תפלת ערבית לחול ולמוצאי שבת ויו"ט
_וָ ה בַּ לֵּילוֹתְ :שּׁאוּ יְ ֵדיכֶ ם
_וָ ה .הָ ע ְֹמ ִדים בְּ בֵ ית יְ ֹ
_וָ ה כָּ ל עַ בְ ֵדי יְ ֹ
ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹתִ .הנֵּה בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ֹ
אָרץ:
_וָ ה ִמ ִצּיּוֹן .ע ֵֹשּׁה ָשׁמַ יִ ם וָ ֶ
_וָ ה :יְ בָ ֶרכְ יְ ֹ
קו ֶֹדשׁ וּבָ ְרכוּ אֶ ת יְ ֹ
_י ַי ֲעקֹב סֶ לָה:
_וָ ה ְצבָ _וֹת עִ מָּ נוִּ .מ ְשּׁגָּב לָנוּ אֱ ֵ
ג"פ יְ ֹ
אָדם בּוֹטֵ חַ בָּ :
_וָ ה ְצבָ _וֹת אַ ְשׁ ֵרי ָ
ג"פ יְ ֹ
ג"פ יְ ֹ
_וָ ה הו ִֹשׁיעָ ה .הַ מֶּ ֶל ַי ֲענֵנוּ בְ יוֹם ָק ְראֵ נוּ:
הו ִֹשׁיעָ ה אֶ ת עַ מֶּ וּבָ ֵר אֶ ת נַחֲ לָתֶ ְוּרעֵ ם וְ נ ְַשּׂאֵ ם עַ ד הָ ע ֹולָםִ :מי יִ ֵתּן ִמ ִצּיּוֹן יְ שׁוּעַ ת יִ ְשּׁ ָראֵ ל בְּ שׁוּב
יְ ֹ
_וָ ה לְ בָ ָדד
_וָ ה ְשׁבוּת עַ מּ ֹוָ .יגֵל ַי ֲעקֹב יִ ְשּׁמַ ח יִ ְשּׁ ָראֵ ל :בְּ ָשׁלוֹם י ְַח ָדּו אֶ ְשׁכְּ בָ ה וְ ִאישָׁ ן .כִּ י אַ ָתּה יְ ֹ
יקים
וּתשׁוּעַ ת צַ ִדּ ִ
_וָ ה חַ ְסדּ ֹו .וּבַ לַּיְ לָה ִשׁירֹה עִ ִמּיְ .תּפִ לָּה לְ אֵ ל חַ יָּיְ :
לָבֶ טַ ח תּו ִֹשׁיבֵ נִי :יוֹמָ ם יְ צַ וֶּ ה יְ ֹ
_וָ ה .מָ עוּזָּ ם בְּ עֵ ת צָ ָרה :וַ יַּעְ זְ ֵרם יְ ֹ
מֵ יְ ֹ
_וָ ה וַ יְ פַ לְּ טֵ ם .יְ פַ לְּ טֵ ם מֵ ְר ָשׁעִ ים וְ יו ִֹשׁיעֵ ם כִּ י חָ סוּ ב ֹו:
יק ֵרב
יִ ְתגּ ַַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א .בְּ עָ לְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ וְ י ְַמלִ י מַ לְ כוּתֵ הּ וְ י ְַצמַ ח פּ ְֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ְמ ִשׁיחֵ הּ .בְּ חַ יֵּיכוֹן וּבְ יוֹמֵ יכוֹן וּבְ חַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשּׁ ָראֵ ל בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְ מַ ן ָק ִריב .וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן :יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ
ַרבָּ א ְמבָ ַר לְ עָ לַם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָּא יִ ְתבָּ ַר  :וְ יִ ְשׁ ַתּבַּ ח וְ יִ ְתפָּ אֵ ר וְ יִ ְתרוֹמֵ ם וְ יִ ְתנַשֵּׂ א וְ יִ ְתהַ ָדּר וְ יִ ְתעַ לֶּה
ירתָ א
וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמֵ הּ ְדקֻ ְד ָשׁא בְּ ִרי הוּא .לְ עֵ לָּא ִמן כָּ ל )בעשי"ת לְ עֵ לָּא לְ עֵ לָּא ִמכָּל( בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָ
ירן בְּ עָ לְ מָ א .וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן:
תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ נֶחֱ מָ תָ א ַדּאֲ ִמ ָ
_וָ ה הו ִֹשׁיעָ ה .הַ מֶּ ֶל
וְ הוּא ַרחוּם יְ ַכפֵּ ר עָ וֹן וְ א י ְַשׁ ִחית .וְ ִה ְרבָּ ה לְ הָ ִשׁיב אַ פּ ֹו וְ א יָעִ יר כָּ ל חֲ מָ ת ֹו :יְ ֹ
ַי ֲענֵנוּ בְ יוֹם ָק ְראֵ נוּ:
_וָ ה הַ ְמב ָֹר :
בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ֹ
בָּ רוּ יְ _ֹוָ ה הַ ְמב ָֹר לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד:
_ינוּ מֶ ֶל הָ ע ֹולָם .אֲ ֶשׁר בִּ ְדבָ ר ֹו מַ ע ֲִריב ע ֲָרבִ ים .בְּ חָ כְ מָ ה פּוֹתֵ חַ ְשׁעָ ִרים.
_וָ ה .אֱ ֵ
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
וּמסַ ֵדּר אֶ ת הַ כּוֹכָ בִ ים בְּ ִמ ְשׁ ְמרוֹתֵ יהֶ ם בָּ ָר ִקיעַ כִּ ְרצוֹנ ֹו.
וּבִ ְתבוּנָה ְמ ַשׁנֶּה עִ ִתּים וּמַ חֲ לִ יף אֶ ת הַ זְּ מַ נִּיםְ .
חשׁ ִמפְּ נֵי אוֹר .וּמַ עֲבִ יר יוֹם וּמֵ בִ יא לָיְ לָה .וּמַ בְ ִדּיל בֵּ ין יוֹם
חשׁ וְ ֶ
בּו ֵֹרא יוֹם וָ לָיְ לָה .גּ ֹולֵל אוֹר ִמפְּ נֵי ֶ
_וָ ה.
_וָ ה ְצבָ _וֹת ְשׁמ ֹו :אֵ ל חַ י וְ ַקיָּם ָתּ ִמיד יִ ְמל ֹו עָ לֵינוּ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
וּבֵ ין לָיְ לָה .יְ ֹ
הַ מַּ ע ֲִריב ע ֲָרבִ ים:
וּמ ְצוֹת חֻ ִקּים ִ
אַהֲ בַ ת ע ֹולָם בֵּ ית יִ ְשּׁ ָראֵ ל עַ ְמּ אָהָ בְ ָתּ .תּו ָֹרה ִ
_וָ ה
וּמ ְשׁפָּ ִטים אוֹתָ נוּ לִ מַּ ְד ָתּ .עַ ל ֵכּן יְ ֹ
אֱ ֵ
_ינוּ בְּ שָׁ כְ בֵ נוּ וּבְ קוּמֵ נוּ נ ִָשּׁיחַ בְּ חֻ ֶקּי  .וְ נ ְִשּׁמַ ח בְּ ִדבְ ֵרי תו ָֹרתֶ וּבְ ִמ ְצוֹתֶ י לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :כִּ י הֵ ם חַ יֵּינוּ
_וָ ה .אוֹהֵ ב
וְ א ֶֹר יָמֵ ינוּ וּבָ הֶ ם נ ְֶהגֶּה יוֹמָ ם וָ לָיְ לָה :וְ אַהֲ בָ ְת אַל ָתּ ִסיר ִממֶּ נּוּ לְ ע ֹול ִָמים .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
עַ מּ ֹו יִ ְשּׁ ָראֵ ל:
_ל מֶ ֶל נֶאֱ מָ ן
יחיד אומרֵ :
_וָ ה אֶ חָ ד:
_ינוּ .יְ ֹ
_וָ ה אֱ ֵ
ְשׁמַ ע יִ ְשּׁ ָראֵ ל .יְ ֹ
בָּ רוּ ֵשׁם כְּ בוֹד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד:
_י בְּ ָכל לְ בָ בְ וּבְ כָ ל נַפְ ְשׁ וּבְ כָ ל ְמא ֶֹד  :וְ הָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י
_וָ ה אֱ ֶ
וְ אָהַ בְ ָתּ אֵ ת יְ ֹ
ְמצַ וְּ הַ יּוֹם .עַ ל לְ בָ בֶ  :וְ ִשׁ ַנּנ ְָתּם לְ בָ נֶי וְ ִדבַּ ְר ָתּ בָּ ם .בְּ ִשׁבְ ְתּ בְּ בֵ יתֶ וּבְ לֶכְ ְתּ בַ ֶדּ ֶר וּבְ ָשׁכְ בְּ
וּבְ קוּמֶ ְ :
וּק ַשׁ ְר ָתּם לְ אוֹת עַ ל י ֶָד  .וְ הָ יוּ לְ טֹטָ פֹת בֵּ ין עֵ ינֶי  :וּכְ תַ בְ ָתּם עַ ל ְמזֻזוֹת בֵּ יתֶ וּבִ ְשׁעָ ֶרי :
וְ הָ יָהִ .אם ָשׁמֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמ ְצוֹתַ י .אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה אֶ ְתכֶ ם הַ יּוֹם .לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת יְ ֹ
_יכֶ ם
_וָ ה אֱ ֵ
וּלְ עָ בְ ד ֹו .בְּ כָ ל לְ בַ בְ כֶ ם וּבְ כָ ל נַפְ ְשׁכֶם :וְ נָתַ ִתּי ְמטַ ר ְ
אַר ְצכֶם בְּ עִ תּ ֹו .יו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ .וְ אָסַ פְ ָתּ ְד ָג ֶנ
וְ ִתיר ְֹשׁ וְ יִ ְצהָ ֶר  :וְ נָתַ ִתּי עֵ ֶשּׁב בְּ ָשּׁ ְד לִ בְ הֶ ְמ ֶתּ  .וְ אָכַ לְ ָתּ וְ ָשּׁבָ עְ ָתִּ :ה ָשׂ ְמרוּ לָכֶ ם פֶּ ן יִ פְ ֶתּה לְ בַ בְ כֶ ם.
וְ סַ ְר ֶתּם וַ עֲבַ ְד ֶתּם אֱ ִ
_וָ ה בָּ כֶ ם .וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשׂמַ יִ ם וְ א
_ים אֲ חֵ ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ יתֶ ם לָהֶ ם :וְ חָ ָרה אַף יְ ֹ

_וָ ה נֹתֵ ן
אָרץ הַ טֹּבָ ה .אֲ ֶשׁר יְ ֹ
יִ ְהיֶה מָ טָ ר .וְ הָ אֲ ָדמָ ה א ִת ֵתּן אֶ ת יְ בוּלָהּ .וַ אֲ בַ ְד ֶתּם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶ
לָכֶ ם :וְ ַשּׁ ְמ ֶתּם אֶ ת ְדּבָ ַרי אֵ לֶּה עַ ל לְ בַ בְ כֶ ם וְ עַ ל נַפְ ְשׁכֶ םְ .
וּק ַשׁ ְר ֶתּם אֹתָ ם לְ אוֹת עַ ל י ְֶדכֶ ם .וְ הָ יוּ
לְ טוֹטָ פֹת בֵּ ין עֵ ינֵיכֶ ם :וְ לִ מַּ ְד ֶתּם אֹתָ ם אֶ ת בְּ נֵיכֶ ם לְ ַדבֵּ ר בָּ ם .בְּ ִשׁבְ ְתּ בְּ בֵ יתֶ  .ובְ לֶכְ ְתּ בַ ֶדּ ֶר .
ובְ ָשׁכְ בְּ וּבְ קוּמֶ  :וּכְ תַ בְ ָתּם עַ ל ְמזוּזוֹת בֵּ יתֶ וּבִ ְשׁעָ ֶרי  :לְ מַ עַ ן יִ ְרבּוּ יְ מֵ יכֶ ם וִ ימֵ י בְ נֵיכֶ ם עַ ל
אָרץ:
_וָ ה לַאֲ בֹתֵ יכֶ ם לָתֵ ת לָהֶ ם .כִּ ימֵ י הַ ָשׂמַ יִ ם עַ ל הָ ֶ
הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ ע יְ ֹ
וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
יצת עַ ל ַכּנְפֵ י
משׁה לֵּאמֹרַ :דּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשּׁ ָראֵ ל וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם .וְ עָ שֹּׁוּ לָהֶ ם ִצ ִ
_וָ ה אֶ ל ֶ
כַר ֶתּם
יצתְ .וּר ִאיתֶ ם אֹת ֹו .וּזְ ְ
יצת הַ כָּ נָף פְּ ִתיל ְתּ ֵכלֶת :וְ הָ יָה לָכֶ ם לְ ִצ ִ
בִ גְ ֵדיהֶ ם לְ ֹדרֹתָ ם .וְ נ ְָתנוּ עַ ל ִצ ִ
_וָ ה וַ ע ֲִשּׁיתֶ ם אֹתָ ם .וְ א תָ תוּרוּ אַחֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶ ם וְ אַחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶ ם .אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם ֹזנִים
אֶ ת כָּ ל ִמ ְצוֹת יְ ֹ
_יכֶ ם.
_וָ ה אֱ ֵ
_יכֶ ם :אֲ נִי יְ ֹ
דשׁים לֵא ֵ
אַחֲ ֵריהֶ ם :לְ מַ עַ ן ִתּזְ כְּ רוּ וַ ע ֲִשּׁיתֶ ם אֶ ת כָּ ל ִמ ְצוֹתָ י .וִ ְהיִ יתֶ ם ְק ִ
אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
_יכֶ ם
_יכֶ ם:וִ יצָ ֵרף אֱ ֵ
_וָ ה אֱ ֵ
_ים .אֲ נִי יְ ֹ
אתי אֶ ְתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם .לִ ְהיוֹת לָכֶ ם לֵא ִ
לְ אֱ מֶ ת
החזן חוזר ואומר:יְ ֹ
_יכֶ ם :אֱ מֶ ת:
_וָ ה אֱ ֵ
_ינוּ וְ אֵ ין זוּלָת ֹו .וַ אֲ נ ְַחנוּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל עַ מּ ֹו :הַ פּו ֵֹדנוּ
_וָ ה אֱ ֵ
אֱ מֶ ת וֶ אֱ מוּנָה כָּ ל זֹאת וְ ַקיָּם עָ לֵינוּ .כִּ י הוּא יְ ֹ
_ל הַ נִּפְ ָרע לָנוּ ִמצָּ ֵרינוּ .וְ הַ ְמ ַשׁלֵּם גְּ מוּל לְ כָ ל
יצים .הָ ֵ
ִמיַּד ְמלָכִ ים .מַ לְ ֵכּנוּ הַ גּוֹאֲ לֵנוּ ִמכַּ ף כָּ ל הֶ עָ ִר ִ
אוֹיְ בֵ י נַפְ שֵׁ נוּ :הָ עו ֶֹשּׁה גְ דוֹלוֹת עַ ד אֵ ין חֵ ֶקר .נ ִִסּים וְ נִפְ לָאוֹת עַ ד אֵ ין ִמ ְספָּ ר .הַ ָשּׂם נַפְ שֵׁ נוּ בַּ חַ יִּ ים .וְ א
נָתַ ן לַמּוֹט ַרגְ לֵנוּ :הַ מַּ ְד ִרי ֵכנוּ עַ ל בָּ מוֹת אוֹיְ בֵ ינוּ .וַ יּ ֶָרם ַק ְרנֵנוּ עַ ל כָּ ל ֹ
שּׁ ֹונְאֵ ינוּ :הָ עו ֶֹשּׁה לָּנוּ נ ִִסּים
וּנ ְָקמָ ה בְּ פַ ְרעֹה .אוֹתוֹת וּמוֹפְ ִתים בְּ ְ
אַדמַ ת בְּ נֵי חָ ם .הַ מַּ כֶּ ה בְ עֶ בְ ָרת ֹו כָּ ל בְּ כו ֵֹרי ִמ ְצ ָריִ ם .וַ יּוֹצֵ א אֶ ת
שּׁ ֹונְאֵ יהֶ ם
עַ מּ ֹו יִ ְשּׁ ָראֵ ל ִמתּוֹכָ ם לְ חֵ רוּת ע ֹולָם :הַ מַּ עֲבִ יר בָּ נָיו בֵּ ין גִּ זְ ֵרי יַם סוּף .אֶ ת רו ְֹדפֵ יהֶ ם וְ אֶ ת ֹ
בִּ ְתהוֹמוֹת ִטבַּ ע .וְ ָראוּ בָ נָיו גְּ ָ
בוּרת ֹוִ .שׁבְּ חוּ וְ הוֹדוּ לִ ְשׁמ ֹו :וּמַ לְ כוּת ֹו בְּ ָרצוֹן ִקבְּ לוּ ֲעלֵיהֶ ם .מֹשֶׁ ה וּבְ נֵי
אָמרוּ ֻכלָּם:
ירה בְּ ִשּׁ ְמחָ ה ַרבָּ ה .וְ ְ
יִ ְשּׁ ָראֵ ל לְ עָ נוּ ִשׁ ָ
ִמי ָכמֹכָ ה בָּ אֵ לִ ים יְ ֹ
כוּת ָראוּ בָ נֶי  .בּו ֵֹקעַ
_וָ הִ .מי ָכּמֹכָ ה נ ְֶא ָדּר בַּ קּ ֶֹדשׁ .נו ָֹרא ְת ִהלּוֹת ע ֵֹשּׁה פֶ לֶא :מַ לְ ְ
_וָ ה אֶ ת ַי ֲעקֹב .וּגְ אָל ֹו
_וָ ה יִ ְמ לְ ֹעלָם וָ עֶ ד :וְ נֶאֱ מַ ר .כִּ י פָ ָדה יְ ֹ
יָם לִ פְ נֵי מ ֶֹשׁה .זֶ ה אֵ לִ י עָ נוּ .וְ אָמָ רוּ :יְ ֹ
_וָ ה .גָּאַל יִ ְשּׁ ָראֵ ל:
ִמיַּד חָ זָ ק ִממֶּ נּוּ :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
שּׁ עָ לֵינוּ סֻ ַכּת
ידנוּ מַ לְ ֵכּנוּ לְ חַ יִּ ים טוֹבִ ים וּלְ ָשׁלוֹם .וּפְ ר ֹו ֹ
_ינוּ לְ ָשׁלוֹם .וְ הַ ע ֲִמ ֵ
_וָ ה אֱ ֵ
הַ ְשׁכִּ יבֵ נוּ יְ ֹ
ְשׁלוֹמֶ  .וְ תַ ְקּנֵנוּ בְּ עֵ צָ ה טוֹבָ ה ִמלְּ פָ נֶי  .וְ הו ִֹשׁיעֵ נוּ ְמהֵ ָרה לְ מַ עַ ן ְשׁמֶ  .וְ הָ גֵן בַּ ע ֲֵדנוּ :וְ הָ סֵ ר מֵ עָ לֵינוּ
_ל שׁו ְֹמ ֵרנוּ
ירנוּ .כִּ י ֵ
א ֹויֵב ֶדבֶ ר וְ חֶ ֶרב וְ ָרעָ ב וְ יָגוֹן .וְ הָ סֵ ר ָשּׁטָ ן ִמלְ פָ נֵינוּ וּמֵ אַחֲ ֵרינוּ .וּבְ צֵ ל כְּ נָפֶ י ַתּ ְס ִתּ ֵ
_ל מֶ ֶל חַ נּוּן וְ ַרחוּם אָ ָתּהְ :
וּמַ ִצּילֵנוּ אָ ָתּה .כִּ י ֵ
וּשׁמוֹר צֵ אתֵ נוּ וּבוֹאֵ נוּ לְ חַ יִ ים וּלְ ָשׁלוֹם מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד
שּׁ ָראֵ ל לָעַ ד:
_וָ ה שׁוֹמֵ ר עַ מּ ֹו יִ ְ ֹ
ע ֹולָם :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
בָּ רוּ יְ ֹ
_י
_ים אֱ ֵ
_וָ ה אֱ ִ
רוּשׁלָיִ ם הַ לְ לוּיָהּ :בָּ רוּ יְ ֹ
_וָ ה ִמ ִצּיּוֹן שׁׂכֵ ן יְ ָ
_וָ ה לְ ע ֹולָם אָמֵ ן וְ אָמֵ ן :בָּ רוּ יְ ֹ
אָרץ אָמֵ ן וְ אָמֵ ן :יְ ִהי
יִ ְשּׁ ָראֵ ל ע ֵֹשּׁה נִפְ לָאוֹת לְ בַ דּ ֹו :וּבָ רוּ ֵשׁם כְּ בוֹד ֹו לְ ע ֹולָם וְ יִ מָּ לֵא כְ בוֹד ֹו אֶ ת כָּ ל הָ ֶ
כְ בוֹד יְ ֹ
_וָ ה
_וָ ה ְמב ָֹר  .מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם :כִּ י א יִ טּשׁ יְ ֹ
_וָ ה בְּ מַ עֲשָּׁ יו :יְ ִהי ֵשׁם יְ ֹ
_וָ ה לְ ע ֹולָם .יִ ְשּׁמַ ח יְ ֹ
שּׁוֹת אֶ ְתכֶ ם ל ֹו לְ עָ ם :וַ יּ ְַרא כָּ ל הָ עָ ם וַ יִּ פְּ לוּ עַ ל פְּ נֵיהֶ ם
_וָ ה ַל ֲע ֹ
אֶ ת עַ מּ ֹו בַּ עֲבוּר ְשׁמ ֹו הַ גָּדוֹל .כִּ י הו ִֹאיל יְ ֹ
_וָ ה לְ מֶ ֶל עַ ל כָּ ל הָ ֶ
_ים :וְ הָ יָה יְ ֹ
_וָ ה הוּא הָ אֱ ִ
_ים יְ ֹ
_וָ ה הוּא הָ אֱ ִ
ֹאמרוּ יְ ֹ
וַ יּ ְ
אָרץ .בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה
_וָ ה עָ לֵינוּ .כַּ אֲ שֶׁ ר יִ חַ לְ נוּ ָל  :הו ִֹשׁיעֵ נוּ יְ ֹ
וּשׁמ ֹו אֶ חָ ד :יְ ִהי חַ ְס ְדּ יְ ֹ
_וָ ה אֶ חָ ד ְ
יְ ֹ
_ינוּ וְ ַקבְּ צֵ נוּ ִמן
_וָ ה אֱ ֵ
_נָי.
הַ גּוֹיִ ם לְ הוֹדוֹת לְ ֵשׁם ָק ְדשֶׁ לְ ִה ְשׁ ַתּבֵּ חַ בִּ ְת ִהלָּתֶ  :כָּ ל גּוֹיִ ם אֲ ֶשׁר עָ ִשּׁיתָ ָיבֹאוּ וְ יִ ְשׁ ַתּחֲ ווּ לְ פָ נֶי אֲ ֹ
_ים לְ בַ ֶדּ  :וַ אֲ נ ְַחנוּ עַ ְמּ וְ צֹאן מַ ְרעִ יתֶ נו ֶֹדה
וִ יכַ בְּ דוּ לִ ְשׁמֶ  :כִּ י גָדוֹל אַ ָתּה וְ ע ֶֹשּׁה נִפְ לָאוֹת .אַ ָתּה אֱ ִ
לְ לְ ע ֹולָם לְ דוֹר וָדוֹר נְסַ פֵּ ר ְתּ ִהלָּתֶ  :בָּ רוּ יְ ֹ
_וָ ה בְּ ָשׁכְ בֵ נוּ.
_וָ ה בַּ לָּיְ לָה .בָּ רוּ יְ ֹ
_וָ ה בַּ יּוֹם .בָּ רוּ יְ ֹ
בָּ רוּ יְ ֹ
_וָ ה בְּ קוּמֵ נוּ .כִּ י בְ י ְָד נַפְ שׁוֹת הַ חַ יִּ ים וְ הַ מֵּ ִתים אֲ ֶשׁר בְּ יָד ֹו נֶפֶ שׁ כָּ ל חָ י וְ רוּחַ כָּ ל בְּ ַשּׁר ִאישׁ:
_ל אֱ מֶ ת :אֱ ֵ
_וָ ה ֵ
רוּחי פָּ ִדיתָ ה או ִֹתי יְ ֹ
בְּ י ְָד אַפְ ִקיד ִ
כוּת ָתּ ִמיד
_ינוּ ֶשׁבַּ ָשׂמַ יִ ם יַחֵ ד ִשׁ ְמ וְ ַקיֵּם מַ לְ ְ
ְ
וּמ עָ לֵינוּ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :יִ ְראוּ עֵ ינֵינוּ וְ יִ ְשּׁמַ ח לִ בֵּ נוּ וְ תָ גֵל נַפְ ֵשׁנוּ בִּ ישׁוּעָ ְת בֶּ אֱ מֶ ת בֶּ אֱ מֹר לְ ִציּוֹן מָ ַל
_וָ ה יִ ְמ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :כִּ י הַ מַּ לְ כוּת ֶשׁלְּ ִהיא וּלְ עוֹלְ מֵ י עַ ד ִתּ ְמ
_וָ ה מָ ָל יְ ֹ
_וָ ה מֶ ֶל יְ ֹ
אֱ הָ יִ  :יְ ֹ

_וָ ה .הַ מֶּ ֶל בִּ כְ בוֹד ֹו ָתּ ִמיד יִ ְמ
בְּ כָ בוֹד כִּ י אֵ ין לָנוּ מֶ ֶל אֶ לָּא אָ ָתּה :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
וְ עַ ל כָּ ל מַ ע ֲָשּׁיו:

עָ לֵינוּ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד

יק ֵרב
יִ ְתגּ ַַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א .בְּ עָ לְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ וְ י ְַמלִ י מַ לְ כוּתֵ הּ וְ י ְַצמַ ח פּ ְֻר ָקנֵהּ וִ ָ
ְמ ִשׁיחֵ הּ .בְּ חַ יֵּיכוֹן וּבְ יוֹמֵ יכוֹן וּבְ חַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשּׁ ָראֵ ל בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְ מַ ן ָק ִריב .וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן :יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ
ַרבָּ א ְמבָ ַר לְ עָ לַם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָּא יִ ְתבָּ ַר  :וְ יִ ְשׁ ַתּבַּ ח וְ יִ ְתפָּ אֵ ר וְ יִ ְתרוֹמֵ ם וְ יִ ְתנַשֵּׂ א וְ יִ ְתהַ ָדּר וְ יִ ְתעַ לֶּה
ירתָ א
וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמֵ הּ ְדקֻ ְדשָׁ א בְּ ִרי הוּא .לְ עֵ לָּא ִמן כָּ ל )בעשי"ת לְ עֵ לָּא לְ עֵ לָּא ִמכָּ ל( בִּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ ָ
תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ נֶחֱ מָ תָ א ַדּאֲ ִמ ָ
ירן בְּ עָ לְ מָ א .וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן:
_נָי ְשּׁפָ תַ י ִתּפְ ָתּח וּפִ י יַגִּ יד ְתּ ִהלָּתֶ :
אֲ ֹ
_ינוּ וֵ א ֵ
_וָ ה ,אֱ ֵ
בָּ רוּ אַ ָתּה ,יְ ֹ
_ל הַ גָּדוֹל
_י ַי ֲעקֹב .הָ ֵ
_י יִ ְצחָ ק .וֵ א ֵ
_י אַבְ ָרהָ ם .אֱ ֵ
_י אֲ בוֹתֵ ינוּ .אֱ ֵ
הַ גִּ בּוֹר וְ הַ נּו ָֹרא אֵ ל עֶ לְ יוֹן .גּוֹמֵ ל חֲ סָ ִדים טוֹבִ ים .וְ ק ֹונֵה הַ כֹּל .וְ זוֹכֵ ר חַ ְס ֵדּי אָבוֹת .וּמֵ בִ יא גוֹאֵ ל לִ בְ נֵי
בְ נֵיהֶ ם לְ מַ עַ ן ְשׁמ ֹו בְּ אַהֲ בָ ה:
_ים חַ יִּ ים:
בעשי"ת זָ כְ ֵרנוּ לְ חַ יִּ ים .מֶ ֶל חָ פֵ ץ בַּ חַ יִּ ים .וְ כָ ְתבֵ נוּ בְּ סֵ פֶ ר הַ חַ יִּ ים .לְ מַ עַ ְנ אֱ ִ
_וָ ה ,מָ גֵן אַבְ ָרהָ ם:
מֶ ֶל עוֹזֵ ר וּמו ִֹשׁיעַ וּמָ גֵן :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
_נָיְ ,מחַ יֵּה מֵ ִתים אַ ָתּהַ .רב לְ הו ִֹשׁיעַ :
אַ ָתּה גִ בּוֹר לְ ע ֹולָם ,אֲ ֹ
בקיץ מו ִֹריד הַ טָּ ל:

בחורף מַ ִשׂיב הָ רוּחַ וּמו ִֹריד הַ גּ ֶֶשׁם:

סוּרים.
ְמ ַכלְ כֵּ ל חַ יִּ ים בְּ חֶ סֶ דְ .מחַ יֵּה מֵ ִתים בְּ ַרחֲ ִמים ַרבִּ ים .סוֹמֵ נוֹפְ לִ ים וְ רוֹפֵ א חוֹלִ ים וּמַ ִתּיר אֲ ִ
ְ
וּמחַ יֶּה וּמַ ְצ ִמיחַ
וּמי דוֹמֶ ה ָלּ  .מֶ ֶל מֵ ִמית ְ
וּמ ַקיֵּם אֱ מוּנָת ֹו לִ ישֵׁ נֵי עָ פָ רִ .מי כָמ ֹו בַּ עַ ל גְּ בוּרוֹת ִ
יְ שׁוּעָ ה:
צוּריו לְ חַ יִּ ים בְּ ַרחֲ ִמים:
בעשי"ת ִמי כָמ ֹו אָב הָ ַרחֲ מָ ן .זוֹכֵ ר יְ ָ
_וָ הְ ,מחַ יֵּה הַ מֵּ ִתים:
וְ נֶאֱ מָ ן אַ ָתּה לְ הַ חֲ יוֹת מֵ ִתים :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
אַ ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ ָקדוֹשׁ ְ
וּקדו ִֹשׁים בְּ כָ ל יוֹם יְ הַ לְ לוּ סֶּ לָה .כִּ י אֵ ל מֶ ֶל גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ אָ ָתּה :בָּ רוּ
_וָ ה .הָ ֵ
אַ ָתּה יְ ֹ
_ל )בעשי"ת:הַ מֶּ ֶל ( הַ ָקּדוֹשׁ:
וּמלַמֵּ ד לֶאֱ נוֹש בִּ ינָה:
אָדם ַדּעַ תְ .
אַ ָתּה ח ֹונֵן לְ ָ
שּׁוֹת חֻ ֵקּי ְרצ ֹו ֶנ .
במוצאי שבת ויו"ט מוסיפים .אַ ָתּה ח ֹו ַננ ְָתּנוּ לְ מַ ַדּע תּו ָֹרתֶ  .וַ ְתּל ְַמּ ֵדנוּ ַל ֲע ֹ
חשׁ  .בֵּ ין יִ ְשּׁ ָראֵ ל לָעַ ִמּים .בֵּ ין יוֹם הַ ְשׂבִ יעִ י לְ ֵשׁ ֶשׁת
_ינוּ בֵּ ין ק ֶֹדשׁ לְ חֹל .בֵּ ין אוֹר לְ ֶ
_וָ ה אֱ ֵ
וַ ַתּבְ ֵדּל יְ ֹ
יְ מֵ י הַ מַּ עֲשֶּׁ ה .אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ הָ חֵ ל עָ לֵינוּ הַ יּ ִָמים הַ בָּ ִאים לִ ְק ָראתֵ נוּ לְ ָשׁלוֹם .חֲ שֹּׁוּכִ ים ִמכָּ ל חֵ ְטא.
וּמדֻ בָּ ִקים בְּ יִ ְראָתֶ :
וּמנ ִֻקּים ִמכָּל עָ וֹןְ .
ְ
_וָ ה ,ח ֹונֵן הַ ָדּעַ ת:
וְ (חָ נֵּנוּ מֵ ִא ְתּ חָ כְ מָ ה בִּ ינָה וָ ָדעַ ת :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
הֲ ִשׁיבֵ נוּ אָבִ ינוּ לְ תו ָֹרתֶ  .וְ ָק ְרבֵ נוּ מַ לְ כֵּ נוּ ַלעֲבו ָֹדתֶ
_וָ ה ,הָ רוֹצֶ ה בִּ ְתשׁוּבָ ה:
יְ ֹ

ירנוּ בִּ ְתשׁוּבָ ה ְשׁלֵמָ ה לְ פָ נֶי  .בָּ רוּ אַ ָתּה
וְ הַ חֲ זִ ֵ

_וָ ה,
_ל טוֹב וְ סַ לָּח אָ ָתּה .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
ְסלַח לָנוּ אָבִ ינוּ ,כִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ לְ ֵכּנוּ ,כִּ י פָ ָשׁעְ נוּ .כִּ י ֵ
חַ נּוּן הַ מַּ ְרבֶּ ה לִ ְס חַ :
ְראֵ ה נָא בְ עָ ְניֵנוּ .וְ ִריבָ ה ִריבֵ נוּ .וּגְ אָלֵנוּ גְ אֻ לָּה ְשׁלֵמָ ה ְמהֵ ָרה לְ מַ עַ ן ְשׁמֶ  .כִּ י ֵ
_ל גּוֹאֵ ל חָ זָ ק אָ ָתּה.
_וָ ה ,גּוֹאֵ ל יִ ְשּׁ ָראֵ ל:
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ

_וָ ה ,וְ נ ֵָרפֵ א .הו ִֹשׁיעֵ נוּ וְ נִוָּ ֵשׁעָ ה כִּ י ְת ִהלָּתֵ נוּ אָ ָתּה .וְ הַ ֲעלֵה )אֲ רוּכָ ה וּמַ ְרפֵּ א לְ כָ ל ַתּחֲ לוּאֵ ינוּ
ְרפָ אֵ נוּ ,יְ ֹ
וּלְ כָ ל מַ כְ אוֹבֵ ינוּ וּלְ כָ ל מַ כּוֹתֵ ינוּ( ְרפוּאָה ְשׁלֵמָ ה לְ כָ ל מַ כּוֹתֵ ינוּ *.כִּ י ֵ
_ל מֶ ֶל רוֹפֵ א נֶאֱ מָ ן וְ ַרחֲ מָ ן אָ ָתּה.
_וָ ה .רוֹפֵ א ח ֹולֵי עַ מּ ֹו יִ ְשּׁ ָראֵ ל:
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
_י אֲ בוֹתַ י.
_י וֵ א ֵ
_וָ ה אֱ ַ
*הרוצה להתפלל בעד החולה יאמר כאן תחנה זו :יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי יְ ֹ
ֶשׁ ִתּ ְשׁלַח ְמהֵ ָרה ְרפוּאָה ְשׁלֵמָ ה ִמן הַ ָשׂמַ יִ םְ .רפוּאַת הַ נֶּפֶ שׁ ְוּרפוּאַת הַ גּוּף )פב"פ( בְּ ת ֹו ְשׁאָר ח ֹולֵי
יִ ְשּׁ ָראֵ ל :כי אל וכו'
_ינוּ ,אֶ ת הַ ָשׂנָה הַ זֹּאת וְ אֶ ת כָּ ל ִמינֵי ְתבוּאָתָ הּ לְ טוֹבָ ה .וְ תֵ ן ]בקיץ בְּ ָרכָ ה.
_וָ ה אֱ ֵ
בָּ ֵר עָ לֵינוּ ,יְ ֹ
בחורף טַ ל וּמָ טָ ר לִ בְ ָרכָ ה[ עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה ,וְ ַשּׁבְּ עֵ נוּ ִמטּוּבֶ  .וּבָ ֵר ְשׁ ָנתֵ נוּ כַּ ָשׂנִים הַ טּוֹבוֹת לִ בְ ָרכָ ה.
_וָ הְ ,מבָ ֵר הַ ָשׂנִים:
וּמבָ ֵר הַ ָשׂנִים .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
_ל טוֹב וּמֵ ִטיב אַ ָתּהְ .
כִּ י ֵ
אַרצֵ נוּ.
אָרץ לְ ְ
אַרבַּ ע ַכּנְפוֹת הָ ֶ
ְתּ ַקע בְּ שׁוֹפָ ר גָּדוֹל לְ חֵ רוּתֵ נוּ .וְ ָשּׁא נֵס לְ ַקבֵּ ץ ָגּלֻיּוֹתֵ ינוּ .וְ ַקבְּ צֵ נוּ יַחַ ד מֵ ְ
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
_וָ הְ ,מ ַקבֵּ ץ נ ְִדחֵ י עַ מּ ֹו יִ ְשּׁ ָראֵ ל:
וּמ עָ לֵינוּ ְמהֵ ָרה אַ ָתּה
הָ ִשׁיבָ ה שׁוֹפְ טֵ ינוּ כְּ בָ ִראשׁ ֹונָה .וְ י ֹועֲצֵ ינוּ כְּ בַ ְתּ ִחלָּה .וְ הָ סֵ ר ִממֶּ נּוּ יָגוֹן וַ אֲ נָחָ הְ .
_וָ ה לְ בַ ְדּ בְּ חֶ סֶ ד וּבְ ַרחֲ ִמים .וְ צַ ְדּ ֵקנוּ בְּ צֶ ֶדק וּבְ ִמ ְשׁפָּ ט .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
יְ ֹ
_וָ ה .מֶ ֶל אוֹהֵ ב ְצ ָד ָקה
וּמ ְשׁפָּ ט) .בעשי"ת:הַ מֶּ ֶל הַ ִמ ְשׁפָּ ט(:
ִ
כָּרתוּ .וְ הַ זֵ ִידים
וְ לַמַּ לְ ִשׁינִים אַל ְתּ ִהי ִת ְקוָ ה .וְ כָל הַ ִמּינִים כְּ ֶרגַע יֹאבֵ דוּ .וְ כָ ל אוֹיְ בֵ י עַ ְמּ ְמהֵ ָרה יִ ֵ
_וָ ה .שׁוֹבֵ ר
וּתכַ לֵּם וְ תַ ְשׁפִּ ילֵם וְ תַ כְ נִיעֵ ם בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
וּתמַ גֵּר ְ
וּת ַשׁבֵּ ר ְ
ְמהֵ ָרה ְתעַ ֵקּר ְ
אוֹיְ בִ ים וּמַ כְ נִיעַ זֵ ִדים:
עַ ל הַ צַּ ִדּ ִ
יקים וְ עַ ל הַ חֲ ִס ִידים .וְ עַ ל זִ ְקנֵי ְשׁאֵ ִרית עַ ְמּ בֵּ ית יִ ְשּׁ ָראֵ ל .וְ עַ ל פְּ לֵיטַ ת )בֵּ ית( סוֹפְ ֵריהֶ ם .וְ עַ ל
_ינוּ .וְ תֵ ן ָשּׁכָ ר טוֹב לְ כָ ל הַ בּו ְֹט ִחים בְּ ִשׁ ְמ בֶּ אֱ מֶ ת.
_וָ ה אֱ ֵ
גּ ֵֵרי הַ צֶּ ֶדק .וְ עָ לֵינוּ .יֶהֱ מוּ נָא ַרחֲ מֶ י יְ ֹ
וְ ִשּׁים חֶ לְ ֵקנוּ עִ מָּ הֶ ם .וּלְ ע ֹולָם א נֵבוֹשׁ כִּ י בְ בָ טָ ְחנוּ .וְ עַ ל חַ ְס ְדּ הַ גָּדוֹל בֶּ אֱ מֶ ת )וּבְ תָ ִמים( נ ְִשׁעָ נְנוּ:
יקים:
וּמבְ טָ ח לַצַּ ִדּ ִ
_וָ הִ .מ ְשׁעָ ן ִ
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
ָ
וְ לִ
ירוּשׁלַיִ ם עִ ְיר בְּ ַרחֲ ִמים ָתּשׁוּב .וְ ִת ְשׁכֹּן בְּ תוֹכָ הּ כַּ אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ .וּבְ נֵה אוֹתָ הּ בְּ ָקרוֹב בְּ יָמֵ ינוּ בִּ ְניַן
רוּשׁלָיִ ם:
_וָ ה .בּ ֹונֵה יְ ָ
ע ֹולָם .וְ כִ סֵּ א ָדוִ ד עַ בְ ְדּ ְמהֵ ָרה לְ תוֹכָ הּ ָתּכִ ין :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
וּמצַ פִּ ים
אֶ ת צֶ מַ ח ָדּוִ ד עַ בְ ְדּ ְמהֵ ָרה תַ ְצ ִמיחַ  .וְ ַק ְרנ ֹו ָתּרוּם בִּ ישׁוּעָ תֶ  .כִּ י לִ ישׁוּעָ ְת ִקוִּ ינוּ כָּ ל הַ יּוֹם ְ
_וָ ה .מַ ְצ ִמיחַ ֶק ֶרן יְ שׁוּעָ ה:
) ָתּ ִמיד( לִ ישׁוּעָ ה :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
_ל
_ינוּ חוּס וְ ַרחֵ ם עָ לֵינוּ .וְ ַקבֵּ ל בְּ ַרחֲ ִמים וּבְ ָרצוֹן אֶ ת ְתּפִ לָּתֵ נוּ .כִּ י ֵ
_וָ ה אֱ ֵ
אָב הָ ַרחֲ מָ ן ְשׁמַ ע ק ֹולֵנוּ .יְ ֹ
וּשׁמַ ע ְתּפִ לָּתֵ נוּ :כִּ י
יקם אַל ְתּ ִשׁיבֵ נוּ .חָ נֵּנוּ וַ ֲענֵנוּ ְ
וּמלְּ פָ ֶני מַ לְ כֵּ נוֵּ .ר ָ
שׁוֹמֵ עַ ְתּפִ לּוֹת וְ תַ חֲ נוּנִים אָ ָתּהִ .
_וָ ה .שׁוֹמֵ עַ ְתּפִ לָּה:
אַ ָתּה שׁוֹמֵ עַ ְתּפִ לַּת כָּ ל פֶּ ה )עַ ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל בְּ ַרחֲ ִמים( .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
_וָ ה אֱ ֵ
ְרצֵ ה יְ ֹ
_ינוּ בְּ עַ ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל וְ לִ ְתפִ לָּתָ ם ְשׁעֵ ה .וְ הָ ֵשׁב אֶ ת הָ עֲבו ָֹדה לִ ְדבִ יר בֵּ יתֶ  .וְ ִאשֵׂ י יִ ְשּׁ ָראֵ ל
וּת ִהי לְ ָרצוֹן ָתּ ִמיד עֲבו ַֹדת יִ ְשּׁ ָראֵ ל עַ מֶּ :
וּתפִ לָּתָ םְ .מהֵ ָרה בְּ אַהֲ בָ ה ְת ַקבֵּ ל בְּ ָרצוֹןְ .
ְ
_י אֲ בוֹתֵ ינוַּ .י ֲעלֶה וְ יָבוֹא וְ יַגִּ יעַ  .וְ י ֵָראֶ ה וְ י ֵָרצֶ ה וְ יִ שָׂ מַ ע .וְ יִ פָּ ֵקד וְ יִ זָּ כֵר זִ כְ ר ֹונֵנוּ
_ינוּ וֵ א ֵ
אֱ ֵ
רוּשׁלַיִ ם עִ יר ָק ְדשֶׁ  .וְ זִ כְ רוֹן כָּ ל
וּפִ ְקד ֹונֵנוּ וְ זִ כְ רוֹן אֲ בוֹתֵ ינוּ .וְ זִ כְ רוֹן מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד עַ בְ ֶדּ  .וְ זִ כְ רוֹן יְ ָ
עַ ְמּ בֵּ ית יִ ְשּׁ ָראֵ ל .לְ פָ נֶי  .לִ פְ לֵיטָ ה לְ טוֹבָ ה .לְ חֵ ן וּלְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרחֲ ִמים .לְ חַ יִּ ים טוֹבִ ם וּלְ ָשׁלוֹם
_וָה
בְּ יוֹםבראש חדש רֹאשׁהַ ח ֶֹדשׁ בחוהמ"פ חַ ג הַ מַּ צּוֹתבחוהמ"ס חַ ג הַ סֻּ כּוֹת הַ זֶּ ה .זָ כְ ֵרנוּ יְ ֹ
_ינוּ בּ ֹו לְ טוֹבָ ה .וּפָ ְק ֵדנוּ ב ֹו לִ בְ ָרכָ ה .וְ הו ִֹשׁיעֵ נוּ ב ֹו לְ חַ יִּ ים טוֹבִ ים .וּבִ ְדבַ ר יְ שׁוּעָ ה וְ ַרחֲ ִמים חוּס
אֱ ֵ
_ל מֶ ֶל חַ נּוּן וְ ַרחוּם אָ ָתּה:
וְ חָ נֵּנוּ וְ ַרחֵ ם עָ לֵינוּ וְ הו ִֹשׁיעֵ נוּ .כִּ י אֵ לֶי עֵ ינֵינוּ .כִּ י ֵ

_וָ ה .הַ מַּ חֲ זִ יר ְשׁכִ ינָת ֹו לְ ִציּוֹן:
וְ תֶ חֱ זֶ ינָה עֵ ינֵינוּ בְּ שׁוּבְ לְ ִציּוֹן בְּ ַרחֲ ִמים :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
צוּרנוּ צוּר חַ יֵּינוּ .מָ גֵן
ֵ
_י אֲ בוֹתֵ ינוּ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.
_ינוּ וֵ א ֵ
_וָ ה אֱ ֵ
מו ִֹדים אֲ נ ְַחנוּ ָל ָ .שׁאַ ָתּה הוּא יְ ֹ
סוּרים בְּ י ֶָד  .וְ עַ ל נ ְִשׁמוֹתֵ ינוּ
יִ ְשׁעֵ נוּ אַ ָתּה הוּא לְ דוֹר וָ דוֹר :נו ֶֹדה לְּ וּנְסַ פֵּ ר ְתּ ִהלָּתֶ עַ ל חַ יֵּינוּ הַ ְמּ ִ
הַ פְּ קוּדוֹת ָל  .וְ עַ ל נִסֶּ י ֶשׁבְּ כָ ל יוֹם עִ מָּ נוּ .וְ עַ ל נִפְ לְ אוֹתֶ י וְ טוֹבוֹתֶ י ֶשׁבְּ כָ ל עֵ ת .עֶ ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ צָ הֳ ָריִ ם:
הַ טּוֹב כִּ י א כָ לוּ ַרחֲ מֶ י  .וְ הַ ְמ ַרחֵ ם כִּ י א תַ מּוּ חֲ סָ ֶדי  .מֵ ע ֹולָם ִקוִּ ינוּ ָל :
וְ עַ ל הַ נּ ִִסּים וְ עַ ל הַ פּ ְֻר ָקן וְ עַ ל הַ גְּ בוּרוֹת וְ עַ ל הַ ְתּשׁוּעוֹת וְ עַ ל הַ נִפְ לָאוֹת וְ עַ ל הַ נֶּחָ מוֹת וְ עַ ל הַ ִמּלְ חָ מוֹת ֶשׁעָ ִשּׁיתָ
לַאֲ בוֹתֵ ינוּ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ִבּזְּ מַ ן הַ זֶּ ה:
ירה .כְּ ֶשׁעָ מַ ד
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
לחנוכה בִּ ימֵ י מַ ִתּ ְתיָהוּ בֶּ ן יוֹחָ נָן כֹּהֵ ן גָּדוֹל חַ ְשׁמ ֹונ ִָאי בפורים ִבּימֵ י מָ ְר ְדּכַי וְ אֶ ְס ֵתּר בְּ
וּבָ נָיו .כְּ ֶשׁעָ ְמ ָדה מַ לְ כוּת יָוָ ן הָ ְר ָשׁעָ ה עַ ל עַ ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל ֲעלֵיהֶ ם הָ מָ ן הָ ָר ָשׁע .בִּ ֵקּשׁ לְ הַ ְשׁ ִמיד לַהֲ רוֹג וּלְ אַ בֵּ ד אֶ ת
הוּדים ִמנַּעַ ר וְ עַ ד זָ ֵקן טַ ף וְ נ ִָשׁים בְּ יוֹם אֶ חָ ד.
ירם מֵ חֻ ֵקּי ְרצ ֹו ֶנ  :וְ אַ ָתּה כָּל הַ יְּ ִ
לְ הַ ְשׁכִּ יחָ ם תּו ָֹרתֶ וּלְ הַ עֲבִ ָ
לשׁה עָ ָשּׁר לְ ח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים עָ ָשּׁר .הוּא ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר.
בְּ ַרחֲ מֶ י הָ ַרבִּ ים עָ מַ ְד ָתּ לָהֶ ם ְבּעֵ ת צָ ָרתָ םַ .רבְ ָתּ אֶ ת בִּ ְשׁ ָ
וּשׁ ָללָם לָבוֹז :וְ אַ ָתּה בְּ ַרחֲ מֶ י הָ ַרבִּ ים .הֵ פַ ְר ָתּ אֶ ת
ִריבָ םַ .דנ ְָתּ אֶ ת ִדּינָם .נ ַָק ְמ ָתּ אֶ ת נ ְִקמָ תָ ם .מָ סַ ְר ָתּ ְ
וּטמֵ ִאים עֲצָ ת ֹו .וְ ִקלְ ַקלְ ָתּ אֶ ת מַ חֲ ַשׁבְ תּ ֹו .וַ הֲ ֵשׁבוֹתָ לּ ֹו גְּ מוּל ֹו
גִ בּו ִֹרים ְבּיַד חַ לּ ִָשׁים .וְ ַרבִּ ים ְבּיַד ְמעַ ִטּיםְ .
יקים .וְ זֵ ִדים ְבּיַד עו ְֹס ֵקי בְ רֹאשׁ ֹו .וְ תָ לוּ אוֹת ֹו וְ אֶ ת בָּ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ:
בְּ יַד ְטהו ִֹריםְ .וּר ָשׁעִ ים בְּ יַד צַ ִדּ ִ
תו ָֹרתֶ  .וּלְ עָ ִשּׁיתָ ֵשׁם גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְבּע ֹולָמֶ  .וּלְ עַ ְמּ
יִ ְשּׁ ָראֵ ל עָ ִשּׁיתָ ְתּשׁוּעָ ה גְ ד ֹולָה וּפ ְֻר ָקן כְּ הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
וְ אַחַ ר ַכּ בָּ אוּ בָ נֶי לִ ְדבִ יר בֵּ יתֶ  .וּפִ נּוּ אֶ ת הֵ י ָכ ֶל .
וְ ִטהֲ רוּ אֶ ת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ  .וְ ִה ְדלִ יקוּ נֵרוֹת ְבּחַ ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ .
וְ ָקבְ עוּ ְשׁמ ֹונַת יְ מֵ י חֲ נֻכָּה אֵ לּוּ .לְ הוֹדוֹת וּלְ הַ לֵּל לְ ִשׁ ְמ
הַ גָּדוֹל:

וְ עַ ל ֻכּלָּם יִ ְתבָּ ֵר וְ יִ ְתרוֹמֵ ם וְ יִ ְתנַשֵּׂ א ִשׁ ְמ מַ לְ ֵכּנוּ ָתּ ִמיד לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד:
בעשי"ת :וּכְ תֹב לְ חַ יִּ ים טוֹבִ ים כָּ ל בְּ נֵי בְ ִריתֶ :
_ל יְ שׁוּעָ תֵ נוּ
וְ כֹל הַ חַ יִּ ים יוֹדוּ סֶּ לָה .וִ יהַ לְ לוּ וִ יבָ ְרכוּ אֶ ת ִשׁ ְמ הַ גָדוֹל בֶּ אֱ מֶ ת לְ ע ֹולָם כִּ י טוֹב .הָ ֵ
_וָ ה .הַ טּוֹב ִשׁ ְמ וּלְ נָאֶ ה לְ הוֹדוֹת:
_ל הַ טּוֹב :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
וְ עֶ זְ ָרתֵ נוּ סֶ לָה .הָ ֵ
ִשּׁים ָשׁלוֹם טוֹבָ ה וּבְ ָרכָה .חַ יִּ ים חֵ ן וָ חֶ סֶ ד וְ ַרחֲ ִמים עָ לֵינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְשּׁ ָראֵ ל עַ מֶּ  .בָּ ְרכֵ נוּ אָבִ ינוּ ֻכּלָּנוּ
וּצ ָד ָקה וּבְ ָרכָ ה
_ינוּ תּו ַֹרת חַ יִּ ים וְ אַהֲ בַ ת חֶ סֶ דְ .
_וָ ה אֱ ֵ
כְּ אֶ חָ ד בְּ אוֹר פָּ נֶי  .כִּ י בְ אוֹר פָּ נֶי נָתַ ָתּ לָּנוּ יְ ֹ
וְ ַרחֲ ִמים וְ חַ יִּ ים וְ ָשׁלוֹם .וְ טוֹב בְּ עֵ ינֶי לְ בָ ְרכֵ נוּ וּלְ בָ ֵר אֶ ת כָּ ל עַ ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל בְּ כָ ל עֵ ת וּבְ ָכל ָשׁעָ ה
בִּ ְשׁלוֹמֶ  .בְּ רֹב עֹז וְ ָשׁלוֹם:
בעשי"ת בְּ סֵ פֶ ר חַ יִּ ים .בְּ ָרכָ ה וְ ָשׁלוֹם .וּפַ ְרנָסָ ה טוֹבָ ה .וּגְ זֵ רוֹת טוֹבוֹת .יְ שׁוּעוֹת וְ נֶחָ מוֹת .נִזָּ כֵ ר וְ נִכָּ תֵ ב
לְ פָ נֶי  .אֲ נ ְַחנוּ וְ כָ ל עַ ְמּ בֵּ ית יִ ְשּׁ ָראֵ ל .לְ חַ יִּ ים טוֹבִ ים וּלְ ָשׁלוֹם:
_וָ ה .הַ ְמבָ ֵר אֶ ת עַ מּ ֹו יִ ְשּׁ ָראֵ ל בַּ ָשׂלוֹם:
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
צוּרי וְ גוֹאֲ לִ י:
_וָ ה ִ
יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִּ י לְ פָ נֶי  .יְ ֹ
_יְ .נצֹר לְ שׁ ֹונִי מֵ ָרע ְ
אֱ ַ
וּשּׁפָ תַ י ִמ ַדּבֵּ ר ִמ ְרמָ ה .וְ לִ ְמ ַקלְ לַי נַפְ ִשׁי ִתדֹּם .וְ נַפְ ִשׁי כֶּ עָ פָ ר ַלכֹּל ִתּ ְהיֶה .פְּ תַ ח
לִ בִּ י בְּ תו ָֹרתֶ  .וְ אַחֲ ֵרי ִמ ְצוֹתֶ י ִתּ ְרדֹּף נַפְ ִשׁי .וְ כָ ל הַ ָקּ ִמים וְ הַ חו ְֹשׁבִ ים עָ לַי ָרעָ הְ .מהֵ ָרה הָ פֵ ר עֲצָ תָ ם
אָדם עָ לַי וְ א
_י אֲ בוֹתַ יֶ .שׁ א תַ ֲעלֶה ִקנְאַת ָ
_י וֵ א ֵ
_וָ ה אֱ ַ
וְ ַקלְ ֵקל מַ חֲ ַשׁבְ ָתּם :יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי יְ ֹ
ְאָתי עַ ל אֲ חֵ ִרים .וְ שֶׁ א אֶ כְ עוֹס הַ יּוֹם וְ ֶשׁ א אַכְ עִ יסֶ  .וְ תַ ִצּי ֵלנִי ִמיֵּצֶ ר הָ ָרע .וְ תֵ ן בְּ לִ בִּ י הַ כְ נָעָ ה
ִקנ ִ
וַ ֲענָוָ ה .מַ לְ כֵּ נוּ וֵ א ֵ
יר יַסֵּ ד בֵּ יתֶ וְ שַׁ כְ לֵל הֵ יכָ ֶל  .וְ ַקבֵּ ץ ִקבּוּץ ָגּלֻיּוֹת
_ינוּ יַחֵ ד ִשׁ ְמ בְּ ע ֹולָמֶ בְּ ֵנה עִ ֶ
וּפְ ֵדה צֹא ֶנ וְ ַשּׁמַּ ח ע ֲָדתֶ  :ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן ְשׁמֶ  .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן יְ ִמי ֶנ  .עֲשֵּׁ ה לְ מַ עַ ן תּו ָֹרתֶ  .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן
_וָ ה
ידי ה ֹו ִשׁיעָ ה יְ ִמי ְנ וַ ֲע ֵננִי :יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִּ י לְ פָ נֶי  .יְ ֹ
ְקדֻ שָׂ תֶ  .לְ מַ עַ ן יֵחָ לְ צוּן יְ ִד ֶ

צוּרי וְ גוֹאֲ לִ י :ע ֶֹשּׁה ָשׁלוֹם )בעשי"ת הַ ָשׂלוֹם( בִּ ְמרוֹמָ יו .הוּא ַיע ֲֶשּׁה ָשׁלוֹם עָ לֵינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְשּׁ ָראֵ ל.
ִ
וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן:
_י אֲ בוֹתֵ ינוּ .שֶׁ יִּ בָּ נֶה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ .וְ תֵ ן חֶ לְ ֵקנוּ
_ינוּ וֵ א ֵ
_וָ ה אֱ ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי יְ ֹ
הוּדה
בְּ תו ָֹרתֶ  :וְ ָשׁם ַנעֲבָ ְד בְּ יִ ְראָה כִּ ימֵ י ע ֹולָם וּכְ ָשׁנִים ַק ְדמ ֹונִיוֹת :וְ עָ ְרבָ ה לַי_וה ִמנְחַ ת יְ ָ
ירוּשׁלָיִ ם .כִּ ימֵ י ע ֹולָם וּכְ ָשׁנִים ַק ְדמ ֹונִיוֹת:
ָ
וִ
_נָי אֱ ֵ
יהי נֹעַ ם אֲ ֹ
למוצאי שבת וִ ִ
_ינוּ עָ לֵינוּ .וּמַ ע ֲֵשּׁה י ֵָדינוּ כּ ֹו ְננָה עָ לֵינוּ .וּמַ ע ֲֵשּׁה י ֵָדינוּ כּ ֹו ְננֵהוּ:
_י אֶ בְ טַ ח בּ ֹו :כִּ י הוּא י ִַצּילְ ִמפַּ ח
צוּד ִתי .אֱ ַ
וּמ ָ
_י יִ ְתל ֹונָן :אֹמַ ר לַי_וה מַ ְח ִסי ְ
בְּ סֵ תֶ ר עֶ לְ יוֹן בְּ צֵ ל ַשׁ ַ
ירא ִמפַּ חַ ד
יָקוּשׁ ִמ ֶדּבֶ ר הַ וּוֹת :בְּ אֶ בְ ָרת ֹו יָסֶ ָל וְ תַ חַ ת כְּ נָפָ יו ֶתּ ְחסֶ הִ .צנָּה וְ סֹחֵ ָרה אֲ ִמתּ ֹו :א ִת ָ
ימי ֶנ .
לָיְ לָה .מֵ חֵ ץ יָעוּף יוֹמָ םִ :מ ֶדּבֶ ר בָּ אֹפֶ ל יַהֲ ִ .מ ֶקּטֶ ב יָשׁוּד צָ הֳ ָריִ ם :יִ פֹּל ִמ ִצּ ְדּ אֶ לֶף ְוּרבָ בָ ה ִמ ִ
אֵ לֶי א יִ גָּשַׁ :רק בְּ עֵ ינֶי תַ בִּ יט .וְ ִשׁלֻּמַ ת ְר ָשׁעִ ים ִתּ ְראֶ ה :כִּ י אַ ָתּה יְ ֹ
_וָ ה מַ ְח ִסי .עֶ לְ יוֹן שַּׁ ְמ ָתּ
ְמע ֹו ֶנ  :א ְתאֻ נֶּה אֵ לֶי ָרעָ ה .וְ ֶנגַע א יִ ְק ַרב בְּ אָהֳ ֶל  :כִּ י מַ לְ אָ ָכיו יְ צַ וֶּ ה ָלּ  .לִ ְשׁמָ ְר בְּ כָ ל ְדּ ָרכֶ י :
עַ ל כַּ פַּ יִ ם יִ ָשּׂאוּ ְנ  .פֶּ ן ִתּגּוֹף בָּ אֶ בֶ ן ַרגְ ֶל  :עַ ל ַשׁחַ ל וָ פֶ תֶ ן ִתּ ְד ֹר ִ .תּ ְרמֹס כְּ פִ יר וְ תַ נִּין :כִּ י בִ י חָ ַשׁק
וַ אֲ פַ לְּ טֵ הוּ .אֲ ַשּׁגְּ בֵ הוּ כִּ י י ַָדע ְשׁ ִמי :יִ ְק ָראֵ נִי וְ אֶ ֱענֵהוּ .עִ מּ ֹו אָנֹכִ י בְ צָ ָרה .אֲ חַ לְּ צֵ הוּ וַ אֲ כַבְּ ֵדהוּ :א ֶֹר
אַראֵ הוּ בִּ ישׁוּעָ ִתי:
אַראֵ הוּ בִּ ישׁוּעָ ִתי :א ֶֹר י ִָמים אַ ְשּׁבִּ יעֵ הוּ .וְ ְ
י ִָמים אַ ְשּׁבִּ יעֵ הוּ .וְ ְ
_וָ ה ְצבָ _וֹת.
וְ אַ ָתּה ָקדוֹשׁ יו ֵֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת יִ ְשּׁ ָראֵ ל .וְ ָק ָרא זֶ ה אֶ ל זֶ ה וְ אָמַ רָ :קדוֹשָׁ .קדוֹשָׁ .קדוֹשׁ יְ ֹ
אָמ ִריןַ .ק ִדּישׁ בִּ ְשׁמֵ י ְמרוֹמָ א עִ לָּאָה בֵּ ית ְשׁכִ ינ ְֵתּהּ.
וּמ ַקבְּ לִ ין ֵדּין ִמן ֵדּין וְ ְ
אָרץ כְּ בוֹד ֹוְ :
ְמ א ָכל הָ ֶ
אַרעָ א זִ יו
_וָ ה ְצבָ _וֹת .מַ לְ יָא כָ ל ְ
בוּר ֵתּהַּ .ק ִדּישׁ לְ עָ לַם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָּא יְ ֹ
אַרעָ א עוֹבַ ד גְּ ְ
ַק ִדּישׁ עַ ל ְ
_וָ ה ִמ ְמּקוֹמ ֹו :וּנְטָ ל ְַתנִי רוּחָ א.
יְ ָק ֵרהּ .וַ ִתּשָּׂ אֵ נִי רוּחַ  .וָ אֶ ְשׁמַ ע אַחֲ ַרי קוֹל ַרעַ שׁ גָדוֹל :בָּ רוּ כְּ בוֹד יְ ֹ
ְ
_וָ ה
אָמ ִרין :בְּ ִרי יְ ָק ָרא ַדי_וה מֵ אֲ תַ ר בֵּ ית ְשׁכִ ינ ְֵתּהּ :יְ ֹ
וּשׁמָ עִ ית בַּ ְת ַרי ָקל זִ יעַ סַ גִּ יא ִדּ ְמ ַשׁבְּ ִחין וְ ְ
_י אַבְ ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ יִ ְשּׁ ָראֵ ל
_וָ ה אֱ ֵ
_וָ ה .מַ לְ כוּתֵ הּ ָקאֵ ם לְ עָ לַם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָּא .יְ ֹ
יִ ְמ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :יְ ֹ
אֲ בוֹתֵ ינוּ .שָׁ ְמ ָרה זֹאת לְ ע ֹולָם לְ יֵצֶ ר מַ ְח ְשׁבוֹת לְ בַ ב עַ מֶּ  .וְ הָ כֵ ן לְ בָ בָ ם אֵ לֶי  :וְ הוּא ַרחוּם .יְ כַ פֵּ ר עָ וֹן
וְ א י ְַשׁ ִחית .וְ ִה ְרבָּ ה לְ הָ ִשׁיב אַ פּ ֹו .וְ א יָעִ יר כָּ ל חֲ מָ ת ֹו :כִּ י אַ ָתּה אֲ ֹ
_נָי טוֹב וְ סַ לָּח .וְ ַרב חֶ סֶ ד לְ כָל
ק ְֹראֶ י ִ :צ ְד ָק ְת צֶ ֶדק לְ ע ֹולָם וְ תו ָֹר ְת אֱ מֶ תִ :תּ ֵתּן אֱ מֶ ת לְ ַי ֲעקֹב .חֶ סֶ ד לְ אַבְ ָרהָ ם .אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ עְ ָתּ
_ל יְ שׁוּעָ תֵ נוּ סֶ לָה :יְ ֹ
_נָי יוֹם יוֹם ַיעֲמָ ס לָנוּ .הָ ֵ
לַאֲ בֹתֵ ינוּ ִמימֵ י ֶק ֶדם :בָּ רוּ אֲ ֹ
_וָ ה ְצבָ _וֹת עִ מָּ נוּ.
_וָ ה הו ִֹשׁיעָ ה .הַ מֶּ ֶל ַי ֲענֵנוּ בְ יוֹם
אָדם בֹּטֵ חַ בָּ  :יְ ֹ
_וָ ה ְצבָ _וֹת אַ ְשׁ ֵרי ָ
_י ַי ֲעקֹב סֶ לָה :יְ ֹ
ִמ ְשּׁגָּב לָנוּ אֱ ֵ
ָק ְראֵ נוּ :בָּ רוּ אֱ ֵ
_ינוּ ֶשׁבְּ ָראָנוּ לִ כְ בוֹד ֹו .וְ ִהבְ ִדּילָנוּ ִמן הַ תּוֹעִ ים .וְ נָתַ ן לָנוּ תּו ַֹרת אֱ מֶ ת .וְ חַ יֵּי ע ֹולָם
נָטַ ע בְּ תוֹכֵ נוּ .הוּא יִ פְ ַתּח לִ בֵּ נוּ בְּ תו ָֹרת ֹו .וְ י ֵָשּׁם בְּ לִ בֵּ נוּ אַהֲ בָ ת ֹו וְ יִ ְראָת ֹו וְ ַל ֲע ֹ
שּׁוֹת ְרצוֹנ ֹו וּלְ עָ בְ ד ֹו בְּ לֵבָ ב
_י אֲ בוֹתֵ ינוּ.
_ינוּ וֵ א ֵ
_וָ ה אֱ ֵ
ָשׁלֵם .לְ מַ עַ ן א נִיגַע ל ִָריק וְ א ֵנלֵד לַבֶּ הָ לָה :יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי יְ ֹ
ֶשׁנּ ְִשׁמֹר חֻ ֶקּי בָּ ע ֹולָם הַ זֶּ ה .וְ נִזְ כֶּ ה וְ נ ְִחיֶה וְ נ ְִראֶ ה וְ נ ַ
ִירשׁ טוֹבָ ה וּבְ ָרכָ ה לִ ְשׁנֵי יְ מוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ וּלְ חַ יֵּי
_י לְ ע ֹולָם או ֶֹד ָךּ :בָּ רוּ הַ גֶּבֶ ר אֲ ֶשׁר יִ בְ טַ ח
_וָ ה אֱ ַ
הָ ע ֹולָם הַ בָּ א .לְ מַ עַ ן יְ זַ מֶּ ְר כָבוֹד וְ א יִ דֹּם .יְ ֹ
בַּ י_וה .וְ הָ יָה יְ ֹ
_וָ ה צוּר ע ֹול ִָמים :וְ יִ בְ ְטחוּ בְ יו ְֹדעֵ י
_וָ ה ִמבְ טַ ח ֹו :בִּ ְטחוּ בַ י_וה ע ֲֵדי עַ ד .כִּ י בְּ יָהּ יְ ֹ
_וָ ה :יְ ֹ
ְשׁמֶ  .כִּ י א עָ זַ בְ ָתּ דּ ְֹר ֶשׁי יְ ֹ
_וָ ה אֲ ֹדנֵינוּ מָ ה
_וָ ה חָ פֵ ץ לְ מַ עַ ן ִצ ְדק ֹו  .יַגְ ִדּיל תּו ָֹרה וְ י ְַא ִדּיר :יְ ֹ
אַ ִדּיר ִשׁ ְמ בְּ כָ ל הָ ֶ
אָרץִ :חזְ קוּ וְ יַאֲ מֵ ץ לְ בַ בְ כֶ ם ָכּל הַ ְמיַחֲ לִ ים לַי_וה:
אָרץ :אַל יִ ֵתּן
_וָ ה ע ֵֹשּׁה ָשׁמַ יִ ם וָ ֶ
ִשׁיר לַמַּ עֲלוֹת אֶ ָשּׂא עֵ ינַי אֶ ל הֶ הָ ִרים מֵ אַיִ ן יָבוֹא עֶ זְ ִרי :עֶ זְ ִרי מֵ עִ ם יְ ֹ
_וָ ה ִצלְּ עַ ל יַד
_וָ ה שׂ ְׁמ ֶר יְ ֹ
לַמּוֹט ַרגְ ֶל אַל יָנוּם שׂ ְׁמ ֶר ִ :הנֵּה א יָנוּם וְ א יִ ישָׁ ן שׁוֹמֵ ר יִ ְשּׁ ָראֵ ל :יְ ֹ
יְ ִמי ֶנ  :יוֹמָ ם הַ ֶשׂמֶ שׁ א יַכֶּ כָּ ה וְ י ֵָרחַ בַּ לָּיְ לָה :יְ ֹ
_וָ ה יִ ְשׁמָ ר
_וָ ה יִ ְשׁמָ ְר ִמכָּ ל ָרע יִ ְשׁמֹר אֶ ת נַפְ ֶשׁ  :יְ ֹ
את וּבוֹאֶ מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם:
צֵ ְ
_וָ ה הַ ְמב ָֹר .
חזן בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ֹ
_וָ ה הַ ְמב ָֹר לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.
קו"ח בָּ רוּ יְ ֹ
אשׁיתֶ .שׁ א עָ ָשּׁנוּ כְּ ג ֹויֵי הָ אֲ ָרצוֹת .וְ א ָשּׁמָ נוּ
עָ לֵינוּ לְ ַשׁבֵּ חַ לַאֲ דוֹן הַ כֹּל .לָתֵ ת גְּ דֻ לָּה לְ יוֹצֵ ר בְּ ֵר ִ
כְּ ִמ ְשׁפְּ חוֹת הָ אֲ ָדמָ הֶ .שׁ א ָשּׁם חֶ לְ ֵקנוּ כָּ הֶ ם וְ גו ָֹרלֵנוּ כְּ כָ ל הֲ מ ֹונָםֶ .שׁהֵ ם ִמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים לְ הֶ בֶ ל וְ ל ִָריק
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים וּמו ִֹדים לִ פְ נֵי מֶ ֶל מַ לְ ֵכי הַ ְמּלָכִ ים
_ל א יו ִֹשׁיעַ  :וַאֲ נ ְַחנוּ כּו ְֹרעִ ים ִ
וּמ ְתפַּ לְ לִ ים אֶ ל ֵ
ִ

וּשׁכִ ינַת עֻזּ ֹו בְּ גָבְ הֵ י
אָרץ .וּמו ַֹשׁב יְ ָקר ֹו בַּ ָשׂמַ יִ ם ִממַּ עַ לְ .
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּאֶ .שׁהוּא נוֹטֶ ה ָשׁמַ יִ ם וְ יוֹסֵ ד ֶ
_ינוּ אֵ ין עוֹד .אֱ מֶ ת מַ לְ כֵּ נוּ .אֶ פֶ ס זוּלָת ֹו .כַּכָּתוּב בְּ תו ָֹרת ֹו .וְ י ַָדעְ ָתּ הַ יּוֹם וַ הֲ ֵשׁבֹתָ
ְמרו ִֹמים .הוּא אֱ ֵ
אָרץ ִמ ָתּחַ ת .אֵ ין עוֹד:
_ים בַּ ָשׂמַ יִ ם ִממַּ עַ ל וְ עַ ל הָ ֶ
_וָ ה הוּא הָ אֱ ִ
אֶ ל לְ בָ בֶ  .כִּ י יְ ֹ
אָרץ .וְ הָ אֱ לִ ילִ ים
_ינוּ לִ ְראוֹת ְמהֵ ָרה בְּ ִתפְ אֶ ֶרת עֻזֶּ  .לְ הַ עֲבִ יר גִּ לּוּלִ ים ִמן הָ ֶ
_וָ ה אֱ ֵ
וְ עַ ל כֵּ ן נ ְַקוֶּ ה לְּ יְ ֹ
כָּ רוֹת יִ ֵ
אָרץ.
_י .וְ כָ ל בְּ נֵי בָ ָשּׁר יִ ְק ְראוּ בִ ְשׁמֶ לְ הַ פְ נוֹת אֵ לֶי כָּ ל ִר ְשׁעֵ י ֶ
כָּרתוּן .לְ תַ ֵקּן ע ֹולָם בְּ מַ לְ כוּת ַשׁ ַ
_ינוּ יִ כְ ְרעוּ
_וָ ה אֱ ֵ
יַכִּ ירוּ וְ י ְֵדעוּ כָּ ל יו ְֹשׁבֵ י תֵ בֵ ל .כִּ י לְ ִתּכְ ַרע כָּ ל בֶּ ֶר ִ .תּ ָשׂבַ ע כָּ ל לָשׁוֹן .לְ פָ נֶי יְ ֹ
ֲעלֵיהֶ ם ְמהֵ ָרה לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד .כִּ י
יקבְּ לוּ ֻכלָּם אֶ ת עֹל מַ לְ כוּתֶ  .וְ ִת ְמ
וְ יִ פֹּלוּ .וְ לִ כְ בוֹד ִשׁ ְמ יְ ָקר יִ ֵתּנוּ .וִ ַ
_וָ ה יִ ְמ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :וְ נֶאֱ מַ ר.
הַ מַּ לְ כוּת שֶׁ לְּ ִהיא וּלְ עוֹלְ מֵ י עַ ד ִתּ ְמ בְּ כָבוֹד .כַּכָּתוּב בְּ תו ָֹרתֶ  .יְ ֹ
וּשׁמ ֹו אֶ חָ ד :אַל ִתּ ָ
_וָ ה אֶ חָ ד ְ
אָרץ .בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה יְ ֹ
_וָ ה לְ מֶ ֶל עַ ל כָּ ל הָ ֶ
וְ הָ יָה יְ ֹ
ירא ִמפַּ חַ ד פִּ ְתאֹם
וּמשׂׂאַת ְר ָשׁעִ ים כִּ י תָ בֹא :עֻצוּ עֵ צָ ה וְ תֻ פָ רַ .דּבְּ רוּ ָדבָ ר וְ א יָקוּם .כִּ י עִ מָּ נוּ ֵ
ִ
_ל :וְ עַ ד זִ ְקנָה אֲ נִי הוּא.
יתי וַ אֲ נִי אֶ שָּׂ א וַ אֲ נִי אֶ ְסבֹּל וַאֲ מַ לֵּט:
וְ עַ ד ֵשּׁיבָ ה אֲ נִי אֶ ְסבֹּל .אֲ נִי עָ ִשּׁ ִ

