
 מ"ד "אור השרון" תנובות ח תפילת שחרית לילדי  

 

 :ֶשֶהֱחַזְרָת ִבי ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה, ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך  ,מוֶדה / מוָדה / ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים 

 

 :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים 

 

ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְבָחְכָמה. ּוָבָרא בו ְנָקִבים  

דּוַע ִלְפֵני ִכֵסא ְכבוֶדָך ֶשִאם ִיָסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם או ִאם  ְנָקִבים. ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. ָגלּוי ְויָ 

ִיָפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם ֵאי ֶאְפַשר ְלִהְתַקֵים ֲאִפּלּו ָשָעה ֶאָחת. ָברּוְך ַאָתה ה', רוֵפא ָכל ָבָשר  

  :ּוַמְפִליא ַלֲעשות 

 

. ַאָתה ְיַצְרָתה. ַאָתה ְנַפְחָתה ִבי. ְוַאָתה  י. ְנָשָמה ֶשָנַתָת ִבי ְטהוָרה. ַאָתה ְבָראָתה ק ו ֱאל 

ְמַשְמָרה ְבִקְרִבי. ְוַאָתה ָעִתיד ִלְטָלה ִמֶמִני ּוְלַהֲחִזיָרה ִבי ֶלָעִתיד ָלבא. ָכל ְזַמן ֶשַהְנָשָמה  

ֲעִשים. ֲאדון ָכל ַהְנָשמות.  ְבִקְרִבי מוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי ִרבון ָכל ַהמַ 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ַהַמֲחִזיר ְנָשמות ִלְפָגִרים ֵמִתים 

 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ַהנוֵתן ַלֶשְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵבין יום ּוֵבין ָלְיָלה 

  :וֵקַח ִעְוִרים ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, פ 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ַמִתיר ֲאסּוִרים 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, זוֵקף ְכפּוִפים 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ַמְלִביש ֲעֻרִמים 

  :עוָלם, ַהנוֵתן ַלָיֵעף כחַ ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָ 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, רוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמִים 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ַהֵמִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֶשָעָשה ִלי ָכל ָצְרִכי 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, אוֵזר ִיְשָרֵאל ִבְגבּוָרה 



  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, עוֵטר ִיְשָרֵאל ְבִתְפָאָרה 

  :גוָיה(   - ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֶשּלא ָעַשִני גוי. )האשה אומרת  

  :ִשְפָחה(   - ָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֶשּלא ָעַשִני ָעֶבד. )האשה אומרת  ָברּוְך אַ 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֶשּלא ָעַשִני ִאָשה 

  :(ָברּוְך ֶשָעַשִני ִכְרצונו   - אשה אומרת בלי שם ומלכות  )

  :עוָלם, ַהַמֲעִביר ֶחְבֵלי ֵשָנה ֵמֵעיַני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָפי ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָ 

 

ִויִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי, ֶשַתְרִגיֵלִני ְבתוָרֶתָך. ְוַתְדִביֵקִני ְבִמְצוֶתיָך. ְוַאל  

. ְולא ִליֵדי ִבָזיון. ְוַתְרִחיֵקִני ִמֵיֶצר ָהָרע.  ְתִביֵאִני ִליֵדי ֵחְטא. ְולא ִליֵדי ָעון. ְולא ִליֵדי ִנָסיון 

ְוַתְדִביֵקִני ְבֵיֶצר ַהטוב. ְוכוף ֶאת ִיְצִרי ְלִהְשַתְעֶבד ָלְך. ּוְתֵנִני ַהיום ּוְבָכל יום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד  

ְך ַאָתה ה', גוֵמל ֲחָסִדים  ּוְלַרֲחִמים ְבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רוַאי. ְוָגְמֵלִני ֲחָסִדים טוִבים. ָברּו 

  :טוִבים ְלַעמו ִיְשָרֵאל 

 

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבוַתי ֶשַתִציֵלִני ַהיום ּוְבָכל יום ָויום ֵמַעֵזי ָפִנים. ּוֵמַעזּות  

. ֵמַעִין ָהָרע. ּוִמָּלשון ָהָרע.  ָפִנים. ֵמָאָדם ָרע. ִמֵיֶצר ָרע. ֵמָחֵבר ָרע. ִמָשֵכן ָרע. ִמֶפַגע ָרע 

  :ִמִדין ָקֶשה. ּוִמַבַעל ִדין ָקֶשה. ֵבין ֶשהּוא ֶבן ְבִרית. ּוֵבין ֶשֵאינו ֶבן ְבִרית 

 

 ברכת התורה 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִדְבֵרי תוָרה 

ְוַהֲעֵרב ָנא ה' ֱאלֵהינּו ֶאת ִדְבֵרי תוָרְתָך ְבִפינּו ּוְבִפיִפיות ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל. ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו  

ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ֻכָּלנּו יוְדֵעי ְשֶמָך ְולוְמֵדי תוָרְתָך ִלְשָמה. ָברּוְך ַאָתה ה',  

  :מו ִיְשָרֵאל ַהְמַלֵמד תוָרה ְלעַ 

ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶשר ָבַחר ָבנּו ִמָכל ָהַעִמים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת תוָרתו.  

  :ָברּוְך ַאָתה ה', נוֵתן ַהתוָרה 

 

  



 

  :ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶשה ֵּלאמר 

  :ְבֵני ִיְשָרֵאל. ָאמור ָלֶהם   ַדֵבר ֶאל ַאֲהרן ְוֶאל ָבָניו ֵלאמר כה ְתָבְרכּו ֶאת 

 

  :ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְשְמֶרָך 

  :ָיֵאר ה' ָפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנךָ 

  :ִיָשא ה' ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָשלום 

 :ְוָשמּו ֶאת ְשִמי ַעל ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם 

 

 ברכת ציצית לבנים 

 . ת ִציִצי ת  על מצוו ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו  

 

 ה פסוקי דזמר 

ָברּוְך ֶשָאַמר ְוָהָיה ָהעוָלם. ָברּוְך הּוא. ָברּוְך אוֵמר ְועֶשה. ָברּוְך גוֵזר ּוְמַקֵים. ָברּוְך עֶשה  

ְבֵראִשית. ָברּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ. ָברּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְבִריות. ָברּוְך ְמַשֵּלם ָשָכר טוב  

ָים ָלֶנַצח. ָברּוְך פוֶדה ּוַמִציל. ָברּוְך ְשמו. ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאלֵהינּו  ִליֵרָאיו. ָברּוְך ַחי ָלַעד ְוקַ 

ֶמֶלְך ָהעוָלם ָהֵאל ָאב ָהַרְחָמן ַהְמֻהָּלל ְבֶפה ַעמו. ְמֻשָבח ּוְמפָאר ִבְלשון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו.  

ָבחות ּוִבְזִמירות. ּוְנַגְדָלְך ּוְנַשְבָחְך. ּוְנָפֲאָרְך.  ּוְבִשיֵרי ָדִוד ַעְבָדָך ְנַהְלָלְך ה' ֱאלֵהינּו. ִבְש 

ְוַנְמִליָכְך. ְוַנְזִכיר ִשְמָך ַמְלֵכנּו ֱאלֵהינּו ָיִחיד ַחי ָהעוָלִמים. ֶמֶלְך ְמֻשָבח ּוְמפָאר ֲעֵדי ַעד ְשמו  

 :ַהָגדול. ָברּוְך ַאָתה ה' ֶמֶלְך ְמֻהָּלל ַבִתְשָבחות 

 

  



 :ֵרי יוְשֵבי ֵביֶתָך. עוד ְיַהְללּוָך ֶסָלה ַאְש 
 

 :ַאְשֵרי ָהָעם ֶשָכָכה ּלו. ַאְשֵרי ָהָעם שה' ֱאלָהיו 

 :ְתִהָּלה ְלָדִוד ֲארוִמְמָך ֱאלוַהי ַהֶמֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ִשְמָך ְלעוָלם ָוֶעד 

 :ְבָכל יום ֲאָבְרֶכָך ַוֲאַהְלָלה ִשְמָך ְלעוָלם ָוֶעד 

 :ָגדול ה' ּוְמֻהָּלל ְמאד. ְוִלְגֻדָּלתו ֵאין ֵחֶקר 

 :דור ְלדור ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך ּוְגבּורֶתיָך ַיִגידּו 

 :ְכבוד הוֶדָך. ְוִדְבֵרי ִנְפְלאוֶתיָך ָאִשיָחה   ֲהַדר 

 :ֶוֱעזּוז נוְראוֶתיָך יאֵמרּו. ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְפֶרָנה 

 :ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִביעּו. ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵננּו 

 :ַחנּון ְוַרחּום ה'. ֶאֶרְך אפיים ּוְגָדל ָחֶסד 

 :טוב ה' ַלכל. ְוַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו 

 :יודּוָך ה' ָכל ַמֲעֶשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה 

 :ְכבוד ַמְלכּוְתָך יאֵמרּו. ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵברּו 

 :ְלהוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְגבּורָתיו. ּוְכבוד ֲהַדר ַמְלכּותו 

 :ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכל עָלִמים. ּוֶמְמַשְלְתָך ְבָכל דור ָודר 

 :ַהנְפִלים. ְוזוֵקף ְלָכל ַהְכפּוִפים  ָכל סוֵמְך ה' לְ 

 :ֵעיֵני כל ֵאֶליָך ְיַשֵברּו. ְוַאָתה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִעתו 

 :פוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצון 

 :ַצִדיק ה' ְבָכל ְדָרָכיו. ְוָחִסיד ְבָכל ַמֲעָשיו 

 :ֶשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת ָקרוב ה' ְלָכל קְרָאיו. ְלָכל אֲ 

 :ַיֲעֶשה. ְוֶאת ַשְוָעָתם ִיְשַמע ְויוִשיֵעם  ְרצון ְיֵרָאיו 

 :שוֵמר ה' ֶאת ָכל אֲהָביו. ְוֵאת ָכל ָהְרָשִעים ַיְשִמיד 

 :ְתִהַּלת ה' ְיַדֶבר ִפי ִויָבֵרְך ָכל ָבָשר ֵשם ָקְדשו ְלעוָלם ָוֶעד 

 :ֵמַעָתה ְוַעד עוָלם ַהְללּוָיה   ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיה



 .ברכת "ישתבח" יש בה י"ג שבחים כנגד י"ג מדות 

ִיְשַתַבח ִשְמָך ָלַעד ַמְלֵכנּו ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָגדול ְוַהָקדוש ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ ִכי ְלָך ָנֶאה ה'  

 .ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד 

ִזְמָרה. )ה( עז. )ו( ּוֶמְמָשָלה. )ז( ֶנַצח. )ח( ְגדּוָלה. )ט(  )א( ִשיר )ב( ּוְשָבָחה. )ג( ַהֵּלל )ד( וְ 

ְגבּוָרה. )י( ְתִהָּלה. )יא( ְוִתְפֶאֶרת. )יב( ְקֻדָשה. )יג( ּוַמְלכּות. ְבָרכות ְוהוָדאות ְלִשְמָך  

 .ַהָגדול ְוַהָקדוש. ּוֵמעוָלם ְוַעד עוָלם ַאָתה ֵאל 

 דול ּוְמֻהָּלל ַבִתְשָבחות. ֵאל ַההוָדאות. ֲאדון ַהִנְפָלאות.  ָברּוְך ַאָתה ה' ֶמֶלְך גָ 

 :בוֵרא ָכל ַהְנָשמות. ִרבון ָכל ַהַמֲעִשים. ַהבוֵחר ְבִשיֵרי ִזְמָרה ֶמֶלְך ֵאל ַחי ָהעוָלִמים ָאֵמן 

 

 ת שמע וברכותיה א קרי 

 :ְשַמע ִישָרֵאל ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד 

 

 :ְלעוָלם ָוֶעד  ָברּוְך ֵשם ְכבוד ַמְלכּותו  - בלחש 

 

 :ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמאֶדָך  ְוָאַהְבָת ֵאת ה' ֱאלֶהיָך

 :ְוָהיּו ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶשר ָאנִכי ְמַצְּוָך ַהיום ַעל ְלָבֶבָך 

 :ֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך ְוִשַנְנָתם ְלָבֶניָך ְוִדַבְרָת ָבם ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבדֶ 

 :ּוְקַשְרָתם ְלאות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָטפת ֵבין ֵעיֶניָך 

 :ּוְכַתְבָתם ַעל ְמזֻזות ֵביֶתָך ּוִבְשָעֶריָך 

ֲאֶשר ָאנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיום ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֵהיֶכם   י ְוָהָיה ִאם ָשמַע ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצותַ 

 :ְלָעְבדו ְבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכם ּו 

 :ְוָנַתִתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבִעתו יוֶרה ּוַמְלקוש ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך ְוִתירְשָך ְוִיְצָהֶרָך 

 :ְוָנַתִתי ֵעשב ְבשְדָך ִלְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלָת ְושָבְעתָ 

 :ְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְשַתֲחִויֶתם ָלֶהם ִהָשְמרּו ָלֶכם ֶפן ִיְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוסַ 



ְוָחָרה ַאף ה' ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָשַמִים ְולא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא ִתֵתן ֶאת ְיבּוָלה ַוֲאַבְדֶתם  

 :ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהטָבה ֲאֶשר ה' נֵתן ָלֶכם 

ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְשֶכם ּוְקַשְרֶתם אָתם ְלאות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו  ְושְמֶתם ֶאת ְדָבַרי ֵאּלֶ 

 :ְלטוָטפת ֵבין ֵעיֵניֶכם 

 :ְוִלַמְדֶתם אָתם ֶאת ְבֵניֶכם ְלַדֵבר ָבם ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך 

 :יֶתָך ּוִבְשָעֶריָך ּוְכַתְבָתם ַעל ְמזּוזות בֵ 

 

ְלַמַען ִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשַבע ה' ַלֲאבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִכיֵמי  

 :ַהָשַמִים ַעל ָהָאֶרץ 

 

 :ַויאֶמר ה' ֶאל מֶשה ֵּלאמר 

 ַעל ַכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדרָתם   ת ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִישָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ְוָעשּו ָלֶהם ִציצִ 

 :ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָכָנף ְפִתיל ְתֵכֶלת 

 ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אתו ּוְזַכְרֶתם ֶאת ָכל ִמְצות ה' ַוֲעשיֶתם אָתם  

 :ְולא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשר ַאֶתם זִנים ַאֲחֵריֶהם 

 :ְלַמַען ִתְזְכרּו ַוֲעשיֶתם ֶאת ָכל ִמְצוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִשים ֵלאלֵהיֶכם 

 ֲאִני ה' ֱאלֵהיֶכם ֲאֶשר הוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיות ָלֶכם ֵלאלִהים, 

 .ֲאִני ה' ֱאלֵהיֶכם: ֱאֶמת   

ָחִביב. ְוֶנְחָמד. ְוָנִעים. ְונוָרא. ְוַאִדיר. ּוְמֻתָקן.  ְוַיִציב. ְוָנכון. ְוַקָים. ְוָיָשר. ְוֶנֱאָמן. ְוָאהּוב. וְ 

 :ּוְמֻקָבל. ְוטוב. ְוָיֶפה. ַהָדָבר ַהֶזה ָעֵלינּו ְלעוָלם ָוֶעד 

ֱאֶמת ֱאלֵהי עוָלם ַמְלֵכנּו. צּור ַיֲעקב ָמֵגן ִיְשֵענּו. ְלדור ָודור הּוא ַקָים ּוְשמו ַקָים ְוִכְסאו ָנכון  

 :ֶוֱאמּוָנתו ָלַעד ַקֶיֶמת   ּוַמְלכּותו 

ּוְדָבָריו ַחִיים ְוַקָיִמים ְוֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד ּוְלעוְלֵמי עוָלִמים. ַעל ֲאבוֵתינּו. ָעֵלינּו ְוַעל  

 :ָבֵנינּו ְוַעל דורוֵתינּו ְוַעל ָכל דורות ֶזַרע ִיְשָרֵאל ֲעָבֶדיָך 

 :ָבר טוב ְוַקָים. ֶבֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה חק ְולא ַיֲעבור ַעל ָהִראשוִנים ְוַעל ָהַאֲחרוִנים דָ 



ֱאֶמת ֶשַאָתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ַמְלֵכנּו ֶמֶלְך ֲאבוֵתינּו. גוֲאֵלנּו גוֵאל ֲאבוֵתינּו.  

 :נּו עוד ֱאלִהים זּוָלְתָך ֶסָלה יוְצֵרנּו צּור ְישּוָעֵתנּו. פוֵדנּו ּוַמִציֵלנּו ֵמעוָלם הּוא ְשֶמָך ְוֵאין לָ 

ֶעְזַרת ֲאבוֵתינּו ַאָתה הּוא ֵמעוָלם. ָמֵגן ּומוִשיַע ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ְבָכל דור ָודור.  

 :ְברּום עוָלם מוָשֶבָך. ּוִמְשָפֶטיָך ְוִצְדָקְתָך ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ 

 :ָך. ְותוָרְתָך ּוְדָבְרָך ָיִשים ַעל ִלבו ֱאֶמת ַאְשֵרי ִאיש ֶשִיְשַמע ְלִמְצוֶתי 

 :ֱאֶמת ֶשַאָתה הּוא ָאדון ְלַעֶמָך. ּוֶמֶלְך ִגבור ָלִריב ִריָבם ְלָאבות ּוָבִנים 

 :ֱאֶמת ַאָתה הּוא ִראשון ְוַאָתה הּוא ַאֲחרון. ּוִמַבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך גוֵאל ּומוִשיעַ 

ַאְלָתנּו ה' ֱאלֵהינּו. ִמֵבית ֲעָבִדים ְפִדיָתנּו. ָכל ְבכוֵריֶהם ָהַרְגָת ּוְבכוְרָך  ֱאֶמת ִמִמְצַרִים גְ 

ִיְשָרֵאל ָגַאְלָת. ְוַים סּוף ָלֶהם ָבַקְעָת. ְוֵזִדים ִטַבְעָת. ִויִדיִדים ָעְברּו ָים. ַוְיַכסּו ַמִים ָצֵריֶהם  

 :ֶאָחד ֵמֶהם לא נוָתר 

ַעל זאת ִשְבחּו ֲאהּוִבים ְורוְממּו ָלֵאל ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמירות ִשירות ְוִתְשָבחות ְבָרכות  

ְוהוָדאות ַלֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָים. ָרם ְוִנָשא. ָגדול ְונוָרא. ַמְשִפיל ֵגִאים ֲעֵדי ָאֶרץ. ַמְגִביַה ְשָפִלים  

פוֶדה ֲעָנִוים. עוֵזר ַדִּלים ָהעוֶנה ְלַעמו ִיְשָרֵאל ְבֵעת ַשְּוָעם ֵאָליו.  ַעד ָמרום. מוִציא ֲאִסיִרים.  

ְתִהּלות ָלֵאל ֶעְליון גוֲאָלם ָברּוְך הּוא ּוְמבוָרְך. מֶשה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ְלָך ָענּו ִשיָרה ְבִשְמָחה  

 :ַרָבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם 

 :ָכה ֶנְאָדר ַבקֶדש. נוָרא ְתִהּלת עֵשה ֶפֶלא ִמי ָכמָכה ָבֵאִלים ה' ִמי ָכמ 

 :ִשיָרה ֲחָדָשה ִשְבחּו ְגאּוִלים ְלִשְמָך ַהָגדול ַעל ְשַפת ַהָים ַיַחד ֻכָּלם הודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו 

 :ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד 

 :ְוֶנֱאַמר גוֲאֵלנּו ה' ְצָבאות ְשמו. ְקדוש ִיְשָרֵאל 

 :רּוְך ַאָתה ה', ָגַאל ִיְשָרֵאל בָ 

  



 תפילת העמידה 

 :ֲאדָני, ְשָפַתי ִתְפָתח. ּוִפי ַיִגיד ְתִהָּלֶתָך 

ֲעקב. ָהֵאל  ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֱאלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאלֵהי ִיְצָחק ֵואלֵהי יַ 

ַהָגדול ַהִגבור ְוַהנוָרא. ֵאל ֶעְליון. גוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. קוֵנה ַהכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא  

 :גוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְשמו ְבַאֲהָבה 

 :ֶמֶלְך עוֵזר ּומוִשיַע ּוָמֵגן 

 :ָברּוְך אָתה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם 

 :ור ְלעוָלם ֲאדָני. ְמַחֶיה ֵמִתים ַאָתה. ַרב ְלהוִשיעַ ַאָתה ִגב 

 :מוִריד ַהָטל   -בקיץ אומר  

 :ַמִשיב ָהרּוַח ּומוִריד ַהֶגֶשם   - בחורף  

ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד. ְמַחֶיה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים. סוֵמְך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים. ּוַמִתיר  

ֵים ֱאמּוָנתו ִליֵשֵני ָעָפר. ִמי ָכמוָך )יבטא היטב את העי"ן( ַבַעל ְגבּורות ּוִמי  ֲאסּוִרים. ּוְמקַ 

 :דוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוַמְצִמיַח ְישּוָעה 

 :ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיות ֵמִתים 

 :ָברּוְך ַאָתה ה' , ְמַחֶיה ַהֵמִתים 

  

 :ד, קוראים בחזרת תפילת העמידה, ובמניין בלב 

ַנְקִדיָשְך ְוַנֲעִריָצְך. ְכנַעם ִשיַח סוד ַשְרֵפי קֶדש ַהְמַשְּלִשים ְלָך ְקֻדָשה. ְוֵכן ָכתּוב ַעל ַיד  

 :ְנִביָאְך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר. ָקדוש ָקדוש ָקדוש ה' ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְכבודו 

 :ָברּוְך ְכבוד ה' ִמְמקומו   -ִרים  ְלֻעָמָתם ְמַשְבִחים ְואוְמ 

 :ִיְמלְך ה' ְלעוָלם ֱאלַהִיְך ִציון ְלדר ָודר ַהְללּוָיה   -ּוְבִדְבֵרי ָקְדָשְך ָכתּוב ֵלאמר  
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 :ַאָתה ָקדוש ְוִשְמָך ָקדוש. ּוְקדוִשים ְבָכל יום ְיַהְללּוָך ֶסָלה 

 ַהֶמֶלְך ַהָקדוש(   - ָברּוְך ַאָתה יֵהָוֵה , ָהֵאל ַהָקדוש )בעשרת ימי תשובה אומרים  

  

 :יָנה ָוָדַעת ַאָתה חוֵנן ְלָאָדם ַדַעת. ּוְמַלֵמד ֶלֱאנוש ִביָנה. ְוָחֵננּו ֵמִאְתָך ָחְכָמה בִ 

 :ָברּוְך ַאָתה ה' , חוֵנן ַהָדַעת 

 :ֲהִשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתוָרֶתָך. ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵכנּו ַלֲעבוָדֶתָך. ְוַהֲחִזיֵרנּו ִבְתשּוָבה ְשֵלָמה ְלָפֶניָך 

 :ָברּוְך ַאָתה ה' , ָהרוֶצה ִבְתשּוָבה 

 :ּו ַמְלֵכנּו ִכי ָפָשְענּו. ִכי ֵאל טוב ְוַסָּלח ָאָתה ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכי ָחָטאנּו. ְמחל ָלנ 

 :ָברּוְך ַאָתה ה' , ַחנּון ַהַמְרֶבה ִלְסלוחַ 

ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְגֻאָּלה ְשֵלָמה ְלַמַען ְשֶמָך. ִכי ֵאל גוֵאל ָחָזק  

 :ָאָתה 

 :' , גוֵאל ִיְשָרֵאל ָברּוְך ַאָתה ה 

ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא. הוִשיֵענּו ְוִנָּוֵשָעה ִכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָתה. ְוַהֲעֶלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵפא ְלָכל  

 :ַתֲחלּוֵאינּו. ּוְלָכל ַמְכאוֵבינּו ּוְלָכל ַמכוֵתינּו. ִכי ֵאל רוֵפא ַרְחָמן ְוֶנֱאָמן ָאָתה 

 :וֵפא חוֵלי ַעמו ִיְשָרֵאל ָברּוְך ַאָתה ה' , ר 

  

ָבְרֵכנּו ה' ֱאלֵהינּו ְבָכל ַמֲעֵשי ָיֵדינּו. ּוָבֵרְך ְשָנֵתנּו ְבַטְלֵלי ָרצון ְבָרָכה ּוְנָדָבה. ּוְתִהי   - בקיץ 

ֵרְך  ַאֲחִריָתה ַחִיים ְוָשָבע ְוָשלום ַכָשִנים ַהטובות ִלְבָרָכה. ִכי ֵאל טוב ּוֵמִטיב ַאָתה ּוְמבָ 

 :ָברּוְך ַאָתה ה' , ְמָבֵרְך ַהָשִנים  ַהָשִנים: 

ָבֵרְך ָעֵלינּו ה' ֱאלֵהינּו ֶאת ַהָשָנה ַהזאת. ְוֶאת ָכל ִמיֵני ְתבּוָאָתה ְלטוָבה. ְוֵתן ַטל   - בחורף 

ם ֻכּלו ִמטּוָבְך. ּוַמֵּלא  ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ָכל ְפֵני ָהֲאָדָמה. ְוַרֵּוה ְפֵני ֵתֵבל ְוַשַבע ֶאת ָהעולָ 



ָיֵדינּו ִמִבְרכוֶתיָך ּוֵמעֶשר ַמְתנות ָיֶדיָך. ָשְמָרה ְוַהִציָלה ָשָנה זו ִמָכל ָדָבר ָרע. ּוִמָכל ִמיֵני  

ְוַעל    ַמְשִחית ּוִמָכל ִמיֵני פּוְרָענּות. ַוֲעֵשה ָלה ִתְקָוה טוָבה ְוַאֲחִרית ָשלום. חּוס ְוַרֵחם ָעֶליהָ 

ָכל ְתבּוָאָתה ּוֵפירוֶתיָה. ּוָבְרָכה ְבִגְשֵמי ָרצון ְבָרָכה ּוְנָדָבה. ּוְתִהי ַאֲחִריָתה ַחִיים ְוָשָבע  

ְוָשלום. ַכָשִנים ַהטובות ִלְבָרָכה. ִכי ֵאל טוב ּוֵמִטיב ַאָתה ּוְמָבֵרְך ַהָשִנים: ָברּוְך ַאָתה ה' ,  

 :ים ְמָבֵרְך ַהָשנִ 

  

ְתַקע ְבשוָפר ָגדול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוָשא ֵנס ְלַקֵבץ ָגֻליוֵתינּו. ְוַקְבֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרַבע ַכְנפות )יכוין  

 :שם קדוש חב"ו( ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו 

 :ָברּוְך ַאָתה ה' , ְמַקֵבץ ִנְדֵחי ַעמו ִיְשָרֵאל 

ַוֲאָנָחה. ּוְמלוְך ָעֵלינּו   ְויוֲעֵצינּו ְכַבְתִחָּלה. ְוָהֵסר ִמֶמנּו ָיגון ָהִשיָבה שוְפֵטינּו ְכָבִראשוָנה.  

 :ְמֵהָרה ַאָתה ה' ְלַבְדָך. ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ְבֶצֶדק ּוְבִמְשָפט 

 :ָברּוְך ַאָתה ה' , ֶמֶלְך אוֵהב ְצָדָקה ּוִמְשָפט 

ְוָכל שוְנֶאיָך ְמֵהָרה   ָוה ְוָכל ַהֵזִדים ְכֶרַגע יאֵבדּו. ְוָכל אוְיֶבָך ַלִמיִנים ְוַלַמְלִשיִנים ַאל ְתִהי ִתקְ 

 :ִיָכֵרתּו. ּוַמְלכּות ָהִרְשָעה ְמֵהָרה ְתַעֵקר ּוְתַשֵבר ּוְתַכֵּלם ְוַתְכִניֵעם ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו 

 :ָברּוְך ַאָתה ָיָהָוָה , שוֵבר אוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים 

ַעל ַהַצִדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ְשֵאִרית ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל. ְוַעל ִזְקֵניֶהם. ְוַעל ְפֵליַטת ֵבית  

סוְפֵריֶהם. ְוַעל ֵגֵרי ַהֶצֶדק ְוָעֵלינּו. ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ה' ֱאלֵהינּו ְוֵתן ָשָכר טוב ְלָכל ַהבוְטִחים  

ִשים ֶחְלֵקנּו ִעָמֶהם. ּוְלעוָלם לא ֵנבוש ִכי ְבָך ָבָטְחנּו. ְוַעל ַחְסְדָך ַהָגדול  ְבִשְמָך ֶבֱאֶמת. וְ 

 :ֶבֱאֶמת ִנְשָעְננּו 

 :ָברּוְך ַאָתה ה' , ִמְשָען ּוִמְבָטח ַלַצִדיִקים 

ָך ְמֵהָרה ְבתוָכה ָתִכין )יכוין  ִתְשכון ְבתוְך ְירּוָשַלִים ִעיְרָך ַכֲאֶשר ִדַבְרָת. ְוִכֵסא ָדִוד ַעְבְד 

בן יוסף שיחיה ולא ימות ע"י ארמילוס רשיעא( ּוְבֵנה אוָתה ִבְנַין   משיח  להתפלל על 

 :עוָלם ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו 
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 :ָברּוְך ַאָתה ה' , בוֵנה ְירּוָשָלִים 

ָכל    ֶאת ֶצַמח ָדִוד ַעְבְדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ְוַקְרנו ָתרּום ִבישּוָעֶתָך. ִכי ִלישּוָעְתָך ִקִּוינּו ְוִצִפינּו 

 :ַהיום 

 :ָברּוְך ַאָתה ה' , ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְישּוָעה 

  

ְשַמע קוֵלנּו ה' ֱאלֵהינּו. ָאב ָהַרֲחָמן חּוס ַרֵחם ָעֵלינּו. ְוַקֵבל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְתִפָּלֵתנּו.  

 :ִכי ֵאל שוֵמַע ְתִפּלות ְוַתֲחנּוִנים ָאָתה 

 ָקם ַאל ְתִשיֵבנּו ָחֵננּו ַוֲעֵננּו ּוְשַמע ְתִפָּלֵתנּו ּוִמְּלָפֶניָך ַמְלֵכנּו ֵרי 

 :ִכי ַאָתה שוֵמַע ְתִפַּלת ָכל ֶפה 

 :ָברּוְך ַאָתה יְהָוה, שוֵמַע ְתִפָּלה 

  

י  ְרֵצה ה' ֱאלֵהינּו ְבַעְמָך ִיְשָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְשֵעה. ְוָהֵשב ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ֵביֶתָך. ְוִאשֵ 

 :ִיְשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְבַאֲהָבה ְתַקֵבל ְבָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ָתִמיד ֲעבוַדת ִיְשָרֵאל ַעֶמָך 

  

אומרים "יעלה ויבוא", ואם לא אמרו מחזירין אותו חוץ   בראש חודש ובחול המועד 

 :מערבית של ליל ראש חודש 

ָיבא ְוַיִגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשַמע ְוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרוֵננּו ְוִזְכרון  ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַיֲעֶלה וְ 

ֲאבוֵתינּו. ִזְכרון ְירּוָשַלִים ִעיָרְך. ְוִזְכרון ָמִשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבָדְך. ְוִזְכרון ָכל ַעְמָך ֵבית  

 :ֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחִיים טוִבים ּוְלָשלום. ְביום ִיְשָרֵאלְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטוָבה. ְלֵחן ְלחֶ 

 :ראש חֶדש ַהֶזה   - בראש חודש  

 :ַחג ַהַמצות ַהֶזה. ְביום ִמְקָרא קֶדש ַהֶזה  - פסח  בחול המועד 
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ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו בו ְלטוָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה. ְוהוִשיֵענּו בו  הוִשיֵענּו.  ְלַרֵחם בו ָעֵלינּו ּולְ 

ים. ִבְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵננּו ַוֲחמול ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוהוִשיֵענּו ִכי ֵאֶליָך  ְלַחִיים טובִ 

 :ֵעיֵנינּו. ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה 

  

 :ִציון ְבַרֲחִמים ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים. ַתְחפץ ָבנּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך לְ 

 :ָברּוְך ַאָתה ה' , ַהַמֲחִזיר ְשִכיָנתו ְלִציון 

מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשַאָתה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחֵיינּו ּוָמֵגן  

ָך. ַעל ַחֵיינּו ַהְמסּוִרים ְבָיֶדָך. ְוַעל  ִיְשֵענּו ַאָתה הּוא. ְלדר ָודר נוֶדה ְלָך ּוְנַסֵפר ְתִהָּלתֶ 

ִנְשמוֵתינּו ַהְפקּודות ָלְך. ְוַעל ִנֶסיָך ֶשְבָכל יום ִעָמנּו ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ֶשְבָכל ֵעת.  

 ִכי ֵמעוָלם ִקִּוינּו  ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהטוב ִכי לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ַהְמַרֵחם ִכי לא ַתמּו ֲחָסֶדיָך 

 :ָלְך 

 :ְוַעל ֻכָּלם ִיְתָבַרְך ְוִיְתרוָמם ְוִיְתַנֵשא ָתִמיד ִשְמָך ַמְלֵכנּו ְלעוָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִיים יודּוָך ֶסָלה 

ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִשְמָך ַהָגדול ֶבֱאֶמת ְלעוָלם ִכי טוב. ָהֵאל ְישּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה ָהֵאל  

 :ַהטוב 

 :ָברּוְך ַאָתה ה', ַהטוב ִשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות 

  

נּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ַעֶמָך ּוָבְרֵכנּו  ִשים ָשלום טוָבה ּוְבָרָכה ַחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלי 

ָאִבינּו ֻכָּלנּו ְכֶאָחד ְבאור ָפֶניָך ִכי ְבאור ָפֶניָך ָנַתָת ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו תוָרה ְוַחִיים. ַאֲהָבה  

ָכל ַעְמָך ִיְשָרֵאל  ָוֶחֶסד. ְצָדָקה ְוַרֲחִמים. ְבָרָכה ְוָשלום. ְוטוב ְבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת  

 :ְברוב עז ְוָשלום 

 ָברּוְך ַאָתה ה' , ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעמו ִיְשָרֵאל ַבָשלום ָאֵמן 

  



ִלְמַקְלַלי ַנְפִשי ִתדום. ְוַנְפִשי ֶכָעָפר ַלכל  ֱאלַהי. ְנצור ְלשוִני ֵמָרע. ְוִשְפתוַתי ִמַדֵבר ִמְרָמה. וְ 

ִתְהֶיה. ְפַתח ִלִבי ְבתוָרֶתָך. ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶתיָך ִתְרדוף ַנְפִשי. ְוָכל ַהָקִמים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה  

ְך. ֲעֵשה ְלַמַען תוָרָתְך.  ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְשבוָתם. ֲעֵשה ְלַמַען ְשָמְך. ֲעֵשה ְלַמַען ְיִמינָ 

 :ֲעֵשה ְלַמַען ְקֻדָשָתְך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. )ר"ת שם יל"י( הוִשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני 

 :ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִבי ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֲאִלי 

 :ִבְמרוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשלום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכל ַעמו ִיְשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן עוֶשה ָשלום  

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ֶשִתְבֶנה ֵבית ַהִמְקָדש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן  

 :י ְרצוָנְך ּוְלָעְבָדְך ְבֵלָבב ָשֵלםֶחְלֵקנּו ְבתוָרָתְך ַלֲעשות ֻחקֵ 

 עלינו לשבח 
 

ָלֵתת ְגֻדָּלה ְליוֵצר ְבֵראִשית. ֶשּלא ָעָשנּו ְכגוֵיי ָהֲאָרצות ְולא   .ָעֵלינּו ְלַשֵבַח ַלֲאדון ַהכל 

ָשָמנּו ְכִמְשְפחות ָהֲאָדָמה. ֶשּלא ָשם ֶחְלֵקנּו ָכֶהם ְוגוָרֵלנּו ְכָכל ֲהמוָנם. ֶשֵהם ִמְשַתֲחִוים  

וכשיאמר ואנחנו משתחוים יכרע  ָלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַפְּלִלים ֶאל ֵאל לא יוִשיַע. )יפסיק מעט.  

כל גופו(. ַוֲאַנְחנּו ִמְשַתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא. ֶשהּוא נוֶטה  

ָשַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ. ּומוַשב ְיָקרו ַבָשַמִים ִמַמַעל. ּוְשִכיַנת ֻעזו ְבָגְבֵהי ְמרוִמים. הּוא ֱאלֵהינּו  

ְוֵאין עוד ַאֵחר. ֱאֶמת ַמְלֵכנּו ְוֶאֶפס זּוָלתו. ַכָכתּוב ַבתוָרה. ְוָיַדְעָת ַהיום ַוֲהֵשבוָת ֶאל ְלָבֶבָך  

 :ִכי ה' הּוא ָהֱאלִהים ַבָשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת. ֵאין עוד 

 

ֶאֶרת ֻעָזְך ְלַהֲעִביר ִגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ  ִלְראות ְמֵהָרה ְבִתפְ  ַעל ֵכן ְנַקֶּוה ָלְך ה' ֱאלֵהינּו 

ְוָהֱאִליִלים ָכרות ִיָכֵרתּון. ְלַתֵקן עוָלם ְבַמְלכּות ַשַדי. ְוָכל ְבֵני ָבָשר ִיְקְראּו ִבְשֶמָך ְלַהְפנות  

ע ָכל ֶבֶרְך ִתָשַבע ָכל ָלשון.  ֵאֶליָך ָכל ִרְשֵעי ָאֶרץ. ַיִכירּו ְוֵיְדעּו ָכל יוְשֵבי ֵתֵבל. ִכי ְלָך ִתְכַר 

ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיפלּו ְוִלְכבוד ִשְמָך ְיָקר ִיֵתנּו. ִויַקְבלּו ֻכָּלם ֶאת עול ַמְלכּוֶתָך.  

ְבָכבוד.    ְוִתְמלוְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעוָלם ָוֶעד. ִכי ַהַמְלכּות ֶשְּלָך ִהיא. ּוְלעוְלֵמי ַעד ִתְמלוְך 

 :ַכָכתּוב ְבתוָרָתְך. ה' ִיְמלְך ְלעָלם ָוֶעד 

 :ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ. ַביום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשמו ֶאָחד 
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 עשר זכירות 

ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיה, ֲהֵרי ֲאִני ְמַקֵים ִמְצַות ֲעָשָרה ְזִכירות. ֶשַחָיב ָאָדם  ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא  

 :ִלְזכר ְבָכל יום. ְוֵאּלּו ֵהם 

 .ְיִציַאת ִמְצַרִים  .א 

 .ְוַהַשָבת  .ב 

 .ְוַהָמן  .ג 

 .ּוַמֲעֵשה ֲעָמֵלק  .ד 

 .ּוַמֲעַמד ַהר ִסיַני  .ה 

 .בוֵתינּו ְלַהָקדוש ָברּוְך הּוא ַבִמְדָבר ּוִבְפָרט ָבֵעֶגל ּוַמה ֶשִהְקִציפּו אֲ  .ו 

 .ּוַמה ֶשָיֲעצּו ָבָלק ּוִבְלָעם ַלֲעשות ַלֲאבוֵתינּו "ְלַמַען ַדַעת ִצְדקות ה'" )מיכה ו, ה(  .ז 

 .ּוַמֲעֵשה ִמְרָים ַהְנִביָאה  .ח 

 .ּוִמְצַות "ְוָזַכְרָת ֶאת ה' ֱאלֶהיָך ִכי הּוא ַהנֵתן ְלָך כַח ַלֲעשות ָחִיל" )דברים ח, יח(  .ט 

 :ּוְזִכיַרת ְירּוָשַלִים ִתָבֶנה ְוִתכוֵנן ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן  .י 


