֹא ָכלוּ ַר ֲח ֶמיָךַ ,ה ְמּ ַר ֵחם ִכּי
עוֹלם ִקוִּ ינוּ ָלְך.
לֹא ַתמּוּ ֲח ָס ֶדיָךֵ ,מ ָ

אֹלהי
ֹלהינוּ וֵ ֵ
מוֹדים ֲאנַ ְחנוּ ָלְךָ ,שׁ ַא ָתּה הוּא יְ הוָֹ ה ֱא ֵ
]מודים דרבנן[ִ :
הוֹדאוֹת
אשׁיתְ .בּ ָרכוֹת וְ ָ
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
יוֹצ ֵרנוּ ֵ
ֹלהי ָכל ָבּ ָשׁרְ ,
בוֹתינוֱּ ,א ֵ
ֲא ֵ
וּת ַקיְּ ֵמנוּ
יתנוּ וְ ִקיַּ ְמ ָתּנוֵּ .כּן ְתּ ַחיֵּ נוּ ְ
ְל ִשׁ ְמָך ַהגָּ דוֹל וְ ַה ָקּדוֹשַׁ ,על ֶשׁ ֶה ֱחיִ ָ
יּוֹתינוּ ְל ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשָׁךִ ,ל ְשׁמֹר ֻח ֶקּיָך וְ ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ָך
וְ ֶת ֱאסוֹף גָּ ֻל ֵ
הוֹדאוֹת.
מוֹדים ָלְךָ ,בּרוְּך ֵאל ַה ָ
וּל ָע ְב ְדָך ְב ֵל ָבב ָשׁ ֵלםַ ,על ֶשׁ ֲאנַ ְחנוּ ִ
ְ

ַעל ַהנִּ ִסּים וְ ַעל ַה ֻפּ ְר ָקן וְ ַעל ַהגְּ בוּרוֹת וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת וְ ַעל
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה.
ית ַל ֲא ֵ
ַהנִּ ְפ ָלאוֹת וְ ַעל ַהנֶּ ָחמוֹת ֶשׁ ָע ִשׂ ָ
וּבנָ יו ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה
יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ַח ְשׁמוֹנָ ִאי ָ
ימי ַמ ִתּ ְתיָ הו ֶבן ָ
]לחנוכהִ [:בּ ֵ
וּל ַה ֲע ִב ָירם
תּוֹר ָתְך ְ
יחם ָ
השׁ ִכּ ָ
ַמ ְלכוּת יָ וָ ן ָה ְר ָשׁ ָעה ַעל ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַ
ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹנָ ְך וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת ָצ ָר ָתם ַר ְב ָתּ
בּוֹרים ְבּיַ ד
ֶאת ִר ָיבם ַדּנְ ָתּ ֶאת ִדּינָ ם נָ ַק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתם ָמ ַס ְר ָתּ גִ ִ
הוֹרים ְוּר ָשׁ ִעים ְבּיַ ד
וּט ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט ִ
ַח ָלּ ִשׁים וְ ַר ִבּים ְבּיַ ד ְמ ַע ִטּים ְ
עוֹל ָמְך
ית ֵשׁם גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְבּ ָ
וּלָך ָע ִשׂ ָ
תוֹר ֶתָך ְ
עוֹס ֵקי ָ
יקים וְ זֵ ִדים ְבּיַ ד ְ
ַצ ִדּ ִ
וּפ ְר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה וְ ַא ַחר ֵכּן ָבּאוּ
דוֹלה ֻ
שׁוּעה גְ ָ
ית ְתּ ָ
וּל ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂ ָ
ְ
יכ ֶלָך וְ ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשָׁך וְ ִה ְד ִליקוּ נֵ רוֹת
וּפנּוּ ֶאת ֵה ָ
יתָך ִ
ָבנֶ יָך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמָך
יְמי ֲחנֻ ָכּה ֵאלּוּ ְלהוֹדוֹת ְ
ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשָׁך וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת ֵ
ַהגָּ דוֹל.

יהם ָה ָמן
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָירה ְכּ ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר ְבּ ַ
]לפוריםִ [:בּ ֵ
הוּדים ִמנַּ ַער וְ ַעד זָ ֵקן
וּל ַא ֵבּד ֶאת ָכּל ַהיְּ ִ
ָה ָר ָשׁע ִבּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד ַל ֲהרוֹג ְ
ֹלשׁה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר הוּא ח ֶֹדשׁ
ַטף וְ נָ ִשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחד ִבּ ְשׁ ָ
וּשׁ ָל ָלם ָלבוֹז וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִבּים ֵה ַפ ְר ָתּ ֶאת ֲע ָצתוֹ וְ ִק ְל ַק ְל ָתּ
ֲא ָדר ְ
בוֹת לוֹ גְ מוּלוֹ ְברֹאשׁוֹ וְ ָתלוּ אוֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָ יו ַעל
ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ וַ ֲה ֵשׁ ָ
נוֹדה ְל ִשׁ ְמָך ַהגָּ דוֹל ֶס ָלה.
ית ִע ָמּ ֶהם נִ ִסּים וְ נִ ְפ ָלאוֹת וְ ֶ
ָה ֵעץ וְ ָע ִשׂ ָ

עוֹלם וָ ֶעד.
רוֹמם ִשׁ ְמָך ַמ ְל ֵכּנוּ ָתּ ִמידְ ,ל ָ
וְ ַעל ֻכּ ָלּם יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְת ַ
טוֹבים ָכּל ְבּנֵ י ְב ִר ֶיתָך.
]בעשרת ימי תשובה[ְ :וּכתֹב לְ ַחיִּ ים ִ

שׁוּע ֵתנוּ
יה ְללוּ ֶאת ִשׁ ְמָך ֶבּ ֱא ֶמתָ ,ה ֵאל יְ ָ
וְ ָכל ַה ַחיִּ ים יוֹדוָּך ֶסּ ָלה ,וִ ַ
וּלָך נָ ֶאה ְלהוֹדוֹת.
וְ ֶעזְ ָר ֵתנוּ ֶס ָלהָ ,בּרוְּך ַא ָתּה יי ַהטּוֹב ִשׁ ְמָך ְ
עוֹלם ִכּי ַא ָתּה הוּא ֶמ ֶלְך
ָשׁלוֹם ָרב ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמָּך ָתּ ִשׂים ְל ָ
ָאדוֹן ְל ָכל ַה ָשּׁלוֹם .וְ טוֹב ְבּ ֵעינֶ יָך ְל ָב ֵרְך ֶאת ַע ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל בכל
עת ובכל שעה בשלומך.
טוֹבה ,נִ זָּ ֵכר
]בעשרת ימי תשובה[ְ :בּ ֵס ֶפר ַחיִּ יםְ ,בּ ָר ָכה וְ ָשׁלוֹםַ ,וּפ ְרנָ ָסה ָ
טוֹבים וּלְ ָשׁלוֹם.
וְ נִ כָּ ֵתב לְ ָפנֶ יָךֲ ,אנַ ְחנוּ וְ ָכל ַע ְמָּך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ,לְ ַחיִּ ים ִ

ָבּרוְּך ַא ָתּה יהוה ַה ְמ ָב ֵרְך ֶאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם.
וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה ,וְ ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ִשׁי
ֹלהי נְ צֹר ְלשׁוֹנִ י ֵמ ָרעְ ,
ֱא ַ
ווֹתיָך
וּב ִמ ְצ ֶ
תוֹר ֶתָךְ ,
ִתדּ ֹם ,וְ נַ ְפ ִשׁי ֶכּ ָע ָפר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶ הְ ,פּ ַתח ִל ִבּי ְבּ ָ
חוֹשׁ ִבים ָע ַלי ָר ָעהְ ,מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם
ִתּ ְרדּ ֹף נַ ְפ ִשׁי .וְ ָכל ַה ְ
בוֹתםֲ .ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמָךֲ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ִ
וְ ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְש ָ
יְמינֶ ָךֲ ,ע ֵשׂה
תּוֹר ֶתָךֲ ,ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ְק ֻד ָשּׁ ֶתָךְ ,ל ַמ ַען יֵ ָח ְלצוּן יְ ִד ֶידיָך.
ָ
ְל ַמ ַען
יעה ִ
הוֹשׁ ָ
ִ
יְמינְ ָך וַ ֲענֵ נִ י .יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶ יָך
צוּרי וְ ג ֲֹא ִלי .ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ]בעשרת ימי תשובה[ַ :ה ָשּׁלוֹם
יְ הוָ ה ִ

רוֹמיו ,הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ָכּל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
ִבּ ְמ ָ
בוֹתינוֶּ ,שׁ ָיִבּנֶ ה ֵבית
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶ יָך ,יְ יָ ֱא ֵ
יָמינוּ וְ ַתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּ ָ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְב ֵ
תוֹר ֶתָך .וְ ָשׁם נַ ֲע ָב ְדָך
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמוֹנִ יּוֹת .וְ ָע ְר ָבה ַליהוָ ה ִמנְ ַחת
עוֹלם ְ
ָ
ימי
ְבּיִ ְר ָאה ִכּ ֵ
ָ
הוּדה וִ
יְ ָ
וּכ ָשׁנִ ים ַק ְדמֹנִ יּוֹת.
עוֹלם ְ
ימי ָ
ירוּשׁ ָ ִלם ִכּ ֵ

תחנון
אמר ָדּוִ ד ֶאל גָּ ד ַצר ִלי ְמאֹד נִ ְפּ ָלה נָּ א ְביַ ד יְ הוָ ה ִכּי ַר ִבּים
וַ יּ ֹ ֶ
וּביַ ד ָא ָדם ַאל ֶאפּ ָֹלה.
ַר ֲח ָמיו ְ
רחום וחנון חטאתי לפניך יי מלא רחמים רחם עלי וקבל
יחנִ י וְ ַאל ַבּ ֲח ָמ ְתָך ְתיַ ְסּ ֵרנִ יָ .חנֵּ נִ י
תוֹכ ֵ
ִ
תחנוני .יְ הוָ ה ַאל ְבּ ַא ְפָּך
יְ הוָ ה ִכּי ֻא ְמ ַלל ָאנִ י ְר ָפ ֵאנִ י יְ הוָ ה ִכּי נִ ְב ֲהלוּ ֲע ָצ ָמי .וְ נַ ְפ ִשׁי נִ ְב ֲה ָלה
ְמאֹד וְ ַא ָתּה יְ הוָ ה ַעד ָמ ָתי.
יענִ י
הוֹשׁ ֵ
ִ
שׁוּבה יְ הוָ ה ַח ְלּ ָצה נַ ְפ ִשׁי
ָ
יוֹדה ָלְּך .יָ גַ ְע ִתּי
ְל ַמ ַען ַח ְס ֶדָּךִ .כּי ֵאין ַבּ ָמּוֶ ת זִ ְכ ֶרָך ִבּ ְשׁאוֹל ִמי ֶ
ְבּ ַאנְ ָח ִתי ַא ְשׂ ֶחה ְב ָכל ַליְ ָלה ִמ ָטּ ִתי ְבּ ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִשׂי ַא ְמ ֶסה.
ָע ְשׁ ָשׁה ִמ ַכּ ַעס ֵעינִ י ָע ְת ָקה ְבּ ָכל ְ
צוֹר ָרי .סוּרוּ ִמ ֶמּנִּ י ָכּל ֹפּ ֲע ֵלי ָאוֶ ן
ִכּי ָשׁ ַמע יְ הוָ ה קוֹל ִבּ ְכיִ יָ .שׁ ַמע יְ הוָ ה ְתּ ִחנָּ ִתי יְ הוָ ה ְתּ ִפ ָלּ ִתי יִ ָקּח.
יֵ בֹשׁוּ וְ ָיִבּ ֲהלוּ ְמאֹד ָכּל א ָֹיְבי יָ ֻשׁבוּ יֵ בֹשׁוּ ָרגַ ע.

אוֹמ ִרים
אבד יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,ה ְ
שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ַאל י ֹ ַ
ֵ
ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל.
אבד גּוֹי ֶא ָחד,
שׁוֹמר גּוֹי ֶא ָחד ְשׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית ַעם ֶא ָחד ,וְ ַאל י ֹ ַ
ֵ
ֹלהינוּ יי ֶא ָחד.
ַה ְמיַ ֲח ִדים ִשׁ ְמָך יי ֱא ֵ
אבד גּוֹי ָקדוֹשׁ,
שׁוֹמר גּוֹי ָקדוֹשׁ ְשׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית ַעם ָקדוֹשׁ ,וְ ַאל י ֹ ֵ
ֵ
ַה ְמ ַשׁ ְלּ ִשׁים ְבּ ָשֹׁלשׁ ְק ֻדשּׁוֹת ְל ָקדוֹשׁ.
ִמ ְת ַר ֶצּה ְב ַר ֲח ִמים ִה ְת ַר ֶצּה וְ ִה ְת ַפּיֵּ ס ְלדוֹר ָענִ י ִכּי ֵאין עוֹזֵ ר.
ָא ִבינוּ ַמ ְל ֵכּנוּ ָחנֵּ נוּ וַ ֲענֵ נוּ ִכּי ֵאין ָבּנוּ ַמ ֲע ִשׂיםֲ ,ע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ְצ ָד ָקה
יענוּ.
הוֹשׁ ֵ
וָ ֶח ֶסד וְ ִ
וַ ֲאנַ ְחנוּ לֹא נֵ ַדע ַמה נַּ ֲע ֶשׂה ִכּי ָע ֶליָך ֵעינֵ ינוּ .זְ כֹר ַר ֲח ֶמיָך יְ הוָ ה
וַ ֲח ָס ֶדיָך ִכּי ֵמ ָ
עוֹלם ֵה ָמּה ַאל ִתּזְ ָכּר ָלנוּ ֲעוֹנֹת ִראשׁ ֹנִ ים ַמ ֵהר
יְ ַק ְדּמוּנוּ ַר ֲח ֶמיָך ִכּי ַדלּוֹנוּ ְמאֹדָ .חנֵּ נוּ יְ הוָ ה ָחנֵּ נוּ ִכּי ַרב ָשׂ ַב ְענוּ בוּז.
ְבּר ֹגֶ זַ ,ר ֵחם ִתּזְ כֹּרִ .כּי הוּא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנוּ זָ כוּר ִכּי ָע ָפר ֲאנָ ְחנוָּ .עזְ ֵרנוּ

אתינוּ
ֹלהי יִ ְשׁ ֵענוּ ַעל ְדּ ַבר ְכּבוֹד ְשׁ ֶמָך וְ ַה ִצּ ֵילנוּ וְ ַכ ֵפּר ַעל ַחטּ ֹ ֵ
ֱא ֵ
ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמָך.

עוּתהּ ,וְ יַ ְמלִ יְך
י ְִתגַּ ַדּל וְ י ְִת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּאְ .בּ ָעלְ ָמא ִדי ְב ָרא ִכּ ְר ֵ
יוֹמיכוֹן ְוּב ַחיֵ י ְדּ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,בּ ֲעגַ לָ א ִוּבזְ ַמן
כוּתהּ ְבּ ַח ֵייכוֹן ְוּב ֵ
ַמלְ ֵ
ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן :יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמיָ א:
רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה
יִת ַ
יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ ְ
ילא ]בעשרת ימי תשובה[:
קוּד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא ְל ֵע ָ
וְ יִ ְת ַה ָלּלְ ,שׁ ֵמהּ ְדּ ְ

וּלְ ֵעילָ א ִמכָּ ל ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתאֻ ,תּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא,
ַד ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ִתּ ְת ַק ַבּל ְצ ְ
עוּתהוֹן ְדּ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי
וּב ְ
לוֹתהוֹן ָ
ִב ְשׁ ַמיָּ א וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ְי ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א וְ ַחיִּ ים ָעלֵ ינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה
עוֹשׂה ָשׁלוֹם ]בעשרת ימי תשובה[ :השלום ִבּ ְמ ָ
ֶ
ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:

אשׁיתֶ ,שׁלֹּא
יוֹצר ְבּ ֵר ִ
ָע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח ַל ֲאדוֹן ַהכֹּלָ ,ל ֵתת גְּ ֻד ָלּה ְל ֵ
ָע ָשׂנוּ ְכּגוֹיֵ י ָה ֲא ָרצוֹת ,וְ לֹא ָשׂ ָמנוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמהֶ .שׁלֹּא ָשׂם
וגוֹר ֵלנוּ ְכּ ָכל ֲהמוֹנָ םֶ ,שׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ְל ֶה ֶבל וָ ִריק,
ֶח ְל ֵקנוּ ָכּ ֶהםָ ,
וּמוֹדים
ִ
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
כּוֹר ִעים ִ
יוֹשׁ ַיע .וַ ֲאנַ ְחנוּ ְ
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶאל ֵאל לֹא ִ
ִ
נוֹטה ָשׁ ַמיִם
ִל ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּאֶ ,שׁהוּא ֶ
וּשׁ ִכינַ ת ֻעזּוֹ ְבּגָ ְב ֵהי
וּמוֹשׁב יְ ָקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעלְ ,
ַ
וְ י ֵֹסד ָא ֶרץ,
זוּלתוַֹ .כּ ָכּתוּב
ֹלהינוֵּ ,אין עוֹדֱ ,א ֶמת ַמ ְל ֵכּנוֶּ ,א ֶפס ָ
רוֹמים .הוּא ֱא ֵ
ְמ ִ
ֹלהים
תּוֹרתוֹ :וְ יָ ַד ְע ָתּ ַהיּוֹם וַ ֲה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶבָך ִכּי יְ יָ הוּא ָה ֱא ִ
ְבּ ָ
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָתּ ַחת ֵאין עוֹד:
ֹלהינוִּ ,ל ְראוֹת ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזֶּ ָךְ ,ל ַה ֲע ִביר
וְ ַעל ֵכּן נְ ַקוֶּ ה ְלָך יְ יָ ֱא ֵ
גִּ ִ
עוֹלם ְבּ ַמ ְלכוּת
לּוּלים ִמן ָה ָא ֶרץ ,וְ ָה ֱא ִל ִילים ָכּרוֹת יִ ָכּ ֵרתוּןְ ,ל ַת ֵקּן ָ
ַשׁ ַדּי ,וְ ָכל ְבּנֵ י ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמָךְ ,ל ַה ְפנוֹת ֵא ֶליָך ָכּל ִר ְשׁ ֵעי ָא ֶרץ.
יוֹשׁ ֵבי ֵת ֵבלִ ,כּי ְלָך ִת ְכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶרְךִ ,תּ ָשּׁ ַבע ָכּל
יַ ִכּירוּ וְ יֵ ְדעוּ ָכּל ְ
ָלשׁוֹןְ .ל ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהינוּ יִ ְכ ְרעוּ וְ יִ פֹּלוּ ,וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמָך יְ ָקר יִ ֵתּנוּ,
עוֹלם וָ ֶעד.
יהם ְמ ֵה ָרה ְל ָ
כוּתָך ,וְ ִת ְמֹלְך ֲע ֵל ֶ
וִ ַיק ְבּלוּ ֻכ ָלּם ֶאת עֹל ַמ ְל ֶ
עוֹל ֵמי ַעד ִתּ ְמֹלְך ְבּ ָכבוֹדַ .כּ ָכּתוּב
וּל ְ
ִכּי ַה ַמּ ְלכוּת ֶשׁ ְלָּך ִהיאְ ,

יִמֹלְך ְלע ָֹלם וָ ֶעד .וְ נֶ ֱא ַמר :וְ ָהיָ ה יְ יָ ְל ֶמ ֶלְך ַעל ָכּל ָה ָא ֶרץ
תוֹר ֶתָך :יְ יָ ְ
ְבּ ָ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד
ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶ ה יְ הוָ ה ֶא ָחד ְ

קדיש יתום
יַמ ִליְך
עוּתהּ ,וְ ְ
יִתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּאְ .בּ ָע ְל ָמא ִדי ְב ָרא ִכּ ְר ֵ
ְ
וּב ַחיֵ י ְדּ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,בּ ֲעגַ ָלא
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵ יכוֹן ְ
ַמ ְל ֵ
וּל ָע ְל ֵמי
וּבזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן :יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך ְל ָע ַלם ְ
ִ
רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר
ָע ְל ַמיָ א :יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ
ילא ]בעשרת
קוּד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּאְ ,ל ֵע ָ
וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ָלּל ְ ,שׁ ֵמהּ ְדּ ְ

ימי תשובה[ :וּלְ ֵעילָ א ִמכָּ ל ִמן ָכּל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתאֻ ,תּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא
וְ נֶ ָח ָמ ָתאַ ,ד ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ְי ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א וְ ַחיִּ ים ָעלֵ ינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם ]בעשי"ת[ַ :ה ָשּׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ֶ
וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן

