
 

  )אשכנז( מנחה



ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו . יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ֶּסָלה ַאְׁשֵרי
רֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלְך ֲא  ,ְּתִהָּלה ְלָדִוד. ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשֲיהָוה ֱאֹלָהיו
ָכל יֹום ֲאָבֲרֶכָּך ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ּבְ  .ַוֲאָבֲרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד

ֹור ְלדֹור ּד .דֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקרּגָ  .ם ָוֶעדְלעֹולָ 
ַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ֲה  .ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו

 .ֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך יֹאֵמרּו ּוְגדּוָּלְתָך ֲאַסְּפֶרָּנהוֶ  .ִנְפְלאֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה
ּנּון ְוַרחּום ְיָי ֶאֶרְך ַאַּפִים ַח  .טּוְבָך ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּננּוֶכר ַרב זֵ 

ֹודּוָך ְיָי ָּכל י .ֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיוט .ּוְגָדל ָחֶסד
בֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ּכְ  .ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבֲרכּוָכה

 .הֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹולְ  .ְיַדֵּברּו
ֹוֵמְך ְיָי ס .ְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עָֹלִמים ּוֶמְמֶׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָודֹורַמ 

יֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה עֵ  .ְלָכל ַהֹּנְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים
ֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ּפ .ָאְכָלם ְּבִעּתֹו נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת

רֹוב ְיָי ְלָכל ָק  .ִּדיק ְיָי ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיוצַ  .ָרצֹון
צֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת ְר  .קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת

ֹוֵמר ְיָי ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו ְוֵאת ָּכל ׁש .ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם
ִהַּלת ְיָי ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְּת  .ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד

  .ָיּהֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּו ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה .ְלעֹוָלם ָוֶעד



  קדיש

ָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ּבְ . ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא ִיְתַּגֵּדל
ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא . ַמְלכּוֵתּה

 :ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא: ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן

ָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ִיְתָּבֵרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְת 
: ]בעשרת ימי תשובה[ְלֵעָלא ְּבִריְך הּוא , ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא. ְוִיְתַהָּלל

, ֱמָתָא חֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֶ , ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ּוְלֵעָלא ִמָּכל
  :ְוִאְמרּו ַאֵמן. ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

  כי שם יי אקרא הבו גדל לאלהינו
  .דָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָךאֲ 

, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַאָּתה ְיהָֹוה ָּברּוְך
ֵאל , ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ָהֵאל ַהָּגדֹול. ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹב

, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּכֹלַה  ְוקֹוֵנה, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ֶעְליֹון
  .ְּבַאֲהָבה, ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו



ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר , ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים, ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים ]:בעשרת ימי תשובה[
  .ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים, ַהַחִּיים

  .ָמֵגן ַאְבָרָהם ְייָ רּוְך ַאָּתה ּבָ  .ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן

. ַרב ְלהֹוִׁשיעֵ , ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה. ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני
 .ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם ]:בחורף[ .)מֹוִריד ַהָּטל ]:בקיץ([

 סֹוֵמְך, ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד
ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני , ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, נֹוְפִלים
ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה , ּוִמי דֹוֶמה ָּלְך, ִמי ָכמֹוָך ַבַעל ְּגבּורֹות. ָעָפר

  .ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה

  .ִּיים ְּבַרֲחִמיםזֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַח , ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים : ]בעשרת ימי תשובה[

 .ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים ְייָ  ָּברּוְך ַאָּתה .ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים



נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב 
קדוש קדוש קדוש יי צבאות : על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר

. מקומוברוך כבוד יי מ: מלא כל הארץ כבודו לעמתם ברוך יאמרו
ימלך יי לעולם אלהיך ציון לדר ודר : ובדברי קדשך כתוב לאמר

ושבחך , לדור ודור נגיד גדלך ולנצח נצחים קדשתך נקדיש. הללויה
  :ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה . אלהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד

 :ְללּוָך ֶּסָלהּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַה , ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ַאָּתה ָקדֹוׁש
  .ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש ]:בעשרת ימי תשובה[: ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה 

ֵּדָעה ֵמִאְּתָך  ָחֵּננּו ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה, ְלָאָדם ַּדַעת ַאָּתה חֹוֵנן
  .חֹוֵנן ַהָּדַעת ייָּברּוְך ַאָּתה  .ִּביָנה ְוַהְׂשֵּכל

ְוַהֲחִזיֵרנּו , ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ּו ְלתֹוָרֶתָךָאִבינ ֲהִׁשיֵבנּו
  .ָהרֹוֶצה ִבְתׁשּוָבה ייָּברּוְך ַאָּתה  .ִבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך

ִּכי , ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפַׁשְענּו ְמַחל, ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְסַלח ָלנּו
  .ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלַח  ייַאָּתה  ָּברּוְך .ָאָּתה מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח 



ִּכי , ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמָך )ָנא(ְרֵאה 
  .ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל ייָּברּוְך ַאָּתה  .גֹוֵאל ָחָזק ָאָּתה

, נּו ָאָּתהִּכי ְתִהָּלֵת , הֹוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה, ְיהָֹוה ְוֵנָרֵפא ְרָפֵאנּו
ִּכי ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן  . ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּוְוַהֲעֵלה 

  .רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  .ְוַרֲחָמן ָאָּתה

ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה  ָּבֵרְך ָעֵלינּו
ַעל ְּפֵני  ְּבָרָכה :בקיץ ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה :בחורף ְוֵתן. הְלטֹובָ 

ָּברּוְך  .ּוָבֵרְך ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות, ְוַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶבָך, ָהֲאָדָמה
  .ַאָּתה ְיָי ְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים

ְוַקְּבֵצנּו , ֵתינּוְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹו, ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר
  .ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ייָּברּוְך ַאָּתה  .ַיַחד ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

ְוָהֵסר ִמֶּמנּו . ְויֹוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה, ְּכָבִראׁשֹוָנה ָהִׁשיָבה ׁשֹוְפֵטינּו
, ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ָךּוְמֹלְך ָעֵלינּו ַאָּתה ְיהָֹוה ְלַבְּד , ָיגֹון ַוֲאָנָחה

ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט  ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  .ְוַצְּדֵקנּו ַּבִּמְׁשָּפט
  .ַהֶּמֶלך ַהִּמְׁשָּפט: ]בעשרת ימי תשובה[



ְוָכל  ,ָהִרְׁשָעה ְּכֶרַגע ּתֹאֵבדְוָכל , ַאל ְּתִהי ִתְקָוה ְוַלַּמְלִׁשיִנים
ּוְתַמֵּגר ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר  ְוַהֵּזִדים ,ִיָּכֵרתּוְמֵהָרה  ֹאְיֵבי ַעְּמָך

  .ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים ייָּברּוְך ַאָּתה  .ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַתְכִניַע 

ְוַעל ִזְקֵני ַעְּמָך ֵבית ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְוַעל ַהֲחִסיִדים  ַעל ַהַּצִּדיִקים
ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ְיהָֹוה , ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק ְוָעֵלינּו םְפֵריֶה ֹו ְּפֵליַטת ס
ְוִׂשים , ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמָך ֶבֱאֶמת ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל, ֱאֹלֵהינּו

 ייָּברּוְך ַאָּתה  .ְבָך ָבַטְחנּו ִּכיּוְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש , ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם
  .יםִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיקִ 

ָכּה ַּכֲאֶׁשר ֹו ְוִתְׁשּכֹון ְּבת, ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב ְוִלירּוָׁשַלִים
ְוִכֵּסא ָדִוד ַעְבְּדָך , ּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְנָין עֹוָלם, ִּדַּבְרָּת 

נחם יי אלהינו  :]במנחה של תשעה באב מוסיפים[ .ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין
ואת העיר האבלה וֶהֳחרבה והבזויה , ציון ואת אבלי ירושליםאת אבלי 
, והבזויה מכבודה, והחריבה ממעונותיה, האבלה מבלי בניה. והשוממה

. והיא יושבת וראשה חפוי כאישה עקרה שלא ילדה. והשוממה מאין יושב
, ויטילו את עמך ישראל לחרב, ויירשוה עובדי זרים, ויַבלעוה ליגיונות

לבי . על כן ציון ְּבַמר תבכה וירושלים תתן קולה. חסידי עליוןויהרגו בזדון 
כי אתה יי באש הַצָּתּה ובאש אתה , מעי מעי על הרוגיהם, לבי על חלליהם



ואני אהיה לה נאם יי חומת אש סביב ולכבוד אהיה : כאמור, עתיד לבנותה
ֹוֵנה ּב ייָּברּוְך ַאָּתה  :ברוך אתה יי מנחם ציון ובונה ירושלים. בתוכה

  .ְירּוָׁשָלִים

. ְוַקְרנּו ָתרּום ִּביׁשּוָעֶתָך, ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח  ֶאת ֶצַמח
 .ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה ייָּברּוְך ַאָּתה  .ַהּיֹום ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוינּו ָכל

ים ְוַקֵּבל ְּבַרֲחמִ  חוס ורחם עלינו ,ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ְׁשַמע קֹוֵלנּו
. ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאָּתה, ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו

ַעְּמָך ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת  .ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו, ּוִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו
  .ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה ייָּברּוְך ַאָּתה  ,ְּבַרֲחִמים, ִיְׂשָרֵאל

ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה , ינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתםְיָי ֱאֹלֵה  ְרֵצה
, ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְּתַקֵּבל ְּבָרצֹון, ִלְדִביר ֵּביֶתָך

  :ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך



ַיִּגיַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ִיָּׁשַמע ִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר  ַיֲעֶלה ְוָיבֹא, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו
ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים , ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו

ֹוָבה ְלֵחן ְלֶחֶסד ִלְפֵלָטה ְלטִעיר ָקְדְׁשָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניָך 
ַחג : ]בפסח[רֹאׁש חֶֹדׁש : ]בראש חודש[ ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום

ּוָּפְקֵדנּו בֹו , ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ,ַחג ַהֻּסּכֹות: ]בסוכות[ַהַּמּצֹות 
, ְוַרֵחם ָעֵלינּו, חּוס ְוָחֵּננּו; ה ְוַרֲחִמיםִּבְדַבר ְיׁשּועָ , ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים, ִלְבָרָכה

  .ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה ,ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו

ַהַּמֲחִזיר  ייָּברּוְך ַאָּתה  .ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים ְוֶתֱחֶזיָנה
  .ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון

ָׁשַאָּתה הּוא ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו , נּו ָלְךֲאַנְח  מֹוִדים
נֹוֶדה  .צּור ַחֵּיינּו ּוָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ְלדֹר ָודֹר, ְלעֹוָלם ָוֶעד

ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו , ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדיָך, ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך
 ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל, יֹום ִעָּמנּו ְוַעל ִנֶּסיָך ֶׁשְּבָכל ,ַהְּפקּודֹות ָלְך

ַהְּמַרֵחם ִּכי , ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים, ֵעת
  .ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך, לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך



ָׁשַאָּתה הּוא ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי , מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך]: מודים דרבנן[
ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות . יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ָּבָׁשר ֱאֹלֵהי ָכל, ֲאבֹוֵתינּו

 ּוְתַקְּיֵמנּוֵּכן ְּתַחֵּינּו . ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ְוִקַּיְמָּתנּו, ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש
ִלְׁשֹמר ֻחֶּקיָך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך , ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשָך

  .ָּברּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות ,ַעל ֶׁשֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך, ּוְלָעְבְדָך ְבֵלָבב ָׁשֵלם

ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל  ַעל ַהִּנִּסים
  .ְפָלאֹות ְוַעל ַהֶּנָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזהַהּנִ 

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהו ֶבן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּוָבָניו ְּכֶׁשָעְמָדה :] לחנוכה[
ְך ּוְלַהֲעִביָרם ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלהַׁשִּכיָחם ּתֹוָרָת 

ֵמֻחֵּקי ְרצֹוָנְך ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם ַרְבָּת 
ֶאת ִריָבם ַּדְנָּת ֶאת ִּדיָנם ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד 

ם ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַחָּלִׁשים ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרי 
ַצִּדיִקים ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך ּוְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלָמְך 
ּוְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ְוַאַחר ֵּכן ָּבאּו 

ִמְקָּדֶׁשָך ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות  ת ֵהיָכֶלָך ְוִטֲהרּו ֶאתָבֶניָך ִלְדִביר ֵּביֶתָך ּוִפּנּו ֶא 
ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשָך ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך 

  .ַהָּגדֹול



ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן :] לפורים[
ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן  ָּכל ָרָׁשע ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ֶאתָה 

ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד ִּבְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא חֶֹדׁש 
ְלַקְלָּת ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֵהַפְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו ְוקִ  ֲאָדר

לֹו ְגמּולֹו ְברֹאׁשֹו ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל  ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ַוֲהֵׁשבֹוָת 
  .ָהֵעץ ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָלה

  .ָוֶעד ְלעֹוָלם, ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמידִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם  ְוַעל ֻּכָּלם

  .ְּבֵני ְבִריֶתָך ּוְכֹתב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל: ]בעשרת ימי תשובה[

ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו , ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ִויַהְללּו ֶאת, ַהַחִּיים יֹודּוָך ֶּסָלה ְוָכל
  .ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות ייָּברּוְך ַאָּתה , ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה

ל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָּתִׂשים ְלעֹוָלם ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֶלְך עַ  ָׁשלֹום ָרב
בכל ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל  ְלָבֵרְךְוטֹוב ְּבֵעיֶניָך  .ָאדֹון ְלָכל ַהָּׁשלֹום

  .עת ובכל שעה בשלומך

ִנָּזֵכר , ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום, ַחִּיים ְּבֵסֶפר: ]בעשרת ימי תשובה[
  .ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום, ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאַנְחנּו ְוָכל, ֵתב ְלָפֶניָךְוִנּכָ 



  .ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁשלֹום ַהְמָבֵרְך יהוהָּברּוְך ַאָּתה 

ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי , ִמַּדֵּבר ִמְרָמה ּוְׂשָפַתי, ֱאֹלַהי ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע
 ּוְבִמְצוֹוֶתיָך, ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָך, י ֶּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהֶיהְוַנְפִׁש , ִתּדֹם

ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם , ְוָכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה. ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי
ֲעֵׂשה , ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך .ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתם
. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך, ַמַען ְקֻדָּׁשֶתָךֲעֵׂשה לְ , ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך  .הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני
 ַהָּׁשלֹום: ]בעשרת ימי תשובה[עֶֹׂשה ָׁשלֹום  .ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי

  .ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל ,הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו, ִּבְמרֹוָמיו

ֶׁשִיָּבֶנה ֵבית , ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך
ְוָׁשם ַנֲעָבְדָך . ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך

ְוָעְרָבה ַליהָוה ִמְנַחת . ֹוִנּיֹותְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמ
  . ם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדֹמִנּיֹותְיהּוָדה ִוירּוָׁשלָ ִ

  



  תחנון

ֶאל ָּגד ַצר ִלי ְמאֹד ִנְּפָלה ָּנא ְבַיד ְיהָוה ִּכי ַרִּבים  ַוּיֹאֶמר ָּדִוד
  . ַרֲחָמיו ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאֹּפָלה

 קבלמלא רחמים רחם עלי ו יירחום וחנון חטאתי לפניך 
ָחֵּנִני . ְיהָוה ַאל ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני ְוַאל ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני .תחנוני

ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה . ְיהָוה ִּכי ֻאְמַלל ָאִני ְרָפֵאִני ְיהָוה ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי
י הֹוִׁשיֵעִני ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁש . ְמֹאד ְוַאָּתה ְיהָוה ַעד ָמָתי

ָיַגְעִּתי . ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה ָּלְך. ְלַמַען ַחְסֶּדָך
. ְּבַאְנָחִתי ַאְׂשֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָּטִתי ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה

ֲעֵלי ָאֶון סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל ּפֹ . ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה ְּבָכל צֹוְרָרי
. ָׁשַמע ְיהָוה ְּתִחָּנִתי ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח. ִּכי ָׁשַמע ְיהָוה קֹול ִּבְכִיי

  .ֵיבֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו ֵיבֹׁשּו ָרַגע



ָהאֹוְמִרים ,ְוַאל יֹאַבד ִיְׂשָרֵאל ,ְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל

  .ע ִיְׂשָרֵאלְׁשַמ 

, ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ֶאָחד, ְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ַעם ֶאָחד ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד
  .ֶאָחד ייֱאֹלֵהינּו  ייַהְמַיֲחִדים ִׁשְמָך 

, ְוַאל יֹאֵבד ּגֹוי ָקדֹוׁש, ְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש
  .ֹוׁשת ְלָקדֹוַהְמַׁשְּלִׁשים ְּבָׁשֹלׁש ְקֻדּׁש

  .ִמְתַרֶּצה ְבַרֲחִמים ִהְתַרֶּצה ְוִהְתַּפֵּיס ְלדֹור ָעִני ִּכי ֵאין עֹוֵזר

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה , ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים
  .ָוֶחֶסד ְוהֹוִׁשיֵענּו

ְזכֹר ַרֲחֶמיָך ְיהָוה . ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶׂשה ִּכי ָעֶליָך ֵעיֵנינּו
ֹנת ִראׁשִֹנים ַמֵהר ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעו ֹ ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה

. ָחֵּננּו ְיהָוה ָחֵּננּו ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז. ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד
ָעְזֵרנּו . כּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּוִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו זָ . ַרֵחם ִּתְזּכֹר, ְּברֶֹגז



ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתינּו 
  . ְלַמַען ְׁשֶמָך

 ְוַיְמִליְך ,ִּכְרעּוֵתּהְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא  .ְׁשֵמּה ַרָּבא ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש
ַּבֲעַגָלא ּוִבְזַמן , ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵייּוְביֹוֵמיכֹון ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵייכֹון 
 :ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא :ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן

ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם 
 ]:בעשרת ימי תשובה[ְׁשֵמּה ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְלֵעיָלא , ָּללְוִיְתַה 

, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ִמן ָּכל ּוְלֵעיָלא ִמָּכל
  :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

ֲאבּוהֹון ִּדי  ֳקָדם ֵּבית ִיְׂשָרֵאלּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל  ְצלֹוְתהֹוןִּתְתַקַּבל 
  :ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן

   .ְוִאְמרּו ָאֵמן, ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה  השלום: ]בעשרת ימי תשובה[עֹוֶׂשה ָׁשלֹום 
  :ּו ָאֵמןְוִאְמר, ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל



ֶׁשּלֹא , ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית, ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח 

ֶׁשּלֹא ָׂשם . ְולֹא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות

, ָוִריק ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל, ֲהמֹוָנם וגֹוָרֵלנּו ְּכָכל, ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם

ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים . ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשיַע 

ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים , ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ֹו ְּבָגְבֵהי ּוְׁשִכיַנת ֻעּז, ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ְויֵֹסד ָאֶרץ

ַּכָּכתּוב . ֶאֶפס זּוָלתֹו, ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו, ֵאין עֹוד, הּוא ֱאֹלֵהינּו. ְמרֹוִמים

ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ִּכי ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים  :ְּבּתֹוָרתֹו

  :ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד

ְלַהֲעִביר , ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך, ה ְלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּוְוַעל ֵּכן ְנַקּוֶ 
ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות , ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון, ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ

. ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ, ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך, ַׁשַּדי
ִּתָּׁשַבע ָּכל , ִּכי ְלָך ִתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך, ירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבלַיּכִ 

, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו, ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹּפלּו. ָלׁשֹון
. ָוֶעדְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם , ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹל ַמְלכּוֶתָך
ַּכָּכתּוב . ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמֹלְך ְּבָכבֹוד, ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא



ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ : ְוֶנֱאַמר. ְיָי ִיְמֹלְך ְלעָֹלם ָוֶעד :ְּבתֹוָרֶתָך
  ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד

  קדיש יתום

 ְוַיְמִליְך ,ִּכְרעּוֵתּהְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא . ִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבאוְ  ִיְתַּגַּדל
ַּבֲעַגָלא , ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵייַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 

ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי  :ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן
ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם  :ָעְלַמָיא

בעשרת [ְלֵעיָלא , ְׁשֵמּה ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא,  ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל

ֻּתְׁשְּבָחָתא , ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ִמן ָּכל ּוְלֵעיָלא ִמָּכל: ]ימי תשובה
 :ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִמיָרן ְּבָעְלָמאַדֲא , ְוֶנָחָמָתא

 .ְוִאְמרּו ָאֵמן, ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו  ַהָּׁשלֹום ]:ת"בעשי[עֹוֶׂשה ָׁשלֹום 
 ְוִאְמרּו ָאֵמן, ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל


