תפלת מנחה
_וָ ה אֶ ל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר :וְ עָ ִשּׁיתָ כִּ יּוֹר ְנח ֶֹשׁת וְ כַ נּ ֹו ְנח ֶֹשׁת לְ ָר ְחצָ ה .וְ נָתַ ָתּ אֹת ֹו בֵּ ין אֹהֶ ל מוֹעֵ ד
וַ יְ ַדבֵּ ר יְ ֹ
וּבֵ ין הַ ִמּזְ בֵּ חַ  .וְ נָתַ ָתּ ָשׁמָּ ה מָ יִ ם :וְ ָרחֲ צוּ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו ִממֶּ נּוּ אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם וְ אֶ ת ַרגְ לֵיהֶ ם :בְּ בֹאָם אֶ ל אֹהֶ ל
_וָ ה :וְ ָרחֲ צוּ יְ ֵדיהֶ ם
מוֹעֵ ד יִ ְרחֲ צוּ מַ יִ ם וְ א יָמֻ תוּ .א ֹו בְ גִ ְשׁ ָתּם אֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ לְ ָשׁ ֵרת .לְ הַ ְק ִטיר ִא ֶשׂה לַי ֹ
וְ ַרגְ לֵיהֶ ם וְ א יָמֻ תוּ .וְ הָ יְ תָ ה לָהֶ ם חָ ק ע ֹולָם .ל ֹו וּלְ זַ ְרע ֹו לְ ֹדרֹתָ ם:
וּתכַפֶּ ר
_ינוּ וֵ א ֵ
_וָ ה אֱ ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי יְ ֹ
_י אֲ בוֹתֵ ינוּ שֶׁ ְתּ ַרחֵ ם עָ לֵינוּ וְ ִת ְמחָ ל לָנוּ עַ ל כָּ ל חַ טֹּאתֵ ינוּ ְ
לָנוּ עַ ל כָּ ל ֲעוֹנוֹתֵ ינוּ וְ ִת ְסלַח לָנוּ עַ ל כָּ ל פְּ ָשׁעֵ ינוּ וְ שֶׁ יִ בָּ נֶה בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ וְ נ ְַק ִריב לְ פָ נֶי
ָק ְרבַּ ן הַ ָתּ ִמיד שֶׁ יְּ כַ פֵּ ר בַּ ע ֲֵדנוּ כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תַ בְ ָתּ עָ לֵינוּ בְּ תו ָֹרתֶ עַ ל יְ ֵדי ֶ
משׁה עַ בְ ֶדּ ִמפִּ י כְ בו ֶֹד  ,כָּ אָמוּר:
_וָ ה אֶ ל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר :צַ ו אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשּׁ ָראֵ ל וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם .אֶ ת ָק ְרבָּ נִי ל ְַח ִמי לְ ִאשַׂ י ֵריחַ
וַ יְ ַדבֵּ ר יְ ֹ
_וָ ה .כְּ בָ ִשּׁים בְּ נֵי
נִיח ִֹחיִ .תּ ְשׁ ְמרוּ לְ הַ ְק ִריב לִ י בְּ מ ֹועֲד ֹו :וְ אָמַ ְר ָתּ לָהֶ ם .זֶ ה הָ ִא ֶשׂה אֲ ֶשׁר ַתּ ְק ִריבוּ לַי ֹ
ימיםְ .שׁנַיִ ם לַיּוֹם ֹעלָה תָ ִמיד :אֶ ת הַ כֶּ בֶ ֹ
ָשׁנָה ְת ִמ ִ
שּׁ הַ ֵשׂנִי ַתּע ֲֶשּׁה
שּׁ אֶ חָ ד ַתּע ֲֶשּׁה בַ בּ ֶֹקר .וְ אֵ ת הַ כֶּ בֶ ֹ
בֵּ ין הָ עַ ְרבָּ יִ ם :וַ ע ֲִשּׁ ִירית הָ אֵ יפָ ה ֹ
סלֶת לְ ִמנְחָ ה .בְּ לוּלָה בְּ ֶשׁמֶ ן כָּ ִתית ְרבִ יעִ ת הַ ִהיןֹ :עלַת ָתּ ִמיד
שּׁ הָ אֶ חָ ד .בַּ קּ ֶֹדשׁ הַ סֵּ נֶסֶ
_וָ ה :וְ נ ְִסכּ ֹו ְרבִ יעִ ת הַ ִהין לַכֶּ בֶ ֹ
הָ עֲשֻּׁ יָה בְּ הַ ר ִסינַי .לְ ֵריחַ נִיחֹחַ ִא ֶשׂה לַי ֹ
_וָ ה :וְ אֵ ת הַ כֶּ בֶ ֹ
ֵשׁכָ ר לַי ֹ
שּׁ הַ ֵשׂנִי ַתּע ֲֶשּׁה בֵּ ין הָ עַ ְרבָּ יִ ם .כְּ ִמנְחַ ת הַ בּ ֶֹקר וּכְ נ ְִסכּ ֹו ַתּע ֲֶשּׁהִ .אשֵׂ ה ֵריחַ
_וָ ה:
נִיחֹחַ לַי ֹ
_וָ ה .וְ זָ ְרקוּ בְּ נֵי אַהֲ רֹן הַ כֹּהֲ נִים אֶ ת ָדּמ ֹו עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ סָ בִ יב:
וְ ָשׁחַ ט אֹת ֹו עַ ל י ֶֶר הַ ִמּזְ בֵּ חַ צָ ֹפנָה לִ פְ נֵי יְ ֹ
וּמרֻ צָּ ה
וּמקֻ בֶּ לֶת ְ
ירה זוּ חֲ שׁוּבָ ה ְ
_י אֲ בוֹתֵ ינוֶּ ,שׁ ְתּהֵ א אֲ ִמ ָ
_ינוּ וֵ א ֵ
_וָ ה אֱ ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי  ,יְ ֹ
לְ פָ נֶי כְּ ִאלּוּ ִה ְק ַרבְ נוּ ָק ְרבַּ ן הַ ָתּ ִמיד בְּ מ ֹועֲד ֹו וּבִ ְמקוֹמ ֹו וּכְ ִהלְ כָת ֹו:
_וָ ה אֱ ֵ
אַ ָתּה הוּא יְ ֹ
_ינוּ ֶשׁ ִה ְק ִטירוּ אֲ בוֹתֵ ינוּ לְ פָ נֶי אֶ ת ְקט ֶֹרת הַ סַּ ִמּים בִּ זְ מַ ן ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ הָ יָה
משׁה נְבִ יאֶ כַּ כָּתוּב בְּ תו ָֹרתֶ :
ַקיָּם .כַּ אֲ שֶׁ ר ִצוִּ יתָ אוֹתָ ם עַ ל יַד ֶ
_וָ ה אֶ ל מ ֶֹשׁהַ ,קח לְ סַ ִמּים נָטָ ף ְ
וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
וּשׁחֵ לֶת וְ חֶ לְ בְּ נָה סַ ִמּים וּלְ ֹבנָה זַ כָּה .בַּ ד בְּ בַ ד יִ ְהיֶה:
וְ עָ ִשּׁיתָ אֹתָ הּ ְקט ֶֹרת ,ר ַֹקח מַ ע ֲֵשּׁה רו ֵֹקחַ ְ .ממֻ לָּח טָ הוֹר ק ֶֹדשׁ :וְ ָשׁחַ ְק ָתּ ִממֶּ נָּה הָ ֵדק ,וְ נָתַ ָתּה ִממֶּ נָּה
לִ פְ נֵי הָ עֵ דֻ ת בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד אֲ ֶשׁר ִאוָּ עֵ ד לְ ָשׁמָּ ה .ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִתּ ְהיֶה לָכֶ ם :וְ נֶאֱ מַ ר ,וְ ִה ְק ִטיר עָ לָיו
ירנָּה :וּבְ הַ ֲע ת אַהֲ רֹן אֶ ת הַ נֵּרוֹת בֵּ ין
יטיב ֹו אֶ ת הַ נֵּרוֹת י ְַק ִט ֶ
אַהֲ רֹן ְקט ֶֹרת סַ ִמּים בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר בְּ הֵ ִ
ירנָּה ְקט ֶֹרת ָתּ ִמיד לִ פְ נֵי יְ ֹ
הָ עַ ְרבַּ יִ ם י ְַק ִט ֶ
_וָ ה לְ ֹדרֹתֵ יכֶ ם:
וּשׁמ ֹונָה מָ נִים הָ יוּ בָ הְּ .שׁלשׁ מֵ אוֹת וְ ִשׁ ִשׂים
ָתּנוּ ַרבָּ נָן פִּ טּוּם הַ ְקּט ֶֹרת כֵּ יצַ ד ְשׁלשׁ מֵ אוֹת וְ ִשׁ ִשׂים ְ
לשׁה מָ נִים
וּשׁ ָ
וַ חֲ ִמ ָשׂה כְּ ִמ ְניַן יְ מוֹת הַ חַ מָּ ה .מָ נֶה לְ כָ ל יוֹם .פְּ ַרס בְּ ַשׁחֲ ִרית וּפְ ַרס בֵּ ין הָ עַ ְרבָּ יִ םְ .
ירן לְ מַ כְ ֶתּשֶׁ ת בְּ עֶ ֶרב יוֹם
פּוּרים .וּמַ חֲ זִ ָ
יְ תֵ ִרים ֶשׁמֵּ הֶ ם מַ כְ נִיס כֹּהֵ ן גָּדוֹל ְמ א חָ פְ נָיו בְּ יוֹם הַ כִּ ִ
פּוּרים .וְ שׁוֹחֲ ָקן יָפֶ ה יָפֶ ה כְּ ֵדי שֶׁ ְתּהֵ א ַד ָקּה ִמן הַ ַדּ ָקּה :וְ אַחַ ד עָ שָּׁ ר סַ מָּ נִים הָ יוּ בָ הּ .וְ אֵ לּוּ הֵ ן )יש
הַ כִּ ִ
נוהגים למנות באצבעות( אהַ צּ ֳִרי בוְ הַ ִצּפּ ֶֹרן גהַ חֶ לְ בְּ נָה דוְ הַ לְּ ב ֹונָהִ ,מ ְשׁ ַקל ִשׁבְ עִ ים ִשׁבְ עִ ים מָ נֶה.
ווּק ִציעָ ה ִ
המֹר ְ
זשׁ ֹבּלֶת נ ְֵר ְדּ חוְ כ ְַרכֹּםִ ,מ ְשׁ ַקל ִשׁ ָשׂה עָ ָשּׁר ִשׁ ָשׂה עָ ָשּׁר מָ נֶה .טהַ קּ ְֹשׁ ְט ְשׁנֵים עָ ָשּׁר.
יוְ ִקלּוּפָ ה ְשׁ ָ
יסיןְ ,ס ִאין ְתּלָתָ א וְ ַקבִּ ין
לשׁה .יאוְ ִקנָּמוֹן ִתּ ְשׁעָ ה .בּו ִֹרית כַּ ְר ִשׁינָה ִתּ ְשׁעָ ה ַקבִּ ין .יֵין ַקפְ ִר ִ
יסין ,מֵ בִ יא חֲ מַ ר ִחוַּ ְריָן עַ ִתּיק .מֶ לַח ְסדו ִֹמית רוֹבַ ע )הַ ָקּב( ,מַ ֲעלֶה עָ ָשׁן
ְתּלָתָ א .וְ ִאם אֵ ין ל ֹו יֵין ַקפְ ִר ִ
כָּ ל ֶשׁהוּאַ .רבִּ י נָתָ ן הַ בַּ בְ לִ י אוֹמֵ ר אַף כִּ פַּ ת הַ יּ ְַר ֵדּן כָּ ל ֶשׁהוּא וְ ִאם נָתַ ן בָּ הּ ְדּבַ שׁ פְּ סָ לָהּ .וְ ִאם ִחסַּ ר
אַחַ ת ִמכָּ ל סַ מָּ נֶיהָ חַ יָּב ִמיתָ הַ :רבָּ ן ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל אוֹמֵ ר הַ צּ ֳִרי אֵ ינ ֹו אֶ לָּא ְשּׁ ָרף הַ נּוֹטֵ ף מֵ עֲצֵ י
יסין ֶשׂשׂו ִֹרין בּ ֹו אֶ ת הַ ִצּפּ ֶֹרן
הַ ְקּטָ ף .בּ ִֹרית כּ ְַר ִשׁינָה ֶשׂ ָשׂפִ ין בָּ הּ אֶ ת הַ ִצּפּ ֶֹרן כְּ ֵדי ֶשׁ ְתּהֵ א נָאָה .יֵין ַקפְ ִר ִ
ִיסין מֵ י ַרגְ לַיִ ם בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ ִמפְּ נֵי הַ כָּבוֹד:
כְּ ֵדי ֶשׁ ְתּהֵ א עַ זָּ ה .וַ הֲ א מֵ י ַרגְ לַיִ ם יָפִ ין לָהּ אֶ לָּא ֶשׁאֵ ין מַ כְ נ ִ
ַתּ ְניָאַ .רבִּ י נָתָ ן אוֹמֵ ר כְּ ֶשׁהוּא שׁוֹחֵ ק אוֹמֵ ר .הָ ֵדק הֵ יטֵ ב הֵ יטֵ ב הָ ֵדקִ .מפְּ נֵי ֶשׁהַ קּוֹל יָפֶ ה לַבְּ ָשּׁ ִמים.
פִּ ְטּמָ הּ לַחֲ צָ ִאין כְּ ֵשׁ ָרה .לִ ְשׁלִ ישׁ וְ לִ ְרבִ יעַ א ָשׁמָ עְ נוּ :אָמַ ר ַרבִּ י יְ ָ
הוּדה ,זֶ ה הַ כְּ לָלִ .אם כְּ ִמ ָדּתָ הּ כְּ ֵשׁ ָרה
לַחֲ צָ ִאין .וְ ִאם ִחסַּ ר אַחַ ת ִמכָּ ל סַ מָּ נֶיהָ חַ יָּב ִמיתָ הַ :תּ ְניָא .בַּ ר ַקפָּ ָרא אוֹמֵ ר .אַחַ ת לְ ִשׁ ִשׂים א ֹו
לְ ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה הָ יְ תָ ה בָ אָה ֶשׁל ִשׁ ַ
יריִ ם לַחֲ צָ ִאין :וְ עוֹד ָתּנֵי בַ ר ַקפָּ ָראִ ,אלּוּ הָ יָה נוֹתֵ ן בָּ הּ קו ְֹרטוֹב שֶׁ ל

אָמ ָרה ,כִּ י כָל
אָדם יָכוֹל ַל ֲעמֹד ִמפְּ נֵי ֵריחָ הּ .וְ לָמָ ה אֵ ין ְמעָ ְרבִ ין בָּ הּ ְדּבַ שִׁ .מפְּ נֵי ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְ
ְדּבַ שׁ אֵ ין ָ
_וָ ה:
ְשּׁאֹר וְ כָ ל ְדּבַ שׁ א תַ ְק ִטירוּ ִממֶּ נּוּ ִא ֶשׂה לַי ֹ
ג"פ ־ יְ ֹ
אָדם בּוֹטֵ חַ
_וָ ה ְצבָ _וֹת ,אַ ְשׁ ֵרי ָ
_וָ ה ְצבָ _וֹת עִ מָּ נוִּ ,מ ְשּׁגָּב לָנוּ אֱ _ֵי ַי ֲעקֹב ,סֶ לָה :ג"פיְ ֹ
בָּ :ג"פיְ ֹ
_וָ ה ,הו ִֹשׁיעָ ה ,הַ מֶּ ֶל ַי ֲענֵנוּ בְ יוֹם ָק ְראֵ נוּ :אַ ָתּה סֵ תֶ ר לִ י ִמצַּ ר ִתּ ְצּ ֵרנִיָ ,רנֵּי פַ לֵּט ְתּסוֹבְ בֵ נִי.
_וָ ה ִמנְחַ ת יְ ָ
סֶ לָה :וְ עָ ְרבָ ה לַי ֹ
ירוּשׁל ִָם כִּ ימֵ י ע ֹולָם וּכְ ָשׁנִים ַק ְדמ ֹונִיּוֹת:
ָ
הוּדה וִ
אָ נָּא ,בְּ כֹחַ גְּ דֻ לַּת יְ ִמי ְנ ַ ,תּ ִתּיר ְצ ָ
רוּרהַ :קבֵּ ל ִרנַּת עַ ְמּ ַ ,שּׁגְּ בֵ נוּ ,טַ הֲ ֵרנוּ ,נו ָֹרא :נָא גִ בּוֹר ,דּו ְֹרשֵׁ י
חוּד כְּ בָ בַ ת ָשׁ ְמ ֵרם :בָּ ְרכֵ ם ,טַ הֲ ֵרםַ ,רחֲ מֵ י ִצ ְד ָק ְת ָתּ ִמיד גּ ְָמלֵם :חֲ ִסיןָ ,קדוֹשׁ ,בְּ רוֹב טוּבְ נַהֵ ל
יִ ְ
וּשׁמַ ע צַ ע ֲָקתֵ נוּ ,יו ֵֹדעַ ַתּעֲלוּמוֹת:
ע ֲָדתֶ  :י ִָחיד גֵּאֶ ה ,לְ עַ ְמּ פְ נֵה ,זוֹכְ ֵרי ְקדֻ ָשׂתֶ ַ :שׁוְ עָ תֵ נוּ ַקבֵּ לְ ,
בָּ רוּ ֵשׁם כְּ בוֹד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹו ָלם וָ עֶ ד:
_וָ ה אֱ הָ יוְ :תּ ִהלָּה
אַ ְשׁ ֵרי יו ְֹשׁבֵ י בֵ יתֶ  .עוֹד יְ הַ לְ לוּ סֶּ לָה :אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם ֶשׁכָּ כָ ה לּ ֹו .אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם ֶשׁיְ ֹ
לְ ָדוִ ד .אֲ רו ִֹמ ְמ אֱ לוֹהַ י הַ מֶּ ֶל  .וַ אֲ בָ ְרכָ ה ִשׁ ְמ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :בְּ ָכל יוֹם אֲ בָ ְרכֶ ָךּ .וַ אֲ הַ לְ לָה ִשׁ ְמ לְ ע ֹולָם
וּמהֻ לָּל ְמאֹד .וְ לִ גְ דֻ לָּת ֹו אֵ ין חֵ ֶקר :דּוֹר לְ דוֹר יְ ַשׁבַּ ח מַ עֲשֶּׁ י  .וּגְ בוּרֹתֶ י יַגִּ ידוּ :הֲ ַדר
_וָ ה ְ
וָ עֶ ד :גָּדוֹל יְ ֹ
כְּ בוֹד הו ֶֹד  .וְ ִדבְ ֵרי נִפְ לְ אֹתֶ י אָ ִשּׁיחָ ה :וֶ עֱזוּז נו ְֹראֹתֶ י יֹאמֵ רוּ .וּגְ דֻ לּ ְָת אֲ סַ פְּ ֶרנָּה :זֵ כֶ ר ַרב טוּבְ
_וָ ה ַלכֹּל .וְ ַרחֲ מָ יו עַ ל כָּ ל
_וָ ה .אֶ ֶר אַ פַּ יִ ם וּגְ ָדל חָ סֶ ד :טוֹב יְ ֹ
יַבִּ יעוּ .וְ ִצ ְד ָק ְת יְ ַרנֵּנוּ :חַ נּוּן וְ ַרחוּם יְ ֹ
בוּר ְת יְ ַדבֵּ רוּ:
כוּת יֹאמֵ רוּ .וּגְ ָ
ידי יְ בָ ְרכוּכָ ה :כְּ בוֹד מַ לְ ְ
_וָ ה כָּ ל מַ עֲשֶּׁ י  .וַ חֲ ִס ֶ
מַ עֲשָּׁ יו :יוֹדוּ יְ ֹ
כוּת מַ לְ כוּת כָּ ל ע ֹול ִָמים .וּמֶ ְמ ַשׁלְ ְתּ בְּ כָ ל
אָדם גְּ בוּרֹתָ יו .וּכְ בוֹד הֲ ַדר מַ לְ כוּת ֹו :מַ לְ ְ
לְ הו ִֹדיעַ לִ בְ נֵי הָ ָ
_וָ ה לְ כָ ל הַ נֹּפְ לִ ים .וְ זו ֵֹקף לְ כָ ל הַ כְּ פוּפִ ים :עֵ ינֵי כֹל אֵ לֶי יְ שַּׁ בֵּ רוּ .וְ אַ ָתּה נוֹתֵ ן לָהֶ ם
דּוֹר וָ דֹר :סוֹמֵ יְ ֹ
_וָ ה בְּ כָ ל ְדּ ָרכָיו .וְ חָ ִסיד בְּ כָ ל
אֶ ת אָכְ לָם בְּ עִ תּ ֹו :פּוֹתֵ חַ אֶ ת י ֶָד  .וּמַ ְשּׁבִּ יעַ לְ כָ ל חַ י ָרצוֹן :צַ ִדּיק יְ ֹ
_וָ ה לְ כָ ל ק ְֹראָיו .לְ כֹל אֲ ֶשׁר יִ ְק ָראֻ הוּ בֶ אֱ מֶ תְ :רצוֹן יְ ֵראָיו ַיע ֲֶשּׁה .וְ אֶ ת ַשׁוְ עָ תָ ם יִ ְשׁמַ ע
מַ עֲשָּׁ יוָ :קרוֹב יְ ֹ
_וָ ה יְ ַדבֶּ ר פִּ י .וִ יבָ ֵר כָּ ל
_וָ ה אֶ ת כָּ ל אֹהֲ בָ יו .וְ אֵ ת ָכּל הָ ְר ָשׁעִ ים י ְַשׁ ִמידְ :תּ ִהלַּת יְ ֹ
וְ יו ִֹשׁיעֵ ם :שׁוֹמֵ ר יְ ֹ
_הּ מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם .הַ לְ לוּיָהּ:
בָּ ָשּׁר ֵשׁם ָק ְדשׁ ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :וַ אֲ נ ְַחנוּ נְבָ ֵר ָ
יִ ְתגּ ֵַדּל וְ יִ ְת ַק ֵדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א .אמן בְּ עָ לְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ וְ י ְַמלִ י מַ לְ כוּתֵ 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 ְתנ ֵַשּׂא וְ יִ ְתהַ ָדּר וְ יִ ְתעַ לֶּה 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 ִמכָּ ל( בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָ
ירן
ירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ נֶחֱ מָ תָ א ַדּאֲ ִמ ָ
בְּ עָ לְ מָ א .וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן:
_ינוּ :אֲ ֹ
_וָ ה אֶ ְק ָרא .הָ בוּ ג ֶֹדל לֵא ֵ
כִּ י ֵשׁם יְ ֹ
_נָי ְשּׁפָ תַ י ִתּפְ ָתּח וּפִ י יַגִּ יד ְתּ ִהלָּתֶ :
_ל הַ גָּדוֹל
_י ַי ֲעקֹב .הָ ֵ
_י יִ ְצחָ ק .וֵ א ֵ
_י אַבְ ָרהָ ם .אֱ ֵ
_י אֲ בוֹתֵ ינוּ .אֱ ֵ
_ינוּ וֵ א ֵ
_וָ ה ,אֱ ֵ
בָּ רוּ אַ ָתּה ,יְ ֹ
_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
הַ גִּ בּוֹר וְ הַ נּו ָֹרא ֵ
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 כ ְָ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 ֹ
אַ ָתּה גִ בּוֹר לְ ע ֹולָם ,אֲ ֹ
_נָיְ ,מחַ יֵּה מֵ ִתים אַ ָתּהַ .רב לְ הו ִֹשׁיעַ :
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 ִמים .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 ֹ
ישׁים אוֹת ֹו בִּ ְשׁמֵ י מָ רוֹם ,כַּ כָּתוּב עַ ל יַד נְבִ יאֶ  .וְ ָק ָרא זֶ ה אֶ ל
נ ְַק ֵדּשׁ אֶ ת ִשׁ ְמ בָּ ע ֹולָם ,כְּ ֵשׁם ֶשׁמַּ ְק ִדּ ִ
אָרץ כְּ בוֹד ֹו :חזן לְ עֻמָּ תָ ם בָּ רוּ
_וָ ה ְצבָ _וֹתְ .מ א כָ ל הָ ֶ
זֶ ה וְ אָמַ ר :קו"ח ָקדוֹשָׁ .קדוֹשָׁ .קדוֹשׁ יְ ֹ
יֹאמֵ רוּ :קו"ח בָּ רוּ כְּ בוֹד יְ ֹ
_וָ ה
_וָ ה ִמ ְמּקוֹמ ֹו :חזן וּבְ ִדבְ ֵרי ָק ְד ְשׁ כָּתוּב לֵאמֹר :קו"ח יִ ְמ יְ ֹ
_יִ ִציּוֹן לְ דֹר וָ דֹר .הַ לְ לוּיָהּ:
לְ ע ֹולָם ,אֱ ַ
_ינוּ ִמפִּ ינוּ א יָמוּשׁ לְ ע ֹולָם
חזן לְ דוֹר וָדוֹר נַגִּ יד גּ ְָד ָל  .וּלְ נֵצַ ח נְצָ ִחים ְקדֻ ָשׂ ְת נ ְַק ִדּישׁ .וְ ִשׁבְ חֲ אֱ ֵ
וָ עֶ ד .כִּ י ֵ
_ל )בש"ת הַ מֶּ ֶל ( הַ ָקּדוֹשׁ :אתה חונן וכו'
_וָ ה .הָ ֵ
_ל מֶ ֶל גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ אָ ָתּה :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
_ל
_וָ ה .הָ ֵ
וּקדו ִֹשׁים בְּ כָל יוֹם יְ הַ לְ לוּ סֶּ לָה .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
ָקדוֹשׁ ְ
אַ ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ
)בעשי"ת:הַ מֶּ ֶל ( הַ ָקּדוֹשׁ:
_וָ ה,
וּמלַמֵּ ד לֶאֱ נוֹש בִּ ינָה :חָ נֵּנוּ מֵ ִא ְתּ ֵדּעָ ה בִּ ינָה וְ הַ ְשּׁכֵּ ל :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
אָדם ַדּעַ תְ .
אַ ָתּה ח ֹונֵן לְ ָ
ח ֹונֵן הַ ָדּעַ ת:
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 ֹ

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

ְסלַח לָנוּ אָבִ ינוּ ,כִּ י חָ טָ אנוְּ .מחַ ל לָנוּ מַ לְ כֵּ נוּ כִּ י פָ שָׁ עְ נוּ .כִּ י מוֹחֵ ל וְ ס ֹולֵחַ אָ ָתּה .בָּ רוּ אַ ָתּה
_וָ ה,חַ נּוּן הַ מַּ ְרבֶּ ה לִ ְס חַ :
יְ ֹ
_וָ ה ,גּוֹאֵ ל
ְראֵ ה בְ עָ ְניֵנוּ .וְ ִריבָ ה ִריבֵ נוּ .וּגְ אָלֵנוּ ְמהֵ ָרה לְ מַ עַ ן ְשׁמֶ  .כִּ י גּוֹאֵ ל חָ זָ ק אָ ָתּה .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
יִ ְשּׁ ָראֵ ל:
_וָ הֲ ,ענֵנוּ ,בְּ יוֹם צוֹם ַתּ ֲענִיתֵ נוּ ,כִּ י בְ צָ ָרה גְ ד ֹולָה
בתענית צבור אומר הש"ץ עננו כאןֲ .ענֵנוּ ,יְ ֹ
אֲ נ ְָחנוּ .אַל ֵתּפֶ ן אֶ ל ִר ְשׁעֵ נוּ .וְ אַל ַתּ ְס ֵתּר פָּ נֶי ִממֶּ נּוּ .וְ אַל ִתּ ְתעַ לַּם ִמ ְתּ ִחנָּתֵ נוּ .הֱ יֵה נָא ָקרוֹב
כַּדּבָ ר שֶׁ נֶּאֱ מַ ר .וְ הָ יָה טֶ ֶרם יִ ְק ָראוּ וַ אֲ נִי
לְ ַשׁוְ עָ תֵ נוּ .יְ ִהי נָא חַ ְס ְדּ לְ נַחֲ מֵ נוּ .טֶ ֶרם נ ְִק ָרא אֵ לֶי ֲענֵנוָּ .
_וָ ה הָ ע ֹונֶה בְּ עֵ ת צָ ָרה .פּו ֶֹדה וּמַ ִצּיל בְּ כָ ל עֵ ת
אֶ ֱענֶה .עוֹד הֵ ם ְמ ַדבְּ ִרים וַ אֲ נִי אֶ ְשׁמָ ע :כִּ י אַ ָתּה יְ ֹ
_וָ ה .הָ ע ֹונֶה בְּ עֵ ת צָ ָרה:
צוּקה :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
צָ ָרה וְ ָ
_וָ ה ,וְ נ ֵָרפֵ א .הו ִֹשׁיעֵ נוּ וְ נִוָּ ֵשׁעָ ה כִּ י ְת ִהלָּתֵ נוּ אָ ָתּה .וְ הַ ֲעלֵה ְרפוּאָה ְשׁלֵמָ ה לְ כָ ל מַ כּוֹתֵ ינוּ *.כִּ י
ְרפָ אֵ נוּ ,יְ ֹ
_וָ ה .רוֹפֵ א ח ֹולֵי עַ מּ ֹו יִ ְשּׁ ָראֵ ל:
_ל מֶ ֶל רוֹפֵ א נֶאֱ מָ ן וְ ַרחֲ מָ ן אָ ָתּה .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.
_וָ ה אֱ ֵ
בָּ ֵר עָ לֵינוּ ,יְ ֹ
וְ תֵ ן]בקיץבְּ ָרכָה.בחורףטַ ל וּמָ טָ ר לִ בְ ָרכָ ה[ עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה ,וְ ַשּׁבְּ עֵ נוּ ִמטּוּבָ הּ .וּבָ ֵר ְשׁנָתֵ נוּ כַּ ָשׂנִים
הַ טּוֹבוֹת :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
_וָ הְ ,מבָ ֵר הַ ָשׂנִים:
אָרץ :בָּ רוּ
אַרבַּ ע כַּ נְפוֹת 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 ְ
_וָ הְ ,מ ַקבֵּ ץ נ ְִדחֵ י עַ מּ ֹו יִ ְשּׁ ָראֵ ל:
אַ ָתּה יְ ֹ

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 בַּ ִמ ְשׁפָּ ט .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
יְ ֹ
וּמ ְשׁפָּ ט.
_וָ ה .מֶ ֶל אוֹהֵ ב ְצ ָד ָקה ִ
)בעשי"ת:הַ מֶּ ֶל הַ ִמ ְשׁפָּ ט(:
וְ לַמַּ לְ ִשׁינִים אַל ְתּ ִהי ִת ְקוָ ה .וְ כָ ל הָ ִר ְשׁעָ ה כְּ ֶרגַע תֹּאבֵ ד .וְ כָ ל אוֹיְ בֶ ְמהֵ ָרה יִ ֵ
כָּרתוּ .וְ הַ זֵּ ִדים ְמהֵ ָרה
וּתמַ גֵּר וְ תַ כְ נִיעַ בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
וּתשַׁ בֵּ ר ְ
ְתעַ ֵקּר ְ
_וָ ה .שׁוֹבֵ ר 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 עַ ְמּ בֵּ ית יִ ְשּׁ ָראֵ ל .וְ עַ ל פְּ לֵיטַ ת סוֹפְ ֵריהֶ ם .וְ עַ ל גּ ֵֵרי הַ צֶּ ֶדק
_ינוּ .וְ תֵ ן ָשּׁכָ ר טוֹב לְ כָל הַ בּו ְֹט ִחים בְּ ִשׁ ְמ בֶּ אֱ מֶ ת .וְ ִשּׁים חֶ לְ ֵקנוּ
_וָ ה אֱ ֵ
וְ עָ לֵינוּ .יֶהֱ מוּ ַרחֲ מֶ י יְ ֹ
וּמבְ טָ ח לַצַּ ִדּ ִ
_וָ הִ .מ ְשׁעָ ן ִ
עִ מָּ הֶ ם לְ ע ֹולָם וְ א נֵבוֹשׁ כִּ י בְ בָ טָ ְחנוּ :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
יקים:
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
ָ
וְ לִ
רוּשׁלָיִ ם:
_וָ ה .בּ ֹונֵה יְ ָ
ע ֹולָם .וְ כִ סֵּ א ָדוִ ד ְמהֵ ָרה לְ תוֹכָ הּ ָתּכִ ין :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
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 :בָּ רוּ
אַ ָתּה יְ ֹ
_וָ ה .מַ ְצ ִמיחַ ֶק ֶרן יְ שׁוּעָ ה:
_ל שׁוֹמֵ עַ
_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 ֵ
ְשׁמַ ע ק ֹולֵנוּ .יְ ֹ
וּמלְּ פָ נֶי מַ לְ ֵכּנוֵּ .ר ָ
ְתּפִ לּוֹת וְ תַ חֲ נוּנִים אָ ָתּהִ .
יקם אַל ְתּ ִשׁיבֵ נוּ .כִּ י אַ ָתּה שׁוֹמֵ עַ ְתּפִ לַּת עַ ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל
_וָ ה .שׁוֹמֵ עַ ְתּפִ לָּה:
בְּ ַרחֲ ִמים .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
_וָ הֲ ,ענֵנוּ ,בְּ יוֹם צוֹם ַתּ ֲענִיתֵ נוּ ,כִּ י בְ צָ ָרה גְ ד ֹולָה אֲ נ ְָחנוּ .אַל ֵתּפֶ ן אֶ ל ִר ְשׁעֵ נוּ .וְ אַל ַתּ ְס ֵתּר
ֲענֵנוּ ,יְ ֹ
פָּ נֶי ִממֶּ נּוּ .וְ אַל ִתּ ְתעַ לַּם ִמ ְתּ ִחנָּתֵ נוּ .הֱ יֵה נָא ָקרוֹב לְ שַׁ וְ עָ תֵ נוּ .יְ ִהי נָא חַ ְס ְדּ לְ נַחֲ מֵ נוּ .טֶ ֶרם נ ְִק ָרא
אֵ לֶי ֲענֵנוּ .כַּ ָדּבָ ר ֶשׁנֶּאֱ מַ ר .וְ הָ יָה טֶ ֶרם יִ ְק ָראוּ וַאֲ נִי אֶ ֱענֶה .עוֹד הֵ ם ְמ ַדבְּ ִרים וַ אֲ נִי אֶ ְשׁמָ ע :כִּ י
צוּקה :כי אתה שומע וכו'
_וָ ה הָ ע ֹונֶה בְּ עֵ ת צָ ָרה .פּו ֶֹדה וּמַ ִצּיל בְּ כָ ל עֵ ת צָ ָרה וְ ָ
אַ ָתּה יְ ֹ
_ינוּ בְּ עַ ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל וּבִ ְתפִ לָּתָ ם .וְ הָ ֵשׁב אֶ ת הָ עֲבו ָֹדה לִ ְדבִ יר בֵּ יתֶ  .וְ ִאשֵׂ י יִ ְשּׁ ָראֵ ל
_וָ ה אֱ ֵ
ְרצֵ ה יְ ֹ
וּת ִהי לְ ָרצוֹן ָתּ ִמיד עֲבו ַֹדת יִ ְשּׁ ָראֵ ל עַ מֶּ :
וּתפִ לָּתָ ם .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
_וָ ה
בְּ יוֹםבראש חדשרֹאשׁ הַ ח ֶֹדשׁ בחוהמ"פחַ ג הַ מַּ צּוֹתבחוהמ"סחַ 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 .וּבִ ְדבַ ר יְ שׁוּעָ ה וְ ַרחֲ ִמים חוּס וְ חָ נֵּנוּ
אֱ ֵ
_ל מֶ ֶל חַ נּוּן וְ ַרחוּם אָ ָתּה:
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 ֹ
_ינוּ
_וָ ה אֱ ֵ
מו ִֹדים אֲ נ ְַחנוּ ָל  .שָׁ אַ ָתּה הוּא יְ ֹ
_י אֲ בוֹתֵ ינוּ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד .צוּר חַ יֵּינוּ .מָ גֵן
וֵ א ֵ
יִ ְשׁעֵ נוּ אַ ָתּה הוּא לְ דוֹר וָדוֹר :נו ֶֹדה לְּ וּנְסַ פֵּ ר
סוּרים בְּ י ֶָד  .וְ עַ ל
ְתּ ִהלָּתֶ עַ ל חַ יֵּינוּ הַ ְמּ ִ
נ ְִשׁמוֹתֵ ינוּ 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 :

_ינוּ
_וָ ה אֱ ֵ
מו ִֹדים אֲ נ ְַחנוּ ָל  .שָׁ אַ ָתּה הוּא יְ ֹ
_י כָ ל בָּ שָּׁ ר .יו ְֹצ ֵרנוּ יוֹצֵ ר
_י אֲ בוֹתֵ ינוּ .אֱ ֵ
וֵ א ֵ
אשׁית .בְּ ָרכוֹת וְ הו ָֹדאוֹת לְ ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל
בְּ ֵר ִ
וְ הַ ָקּדוֹשׁ .עַ ל שֶׁ הֶ חֱ יִ יתָ נוּ וְ ִקיּ ְַמ ָתּנוּ .כֵּ ן ְתּחַ יֵּנוּ
וּת ַקיְּ מֵ נוּ .וְ תֶ אֱ סוֹף ָגּלֻיּוֹתֵ ינוּ לְ חַ ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ .
ְ
שּׁוֹת ְרצ ֹו ֶנ  .וּלְ עָ בְ ְד בְּ לֵבָ ב
לִ ְשׁמוֹר חֻ ֶקּי  .וְ ַל ֲע ֹ
_ל
ֵ
ָשׁלֵם .עַ ל ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ מו ִֹדים ָל  .בָּ רוּ
הַ הו ָֹדאוֹת:

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 ִמּלְ חָ מוֹת ֶשׁעָ ִשּׁיתָ לַאֲ בוֹתֵ ינוּ בַּ יּ ִָמים
הָ הֵ ם בִּ זְּ מַ ן הַ זֶּ ה:
ירה.
לחנוכה ־ בִּ ימֵ י מַ ִתּ ְתיָהוּ בֶּ ן יוֹחָ נָן כֹּהֵ ן בפורים ־ בִּ ימֵ י מָ ְר ְדּכַ י וְ אֶ ְס ֵתּר בְּ שׁוּשַׁ ן הַ בִּ ָ
גָּדוֹחַ ְשׁמ ֹונ ִָאי וּבָ נָיו .כְּ ֶשׁעָ ְמ ָדה מַ לְ כוּת יָוָ ן כְּ ֶשׁעָ מַ ד ֲעלֵיהֶ ם הָ מָ ן הָ ָר ָשׁע .בִּ ֵקּשׁ לְ הַ ְשׁ ִמיד
הוּדים ִמנַּעַ ר וְ עַ ד זָ ֵקן
הָ ְר ָשׁעָ ה עַ ל עַ ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל לְ הַ ְשׁכִּ יחָ ם תּו ָֹרתֶ לַהֲ רוֹג וּלְ אַ בֵּ ד אֶ ת כָּ ל הַ יְּ ִ
לשׁה עָ ָשּׁר לְ ח ֶֹדשׁ
ירם מֵ חֻ ֵקּי ְרצ ֹו ֶנ  :וְ אַ ָתּה בְּ ַרחֲ מֶ י טַ ף וְ נ ִָשׁים בְּ יוֹם אֶ חָ ד .בִּ ְשׁ ָ
וּלְ הַ עֲבִ ָ
וּשׁ ָללָם לָבוֹז:
הָ ַרבִּ ים עָ מַ ְד ָתּ לָהֶ ם בְּ עֵ ת צָ ָרתָ םַ .רבְ ָתּ אֶ ת ְשׁנֵים עָ ָשּׁר .הוּא ח ֶֹדשׁ אֲ ָדרְ .
ִריבָ םַ .דנ ְָתּ אֶ ת ִדּינָם .נ ַָק ְמ ָתּ אֶ ת נ ְִקמָ תָ ם .וְ אַ ָתּה בְּ ַרחֲ מֶ י הָ ַרבִּ ים .הֵ פַ ְר ָתּ אֶ ת עֲצָ ת ֹו.
מָ סַ ְר ָתּ גִ בּו ִֹרים בְּ יַד חַ לּ ִָשׁים .וְ ַרבִּ ים בְּ יַד וְ ִקלְ ַקלְ ָתּ אֶ ת מַ חֲ ַשׁבְ תּ ֹו .וַ הֲ ֵשׁבוֹתָ לּ ֹו גְּ מוּל ֹו
וּטמֵ ִאים בְּ יַד ְטהו ִֹריםְ .וּר ָשׁעִ ים בְּ יַד בְ רֹאשׁ ֹו .וְ תָ לוּ אוֹת ֹו וְ אֶ ת בָּ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ:
ְמעַ ִטּיםְ .
יקים .וְ זֵ ִדים בְּ יַד עו ְֹס ֵקי תו ָֹרתֶ  .וּלְ עָ ִשּׁיתָ
צַ ִדּ ִ
ֵשׁם גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ בְּ ע ֹ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 יכָ ֶל  .וְ ִטהֲ רוּ אֶ ת ִמ ְק ָדּשֶׁ  .וְ ִה ְדלִ יקוּ נֵרוֹת
בְּ חַ ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ  .וְ ָקבְ עוּ ְשׁמ ֹונַת יְ מֵ י חֲ נ ֻכָּ ה אֵ לּוּ.
לְ הוֹדוֹת וּלְ הַ לֵּל לְ ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל:
וְ עַ ל ֻכּלָּם יִ ְתבָּ ַר וְ יִ ְתרוֹמַ ם ִשׁ ְמ מַ לְ ֵכּנוּ ָתּ ִמיד לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד:
בעשי"ת וּכְ תֹב לְ חַ יִּ ים טוֹבִ ים ָכּל בְּ נֵי בְ ִריתֶ :
_וָ ה.
_ל יְ שׁוּעָ תֵ נוּ וְ עֶ זְ ָרתֵ נוּ סֶ לָה .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ֹ
וְ כֹל הַ חַ יִּ ים יוֹדוּ סֶּ לָה .וִ יהַ לְ לוּ אֶ ת ִשׁ ְמ בֶּ אֱ מֶ ת .הָ ֵ
הַ טּוֹב ִשׁ ְמ וּלְ נָאֶ ה לְ הוֹדוֹת:
משׁה
_י אֲ בוֹתֵ ינוּ .בָּ ְרכֵ נוּ בַ בְּ ָרכָ ה הַ ְמשֻׁ לּ ֶֶשׁת בַּ תּו ָֹרה הַ כְּ תוּבָ ה עַ ל יְ ֵדי ֶ
_ינוּ וֵ א ֵ
לש"ץ בת"צ :אֱ ֵ
_וָ ה
_וָ ה וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר  :יָאֵ ר יְ ֹ
מוּרה ִמפִּ י אַהֲ רֹן וּבָ נָיו כֹּהֲ נִים עַ ם ְקדו ֶֹשׁ  .כָּ אָמוּר :יְ בָ ֶרכְ יְ ֹ
עַ בְ ֶדּ  .הָ אֲ ָ
_וָ ה פָּ נָיו אֵ לֶי וְ י ֵָשּׁם לְ ָשׁלוֹם:
פָּ ָניו אֵ לֶי וִ יחֻ ֶנּ ָךּ :יִ שָּׂ א יְ ֹ
הקהל ־ אַ ִדּיר בַּ מָּ רוֹם שׁוֹכֵן בִּ גְ ָ
בוּרה אַ ָתּה שָׁ לוֹם וְ ִשׁ ְמ ָשׁלוֹם .יְ ִהי ָרצוֹן שֶׁ ָתּ ִשּׁים עָ לֵינוּ וְ עַ ל כָּ ל
עַ ְמ בֵּ ית יִ ְשּׁ ָראֵ ל .חַ יִּ ים וּבְ ָרכָ ה לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת ָשׁלוֹם:
ָשׁלוֹם ָרב עַ ל יִ ְשּׁ ָראֵ ל עַ ְמּ ָתּ ִשּׁים לְ ע ֹולָם כִּ י אַ ָתּה הוּא מֶ ֶל אָדוֹן לְ כָ ל הַ ָשׁלוֹם .וְ טוֹב בְּ עֵ ינֶי לְ בָ ֵר
אֶ ת עַ ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל בְּ ָכל עֵ ת וּבְ כָ ל ָשׁעָ ה בִּ ְשׁלוֹמֶ :
למנחה בתענית ציבור ִשּׁים ָשׁלוֹם טוֹבָ ה וּבְ ָרכָ ה .חֵ ן וָ חֶ סֶ ד וְ ַרחֲ ִמים עָ לֵינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְשּׁ ָראֵ ל עַ מֶּ .
_ינוּ תּו ַֹרת חַ יִּ ים וְ אַהֲ בַ ת
_וָ ה אֱ ֵ
בָּ ְרכֵ נוּ אָבִ ינוּ ֻכּלָּנוּ כְּ אֶ חָ ד בְּ אוֹר פָּ נֶי  .כִּ י בְ אוֹר פָּ נֶי נָתַ ָתּ לָּנוּ יְ ֹ
וּצ ָד ָקה וּבְ ָרכָ ה וְ ַרחֲ ִמים וְ חַ יִּ ים וְ ָשׁלוֹם .וְ טוֹב בְּ עֵ ינֶי לְ בָ ֵר אֶ ת עַ ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל בְּ כָ ל עֵ ת וּבְ כָ ל
חֶ סֶ דְ .
ָשׁעָ ה בִּ ְשׁלוֹמֶ .
בעשי"ת בְּ סֵ פֶ ר חַ יִּ ים .בְּ ָרכָ ה וְ ָשׁלוֹם .וּפַ ְרנָסָ ה טוֹבָ ה .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 ֹ

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
_יְ .נצֹר לְ שׁ ֹונִי מֵ ָרע ְ
אֱ ַ
לִ בִּ י בְּ תו ָֹרתֶ  .וּבְ ִמ ְצוֹתֶ י ִתּ ְרדֹּף נַפְ ִשׁי .וְ כָל הַ חו ְֹשׁבִ ים עָ לַי ָרעָ הְ .מהֵ ָרה הָ פֵ ר עֲצָ תָ ם וְ ַקלְ ֵקל
מַ חֲ ַשׁבְ ָתּם :ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן ְשׁמֶ  .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן יְ ִמי ֶנ  .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן ְקדֻ ָשׂתֶ  .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן תּו ָֹרתֶ  .לְ מַ עַ ן
צוּרי וְ גוֹאֲ לִ י:
_וָ ה ִ
ידי הו ִֹ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 ֹ
יֵחָ לְ צוּן יְ ִד ֶ
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:
_ינוּ וֵא ֵ
_וָ ה אֱ ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי יְ ֹ
_י אֲ בוֹתֵ ינוֶּ .שׁיִּ בָּ נֶה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ .וְ תֵ ן חֶ לְ ֵקנוּ
הוּדה
_וָ ה ִמנְחַ ת יְ ָ
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 ֹ
ירוּשׁלָיִ ם .כִּ ימֵ י ע ֹולָם וּכְ ָשׁנִים ַק ְדמ ֹונִיוֹת:
ָ
וִ
בעשי"ת ובת"צ אומרים אבינו מלכנו:אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .חָ טָ אנוּ לְ פָ נֶי  :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .אֵ ין לָנוּ מֶ ֶל
אֶ לָּא אָ ָתּה :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .ע ֲֵשּׁה עִ מָּ נוּ לְ מַ עַ ן ְשׁמֶ  :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .בָּ ֵר )בעשי"ת:חַ ֵדּשׁ( עָ לֵינוּ שָׁ נָה
שּׁ ֹונְאֵ ינוּ :אָבִ ינוּ
טוֹבָ ה :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .בַּ טֵּ ל מֵ עָ לֵינוּ כָּ ל גְ זֵ רוֹת ָקשׁוֹת :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .בַּ טֵּ ל מַ ְח ְשׁבוֹת ֹ
מַ לְ כֵּ נוּ .הָ פֵ ר עֲצַ ת אוֹיְ בֵ ינוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .כַּ לֵּה כָּ ל צַ ר וּמַ ְשּׁ ִטין מֵ עָ לֵינוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוְּ .סתֹם פִּ יּוֹת
מַ ְשּׁ ִטינֵינוּ ְ
וּשׁמַ ד ִמבְּ נֵי
וּשׁבִ י וּמַ ְשׁ ִחית וְ עָ וֹן ְ
וּמ ַק ְט ִריגֵנוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .כַּ לֵּה ֶדבֶ ר וְ חֶ ֶרב וְ ָרעָ ב ְ
וּמחַ ל לְ כָ ל ֲעוֹנוֹתֵ ינוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ.
בְ ִריתֶ  :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוְּ .מנַע מַ גֵּפָ ה ִמנַּחֲ לָתֶ  :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוְּ .סלַח ְ
ְמחֵ ה וְ הַ עֲבֵ ר פְּ ָשׁעֵ ינוּ וְ חַ טֹּאתֵ ינוּ ִמ ֶנּגֶד עֵ ינֶי  :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוְּ .מחֹק בְּ ַרחֲ מֶ י הָ ַרבִּ ים כָּ ל ִשׁ ְט ֵרי
ירנוּ בִּ ְתשׁוּבָ ה ְשׁלֵמָ ה לְ פָ נֶי  :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוְּ .שׁלַח ְרפוּאָה ְשׁלֵמָ ה
חוֹבוֹתֵ ינוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .הַ חֲ זִ ֵ
לְ ח ֹולֵי עַ מֶּ  :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוְּ .ק ַרע .רֹעַ ־גְּ זַ ר ִדּינֵנוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .זָ כְ ֵרנוּ בְּ זִ כָּרוֹן טוֹב לְ פָ נֶי :
לתענית צבור :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .זָ כְ ֵרנוּ לְ חַ יִּ ים טוֹבִ ים :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .זָ כְ ֵרנוּ לִ גְ אוּלָּה וִ ישׁוּעָ ה :אָבִ ינוּ
מַ לְ ֵכּנוּ .זָ כְ ֵרנוּ לְ פַ ְרנָסָ ה וְ ַכלְ כָּ לָה :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .זָ כְ ֵרנוּ לִ זָ כֻיּוֹת :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ זָ כְ ֵרנוּ לִ ְסלִ יחָ ה
וּמ ִחילָה:
ְ
לעשרת ימי תשובה :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .כָּ ְתבֵ נוּ בְּ סֵ פֶ ר חַ יִּ ים טוֹבִ ים :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .כָּ ְתבֵ נוּ בְּ סֵ פֶ ר
גְּ אוּלָּה וִ ישׁוּעָ ה :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .כָּ ְתבֵ נוּ בְּ סֵ פֶ ר פַּ ְרנָסָ ה וְ כַ לְ כָּ לָה :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .כָּ ְתבֵ נוּ בְּ סֵ פֶ ר
וּמ ִחילָה:
זָ כֻיּוֹת :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוָּ .כּ ְתבֵ נוּ בְּ סֵ פֶ ר ְסלִ יחָ ה ְ
אָבִ ינוּ .מַ לְ ֵכּנוּ הַ ְצמַ ח לָנוּ יְ שׁוּעָ ה בְּ ָקרוֹב :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .הָ ֵרם ֶק ֶרן יִ ְשּׁ ָראֵ ל עַ מֶּ  :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ.
הָ ֵרם ֶק ֶרן ְמ ִשׁיחֶ  :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .מַ לֵּא י ֵָדינוּ ִמבִּ ְרכוֹתֶ י  :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .מַ לֵּא אֲ סָ מֵ ינוּ ָשּׁבָ ע:
אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוְּ .שׁמַ ע ק ֹולֵנוּ חוּס וְ ַרחֵ ם עָ לֵינוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוַּ .קבֵּ ל בְּ ַרחֲ ִמים וּבְ ָרצוֹן אֶ ת ְתּפִ לָּתֵ נוּ:
אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .פְּ תַ ח ַשׁע ֲֵרי ָשׁמַ יִ ם לִ ְתפִ לָּתֵ נוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .זָ כוֹר כִּ י עָ פָ ר אֲ נ ְָחנוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .נָא
יקם ִמלְּ פָ נֶי  :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוְּ .תּהֵ א הַ ָשׂעָ ה הַ זֹּאת ְשׁעַ ת ַרחֲ ִמים וְ עֵ ת ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי :
אַל ְתּ ִשׁיבֵ נוּ ֵר ָ
אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .חֲ מוֹל עָ לֵינוּ וְ עַ ל ע ֹו ָללֵינוּ וְ טַ פֵּ נוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן הֲ רוּגִ ים עַ ל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ :
חוּד  :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן בָּ אֵ י בָ אֵ שׁ וּבַ מַּ יִ ם עַ ל
בוּחים עַ ל יִ ֶ
אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן ְט ִ
ִקדּוּשׁ ְשׁמֶ  :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .נְקוֹם לְ עֵ ינֵינוּ נ ְִקמַ ת ַדּם עֲבָ ֶדי הַ ָשׂפוּ  :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ְנ
ִאם א לְ מַ ֲענֵנוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ְנ וְ הו ִֹשׁיעֵ נוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן ַרחֲ מֶ י הָ ַרבִּ ים:
אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ .ע ֲֵשּׁה לְ מַ עַ ן ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר וְ הַ נּו ָֹרא שֶׁ נּ ְִק ָרא עָ לֵינוּ :אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ .חָ נֵּנוּ וַ ֲענֵנוּ כִּ י
אֵ ין בָּ נוּ מַ ע ֲִשּׁים ע ֲֵשּׁה עִ מָּ נוּ ְצ ָד ָקה וָ חֶ סֶ ד וְ הו ִֹשׁיעֵ נוּ:
אָדם אַל אֶ ֹפּלָה:
_וָ ה כִּ י ַרבִּ ים ַרחֲ מָ יו ,וּבְ יַד ָ
וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ ל גָּד .צַ ר לִ י ְמאֹד ,נִפְּ לָה נָּא בְ יַד יְ ֹ
_וָ ה מָ לֵא ַרחֲ ִמיםַ .רחֵ ם עָ לַי וְ ַקבֵּ ל ַתּחֲ נוּנָי :יְ ֹ
אתי לְ פָ נֶי  .יְ ֹ
ַרחוּם וְ חַ נּוּן חָ טָ ִ
_וָ ה אַל בְּ אַ פְּ תוֹכִ יחֵ נִי.
_וָ ה .כִּ י אֻ ְמלַל אָנִיְ .רפָ אֵ נִי יְ ֹ
וְ אַל בַּ חֲ מָ ְת ְתי ְַסּ ֵרנִי :חָ ֵנּנִי יְ ֹ
_וָ ה .כִּ י נִבְ הֲ לוּ עֲצָ מָ י :וְ נַפְ ִשׁי נִבְ הֲ לָה
_וָ ה .חַ לְּ צָ ה נַפְ ִשׁי .הו ִֹשׁיעֵ נִי לְ מַ עַ ן חַ ְס ֶדּ  :כִּ י אֵ ין בַּ מָּ וֶ ת זִ כְ ֶר .
_וָ ה עַ ד מָ תָ י :שׁוּבָ ה יְ ֹ
ְמאֹד .וְ אַ ָתּה יְ ֹ
אַמסֶ ה :עָ ְשׁ ָשׁה
בִּ ְשׁאוֹל ִמי יו ֶֹדה ָלּ ָ :יגַעְ ִתּי בְ אַנְחָ ִתי .אַ ְשּׁחֶ ה בְ כָ ל לַיְ לָה ִמטָּ ִתי .בְּ ִד ְמעָ ִתי עַ ְר ִשּׁי ְ

_וָ ה
_וָ ה קוֹל בִּ כְ יִ יָ :שׁמַ ע יְ ֹ
ִמ ַכּעַ ס עֵ ינִי .עָ ְת ָקה בְּ כָ ל צו ְֹר ָרי :סוּרוּ ִממֶּ נִּי כָּ ל ֹפּ ֲעלֵי אָוֶ ן .כִּ י ָשׁמַ ע יְ ֹ
_וָ ה ְתּפִ לּ ִָתי יִ ָקּחֵ :יבֹשׁוּ וְ יִ בָּ הֲ לוּ ְמאֹד כָּ ל אֹיְ בָ י .יָשֻׁ בוּ יֵבשׁוּ ָרגַע:
ְתּ ִחנּ ִָתי .יְ ֹ
שׁוֹמֵ ר יִ ְשּׁ ָראֵ לְ .שׁמֹר ְשׁאֵ ִרית יִ ְשּׁ ָראֵ ל .וְ אַל יֹאבַ ד יִ ְשּׁ ָראֵ ל .הָ או ְֹמ ִריםְ :שׁמַ ע יִ ְשּׁ ָראֵ ל:
_וָ ה
_ינוּ יְ ֹ
_וָ ה אֱ ֵ
שׁוֹמֵ ר גּוֹי אֶ חָ דְ .שׁמֹר ְשׁאֵ ִרית עַ ם אֶ חָ ד .וְ אַל יֹאבַ ד גּוֹי אֶ חָ ד .הַ ְמיַחֲ ִדים ִשׁ ְמ יְ ֹ
אֶ חָ ד:
שׁוֹמֵ ר גּוֹי ָקדוֹשְׁ .שׁמֹר ְשׁאֵ ִרית עַ ם ָקדוֹשׁ .וְ אַל יֹאבַ ד גּוֹי ָקדוֹשׁ .הַ ְמ ַשׁלְּ ִשׁים בְּ ָשׁלשׁ ְקדֻ שׂוֹת
לְ ָקדוֹשׁ:
וּמ ְתפַּ ֵיּס בְּ תַ חֲ נוּנִיםִ .ה ְת ַרצֶּ ה וְ ִה ְתפַּ יֵּס לְ דוֹר עָ נִי .כִּ י אֵ ין עוֹזֵ ר :אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּ נוּ.
ִמ ְת ַרצֶּ ה בְּ ַרחֲ ִמים ִ
חָ נֵּנוּ וַ ֲענֵנוּ .כִּ י אֵ ין בָּ נוּ מַ ע ֲִשּׁים .עֲשֵּׁ ה עִ מָּ נוּ ְצ ָד ָקה וָ חֶ סֶ ד וְ הו ִֹשׁיעֵ נוּ:
_וָ ה וַ חֲ סָ ֶדי  .כִּ י מֵ ע ֹולָם הֵ מָּ ה :יְ ִהי חַ ְס ְדּ
וַ אֲ נ ְַחנוּ א נ ֵַדע מַ ה ַנּע ֲֶשּׁה .כִּ י עָ לֶי עֵ ינֵינוּ :זְ כֹר ַרחֲ מֶ י יְ ֹ
יְ ֹ
_וָ ה עָ לֵינוּ .כַּ אֲ ֶשׁר יִ חַ לְ נוּ ָל  :אַל ִתּזְ כָּ ר לָנוּ ֲעוֹנוֹת ִראשׁ ֹונִים .מַ הֵ ר יְ ַק ְדּמוּנוּ ַרחֲ מֶ י  .כִּ י ַדלּוֹנוּ
ְמאֹד :חָ נֵּנוּ יְ ֹ
_וָ ה חָ נֵּנוּ .כִּ י ַרב שָּׁ בַ עְ נוּ בוּז :בְּ ֹרגֶז ַרחֵ ם ִתּזְ כּוֹר כִּ י הוּא י ַָדע יִ ְצ ֵרנוּ .זָ כוּר כִּ י עָ פָ ר
_י יִ ְשׁעֵ נוּ עַ ל ְדּבַ ר כְּ בוֹד ְשׁמֶ  .וְ הַ ִצּילֵנוּ וְ ַכפֵּ ר עַ ל חַ טֹּאתֵ ינוּ לְ מַ עַ ן ְשׁמֶ :
אֲ נ ְָחנוּ :עָ זְ ֵרנוּ אֱ ֵ
יִ ְתגּ ֵַדּל וְ יִ ְת ַק ֵדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א.אמן בְּ עָ לְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ וְ י ְַמלִ י מַ לְ כוּתֵ 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 ְתנ ֵַשּׂא וְ יִ ְתהַ ָדּר וְ יִ ְתעַ לֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמֵ הּ ְדּקֻ ְד ָשׁא.
ירן
ירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ נֶחֱ מָ תָ א ַדּאֲ ִמ ָ
בְּ ִרי הוּא .אמן לְ עֵ לָּא ִמן כָּ ל )בעשי"ת וּלְ עֵ לָּא ִמכָּ ל( בִּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ ָ
עוּתהוֹן ְדכָ ל יִ ְשּׁ ָראֵ ל קֳ ָדם אֲ בוּהוֹן ִדּי בִ ְשׁמַ יָּא ,וְ ִא ְמרוּ
בְּ עָ לְ מָ א .וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ןִ :תּ ְת ַקבֵּ ל ְצלו ְֹתהוֹן וּבָ ְ
אָמֵ ן :יְ הֵ א ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ חַ יִּ ים עָ לֵינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְשּׁ ָראֵ ל .וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן :עו ֶֹ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:
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  :וַ אֲ נ ְַחנוּ כּו ְֹרעִ ים ִ
וּמ ְתפַּ לְ לִ ים אֶ ל ֵ
ִ
וּשׁכִ ינַת עֻזּ ֹו
אָרץ .וּמו ַֹשׁב יְ ָקר ֹו בַּ ָשׂמַ יִ ם ִממַּ עַ לְ .
הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא :שֶׁ הוּא נוֹטֶ ה ָשׁמַ יִ ם וְ יוֹסֵ ד ֶ
_ינוּ אֵ ין עוֹד .אֱ מֶ ת מַ לְ כֵּ נוּ .אֶ פֶ ס זוּלָת ֹו .כַּכָּ תוּב בְּ תו ָֹרת ֹו .וְ י ַָדעְ ָתּ הַ יּוֹם
בְּ גָבְ הֵ י ְ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 ִ
וַ הֲ ֵשׁבֹתָ אֶ ל לְ בָ בֶ  .כִּ י יְ ֹ
עַ ל כֵּ ן נ ְַקוֶּ ה לְּ 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 ֵ
כָּ רוֹת יִ ֵ
_י .וְ ָכל בְּ נֵי בָ שָּׁ ר 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 ֵ
אָרץ .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 ֶשׁלְּ ִהיא וּלְ עוֹלְ מֵ י עַ ד ִתּ ְמ בְּ כָ בוֹד .כַּכָּתוּב בְּ תו ָֹרתֶ  .יְ ֹ
וּשׁמ ֹו אֶ חָ ד :ק"י
_וָ ה אֶ חָ ד ְ
אָרץ .בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה יְ ֹ
_וָ ה לְ מֶ ֶל עַ ל כָּל הָ ֶ
וְ הָ יָה יְ ֹ
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
ירא ִמפַּ חַ ד פִּ ְתאֹם ִ
אַל ִתּ ָ
ֵ
יתי וַ אֲ נִי אֶ שָּׂ א וַ אֲ נִי אֶ ְסבֹּל וַ אֲ מַ לֵּט:
_ל :וְ עַ ד זִ ְקנָה אֲ נִי הוּא .וְ עַ ד שֵּׁ יבָ ה אֲ נִי אֶ ְסבֹּל .אֲ נִי עָ ִשּׁ ִ

