
 

  )אשכנז( ערבית



ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב . ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעון ְולא ַיְׁשִחית
ַהֶּמֶלְך . הוִׁשיָעה' ה: ַאּפו ְולא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתו

 :ַיֲעֵננּו ְביום ָקְרֵאנּו
 

 :ַהְמבָרְך ייָּבְרכּו ֶאת 
 :ַהְמבָרְך ְלעוָלם ָוֶעד ייָּברּוְך 

 
וָלם ֲאֶׁשר ִּבְדָברו ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהע ייָּברּוְך ַאָּתה 

ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְּבָחְכָמה ּפוֵתַח ְׁשָעִרים ּוִבְתבּוָנה 
ּוְמַסֵּדר ֶאת . ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים

. ָּבָרִקיַע ִּכְרצונו ַהּכוָכִבים ְּבִמְׁשְמרוֵתיֶהם
ּגוֵלל אור ִמְּפֵני חֶׁשְך . ּבוֵרא יום ָוָלְיָלה

. ּוַמֲעִביר יום ּוֵמִביא ָלְיָלה. ְּפֵני אורְוחֶׁשְך ִמ 
 :ְצָבאות ְׁשמו יי. ּוַמְבִּדיל ֵּבין יום ּוֵבין ָלְיָלה



: ֵאל ַחי ְוַקָּים ָּתִמיד ִיְמלוְך ָעֵלינּו ְלעוָלם ָוֶעד
 :ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים ייָּברּוְך ַאָּתה 

  
. ֵּבית ִישָרֵאל ַעְּמָך ָאָהְבָּת  ַאֲהַבת עוָלם

ּוִמְצות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אוָתנּו  ּתוָרה
ֱאלֵהינּו ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו  ייַעל ֵּכן . ִלַּמְדָּת 

ְוִנשַמח ְּבִדְבֵרי תוָרֶתָך . ָנשיַח ְּבֻחֶּקיָך
ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶרְך  :ּוְבִמְצוֶתיָך ְלעוָלם ָוֶעד

ָבְתָך ַאל ְוַאֲה : ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יוָמם ָוָלְיָלה
אוֵהב  ייָּברּוְך ַאָּתה  .ָּתִסיר ִמֶּמּנּו ְלעוָלִמים

  : ַעּמו ִישָרֵאל
  



  : ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן

  :ֶאָחד ייֱאלֵהינּו  ייְׁשַמע ִישָרֵאל 
  :ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד

ֱאלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל  ייְוָאַהְבָּת ֵאת 
ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  :ְבָכל ְמאֶדָךַנְפְׁשָך ּו 

ְוִׁשַּנְנָּתם : ֲאֶׁשר ָאנִכי ְמַצְּוָך ַהּיום ַעל ְלָבֶבָך
ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך 

ּוְקַׁשְרָּתם ְלאות : ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך
ּוְכַתְבָּתם ַעל :ֵּבין ֵעיֶניָךַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָטפת 
  :ְמֻזזות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך

  
ְוָהָיה ִאם ָׁשמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוַתי ֲאֶׁשר 

 ייָאנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיום ְלַאֲהָבה ֶאת 



ֱאלֵהיֶכם ּוְלָעְבדו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל 
ו יוֶרה ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּת: ַנְפְׁשֶכם

: ּוַמְלקוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך ְוִתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך
ְוָנַתִּתי ֵעשב ְּבשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך ְוָאַכְלָּת 

ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם : ְושָבְעָּת 
ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִהים ֲאֵחִרים 

ֶכם ְוָעַצר ּבָ  ייְוָחָרה ַאף : ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם
ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא 
ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל 

ְושְמֶּתם : נֵתן ָלֶכם ייָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאֶׁשר 
ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם 
ּוְקַׁשְרֶּתם אָתם ְלאות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו 



ְוִלַּמְדֶּתם אָתם ֶאת : טוָטפת ֵּבין ֵעיֵניֶכםלְ 
ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ְבֶלְכְּתָך 

ּוְכַתְבָּתם ַעל : ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך
  :ְמזּוזות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך

  
ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה 

ַלֲאבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי  ייֶׁשר ִנְׁשַּבע ֲא 
  :ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ

  
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני : ֶאל מֶׁשה ֵּלאמר ייַוּיאֶמר 

ִישָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל 
ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדרָתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף 

ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם : ְּפִתיל ְּתֵכֶלת
ַוֲעשיֶתם  ייאתו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצות 



אָתם ְולא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי 
ְלַמַען : ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִנים ַאֲחֵריֶהם

ִּתְזְּכרּו ַוֲעשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצוָתי ִוְהִייֶתם 
ֱאלֵהיֶכם ֲאֶׁשר  ייֲאִני : ְקדִׁשים ֵלאלֵהיֶכם

הוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיות ָלֶכם 
  :ֱאֶמת. ֱאלֵהיֶכם ייֵלאלִהים ֲאִני 

  : ֱאלֵהיֶכם ֱאֶמת יי: ]ץ חוזר ואומר"הש{
  

 ייִּכי הּוא . ֶוֱאמּוָנה ָּכל זאת ְוַקָּים ָעֵלינּו
: ַוֲאַנְחנּו ִישָרֵאל ַעּמו. ֱאלֵהינּו ְוֵאין זּוָלתו

ַמְלֵּכנּו ַהּגוֲאֵלנּו ִמַּכף . ֵדנּו ִמַּיד ְמָלִכיםַהּפו
. ָהֵאל ַהִּנְפָרע ָלנּו ִמָּצֵרינּו. ָּכל ֶהָעִריִצים

ָהעושה : ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל אוְיֵבי ַנְפֵׁשנּו



ִנִּסים ְוִנְפָלאות ַעד ֵאין . ְגדולות ַעד ֵאין ֵחֶקר
לא ָנַתן ַלּמוט וְ . ַהּשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים. ִמְסָּפר
ַוָּיֶרם . ַהַּמְדִריֵכנּו ַעל ָּבמות אוְיֵבינּו: ַרְגֵלנּו

ָהעושה ָּלנּו ִנִּסים : ַקְרֵננּו ַעל ָּכל שוְנֵאינּו
אותות ּומוְפִתים ְּבַאְדַמת . ּוְנָקָמה ְּבַפְרעה

. ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתו ָּכל ְּבכוֵרי ִמְצָרִים. ְּבֵני ָחם
שָרֵאל ִמּתוָכם ְלֵחרּות ַוּיוֵצא ֶאת ַעּמו יִ 

ֶאת . ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים סּוף: עוָלם
. רוְדֵפיֶהם ְוֶאת שוְנֵאיֶהם ִּבְתהומות ִטַּבע

: ִׁשְּבחּו ְוהודּו ִלְׁשמו. ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתו
מֶׁשה ּוְבֵני . ּוַמְלכּותו ְּבָרצון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם



. ִׁשיָרה ְּבשְמָחה ַרָּבה ִישָרֵאל ְלָך ָענּו
  :ְוָאְמרּו ֻכָּלם

  
ִמי ָּכמָכה ֶנְאָּדר  ייִמי ָכמָכה ָּבֵאִלים 

ַמְלכּוְתָך : נוָרא ְתִהּלות עשה ֶפֶלא. ַּבּקֶדׁש
ֶזה ֵאִלי . ּבוֵקַע ָים ִלְפֵני מֶׁשה. ָראּו ָבֶניָך

  : ְוָאְמרּו. ָענּו
  
  :ִיְמלְך ְלעָלם ָוֶעד יי

ּוְגָאלו ִמַּיד . ֶאת ַיֲעקב ייה ִּכי ָפָד . ְוֶנֱאַמר
  :ָּגַאל ִישָרֵאל ייָּברּוְך ַאָּתה  :ָחָזק ִמֶּמּנּו

  



ְוַהֲעִמיֵדנּו , ֱאלֵהינּו ְלָׁשלום ייַהְׁשִּכיֵבנּו 
. ּוְפרוש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלוֶמָך. ַמְלֵּכנּו ְלַחִּיים

ְוהוִׁשיֵענּו .ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טוָבה ִמְּלָפֶניָך
ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו : ְוָהֵגן ַּבֲעֵדנּו. ַמַען ְׁשֶמָךלְ 

ְוָהֵסר שָטן .אוֵיב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגון
. ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרנּו. ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו

ִּכי ֵאל ֶמֶלְך . ִּכי ֵאל ׁשוְמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה
ור ֵצאֵתנּו ּובוֵאנּו ּוְׁשמ: ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה

ָּברּוְך : ְלַחִיים ּוְלָׁשלום ֵמַעָּתה ְוַעד עוָלם
  : ׁשוֵמר ַעּמו ִישָרֵאל ָלַעד ייַאָּתה 

  



  חצי קדיש 

ְּבָעְלָמא ִּדי . ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכון 

ֵּיי ְדָכל ֵּבית ִישָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוְביוֵמיכון ּוְבַח 
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא : ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּוִבְזַמן ָקִריב

ִיְתָּבַרְך : ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהָּדר 

. ְּבִריְך הּוא. אְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁש 
ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא  ]ת"בעשי[ְלֵעָּלא : בריך הוא

ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא  ִמָּכל
  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

  



  תפילת העמידה 
  : ֲאדָני שָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך

. ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו יי ַאָּתה ָּברּוְך
. ֵואלֵהי ַיֲעקב. ֱאלֵהי ִיְצָחק. ֱאלֵהי ַאְבָרָהם

ּגוֵמל . ָהֵאל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא ֵאל ֶעְליון
ְוזוֵכר ַחְסֵּדי . ְוקוֵנה ַהּכל. ֲחָסִדים טוִבים

ּוֵמִביא גוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמו . ָאבות
  :ְּבַאֲהָבה

. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים. ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים ]ת"עשיב [
  :ְלַמַעְנָך ֱאלִהים ַחִּיים. ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים

ָמֵגן  ייָּברּוְך ַאָּתה : ֶמֶלְך עוֵזר ּומוִׁשיַע ּוָמֵגן
  :ַאְבָרָהם

  



ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה . ַאָּתה ִּגּבור ְלעוָלם ֲאדָני
 ]בחורף[: מוִריד ַהָּטל ]יץבק[: ַרב ְלהוִׁשיַע 

ְמַכְלֵּכל ַחִּיים : ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומוִריד ַהָּגֶּׁשם
סוֵמְך . ְמַחֶּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. ְּבֶחֶסד
. ְורוֵפא חוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים. נוְפִלים

ִמי ָכמוָך ַּבַעל . ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתו ִליֵׁשֵני ָעָפר
ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה . דוֶמה ָּלְךְּגבּורות ּוִמי 

  :ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה
זוֵכר ְיצּוָריו . ִמי ָכמוָך ַאב ָהַרֲחִמים ]ת"בעשי[

  :ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים

 ייָּברּוְך ַאָּתה : ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיות ֵמִתים
  :ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים

  



ָכל ְוִׁשְמָך ָקדוׁש ּוְקדוִׁשים ּבְ  ַאָּתה ָקדוׁש
ָהֵאל  ייָּברּוְך ַאָּתה : יום ְיַהְּללּוָך ֶּסָלה

  :ַהָּקדוׁש ַהֶּמֶלְך ]ת"בעשי[
  

ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנוׁש . ְלָאָדם ַּדַעת ַאָּתה חוֵנן
ַאָּתה חוַנְנָּתנּו : }ט"במוצאי שבת ויו[: ִּביָנה

. ַוְּתַלְּמֵדנּו ַלֲעשות ֻחֵּקי ְרצוֶנָך. ְלַמַּדע ּתוָרֶתָך
. ֵּבין אור ְלחֶׁשְך. ֱאלֵהינּו ֵּבין קֶדׁש ְלחל' ה ַוַּתְבֵּדל

ֵּבין יום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי . ֵּבין ִישָרֵאל ָלַעִּמים
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָהֵחל ָעֵלינּו ַהָּיִמים ַהָּבִאים . ַהַּמֲעשה

ּוְמֻנִּקים . ֲחשּוִכים ִמָּכל ֵחְטא. ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלום

ָחֵּננּו ֵמִאְּתָך ֵדָעה  :ְמֻדָּבִקים ְּבִיְרָאֶתָךּו . ִמָּכל ָעון
  : חוֵנן ַהָּדַעת ייִּביָנה ְוַהשֵּכל ָּברּוְך ַאָּתה 

  



ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו . ָאִבינּו ְלתוָרֶתָך ֲהִׁשיֵבנּו
ַלֲעבוָדֶתָך ְוַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 

  : ׁשּוָבהָהרוֶצה ִּבְת  ייָּברּוְך ַאָּתה . ְלָפֶניָך
  

ְמַחל ָלנּו . ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְסַלח ָלנּו
. ִּכי מוֵחל ְוסוֵלַח ָאָּתה. ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו

  :ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלַח  ייָּברּוְך ַאָּתה 
  

ּוְגָאֵלנּו ְמֵהָרה . ְוִריָבה ִריֵבנּו .ְרֵאה ְבָעְנֵינּו
ָּברּוְך . ק ָאָּתהִּכי ּגוֵאל ָחזָ . ְלַמַען ְׁשֶמָך

  :ּגוֵאל ִישָרֵאל ייַאָּתה 
  



הוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי . ְוֵנָרֵפא' ה ְרָפֵאנּו
ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל . ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה

ִּכי ֵאל ֶמֶלְך רוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן . ַמּכוֵתינּו
רוֵפא חוֵלי ַעּמו  ייָּברּוְך ַאָּתה . ָאָּתה
  : ִישָרֵאל

  
ֱאלֵהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזאת  יי ָּבֵרְך ָעֵלינּו

 - בקיץ (ְוֵתן . ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטוָבה
ַעל ) ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה -בחורף ) (ְּבָרָכה

ּוָבֵרְך ְׁשָנֵתנּו . ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְושְּבֵענּו ִמּטּוָבּה
ְמָבֵרְך  ייָּתה ָּברּוְך ַא . ַּכָּׁשִנים ַהּטובות

  : ַהָּׁשִנים
  



ְושא ֵנס . ְּבׁשוָפר ָּגדול ְלֵחרּוֵתנּו ְּתַקע
ְוַקְּבֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרַּבע ַּכְנפות . ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיוֵתינּו

ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמו  ייָּברּוְך ַאָּתה . ָהָאֶרץ
  : ִישָרֵאל

  
ְּכָבִראׁשוָנה ְויוֲעֵצינּו  ָהִׁשיָבה ׁשוְפֵטינּו

ּוְמלְך . ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגון ַוֲאָנָחה. ַבְּתִחָּלהּכְ 
. ְלַבְּדָך ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ייָעֵלינּו ַאָּתה 
ֶמֶלְך אוֵהב  ייָּברּוְך ַאָּתה . ְוַצְּדֵקנּו ַּבִמְׁשָּפט
ַהֶּמֶלְך  - ת "בעשי( :ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט

  ): ַהִמְׁשָּפט
  



ְוָכל ָהִרְׁשָעה . ִתְקָוהַאל ְּתִהי  ְוַלַּמְלִׁשיִנים
ְוָכל אוְיֵבי ַעְּמָך ְמֵהָרה . ְּכֶרַגע ּתאֵבד

ְוַהֵזִדים ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר . ִיָּכֵרתּו
ָּברּוְך ַאָּתה . ּוְתַמֵּגר ְוַתְכִניַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו

  :ׁשוֵבר אוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים יי
  

ְוַעל ִזְקֵני . יִדיםְוַעל ַהֲחִס  ַעל ַהַּצִּדיִקים
. ְוַעל ְּפֵליַטת סוְפֵריֶהם. ַעְּמָך ֵּבית ִישָרֵאל
' ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך ה. ְוָעֵלינּו. ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק

ְוֵתן שָכר טוב ְלָכל ַהּבוְטִחים . ֱאלֵהינּו
ְושים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם ְלעוָלם . ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת

 ייָּברּוְך ַאָּתה . נּוְולא ֵנבוׁש ִּכי ְבָך ָבָטְח 
  : ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים

  



ְוִתְׁשּכן . ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב ְוִלירּוָׁשַלִים
ּוְבֵנה אוָתּה ְּבָקרוב . ְּבתוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת 

ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתוָכּה . ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עוָלם
  : ּבוֵנה ְירּוָׁשָלִים ייה ָּברּוְך ַאָּת . ָּתִכין

  
ְוַקְרנו . ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח  ֶאת ֶצַמח

ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוינּו ָּכל . ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתָך
  : ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ייָּברּוְך ַאָּתה . ַהּיום

  
. ֱאלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו יי .ְׁשַמע קוֵלנּו

ִּכי ֵאל . ֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּוְוַק 
ּוִמְּלָפֶניָך . ׁשוֵמַע ְּתִפּלות ְוַתֲחנּוִנים ָאָּתה

ִּכי ַאָּתה ׁשוֵמַע : ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו. ַמְלֵּכנּו



ָּברּוְך ַאָּתה . ְּתִפַּלת ַעְּמָך ִישָרֵאל ְּבַרֲחִמים
  : ׁשוֵמַע ְּתִפָּלה יי
  

ֱאלֵהינּו ְּבַעְּמָך ִישָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם  ייְרֵצה 
ְוִאֵּׁשי . ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתָך

. ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצון. ִישָרֵאל ּוְתִפָּלָתם
  : ּוְתִהי ְלָרצון ָּתִמיד ֲעבוַדת ִישָרֵאל ַעֶּמָך

  
. ַע ַיֲעֶלה ְוָיבוא ְוַיִּגי. ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו
ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרוֵננּו . ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע

ְוִזְכרון ָמִׁשיַח ֶּבן . ּוִפְקדוֵננּו ְוִזְכרון ֲאבוֵתינּו
. ְוִזְכרון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך. ָּדִוד ַעְבֶּדָך

. ְלָפֶניָך. ְוִזְכרון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִישָרֵאל
. ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. הִלְפֵליָטה ְלטובָ 



ראׁש   ]בראש חדש[: ְלַחִּיים ּוְלָׁשלום ְּביום
ַחג  ]בסוכות[: ַחג ַהַּמּצות ]בפסח[: ַהחֶדׁש
. ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה' ָזְכֵרנּו ה. ַהֶּזה: ַהֻּסּכות

. ְוהוִׁשיֵענּו בו ְלַחִּיים. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה
ֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַר 
ִּכי ֵאל . ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ָעֵלינּו ְוהוִׁשיֵענּו

   :ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה
  



: ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיון ְּבַרֲחִמים ְוֶתֱחֶזיָנה
  : ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתו ְלִצּיון ייָּברּוְך ַאָּתה 

  
ֱאלֵהינּו  ייָׁשַאָּתה הּוא  .ֲאַנְחנּו ָלְך מוִדים

ָמֵגן . צּור ַחֵּיינּו. ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד
נוֶדה ְּלָך : ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ְלדור ָודור

. ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך
ְוַעל ִנֶּסיָך . ְוַעל ִנְׁשמוֵתינּו ַהְּפקּודות ָלְך

ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך . ל יום ִעָּמנּוֶׁשְּבכָ 
ַהּטוב ִּכי : ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ֶׁשְּבָכל ֵעת

ְוַהְמַרֵחם ִּכי לא ַתּמּו . לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך
  :ֵמעוָלם ִקִּוינּו ָלְך. ֲחָסֶדיָך

  



ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורות ְוַעל  ַעל ַהִּנִּסים
ל ַהִּמְלָחמות ֶׁשָעשיָת ַלֲאבוֵתינּו ַהְּתׁשּועות ְועַ 

  :ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה
  
ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יוָחָנן ּכֵהן ָּגדול : ]לחנוכה[

ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל . ַחְׁשמוַנִאי ּוָבָניו
ֵמֻחֵּקי ַעְּמָך ִישָרֵאל ְלַהְׁשִּכיָחם ּתוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם 

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת : ְרצוֶנָך
ָנַקְמָּת ֶאת . ַדְנָּת ֶאת ִּדיָנם. ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ָצָרָתם
ְוַרִּבים ְּבַיד . ָמַסְרָּת ִגּבוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים. ִנְקָמָתם
ְּבַיד ּוְרָׁשִעים . ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהוִרים. ְמַעִּטים
ּוְלָך ָעשיָת . ְוֵזִדים ְּבַיד עוְסֵקי תוָרֶתָך. ַצִּדיִקים

ּוְלַעְּמָך ִישָרֵאל ָעשיָת . ֵׁשם ָּגדול ְוָקדוׁש ְּבעוָלֶמָך
ְוַאַחר ֵּכן ָּבאּו : ְּתׁשּוָעה ְגדוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיום ַהֶּזה

ֶאת  ְוִטֲהרּו. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ָבֶניָך ִלְדִביר ֵּביֶתָך



ְוָקְבעּו . ְוִהְדִליקּו ֵנרות ְּבַחְצרות ָקְדֶׁשָך. ִמְקָּדֶׁשָך
ְלהודות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך . ְׁשמוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו

  :ַהָּגדול
  
. ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה: ]לפורים[

ִמיד ִּבֵּקׁש ְלַהְׁש . ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָׁשע
ַלֲהרוג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף 

ִּבְׁשלָׁשה ָעשר ְלחֶדׁש ְׁשֵנים . ְוָנִׁשים ְּביום ֶאָחד
ְוַאָּתה : ּוְׁשָלָלם ָלבוז. הּוא חֶדׁש ֲאָדר. ָעשר

ְוִקְלַקְלָּת ֶאת . ֵהַפְרָּת ֶאת ֲעָצתו. ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים
ְוָתלּו אותו . ַוֲהֵׁשבוָת ּלו ְּגמּולו ְּבראׁשו. ַמֲחַׁשְבּתו

ְוָעשיָת ִעָּמֶהם ֵנס ָוֶפֶלא . (ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ
   ):ְונוֶדה ְלִׁשְמָך ַהָּגדול ֶסָלה

  



ִיְתרוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך וְ 
  : ָּתִמיד ְלעוָלם ָוֶעד

  :ּוְכתב ְלַחִּיים טוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתָך -ת "בעשי

ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך . ְוכל ַהַחִּיים יודּוָך ֶּסָלה
ָּברּוְך . ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. ֶּבֱאֶמת
  : ֶאה ְלהודותַהּטוב ִׁשְמָך ּוְלָך נָ  ייַאָּתה 

 
ָׁשלום ָרב ַעל ִישָרֵאל ַעְּמָך ָּתשים ְלעוָלם ִּכי 
ַאָּתה הּוא ֶמֶלְך ָאדון ְלָכל ַהָּׁשלום ְוטוב 
ִיְהֶיה ְּבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַעְּמָך 

ְּברב . ִישָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלוֶמָך
  : עז ְוָׁשלום



ּוַפְרָנָסה . ְּבָרָכה ְוָׁשלום. ֵסֶפר ַחִּייםּבְ  ]ת"בעשי[
ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית . ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָך. טוָבה
  :ְלַחִּיים טוִבים ּוְלָׁשלום. ִישָרֵאל

ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמו ִישָרֵאל  ייָּברּוְך ַאָּתה 
  :ַּבָּׁשלום

צּוִרי ' ה. י ְלָפֶניָךִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ 
  : ְוגוֲאִלי

  
ְנצר ְלׁשוִני ֵמָרע ּושָפַתי ִמַּדֵּבר . ֱאלַהי
ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר . ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדם. ִמְרָמה

ּוְבִמְצוֶתיָך . ְּפַתח ִלִּבי ְּבתוָרֶתָך. ַלּכל ִּתְהֶיה
. ְוָכל ַהחוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה. ִּתְרּדף ַנְפִׁשי

: ה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתםְמֵהָר 
ֲעשה . ֲעשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעשה ְלַמַען ְׁשֶמָך



ְלַמַען . ֲעשה ְלַמַען ּתוָרֶתָך. ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך
ִיְהיּו : ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני
צּוִרי ' ה. ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶניָך

) ַהָּׁשלום - ת "בעשי(עשה ָׁשלום : ְוגוֲאִלי
הּוא ַיֲעשה ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל . ִּבְמרוָמיו
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִישָרֵאל

. ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו' ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה
נּו ְוֵתן ֶחְלֵק . ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו

ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עוָלם ּוְכָׁשִנים : ְּבתוָרֶתָך
. ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים' ְוָעְרָבה לה: ַקְדמוִניות

  : ִּכיֵמי עוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמוִניות
  



  קדיש תתקבל 
ְּבָעְלָמא : אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכון ִּדי ְבָרא 
ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִישָרֵאל ַּבֲעָגָלא 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא  .ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּוִבְזַמן ָקִריב
. ִיְתָּבַרְך: ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ִיְתַנּשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרוַמם וְ 
. ְּבִריְך הּוא. ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

ִמן  ]ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל"בעשי[ְלֵעָּלא : אמן
ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא 

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא



ּוָבעּוְתהון ְדָכל ֵּבית ִּתְתַקַּבל ְצלוְתהון 
ְוִאְמרּו , ִישָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהון ִּדי ִבְׁשַמָּיא

  : ָאֵמן
ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו 

  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל
ִּבְמרוָמיו  ַהָּׁשלום ]ת"בעשי[עושה ָׁשלום 

ָּכל ִישָרֵאל הּוא ַיֲעשה ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל 
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן

  



ָלֵתת ְּגֻדָּלה . ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדון ַהּכל ָעֵלינּו
ֶׁשּלא ָעשנּו ְּכגוֵיי . ְליוֵצר ְּבֵראִׁשית

ְולא שָמנּו ְּכִמְׁשְּפחות ָהֲאָדָמה . ָהֲאָרצות
: ֶׁשּלא שם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמוָנם

ֶבל ְוִריק ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל ֵאל ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶה 

ַוֲאַנְחנּו ּכוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים  :לא יוִׁשיַע 
ּומוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדוׁש 

 א נוֶטה ָׁשַמִים ְויוֵסד ָאֶרץֶׁשהּו: ָּברּוְך הּוא
ּוְׁשִכיַנת ֻעּזו . ּומוַׁשב ְיָקרו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל

ֱאֶמת . הּוא ֱאלֵהינּו ֵאין עוד: ְבֵהי ְמרוִמיםְּבגָ 
ַּכָּכתּוב ְּבתוָרתו ְוָיַדְעָּת . ֶאֶפס זּוָלתו. ַמְלֵּכנּו

הּוא ' ִּכי ה. ַהּיום ַוֲהֵׁשבָת ֶאל ְלָבֶבָך



. ָהֱאלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת
  : ֵאין עוד

ִלְראות ְמֵהָרה ֱאלֵהינּו ' ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך ה
. ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ. ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך

ְלַתֵּקן עוָלם . ְוָהֱאִליִלים ָּכרות ִיָּכֵרתּון
ְוָכל ְּבֵני ָבשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך . ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי

ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו . ְלַהְפנות ֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ
. ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך. ֵבלָּכל יוְׁשֵבי ֵת 

ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ' ְלָפֶניָך ה. ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשון
ִויַקְּבלּו ֻכָּלם . ְוִלְכבוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו. ְוִיּפלּו

ְוִתְמלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה . ֶאת על ַמְלכּוֶתָך
עוְלֵמי ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּולְ . ְלעוָלם ָוֶעד



' ה. ַּכָּכתּוב ְּבתוָרֶתָך. ַעד ִּתְמלְך ְּבָכבוד
ְלֶמֶלְך ' ְוָהָיה ה. ְוֶנֱאַמר: ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד
ֶאָחד ' ַּבּיום ַההּוא ִיְהֶיה ה. ַעל ָּכל ָהָאֶרץ
  : ּוְׁשמו ֶאָחד

: ַאל ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתאם ּוִמּׁשַאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתבא
ִּכי ִעָּמנּו . ַּדְּברּו ָדָבר ְולא ָיקּום. ָפרֻעצּו ֵעָצה ְוֻת 

. ְוַעד שיָבה ֲאִני ֶאְסּבל. ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא: ֵאל
ַאל : ֲאִני ָעשיִתי ַוֲאִני ֶאּשא ַוֲאִני ֶאְסּבל ַוֲאַמֵּלט

: ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתאם ּוִמּׁשַאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתבא
ִּכי ִעָּמנּו . ָבר ְולא ָיקּוםַּדְּברּו ָד . ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר

. ְוַעד שיָבה ֲאִני ֶאְסּבל. ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא: ֵאל
  : ֲאִני ָעשיִתי ַוֲאִני ֶאּשא ַוֲאִני ֶאְסּבל ַוֲאַמֵּלט

  



  : קדיש יתום
ְּבָעְלָמא : אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

כּוֵתּה ְּבַחֵּייכון ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמלְ 
ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִישָרֵאל ַּבֲעָגָלא 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא : ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּוִבְזַמן ָקִריב
ִיְתָּבַרְך : ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהָּדר 
. ְּבִריְך הּוא. ְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשאְויִ 

ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא "בעשי[ְלֵעָּלא : בריך הוא
ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא  ]ִמָּכל

  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא



ם ָעֵלינּו ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיי 
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל
ִּבְמרוָמיו  ]ת ַהָּׁשלום"בעשי[עושה ָׁשלום 

הּוא ַיֲעשה ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל 
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן

  



  המשך התפילה במוצאי שבת 
  

  חצי קדיש 
ְּבָעְלָמא : אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכון  ִּדי
ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִישָרֵאל ַּבֲעָגָלא 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא : ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּוִבְזַמן ָקִריב
ִיְתָּבַרְך : ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

וַמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתר
. ְּבִריְך הּוא. ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא "בעשי(ְלֵעָּלא : בריך הוא
ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ) ִמָּכל

  : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא



ּוַמֲעשה . ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו םִויִהי נעַ 
: ּוַמֲעשה ָיֵדינּו ּכוְנֵנהּו. ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו

: יֵׁשב ְּבֵסֶתר ְּבֵסֶתר ֶעְליון ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלוָנן
: ֱאלַהי ֶאְבַטח ּבו. ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי' אַמר לה

: ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוות
ִצָּנה . ְּבֶאְבָרתו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה

. לא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה: ְוסֵחָרה ֲאִמּתו
. ִמֶּדֶבר ָּבאֶפל ַיֲהלְך: ֵמֵחץ ָיעּוף יוָמם

ִיּפל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף : ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים
ֶניָך ַרק ְּבֵעי: ֵאֶליָך לא ִיָּגׁש. ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך

' ִּכי ַאָּתה ה: ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה. ַתִּביט
לא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך : ֶעְליון שְמָּת ְמעוֶנָך. ַמְחִסי



ִּכי ַמְלָאָכיו : ְוֶנַגע לא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך. ָרָעה
ַעל ַּכַּפִים : ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך. ְיַצֶּוה ָּלְך
ַעל ַׁשַחל : ף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָךֶּפן ִּתּגו. ִיּשאּוְנָך

ִּכי ִבי : ִּתְרמס ְּכִפיר ְוַתִּנין. ָוֶפֶתן ִּתְדרְך
: ֲאשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי. ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו
ֲאַחְּלֵצהּו . ִעּמו ָאנִכי ְבָצָרה. ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו

ְוַאְרֵאהּו . אֶרְך ָיִמים ַאשִּביֵעהּו: ַוֲאַכְּבֵדהּו
ְוַאְרֵאהּו . אֶרְך ָיִמים ַאשִּביֵעהּו: יׁשּוָעִתיּבִ 

  :ִּביׁשּוָעִתי
  



ְוָקָרא . יוֵׁשב ְּתִהּלות ִישָרֵאל ְוַאָּתה ָקדוׁש
' ָקדוׁש ה. ָקדוׁש. ָקדוׁש: ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר

ּוְמַקְּבִלין : ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבודו. ְצָבאות
ְׁשֵמי ְמרוָמא ְוָאְמִרין ַקִּדיׁש ּבִ . ֵּדין ִמן ֵּדין

ַקִּדיׁש ַעל ַאְרָעא . ִעָּלָאה ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה
ַקִּדיׁש ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי . עוַבד ְּגבּוְרֵּתּה

ַמְלָיא ָכל ַאְרָעא ִזיו . ְצָבאות' ָעְלַמָּיא ה
ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קול . ַוִּתּשֵאִני רּוַח . ְיָקֵרּה

: קומוִמְּמ ' ָּברּוְך ְּכבוד ה: ַרַעׁש ָגדול
ּוְׁשָמִעית ַּבְתַרי ָקל ִזיַע . ּוְנָטַלְתִני רּוָחא

' ְּבִריְך ְיָקָרא דה: ַסִּגיא ִּדְמַׁשְּבִחין ְוָאְמִרין
: ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד' ה: ֵמֲאַתר ֵּבית ְׁשִכיְנֵּתּה



' ה. ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא' ה
. שָרֵאל ֲאבוֵתינּוֱאלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְויִ 

ָׁשְמָרה זאת ְלעוָלם ְלֵיֶצר ַמְחְׁשבות ְלַבב 
ְיַכֵּפר . ְוהּוא ַרחּום: ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶליָך. ַעֶּמָך

ְולא . ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפו. ָעון ְולא ַיְׁשִחית
. ִּכי ַאָּתה ֲאדָני טוב ְוַסָּלח: ָיִעיר ָּכל ֲחָמתו

ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעוָלם : ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְרֶאיָך
ֶחֶסד . ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקב: ְותוָרְתָך ֱאֶמת

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵתינּו ִמיֵמי . ְלַאְבָרָהם
ָהֵאל . ָּברּוְך ֲאדָני יום יום ַיֲעָמס ָלנּו: ֶקֶדם

ִמשָּגב ָלנּו . ְצָבאות ִעָּמנּו' ה: ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה
ְצָבאות ַאְׁשֵרי ָאָדם ' ה :ֱאלֵהי ַיֲעקב ֶסָלה



ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביום . הוִׁשיָעה' ה: ּבֵטַח ָּבְך
ָּברּוְך הּוא ֱאלֵהינּו ֶׁשְּבָרָאנּו : ָקְרֵאנּו
ְוָנַתן ָלנּו . ְוִהְבִּדיָלנּו ִמן ַהּתוִעים. ִלְכבודו

הּוא . ְוַחֵּיי עוָלם ָנַטע ְּבתוֵכנּו. ּתוַרת ֱאֶמת
ְוָישם ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבתו . תוָרתוִיְפַּתח ִלֵּבנּו ּבְ 

. ְוִיְרָאתו ְוַלֲעשות ְרצונו ּוְלָעְבדו ְּבֵלָבב ָׁשֵלם
ְיִהי : ְלַמַען לא ִניַגע ָלִריק ְולא ֵנֵלד ַלֶּבָהָלה

. ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו' ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה
ה ְוִנְזֶּכה ְוִנְחיֶ . ֶׁשִּנְׁשמר ֻחֶּקיָך ָּבעוָלם ַהֶּזה

ְוִנְרֶאה ְוִניַרׁש טוָבה ּוְבָרָכה ִלְׁשֵני ְימות 
ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך . ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעוָלם ַהָּבא

: ֱאלַהי ְלעוָלם אוֶדּךָ ' ה. ָכבוד ְולא ִיּדם



' ְוָהָיה ה. 'ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח בה
צּור  'ִּכי ְּבָיּה ה. ֲעֵדי ַעד' ִּבְטחּו בה: ִמְבַטחו
ִּכי לא . ְוִיְבְטחּו ְבָך יוְדֵעי ְׁשֶמָך: עוָלִמים

. ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקו' ה: 'ָעַזְבָּת ּדְרֶׁשיָך ה
  : ַיְגִּדיל ּתוָרה ְוַיְאִּדיר

  
  קדיש תתקבל 

  
ְּבָעְלָמא  :אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

ְּבַחֵּייכון  ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה
ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִישָרֵאל ַּבֲעָגָלא 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא : ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּוִבְזַמן ָקִריב
. ִיְתָּבַרְך: ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא



ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהָּדר 
. ְּבִריְך הּוא. ה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשאְוִיְתַעּלֶ 
ִמן  ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל ]ת"בעשי[ְלֵעָּלא  :אמן

ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא 
ִּתְתַקַּבל : ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

ֳקָדם ְצלוְתהון ּוָבעּוְתהון ְדָכל ֵּבית ִישָרֵאל 
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן, ֲאבּוהון ִּדי ִבְׁשַמָּיא

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו 
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל
ִּבְמרוָמיו  ַהָּׁשלום ]ת"בעשי[עושה ָׁשלום 

הּוא ַיֲעשה ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל 
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן



ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליוֵצר . ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדון ַהּכל נּוָעֵלי

ְולא שָמנּו . ֶׁשּלא ָעשנּו ְּכגוֵיי ָהֲאָרצות. ְּבֵראִׁשית
ֶׁשּלא שם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם . ְּכִמְׁשְּפחות ָהֲאָדָמה
ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ְוִריק : ְוגוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמוָנם

ַוֲאַנְחנּו ּכוְרִעים : א יוִׁשיַע ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל ֵאל ל
ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ֶׁשהּוא נוֶטה ָׁשַמִים ְויוֵסד : ַהָּקדוׁש ָּברּוְך הּוא
ּוְׁשִכיַנת ֻעּזו . ּומוַׁשב ְיָקרו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל. ָאֶרץ

ֱאֶמת . עודהּוא ֱאלֵהינּו ֵאין : ְּבָגְבֵהי ְמרוִמים
ְוָיַדְעָּת ַהּיום . ַּכָּכתּוב ְּבתוָרתו. ֶאֶפס זּוָלתו. ַמְלֵּכנּו

הּוא ָהֱאלִהים ַּבָּׁשַמִים ' ִּכי ה. ַוֲהֵׁשבָת ֶאל ְלָבֶבָך
  :ֵאין עוד. ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת

  



ֱאלֵהינּו ִלְראות ְמֵהָרה ' ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך ה
. ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ. ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך

ְלַתֵּקן עוָלם ְּבַמְלכּות . ְוָהֱאִליִלים ָּכרות ִיָּכֵרתּון
ְוָכל ְּבֵני ָבשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך ְלַהְפנות ֵאֶליָך . ַׁשַּדי

ִּכי ְלָך . ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יוְׁשֵבי ֵתֵבל. ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ
' ְלָפֶניָך ה. ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשון. ְךִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶר 

. ְוִלְכבוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו. ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּו
ְוִתְמלְך ֲעֵליֶהם . ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת על ַמְלכּוֶתָך

ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא . ְמֵהָרה ְלעוָלם ָוֶעד
' ה. ָּכתּוב ְּבתוָרֶתָךּכַ . ּוְלעוְלֵמי ַעד ִּתְמלְך ְּבָכבוד

ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ' ְוָהָיה ה. ְוֶנֱאַמר: ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד
  :ֶאָחד ּוְׁשמו ֶאָחד' ַּבּיום ַההּוא ִיְהֶיה ה. ָהָאֶרץ

  



  : קדיש יתום
ְּבָעְלָמא : אמן. ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

ֵתּה ְּבַחֵּייכון ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּו
ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִישָרֵאל ַּבֲעָגָלא 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא : ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּוִבְזַמן ָקִריב
ִיְתָּבַרְך : ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהָּדר 
. ְּבִריְך הּוא. ֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשאְוִיְתעַ 

ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא  ]ת"בעשי[ְלֵעָּלא : בריך הוא
ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא  ִמָּכל

: ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא



ֵלינּו ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים עָ 
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל
ִּבְמרוָמיו  ַהָּׁשלום ]ת"בעשי[עושה ָׁשלום 

הּוא ַיֲעשה ָׁשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִישָרֵאל 
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן

  
  :חזן

  :ַהְמבָרְך' ָּבְרכּו ֶאת ה
  :ח"קו

  :ַהְמבָרְך ְלעוָלם ָוֶעד' ָּברּוְך ה


