
ֹאתֹו ַוְיַדֵּבר  ְוָנַתָּת  ְלָרְחָצה  ְנחֶֹׁשת  ְוַכנֹו  ְנחֶֹׁשת  ִּכּיֹור  ְוָעִׂשיָת  ֵּלאמֹר:  מֶׁשה  ֶאל  ד' 
ֵּבין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשָּמה ָמִים: ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶּמנּו ֶאת 
ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם: ְּבֹבָאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְוֹלא ָיֻמתּו אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל 
ה ַלד': ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְוֹלא ָיֻמתּו ְוָהְיָתה ָלֶהם  ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאׁשֶּ

ָחק עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלֹדרָֹתם:
ַלְחִמי ַוְיַדֵּבר  ָקְרָּבִני  ֶאת  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצו  ֵּלאֹמר:  מֶׁשה  ֶאל  ד' 

ה  ָהִאׁשֶּ ֶזה  ָלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ְּבמֹוֲעדֹו:  ִלי  ְלַהְקִריב  ִּתְׁשְמרּו  ִניחִֹחי  ֵריַח  י  ְלִאׁשַּ
ַהֶּכֶבׂש  ָתִמיד: ֶאת  ֹעָלה  ַלּיֹום  ְׁשַנִים  ְתִמיִמים  ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ַלד'  ַּתְקִריבּו  ֲאֶׁשר 
ִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים: ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת  ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהׁשֵּ
ְלִמְנָחה ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין: ֹעַלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניחַֹח 
ה ַלד': ְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּבּקֶֹדׁש ַהֵּסְך ֶנֶסְך ֵׁשָכר ַלד': ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש  ִאׁשֶּ

ה ֵריַח ִניחַֹח ַלד': ִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים ְּכִמְנַחת ַהֹּבֶקר ּוְכִנְסּכֹו ַּתֲעֶׂשה ִאׁשֵּ ַהׁשֵּ
ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָּדמֹו ַעל  ְוָזְרקּו  ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ד'  אֹתֹו ַעל  ְוָׁשַחט 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:
ֶׁשֵּבית  ִּבְזַמן  ַהַּסִּמים  ְקטֶֹרת  ְלָפֶניָך ֶאת  ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְקִטירּו  ֱאֹלֵקינּו  ַאָּתה הּוא ד' 

ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים. ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אֹוָתם ַעל ַיד מֶׁשה ְנִביֶאָך ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך:
ַּבד ַוֹּיאֶמר  ַזָּכה  ּוְלבָֹנה  ַסִּמים  ְוֶחְלְּבָנה  ּוְׁשֵחֶלת  ָנָטף  ַסִּמים  ְלָך  ַקח  מֶׁשה  ֶאל  ד' 

קֶֹדׁש:  ָטהֹור  ְמֻמָּלח  רֹוֵקַח  ַמֲעֵׂשה  ֹרַקח  ְקטֶֹרת  ֹאָתּה  ְוָעִׂשיָת  ִיְהֶיה:  ְּבַבד 
ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה ִמֶּמָנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה 
ַּבּבֶֹקר  ַּבֹּבֶקר  ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסִּמים  ְוִהְקִטיר  ְוֶנֱאַמר  ָלֶכם:  ִּתְהֶיה  ָקָדִׁשים  קֶֹדׁש 
ַיְקִטיֶרָנה  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ַהֵנרֹות  ֶאת  ַאֲהרֹן  ּוְבַהֲעֹלת  ַיְקִטיֶרָנה:  ַהֵנרֹות  ֶאת  ְּבֵהיִטיבֹו 

ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני ד' ְלֹדרֵֹתיֶכם:
ים ּוְׁשמֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה. ְׁשלׁש ָּתנּו  ַרָּבָנן ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ֵּכיַצד ְׁשלׁש ֵמאֹות ְוִׁשׁשִּ

ְּבַׁשֲחִרית  ְּפַרס  יֹום.  ְלָכל  ָמֶנה  ַהַחָּמה.  ְימֹות  ְּכִמְנַין  ה  ַוֲחִמׁשָּ ים  ְוִׁשׁשִּ ֵמאֹות 
ּוְפַרס ֵּבין ָהַעְרָּבִים. ּוְׁשלָׁשה ָמִנים ְיֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכִניס ּכֵֹהן ָּגדֹול ְמֹלא ָחְפָניו ְּביֹום 
ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא  ָיֶפה  ָיֶפה  ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים. ְוׁשֹוֲחָקן  ְלַמְכֶּתֶׁשת  ַהִּכּפּוִרים. ּוַמֲחִזיָרן 
ַהֶחְלְּבָנה  ְוַהִּצּפֶֹרן  ַהֳּצִרי  ֵהן  ְוֵאּלּו  ָבּה.  ָהיּו  ַסָּמִנים  ָעָׂשר  ְוַאַחד  ַהַּדָּקה:  ִמן  ַדָּקה 
ִמְׁשַקל  ְוַכְרּכֹם  ֵנְרְּד  ִׁשֹּבֶלת  ּוְקִציָעה  ֹמר  ָמֶנה.  ִׁשְבִעים  ִׁשְבִעים  ִמְׁשַקל  ְוַהְּלבֹוָנה 
ה ָעָׂשר ָמֶנה. ַהּקְׁשְט ְׁשֵנים ָעָׂשר. ְוִקּלּוָפה ְׁשלָׁשה. ְוִקָנמֹון ִּתְׁשָעה.  ה ָעָׂשר ִׁשׁשָּ ִׁשׁשָּ
ּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנה ִּתְׁשָעה ַקִּבין. ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלָתא ְוַקִּבין ְּתָלָתא. ְוִאם ֹלא ָמָצא 
ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחַּוְרָין ַעִּתיק ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא. ַרִּבי 
ָנַתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה. ְוִאם ִחַּסר  ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשהּוא ְוִאם  ָנָתן ַהַּבְבִלי אֹוֵמר ַאף ִּכַּפת 
ַאַחת ִמָּכל ַסָּמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה: ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׂשָרף 
ַהנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף. ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ָלָמה ִהיא ָבָאה, ְּכֵדי ְלַיּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצֹּפֶרן ְּכֵדי 
ֶׁשְּתֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ָלָמה הּוא ָבא ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצֹּפֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. 
ַוֲהֹלא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד: ַּתְנָיא 
ָיֶפה  ֶׁשַהּקֹול  ִמְּפֵני  ָהֵדק.  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ָהֵדק  אֹוֵמר.  ׁשֹוֵחק  ְּכֶׁשהּוא  אֹוֵמר  ָנָתן  ַרִּבי 
ַלְּבָׂשִמים. ִּפְּטָמּה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה. ִלְׁשִליׁש ְוִלְרִביַע ֹלא ָׁשַמְענּו. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶזה 
ַהְּכָלל. ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין. ְוִאם ִחַּסר ַאַחת ִמָּכל ַסָּמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה: ַּתְנָיא 
ים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהְיָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַרִים ַלֲחָצִאין.  ַּבר ַקָּפָרא אֹוֵמר. ַאַחת ְלִׁשׁשִּ
ְועֹוד ָּתֵני ַּבר ַקָּפָרא ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה קֹוְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעֹמד ִמְּפֵני 
ֵריָחּה. ְוָלָמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש. ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש ֹלא 

ה ַלד': ַתְקִטירּו ִמֶּמנּו ִאׁשֶּ
ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵקי ַיֲעֹקב ֶסָלה ג"פ: ד' ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ָּבְך ד' 

ג"פ: ד' הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו ג"פ: ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָרֵני ַפֵּלט 

ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: ְוָעְרָבה ַלד' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִנּיֹות:
ְּבכַֹח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה: ַקֵּבל ִרַנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא: ָנא ִגּבֹור ָאָנא 

ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם: ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָּתִמיד ָּגְמֵלם: ֲחִסין 
ֶתָך: ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל  ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך: ָיִחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמָך ְּפֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדׁשָּ

ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות: בלחש ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:
ָהָעם ַאְׁשֵרי  ַאְׁשֵרי  ּלֹו.  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶּסָלה׃  ְיַהְללּוָך  ֵביֶתָך. עֹוד  יֹוְׁשֵבי 

ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך.  ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד.  ְּתִהָּלה  ֱאֹלָקיו׃  ֶׁשד' 
ּוְמֻהָּלל  ד'  ָּגדֹול  ָוֶעד׃  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָך  יֹום  ְּבָכל  ָוֶעד׃  ְלעֹוָלם 
ְמאֹד. ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר׃ ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך. ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו׃ ֲהַדר ְּכבֹוד 

ֲאַסְּפֶרָנה׃  ּוְגֻדָּלְתָך  ֶוֱעזּוז נֹוְראֹוֶתיָך ֹיאֵמרּו.  ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה׃  ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך 
ְיַרֵננּו׃ ַחנּון ְוַרחּום ד'. ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד׃  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו.  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך 
טֹוב ד' ַלֹּכל. ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו׃ יֹודּוָך ד' ָּכל ַמֲעֶׂשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה׃ 
ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו. ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו׃ ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו ּוְכבֹוד 
ֲהַדר ַמְלכּותֹו׃ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים. ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָוֹדר׃ סֹוֵמְך 
ד' ְלָכל ַהנְֹפִלים. ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים׃ ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו. ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם 
ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו׃ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון׃ ַצִּדיק ד' ְּבָכל ְּדָרָכיו. 
ְרצֹון  ֶבֱאֶמת׃  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו.  ְלָכל  ַמֲעָׂשיו׃ ָקרֹוב ד'  ְּבָכל  ְוָחִסיד 
ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה. ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם׃ ׁשֹוֵמר ד' ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו ְוֵאת ָּכל 
ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד׃ ְּתִהַּלת ד' ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד׃ 

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה. ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה׃    חצי קדיש
ִּכי ֵׁשם ד' ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל ֵלאֹלֵקינּו: ד' ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך:

ֵואֹלֵקי ָּברּוְך  ִיְצָחק,  ֱאֹלֵקי  ַאְבָרָהם,  ֱאֹלֵקי  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵקי  ֱאֹלֵקינּו  ד'  ַאָּתה 
טֹוִבים,  ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל  ֶעְליֹון,  ֵקל  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול  ָהֵקל  ַיֲעֹקב, 
ְוקֹוֵנה ַהֹּכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות, ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: 

ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן. ָּברּוְך ַאָּתה ד', ָמֵגן ַאְבָרָהם:
ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ד', ְמַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתה, ַרב ְלהֹוִׁשיַע.

ַמִׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶגֶׁשם:
ְורֹוֵפא ְמַכְלֵּכל  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך  ַרִּבים,  ְּבַרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֶּיה  ְּבֶחֶסד  ַחִּיים 

חֹוִלים, ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ַּבַעל 
ַאָּתה  ְוֶנֱאָמן  ְיׁשּוָעה:  ּוַמְצִמיַח  ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶמֶלְך  ָלְך,  דֹוֶמה  ּוִמי  ְּגבּורֹות, 

ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ָּברּוְך ַאָּתה ד' ְמַחֶּיה ַהֵמִתים:
 קדושה בחזרת התפלה 

ה. ְוֵכן ָּכתּוב ַנְקִּדיָׁשְך  ְוַנֲעִריָצְך ְּכנַֹעם ִׂשיַח סֹוד ַׂשְרֵפי ֹקֶדׁש. ַהְמַׁשְּלִׁשים ְלָך ְקֻדׁשָּ
ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: קו"ח ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש ד' ְצָבאֹות. 
 ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו: חזן ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים: קו"ח ָּברּוְך ְּכבֹוד ד' ִמְּמקֹומֹו: 
חזן ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאֹמר: קו"ח ִיְמֹלְך ד' ְלעֹוָלם. ֱאֹלַקִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה:

ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְללּוָך ֶּסָלה, ִּכי ֵקל ֶמֶלְך ָּגדֹול 
ְוָקדֹוׁש ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה ד', ָהֵקל ַהָּקדֹוׁש:

ִּביָנה  ָחְכָמה  ֵמִאְּתָך  נּו  ְוָחנֵּ ִּביָנה.  ֶלֱאנֹוׁש  ּוְמַלֵמד  ַעת  ַדּ ְלָאָדם  חֹוֵנן  ַאָּתה 
ָוַדַעת. ָּברּוְך ַאָּתה ד' חֹוֵנן ַהָּדַעת:

ִּבְתׁשּוָבה  ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ַמְלֵּכנּו  ְוָקְרֵבנּו  ְלתֹוָרֶתָך,  ָאִבינּו  ֲהִׁשיֵבנּו 
ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך. ָּברּוְך ַאָּתה ד' ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה:

ְוַסָּלח  טֹוב  ֵקל  ִּכי  ָפָׁשְענּו,  ִּכי  ַמְלֵּכנּו  ָלנּו  ְמַחל  ָחָטאנּו,  ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח 
ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה ד', ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלֹוַח:

ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּוְגָאֵלנּו ְּגֻאָלה ְׁשֵלָמה ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמָך, ִּכי ֵקל 
ּגֹוֵאל ָחָזק ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה ד' ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל:

ְרפּוָאה ְרָפֵאנּו  ְוַהֲעֵלה  ָאָּתה,  ְתִהָּלֵתנּו  ִּכי  ְוִנָּוֵׁשָעה,  הֹוִׁשיֵענּו  ְוֵנָרֵפא,  ד' 
ְׁשֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו, ִּכי ֵקל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה 

ד' רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:
ָנה ַהּזֹאת, ְוֵאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, ְוֵתן ָּבֵרְך  ָעֵלינּו ד' ֱאֹלֵקינּו, ֶאת ַהׁשָּ

ַהּטֹובֹות  ִנים  ַּכׁשָּ ְׁשָנֵתנּו  ּוָבֵרְך  ִמּטּוָבּה,  ְוַׂשְּבֵענּו  ָהֲאָדָמה,  ְּפֵני  ַעל  ְּבָרָכה 
ִנים: ִנים. ָּברּוְך ַאָּתה ד', ְמָבֵרְך ַהׁשָּ ִלְבָרָכה. ִּכי ֵקל טֹוב ּוֵמִטיב ָאָּתה ּוְמָבֵרְך ַהׁשָּ

ְמֵהָרה  ַיַחד  ְוַקְּבֵצנּו  ָגֻלּיֹוֵתינּו,  ְלַקֵּבץ  ֵנס  ְוָׂשא  ְלֵחרּוֵתנּו,  ָּגדֹול  ְּבׁשֹוָפר  ְּתַקע 
ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ד', ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ַוֲאָנָחה, ָהִׁשיָבה  ָיגֹון  ִמֶּמּנּו  ְוָהֵסר  ְּכַבְּתִחָלה,  ְויֹוֲעֵצינּו  ְּכָבִראׁשֹוָנה,  ׁשֹוְפֵטינּו 
ּוְמלֹוְך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָּתה ד' ְלַבְּדָך ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ְוַצְּדֵקנּו ְּבֶצֶדק 

ּוְבִמְׁשָּפט. ָּברּוְך ַאָּתה ד', ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט:
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עצרת תפלה גדולה

התורה
הקדושה
תנצח!

וזע לפיל רענ ע
ור י בלומ יע פ על

רעירולים

 עצרת תפילה וזעקה
 על הפגיעה בלומדי התורה

 יום א’, ז’ אדר ב’ תשע”ד     Sunday, March 9, 2014בארצנו הקדושה



ְמֵהָרה ְוַלַּמְלִׁשיִנים  ֹאְיֶביָך  ְוָכל  יֹאֵבדּו,  ְּכֶרַגע  ַהִּמיִנים  ְוָכל  ִתְקָוה,  ְּתִהי  ַאל 
ִיָּכֵרתּו, ְוַהֵּזִדים ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר ּוְתַכֵּלם ְוַתְׁשִּפיֵלם 

ְוַתְכִניֵעם ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ד', ׁשֵֹבר ֹאְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים:
ְוַעל ַעל  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ַעְּמָך  ְׁשֵאִרית  ִזְקֵני  ְוַעל  ַהֲחִסיִדים  ְוַעל  ַהַּצִּדיִקים 

ד'  ַרֲחֶמיָך  ָנא  ֶיֱהמּו  ְוָעֵלינּו,  ַהֶּצֶדק  ֵּגֵרי  ְוַעל  סֹוְפֵריֶהם  )ֵּבית(  ְּפֵליַטת 
ֱאֹלֵקינּו, ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת, ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם, 
ָּברּוְך  ִנְׁשָעְננּו.  ֶּבֱאֶמת,  ַהָּגדֹול  ַחְסְּדָך  ְוַעל  ָּבָטְחנּו,  ְבָך  ִּכי  ֵנבֹוׁש  ּוְלעֹוָלם ֹלא 

ַאָּתה ד', ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַצִּדיִקים:
ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב, ְוִתְׁשּכֹון ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִדַּבְרָּת, ּוְבֵנה אֹוָתּה ְוִלירּוָׁשַלִים 

ָך ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין.  ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עֹוָלם, ְוִכֵסא ָדִוד ַעְבְדּ
ָּברּוְך ַאָּתה ד' ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים:

ִּכי ִליׁשּוָעְתָך  ְוַקְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתָך,  ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח,  ֶצַמח  ֶאת 
ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום )ּוְמַצִּפים ִליׁשּוָעה(. ָּברּוְך ַאָּתה ד', ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה:

ָהַרֲחָמן ְׁשַמע קֹוֵלנּו ד' ֱאֹלֵקינּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ָאב 
ַמְלֵּכנּו  ּוִמְלָפֶניָך  ָאָּתה,  ְוַתֲחנּוִנים  ְּתִפּלֹות  ׁשֹוֵמַע  ֵקל  ִּכי  ֵתנּו,  ְּתִפלָּ ֶאת 
ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו, ָחֵננּו ַוֲעֵננּו ּוְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו: ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה 

ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ד' ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה:
ד' ֱאֹלֵקינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ְוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעה, ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ְרֵצה 

ֵּביֶתָך ְוִאֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון 
ָּברּוְך  ְּבַרֲחִמים.  ְלִצּיֹון  ְּבׁשּוְבָך  ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  ַעֶּמָך:  ִיְׂשָרֵאל  ֲעבֹוַדת  ָּתִמיד 

ַאָּתה ד' ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:
ד' מֹוִדים  הּוא  ָׁשַאָּתה  ָלְך,  ֲאַנְחנּו 

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵקי  ֱאֹלֵקינּו 
ָמֵגן  ַחֵיינּו,  צּור  צּוֵרנּו  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם 
ִיְׁשֵענּו, ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור, נֹוֶדה ְלָך 
ַהְּמסּוִרים  ַחֵיינּו  ַעל  ְּתִהָלֶתָך,  ּוְנַסֵּפר 
ָלְך,  ַהְּפקּודֹות  ִנְׁשמֹוֵתינּו  ְוַעל  ְּבָיֶדָך, 
ְוַעל  ִעָּמנּו,  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ִנֶּסיָך  ְוַעל 
ֵעת,  ֶׁשְּבָכל  ְוטֹובֹוֶתיָך,  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
ֶעֶרב ָובֹוֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִּכי ֹלא ָכלּו 

ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם ִּכי ֹלא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ִּכי ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך:

א ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוַעל ֻּכָלם ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשֵּ
ִּכי ְוֹכל  ְלעֹוָלם  ֶּבֱאֶמת  ַהָּגדֹול  ִׁשְמָך  ֶאת  ִויָבְרכּו  ִויַהְללּו  ֶּסָלה,  יֹודּוָך  ַהַחִּיים 

ַהּטֹוב  ד'  ַאָּתה  ָּברּוְך  ַהּטֹוב.  ָהֵקל  ֶסָלה,  ְוֶעְזָרֵתנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵקל  טֹוב, 
ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:

ָוֶחֶסד ִׂשים  ֵחן  ַחִּיים  ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ָׁשלֹום 
ַעֶּמָך.  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ְוַרֲחִמים 
ִּכי  ָּפֶניָך  )ַיַחד( ְּבאֹור  ְּכֶאָחד  ֻּכָלנּו  ָאִבינּו  ָּבְרֵכנּו 
ַחִּיים  ּתֹוַרת  ֱאֹלֵקינּו  ד'  ָלנּו  ָנַתָּת  ָּפֶניָך  ְבאֹור 
ְוַחִּיים  ְוַרֲחִמים  ּוְבָרָכה  ּוְצָדָקה  ֶחֶסד  ְוַאֲהַבת 
ְלָבְרֵכנּו  ְּבֵעיֶניָך  ִיְהֶיה  ְוטֹוב  טֹוב.  ְוָכל  ְוָׁשלֹום 
ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ָּכל  ֶאת  ּוְלָבֵרְך 

ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמָך ְּברֹוב עֹוז ְוָׁשלֹום: 
לֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ד' ַהְּמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבׁשָּ

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך, ד' צּוִרי ְוֹגֲאִלי:

ְוַנְפִׁשי ֱאֹלַקי.  ִתֹּדם.  ַנְפִׁשי  ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה.  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפַתי  ֵמָרע  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר 
ַנְפִׁשי.  ִּתְרֹּדף  ִמְצֹוֶתיָך  ְוַאֲחֵרי  ְּבתֹוָרֶתָך.  ִלִּבי  ְּפַתח  ִּתְהֶיה.  ַלֹּכל  ֶּכָעָפר 
ַמֲחַׁשְבָּתם:  ְוַקְלֵקל  ֲעָצָתם  ָהֵפר  ְמֵהָרה  ְלָרָעה.  ָעַלי  ְוַהחֹוְׁשִבים  ַהָּקִמים  ְוָכל 
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, ד' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבֹוַתי, ֶׁשֹּלא ַתֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם ָעַלי, ְוֹלא 
ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים, ְוֶׁשֹּלא ֶאְכעֹוס ַהּיֹום ְוֶׁשֹּלא ַאְכִעיֶסָך, ְוַתִּציֵלִני ִמֵּיֶצר ָהָרע 
ְוֵתן ְּבִלִּבי ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה. ַמְלֵּכנּו ֵואֹלֵקינּו, ַיֵחד ִׁשְמָך ְּבעֹוָלֶמָך, ְּבֵנה ִעיְרָך ַיֵּסד 
ֲעֵׂשה  ֲעָדֶתָך:  ְוַׂשַּמח  ֹצאֶנָך,  ּוְפֵדה  ָּגֻלּיֹות,  ִקּבּוץ  ְוַקֵּבץ  ֵהיָכֶלָך,  ְוַׁשְכֵלל  ֵּביֶתָך 
ֶתָך.  ְקֻדׁשָּ ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ּתֹוָרֶתָך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְיִמיֶנָך.  ְלַמַען  ֲעֵׂשה  ְׁשֶמָך.  ְלַמַען 
ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען 
ְלָפֶניָך. ד' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל 

ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ד' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו. ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְיִהי 
ַקְדמֹוִניֹות:  ּוְכָׁשִנים  עֹוָלם  ִּכיֵמי  ְּבִיְרָאה  ַנֲעָבְדָך  ְוָׁשם  ְּבתֹוָרֶתָך:  ֶחְלֵקנּו  ְוֵתן 

ְוָעְרָבה ַלד' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים. ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִניֹות:
תחנון

 
ֶׁשֵאין ֱאֹלֵקינּו ִמְּתִחָנֵתנּו.  ִּתְתַעַּלם  ְוַאל  ְּתִפָּלֵתנּו  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵקי 

ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ד' ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים 
ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: 

ֶׁשֶקר:  ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו.  ַזְדנּו.  ְוִהְרַׁשְענּו.  ֶהֱעִוינּו.  ֹדִפי:  ִּדַּבְרנּו  ָּגַזְלנּו.  ָּבַגְדנּו.  ָאַׁשְמנּו. 
ֹעֶרף:  ינּו  ִקׁשִּ ָצַרְרנּו.  ָּפַׁשְענּו.  ָעִוינּו.  ָסַרְרנּו.  ִנַאְצנּו.  ָמַרְדנּו.  ַלְצנּו.  ִּכַּזְבנּו.  ָרע.  ָיַעְצנּו 

ָרַׁשְענּו. ִׁשַחְתנּו. ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו. ִּתְעָּתְענּו:
ַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַהּטֹוִבים ְוֹלא ָׁשָוה ָלנּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. 

ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: 
ֶאֶרְך ַאַּפִים ַאָּתה, ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת, ְוֶדֶרְך ְּתׁשּוָבה הֹוֵריָת. ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמיָך ֵקל 

ַאָּתה  ִּכי  ְּבַרֲחִמים,  ֵאֵלינּו  ֵּתֶפן  ְיִדיֶדיָך.  ְלֶזַרע  יֹום  ּוְבָכל  ַהּיֹום  ִּתְזּכֹור  ַוֲחָסֶדיָך, 
ֵמֲחרֹון  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ְּכהֹוַדְעָּת  ְנַקֵּדם,  ָּפֶניָך  ּוִבְתִפָּלה  ְּבַתֲחנּון  ָהַרֲחִמים.  ַּבַעל  הּוא 
ֶּבָעָנן.  ד'  ַוֵּיֶרד  ְּכיֹום  ְוִנְתלֹוָנן,  ֶנְחֶסה  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל  ָּכתּוב.  ְּבתֹוָרְתָך  ְּכמֹו  ׁשּוב,  ַאְּפָך 
ַּתֲעבֹור ַעל ֶּפַׁשע ְוִתְמֶחה ָאָׁשם, ְּכיֹום ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. ַּתֲאִזין ַׁשְוָעֵתנּו ְוַתְקִׁשיב ֶמנּו 

ַמֲאַמר, ְּכיֹום ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ד', ְוָׁשם ֶנֱאַמר:
ַוַּיֲעבֹר ד' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ָעֹון  ֹנֵׂשא  ָלֲאָלִפים.  ֶחֶסד  ֹנֵצר  ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחנּון.  ֵקל ַרחּום  ד'. ד'. 
ִּכי  ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח  ּוְנַחְלָּתנּו:  ּוְלַחָּטאֵתנּו  ַלֲעֹוֵננּו  ְוָסַלְחָּת  ְוַנֵּקה:  ְוַחָּטָאה.  ָוֶפַׁשע 

ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה ד' טֹוב ְוַסָּלח. ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך:

נופלין על פניהם ואומרים:
)ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ָּגד ַצר ִלי ְמאֹד, ִנְּפָלה ָנא ְבַיד ד' ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו, ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפָֹלה:(

ְוַחנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך. ד' ָמֵלא ַרֲחִמים. ַרֵחם ָעַלי ְוַקֵּבל ַּתֲחנּוָני: ד' ַאל ְּבַאְּפָך ַרחּום 
ִנְבֲהלּו  ִּכי  ד'  ְרָפֵאִני  ָאִני.  ֻאְמַלל  ִּכי  ד'  ָחֵנִני  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך  ְוַאל  תֹוִכיֵחִני. 
ֲעָצָמי: ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה ְמאֹד. ְוַאָּתה ד' ַעד ָמָתי: ׁשּוָבה ד' ַחְּלָצה ַנְפִׁשי. הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען 
ַחְסֶּדָך: ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך. ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה ָּלְך: ָיַגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי. ַאְׂשֶחה ְבָכל ַלְיָלה 
ִמָּטִתי. ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה: ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני. ָעְתָקה ְּבָכל צֹוְרָרי: סּורּו ִמֶּמִני 
ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון. ִּכי ָׁשַמע ד' קֹול ִּבְכִיי: ָׁשַמע ד' ְּתִחָנִתי. ד' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: ֵיבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו 

ְמאֹד ָּכל אְֹיָבי. ָיֻׁשבּו ֵיבׁשּו ָרַגע:
ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל. ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל. ְוַאל ֹיאַבד ִיְׂשָרֵאל. ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל:
ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמָך ד'  ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד.  ּגֹוי ֶאָחד. ְׁשמֹור ְׁשֵאִרית ַעם ֶאָחד.  ׁשֹוֵמר 

ֱאֹלֵקינּו ד' ֶאָחד:
ַהְמַׁשְּלִׁשים  ָקדֹוׁש.  ּגֹוי  יֹאַבד  ְוַאל  ָקדֹוׁש.  ַעם  ְׁשֵאִרית  ְׁשמֹור  ָקדֹוׁש.  ּגֹוי  ׁשֹוֵמר 

ְּבָׁשלׁש ְקֻדּׁשֹות ְלָקדֹוׁש:
ֵאין עֹוֵזר: ִמְתַרֶּצה  ִּכי  ָעִני.  ְלדֹור  ְוִהְתַּפֵּיס  ִהְתַרֶּצה  ְּבַתֲחנּוִנים.  ּוִמְתַּפֵּיס  ְּבַרֲחִמים 

ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ַמֲעִׂשים.  ָּבנּו  ֵאין  ִּכי  ַוֲעֵננּו  ָחֵננּו  ַמְלֵּכנּו.   ָאִבינּו 
ְוהֹוִׁשיֵענּו:

ֵמעֹוָלם ַוֲאַנְחנּו  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך.  ד'  ַרֲחֶמיָך  ְזכֹר  ֵעיֵנינּו:  ָעֶליָך  ִּכי  ַנֲעֶׂשה.  ַמה  ֵנַדע  ֹלא 
ֵהָּמה: ְיִהי ַחְסְּדָך ד' ָעֵלינּו. ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים. 
ָוָאֶרץ: ָחֵננּו ד'  ֶעְזֵרנּו ְּבֵׁשם ד'. ֹעֵׂשה ָׁשַמִים  ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד:  ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך  ַמֵהר 
ָחֵננּו. ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: ְּברֶֹגז ַרֵחם ִּתְזּכֹור. ְּברֶֹגז ֲעֵקָדה ִּתְזּכֹור. ְּברֶֹגז ְּתִמימֹות ִּתְזּכֹור: 
ד' הֹוִׁשיָעה. ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו. ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזֵרנּו 

ֱאֹלֵקי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך. ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:
לש"ץ קדיש שלם

ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל. ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית. ֶׁשֹּלא ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות. ָעֵלינּו 
ְוֹלא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה. ֶׁשֹּלא ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם. 
ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְחנּו  יֹוִׁשיַע(:  ֹלא  ֵאל  ֶאל  ּוִמְתַּפְלִלים  ְוָלִריק  ַלֶהֶבל  ִמְׁשַּתֲחִוים  )ֶׁשֵהם 
נֹוֶטה  ֶׁשהּוא  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים  ּוִמְׁשַּתֲחִוים 
ַמִים ִמַּמַעל. ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים: הּוא  ָׁשַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ. ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבׁשָּ
ֱאֹלֵקינּו ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו. ֶאֶפס זּוָלתֹו. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו. ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל 

ַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת. ֵאין עֹוד: ְלָבֶבָך. ִּכי ד' הּוא ָהֱאֹלִקים ַּבׁשָּ
ִמן ְוַעל  ִּגּלּוִלים  ְלַהֲעִביר  ֻעֶּזָך.  ְּבִתְפֶאֶרת  ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאֹלֵקינּו  ד'  ְּלָך  ְנַקֶּוה  ֵּכן 

ָבָׂשר  ְּבֵני  ְוָכל  ַׁשַּדי.  ְּבַמְלכּות  עֹוָלם  ְלַתֵּקן  ִיָּכֵרתּון.  ָּכרֹות  ְוָהֱאִליִלים  ָהָאֶרץ. 
ְלָך  ִּכי  ֵתֵבל.  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  ְוֵיְדעּו  ַיִּכירּו  ָאֶרץ.  ִרְׁשֵעי  ָּכל  ֵאֶליָך  ְלַהְפנֹות  ִבְׁשֶמָך  ִיְקְראּו 
ַבע ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ד' ֱאֹלֵקינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו. ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר  ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך. ִּתׁשָּ
ִיֵּתנּו. ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת ֹעל ַמְלכּוֶתָך. ְוִתְמֹלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ַהַּמְלכּות 
ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמֹלְך ְּבָכבֹוד. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך. ד' ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר. 

ְוָהָיה ד' ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ד' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:
ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתֹאם ּוִמּׁשַֹאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתבֹא: ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר. ַּדְּברּו ָדָבר ְוֹלא ַאל 

ָיקּום. ִּכי ִעָּמנּו ֵקל: ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא. ְוַעד ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסֹּבל. ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני 
א ַוֲאִני ֶאְסֹּבל ַוֲאַמֵּלט:  קדיש יתום ֶאׂשָּ

מודים דרבנן
ד' מֹוִדים  הּוא  ָׁשַאָּתה  ָלְך.  ֲאַנְחנּו 

ֱאֹלֵקי  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵקי  ֱאֹלֵקינּו 
ָכל ָּבָׂשר. יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית. ְּבָרכֹות 
ַעל  ְוַהָּקדֹוׁש.  ַהָּגדֹול  ְלִׁשְמָך  ְוהֹוָדאֹות 
ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ְוִקַּיְמָּתנּו. ֵּכן ְּתַחֵּינּו ּוְתַקְּיֵמנּו. 
ָקְדֶׁשָך.  ְלַחְצרֹות  ָּגֻלּיֹוֵתינּו  ְוֶתֱאסֹוף 
ִלְׁשמֹור ֻחֶּקיָך. ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך. ּוְלָעְבְדָך 
ְּבֵלָבב ָׁשֵלם. ַעל ֶׁשָאנּו מֹוִדים ָלְך. ָּברּוְך 

ֵקל ַההֹוָדאֹות:

ִיְׂשָרֵאל ָׁשלֹום  ַעל  ָרב 
ָּתִׂשים  ַעְּמָך 
הּוא  ַאָּתה  ִּכי  ְלעֹוָלם, 
ַהָׁשלֹום.  ְלָכל  ָאדֹון  ֶמֶלְך 
ְּבֵעיֶניָך  ִיְהֶיה  ְוטֹוב 
ָּכל  ֶאת  ּוְלָבֵרְך  ְלָבְרֵכנּו, 
ֵעת  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך 

ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמָך:



מזמורי תהלים
קל - פסוק בפסוק

ִּתְהֶייָנה ִׁשיר  ְבקֹוִלי,  ִׁשְמָעה  ד'  ד':  ְקָראִתיָך  ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות, 
ַיֲעֹמד:  ִמי  ָיּה, ד'  ִּתְׁשָמר  ֲעֹונֹות  ַּתֲחנּוָני: ִאם  ְלקֹול  בֹות  ַקּׁשֻ ָאְזֶניָך 
ִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה, ְלַמַען ִּתָּוֵרא: ִקִּויִתי ד' ִקְּוָתה ַנְפִׁשי, ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: 
ַנְפִׁשי ַלאֹדָני ִמּׁשְֹמִרים ַלֹּבֶקר, ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ד', ִּכי ִעם 

ד' ַהֶחֶסד, ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ִמֹּכל ֲעֹוֹנָתיו:
כ

ִמְזמֹור ְלָדִוד: ַיַעְנָך ד' ְּביֹום ָצָרה, ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם ֱאֹלֵקי ַיֲעקֹב: ִיְׁשַלח ַלְמַנֵּצַח 
ֶנה  ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש, ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: ִיְזּכֹר ָּכל ִמְנחֶֹתיָך, ְועֹוָלְתָך ְיַדׁשְּ
ּוְבֵׁשם ֱאֹלֵקינּו  ְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶתָך  ְיַמֵּלא:  ֲעָצְתָך  ְוָכל  ִכְלָבֶבָך,  ְלָך  ִיֶּתן  ֶסָלה: 
ִנְדּגֹל, ְיַמֵּלא ד' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי הֹוִׁשיַע ד' ְמִׁשיחֹו, ַיֲעֵנהּו 
ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים,  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגבּורֹות  ָקְדׁשֹו,  ֵמי  ִמׁשְּ
ד'  ַוִּנְתעֹוָדד:  ַקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו,  ָּכְרעּו  ֵהָּמה  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵקינּו  ד'  ְּבֵׁשם 

הֹוִׁשיָעה, ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:
יג

ֶאת ַלְמַנֵּצַח  ַּתְסִּתיר  ָאָנה  ַעד  ֶנַצח,  ִּתְׁשָּכֵחִני  ד'  ָאָנה  ַעד  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָּפֶניָך ִמֶּמִּני: ַעד ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי, ָיגֹון ִּבְלָבִבי יֹוָמם, ַעד 
ָאָנה ָירּום אְֹיִבי ָעָלי: ַהִּביָטה ֲעֵנִני ד' ֱאֹלָקי, ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות: 
ֶּפן יֹאַמר אְֹיִבי ְיָכְלִּתיו, ָצַרי ָיִגילּו ִּכי ֶאּמֹוט: ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי, ָיֵגל ִלִּבי 

ִּביׁשּוָעֶתָך, ָאִׁשיָרה ַליֹהָוה ִּכי ָגַמל ָעָלי:
מב

ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ַלְמַנֵּצַח  ַמְׂשִּכיל ִלְבֵני קַֹרח: ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים, ֵּכן 
ֵאֶליָך ֱאֹלִקים: ָצְמָאה ַנְפִׁשי ֵלאֹלִקים ְלֵקל ָחי, ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה 
ְּפֵני ֱאֹלִקים: ָהְיָתה ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה, ֶּבֱאמֹר ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאֵּיה 
ֱאֹלֶקיָך: ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשי, ִּכי ֶאֱעבֹר ַּבָּסְך, ֶאַּדֵּדם ַעד ֵּבית 
ֱאֹלִקים, ְּבקֹול ִרָּנה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג: ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי, 
הֹוִחיִלי ֵלאֹלִקים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו: ֱאֹלַקי ָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח, 
ַעל ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער: ְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום קֹוֵרא 
ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך, ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: יֹוָמם ְיַצֶּוה ד' ַחְסּדֹו, ּוַבַּלְיָלה 
ִׁשירֹה ִעִּמי, ְּתִפָּלה ְלֵקל ַחָּיי: אֹוְמָרה ְלֵקל ַסְלִעי ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני, ָלָּמה קֵֹדר 
ֵאֵלְך ְּבַלַחץ אֹוֵיב: ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי, ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום 
ִּכי  ֵלאֹלִקים  הֹוִחיִלי  ָעָלי,  ֶּתֱהִמי  ּוַמה  ַנְפִׁשי  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  ַמה  ֱאֹלֶקיָך:  ַאֵּיה 

עֹוד אֹוֶדּנּו, ְיׁשּועֹת ָּפַני ֵואֹלָקי:
נא

ָׁשַבע: ַלְמַנֵּצַח  ַּבת  ֶאל  ָּבא  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּנִביא,  ָנָתן  ֵאָליו  ְּבבֹוא  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַּכְּבֵסִני  ֶהֶרב  ְפָׁשָעי:  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך,  ֱאֹלִקים  ָחֵּנִני 
ְלָך  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע,  ֲאִני  ְפָׁשַעי  ִּכי  ַטֲהֵרִני:  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעֹוִני, 
ְלַבְּדָך ָחָטאִתי ְוָהַרע ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי, ְלַמַען ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרָך ִּתְזֶּכה ְבָׁשְפֶטָך: 
ֵהן ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי, ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִּמי: ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות, ּוְבָסֻתם 
ֶלג ַאְלִּבין: ַּתְׁשִמיֵעִני  ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני: ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר, ְּתַכְּבֵסִני ּוִמׁשֶּ
ֲעֹונַֹתי  ְוָכל  ֵמֲחָטָאי,  ָּפֶניָך  ַהְסֵּתר  ִּדִּכיָת:  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה  ְוִׂשְמָחה,  ָׂשׂשֹון 
ַּתְׁשִליֵכִני  ַאל  ְּבִקְרִּבי:  ַחֵּדׁש  ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאֹלִקים,  ִלי  ְּבָרא  ָטהֹור  ֵלב  ְמֵחה: 
ִמְּלָפֶניָך, ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמִּני: ָהִׁשיָבה ִּלי ְׂשׂשֹון ִיְׁשֶעָך, ְורּוַח ְנִדיָבה 
ִמָּדִמים  ַהִּציֵלִני  ֵאֶליָך ָיׁשּובּו:  ְוַחָּטִאים  ְּדָרֶכיָך,  ֲאַלְּמָדה פְׁשִעים  ִתְסְמֵכִני: 
ַיִּגיד  ּוִפי  ִּתְפָּתח,  ְׂשָפַתי  ד'  ִצְדָקֶתָך:  ְלׁשֹוִני  ְּתַרֵּנן  ְתׁשּוָעִתי,  ֱאֹלֵקי  ֱאֹלִקים 
רּוַח  ֱאֹלִקים  ִזְבֵחי  ִתְרֶצה:  ְוֶאֵּתָנה, עֹוָלה ֹלא  ֶזַבח  ַתְחּפֹץ  ִּכי ֹלא  ְּתִהָּלֶתָך: 
ִצּיֹון,  ֶאת  ִבְרצֹוְנָך  ֵהיִטיָבה  ִתְבֶזה:  ֹלא  ֱאֹלִקים  ְוִנְדֶּכה  ִנְׁשָּבר  ֵלב  ִנְׁשָּבָרה, 
ַעל  ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל,  עֹוָלה  ֶצֶדק  ִזְבֵחי  ַּתְחּפֹץ  ָאז  ְירּוָׁשָלִים:  חֹומֹות   ִּתְבֶנה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים:
עט

ְלָאָסף, ֱאֹלִקים ָּבאּו גֹוִים ְּבַנֲחָלֶתָך, ִטְּמאּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶׁשָך, ָׂשמּו ִמְזמֹור 
ָמִים,  ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְלִעִּיים: ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהׁשָּ
ְוֵאין  ְירּוָׁשָלִים  ְסִביבֹות  ַּכַּמִים  ָדָמם  ָׁשְפכּו  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר 
ֶּתֱאַנף  ד'  ָמה  ַעד  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו,  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  קֹוֵבר: 
ְיָדעּוָך,  ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא  ִקְנָאֶתָך: ְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל  ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש  ָלֶנַצח, 
ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָראּו: ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב, ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו: 

ַאל ִּתְזָּכר ָלנּו ֲעֹונֹת ִראׁשִֹנים, ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד: ָעְזֵרנּו 
ֱאֹלֵקי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך, ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך: 
ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת  ְלֵעיֵנינּו  ַּבּגֹוִים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵקיֶהם,  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה 
פּוְך: ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר, ְּכגֶֹדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ְּבֵני ְתמּוָתה: ְוָהֵׁשב  ַהׁשָּ
ִלְׁשֵכֵנינּו ִׁשְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם, ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ד': ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן 

ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם, ְלדֹר ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך:
פ

נֵֹהג ַלְמַנֵּצַח  ַהֲאִזיָנה,  ִיְׂשָרֵאל  רֵֹעה  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף  ֵעדּות  ׁשַׁשִּנים  ֶאל 
ה  ַּכּצֹאן יֹוֵסף, יֵׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה: ִלְפֵני ֶאְפַרִים ּוִבְנָיִמן ּוְמַנּׁשֶ
ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו,  ֱאֹלִקים  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך,  ֶאת  עֹוְרָרה 
ְוִנָּוֵׁשָעה: ד' ֱאֹלִקים ְצָבאֹות, ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת ַעֶּמָך: ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם 
ִּדְמָעה, ַוַּתְׁשֵקמֹו ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון ִלְׁשֵכֵנינּו, ְואְֹיֵבינּו ִיְלֲעגּו 
ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע,  ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ָלמֹו: ֱאֹלִקים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו, 
ָּכּסּו  ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה  ַוַּתְׁשֵרׁש  ְלָפֶניָה,  ִּפִּניָת  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש 
ָהִרים ִצָּלּה, ַוֲעָנֶפיָה ַאְרֵזי ֵקל: ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד ָים, ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: 
ָלָּמה ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה, ְוָארּוָה ָּכל עְֹבֵרי ָדֶרְך: ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער, ְוִזיז ָׂשַדי 
ַמִים ּוְרֵאה, ּוְפקֹד ֶּגֶפן זֹאת: ְוַכָּנה  ִיְרֶעָּנה: ֱאֹלִקים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא, ַהֵּבט ִמּׁשָ
ֲאֶׁשר ָנְטָעה ְיִמיֶנָך, ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּלְך: ְׂשֻרָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה, ִמַּגֲעַרת ָּפֶניָך 
יֹאֵבדּו: ְּתִהי ָיְדָך ַעל ִאיׁש ְיִמיֶנָך, ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּלְך: ְוֹלא ָנסֹוג ִמֶּמָּך, 
ְוִנָּוֵׁשָעה: ָּפֶניָך  ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו,  ְצָבאֹות  ֱאֹלִקים  ד'  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו 

פד
ד' ַלְמַנֵּצַח  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך,  ְּיִדידֹות  ַמה  ִמְזמֹור:  קַֹרח  ִלְבֵני  ַהִּגִּתית,  ַעל 

ְצָבאֹות: ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות ד', ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו 
ֶאל ֵקל ָחי: ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה, ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת 
ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך,  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  ֵואֹלָקי:  ַמְלִּכי  ְצָבאֹות,  ד'  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֶּסָלה: ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך, ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: עְֹבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעָין 
ְיִׁשיתּוהּו, ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל, ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִקים 
ְּבִצּיֹון: ד' ֱאֹלִקים ְצָבאֹות ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי, ַהֲאִזיָנה ֱאֹלֵקי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ָמִגֵּננּו 
ָּבַחְרִּתי  ֵמָאֶלף,  ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ְוַהֵּבט  ֱאֹלִקים,  ְרֵאה 
ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאֹלַקי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ד' ֱאֹלִקים, ֵחן 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות,  ְּבָתִמים: ד'  ַלהְֹלִכים  ִיְמַנע טֹוב  ִיֵּתן ד', ֹלא   ְוָכבֹוד 

ּבֵֹטַח ָּבְך:
פו

ְלָדִוד, ַהֵּטה ד' ָאְזְנָך ֲעֵנִני, ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ְּתִפָּלה 
ֵאֶליָך  ִּכי  ד',  ָחֵּנִני  ֵאֶליָך:  ַהּבֹוֵטַח  ֱאֹלַקי,  ַאָּתה  ַעְבְּדָך  הֹוַׁשע  ָאִני, 
א: ִּכי ַאָּתה ד'  ַנְפִׁשי ֶאּׂשָ ִּכי ֵאֶליָך ד'  ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום: ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך, 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי,  ד'  ַהֲאִזיָנה  קְֹרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח,  טֹוב 
ְוֵאין  ד',   | ָבֱאֹלִקים  ָּכמֹוָך  ֵאין  ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך,  ָצָרִתי  ְּביֹום  ַּתֲחנּונֹוָתי: 
ְּכַמֲעֶׂשיָך: ָּכל ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת, ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ד', ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: 
ִּכי ָגדֹול ַאָּתה ְועֶֹׂשה ִנְפָלאֹות, ַאָּתה ֱאֹלִקים ְלַבֶּדָך: הֹוֵרִני ד' ַּדְרֶּכָך, ֲאַהֵּלְך 
ַּבֲאִמֶּתָך, ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: אֹוְדָך ד' ֱאֹלַקי ְּבָכל ְלָבִבי, ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמָך 
אֹול ַּתְחִּתָּיה: ֱאֹלִקים, ֵזִדים  ְלעֹוָלם: ִּכי ַחְסְּדָך ָּגדֹול ָעָלי, ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמּׁשְ
ֵקל  ד'  ְוַאָּתה  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְוֹלא  ַנְפִׁשי,  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי,  ָקמּו 
ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני, ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך, 
ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה, ְוִיְראּו ׂשְנַאי ְוֵיבׁשּו, ִּכי ַאָּתה 

ד' ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני:
צ

ְּבֶטֶרם ְּתִפָּלה  ָודֹר:  ְּבדֹר  ָלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ָהֱאֹלִקים, ד'  ִאיׁש  ְלמֶׁשה 
ֵקל:  ַאָּתה  עֹוָלם  ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל,  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו,  ָהִרים 
ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא, ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום 
ֶּכָחִציר  ַּבּבֶֹקר  ִיְהיּו,  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  ַבָּלְיָלה:  ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעבֹר,  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך,  ָכִלינּו  ִּכי  ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף,  ָיִציץ  ַּבּבֶֹקר  ַיֲחֹלף: 
ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי  ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך,  ֲעֹונֵֹתינּו  ַׁשָּתה  ִנְבָהְלנּו: 
ְוִאם  ָׁשָנה,  ִׁשְבִעים  ָּבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי  ֶהֶגה:  ְּכמֹו  ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך, 
ִּבְגבּורֹת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה, ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון, ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָנֻעָפה: ִמי יֹוֵדַע עֹז 
ַאֶּפָך, ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע, ְוָנִביא ְלַבב ָחְכָמה: ׁשּוָבה 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך,  ַבּבֶֹקר  ַׂשְּבֵענּו  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ָמָתי,  ַעד  ד' 



ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו,  ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  ָיֵמינּו:  ְּבָכל 
ָפֳעֶלָך, ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם: ִויִהי נַֹעם ד' ֱאֹלֵקינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:
קכא - פסוק בפסוק

ד', ִׁשיר  ֵמִעם  ֶעְזִרי  ֶעְזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים,  ֶאל  ֵעיַני  א  ֶאׂשָּ ַלַּמֲעלֹות, 
ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ֹׁשְמֶרָך: ִהֵּנה ֹלא 
יֹוָמם  ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ד'  ֹׁשְמֶרָך,  ד'  ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן,  ְוֹלא  ָינּום 
ֶמׁש ֹלא ַיֶּכָּכה, ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: ד' ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע, ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשָך: ד'  ַהׁשֶּ

ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
קמב - פסוק בפסוק

ְלָדִוד, ִּבְהיֹותֹו ַבְּמָעָרה ְתִפָּלה: קֹוִלי ֶאל ד' ֶאְזָעק, קֹוִלי ֶאל ד' ֶאְתַחָּנן: ַמְׂשִּכיל 
ְוַאָּתה  רּוִחי  ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  ַאִּגיד:  ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי,  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך 
ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי, ְּבֹאַרח זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: ַהֵּביט ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין ִלי ַמִּכיר, 
ַמְחִסי,  ַאָּתה  ָאַמְרִּתי  ד',  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני,  ָמנֹוס  ָאַבד 
ִּכי  ֵמֹרְדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמאֹד,  ַדּלֹוִתי  ִּכי  ִרָּנִתי  ֶאל  ַהְקִׁשיָבה  ַהַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ֶחְלִקי 
 ָאְמצּו ִמֶּמִּני: הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמָך, ִּבי ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי 

ִתְגֹמל ָעָלי:

אבינו מלכנו - פסוק בפסוק
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָחָטאנּו ְלָפֶניָך:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ָאָּתה:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָּבֵרְך ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשֹוְנֵאינּו:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַּכֵּלה ָּכל ַצר ּוַמְׂשִטין ֵמָעֵלינּו:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְסתֹום ִּפּיֹות ַמְׂשִטיֵנינּו ּוְמַקְטִריֵגנּו:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַּכֵּלה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית ְוָעֹון ּוְׁשַמד ִמְּבֵני ְבִריֶתָך:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַנֲחָלֶתָך:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינּו:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְּפָׁשֵעינּו ְוַחֹּטאֵתינּו ִמֶנֶגד ֵעיֶניָך:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָּכל ִׁשְטֵרי חֹובֹוֵתינּו:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶּמָך:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְקַרע. רֹוַע ְּגַזר ִּדיֵננּו:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָזְכֵרנּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶניָך:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים טֹוִבים:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָזְכֵרנּו ִלְגֻאָּלה ִויׁשּוָעה:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָזְכֵרנּו ְלַפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָזְכֵרנּו ִלְזֻכּיֹות:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָזְכֵרנּו ִלְסִליָחה ּוְמִחיָלה:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָהֵרם ֶקֶרן ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָהֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיֶחָך:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתיָך:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַמֵּלא ֲאָסֵמינּו ָׂשָבע:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְׁשַמע קֹוֵלנּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִלְתִפָּלֵתנּו:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָזכֹור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך:
ָעה ַהּזֹאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך: ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְּתֵהא ַהׁשָּ

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵּפנּו:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵׁשם ָקְדֶׁשָך:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֵאי ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ַעל ִקּדּוׁש ְׁשֶמָך:

פּוְך: ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְנקֹום ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהׁשָּ
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִׁשיֵענּו:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים:

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהנֹוָרא ֶׁשִנְקָרא ָעֵלינּו:
ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָחֵננּו ַוֲעֵננּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִׁשיֵענּו:

סליחות
ַעּמֹו, ֵקל  ֲעֹונֹות  מֹוֵחל  ַּבֲחִסידּות,  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך 

ַלּפֹוְׁשִעים,  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים  ְמִחיָלה  ַמְרֶּבה  ִראׁשֹון,  ִראׁשֹון  ַמֲעִביר 
ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול. ֵקל הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר  עֶֹׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח, ֹלא 
ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה, ּוְזָכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה, ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדם ְּכמֹו 

ֶׁשָּכתּוב, ַוֵּיֶרד ד' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם, ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ד':
ַוַּיֲעבֹור ד' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ֱאֶמת ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ד' ד'  ב ֶחֶסד וֶ ם ְורַ ְך ַאַּפיִ חּום ְוַחנּון ֶארֶ ֵקל רַ
ֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ָעֹון וָ

ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה ד' טֹוב ְוַסָּלח 
ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך:

ֵאל   ְׂשרָ ָּוְׁשעּו ִמִּפיָך ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים. יִ נֹוַׁשע ַּבד' ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים. ַּגם ַהּיֹום יִ
ֲחִמים: ב ְסִליחֹות ּוַבַעל ָהרַ ִּכי ַאָּתה רַ

ִכיָנה, ֹחן ָיֹחן, ִּכי ִיְבֹחן ֵלב ָעקֹוב ְלָהִכיָנה, ַיְחִּביֵאנּו   ֵצל ָידֹו, ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהּׁשְ
קּוָמה ָנא ֱאֹלֵקינּו, עּוָּזה עּוִּזי ָנא. ד' ְלַׁשְוָעֵתנּו ַהֲאִזיָנה: 

ְׁשִמיֵענּו   ָעִני יַ ַעם  ְלִהָּוַׁשע,  ַׁשע,  יֶ ִּביִמין  ֶעְליֹון.  ְּבֵסֶתר  יֹוֵׁשב  ָסַלְחִּתי, 
ה עֹוֵזר ָלנּו:  אֹות ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו. ד' ֱהיֵ ְוֶאְביֹון. ְּבַׁשְּוֵענּו ֵאֶליָך, נֹורָ

ָלֲאָלִפים. ד' ד'   ֶחֶסד  ֹנֵצר  ֱאֶמת.  וֶ ֶחֶסד  ב  ְורַ ם.  ַאַּפיִ ְך  ֶארֶ ְוַחנּון.  חּום.  רַ ֵקל 
ֶפַׁשע. ְוַחָּטָאה. ְוַנֵּקה. ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ֹנֵׂשא ָעֹון. וָ

ה   ה. ְוִעיר ָהֱאֹלִקים ֶאְזְּכרָ אֹוִתי ָּכל ִעיר ַעל ִּתָּלּה ְּבנּויָ ה. ִּברְ ֱאֹלִקים ְוֶאֱהָמיָ
ה. ּוְבָכל ֹזאת ָאנּו ְלָקּה ְוֵעיֵנינּו ְלָקּה: ֻמְׁשֶּפֶלת ַעד ְׁשאֹול ַּתְחִּתּיָ

ַעֵּמְך ִמַּדת   ּוְבַעד  ַהִּפיִלי.  ְּתִחָנֵתנּו  קֹוֵנְך  ְוִלְפֵני  ִהְתַּגְלְּגִלי.  ָעֵלינּו  ֲחִמים  ָהרַ
ֲחִמים ַׁשֲאִלי. ִּכי ָכל ֵלָבב ַּדָּוי ְוָכל ֹראׁש ָלֳחִלי: רַ

י ְדָמעֹות ִּכי ֹלא ִנְׁשָלבֹות. ָּתַמְכִּתי   ה ֵתבֹות. ּוְבַׁשֲערֵ ְיֵתדֹוַתי ִּבְׁשֹלׁש ֶעְׂשרֵ
ּוִבְזכּות  ָּבֵאֶּלה  ֲאִני  ָּבטּוַח  ִלּבֹות.  בֹוֵחן  ְּפֵני  ִׂשיַח  ָׁשַפְכִּתי  ָלֵכן 

ְׁשֹלֶׁשת ָאבֹות: 
צֹון  ִלְהיֹות. ְיִהי רָ ְּבֹנאְדָך  ִּדְמעֹוֵתינּו  ֶׁשָּתִׂשים  ִּבְכיֹות.  ִמְּלָפֶניָך ׁשֹוֵמַע קֹול 

ּיֹות. ִּכי ְלָך ְלַבד ֵעיֵנינּו ְתלּויֹות:  ְוַתִּציֵלנּו ִמָּכל ְּגֵזרֹות ַאְכָזרִ

ַעּמֹו, ֵקל  ֲעֹונֹות  מֹוֵחל  ַּבֲחִסידּות,  ִמְתַנֵהג  ַרֲחִמים,  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך 
ַלּפֹוְׁשִעים,  ּוְסִליָחה  ְלַחָּטִאים  ְמִחיָלה  ַמְרֶּבה  ִראׁשֹון,  ִראׁשֹון  ַמֲעִביר 
ְכָרָעָתם ִּתְגמֹול. ֵקל הֹוֵריָת ָּלנּו לֹוַמר  עֶֹׂשה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבָׂשר ָורּוַח, ֹלא 
ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה, ּוְזָכר ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה, ְּכהֹוַדְעָּת ֶלָעָניו ִמֶּקֶדם ְּכמֹו 

ֶׁשָּכתּוב, ַוֵּיֶרד ד' ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם, ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ד':
ַוַּיֲעבֹור ד' ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:

ֵקל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ד' ד' 
ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו: ִּכי ַאָּתה ד' טֹוב ְוַסָּלח 
ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך:

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ד' ֱאֹלֵקינּו ד' ֶאָחד: 
ג' פעמים ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ז' פעמים ד' הּוא ָהֱאֹלִקים: 
ד' ֶמֶלְך ד' ָמָלְך ד' ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

ָאָנא ד' הֹוִׁשיָעה ָנא:
ָאָנא ד' ַהְצִליָחה ָנא:

ֲהִׁשיֵבנּו ד' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם:


