תפילת שחרית לילדי חמ"ד "אור השרון" תנובות

מודה  /אֲ נִ י לְ פָ נֶיָך מֶ לְֶך חַ י וְקַ יָם ֶ ,שהֶ חֱ ז ְַרתָ ִבי נִ ְשמָ ִתי ְבחֶ ְמלָהַ ,רבָ ה אֱמּונָתֶ ָך:
מודה ָ /
ֶ

אֲשר ִק ְד ָשנּו ְב ִמצְ ותָ יו וְצִ ּוָנּו עַ ל נְ ִטילַת י ַָדיִם:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָםֶ ,

אֲשר יָצַ ר אֶ ת הָ אָ ָדם ְבחָ כְ מָ הּ .ובָ ָרא בו נְ קָ ִבים
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָםֶ ,
בודָך ֶש ִאם יִסָ תֵ ם אֶ חָ ד מֵ הֶ ם או ִאם
נְ קָ ִבים .חֲ לּולִ ים חֲ לּולִ ים .גָלּוי ְו ָי דּועַ לִ ְפנֵי כִ סֵ א כְ ֶ
יִפָ תֵ חַ אֶ חָ ד מֵ הֶ ם אֵ י אֶ ְפ ַשר לְ ִה ְתקַ יֵם אֲ ִפּלּו ָשעָ ה אֶ חָ ת .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,רופֵ א כָל בָ ָשר
ּומַ ְפלִ יא ַלעֲשות :

הורה .אַ תָ ה ְב ָראתָ ה .אַ תָ ה יְצַ ְרתָ ה .אַ תָ ה נְ פַ ְחתָ ה ִבי .וְאַ תָ ה
אֱלוקי .נְ ָשמָ ה ֶשנָתַ תָ ִבי ְט ָ
ְמ ַש ְמ ָרה ְב ִק ְר ִבי .וְאַ תָ ה עָ ִתיד לִ ְטלָה ִממֶ נִ י ּולְ הַ חֲ זִ ָירה ִבי לֶעָ ִתיד לָבא .כָל זְ מַ ן ֶשהַ נְ ָשמָ ה
מודה אֲ נִ י לְ פָ נֶיָך ה' אֱ להַ י וֵאלהֵ י אֲ בותַ י ִרבון כָל הַ מַ ע ֲִשים .אֲ דון כָל הַ נְ ָשמות.
ְב ִק ְר ִבי ֶ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,הַ מַ חֲ זִ יר נְ ָשמות לִ ְפג ִָרים מֵ ִתים :

ַשכְ וִי ִבינָה לְ הַ ְב ִחין בֵ ין יום ּובֵ ין ָל ְילָה :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,הַ נותֵ ן ל ֶ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,פוקֵ חַ ִעו ְִרים :
אֲסּורים :
ִ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,מַ ִתיר
פּופים :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,זוקֵ ף כְ ִ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,מַ לְ ִביש עֲרֻ ִמים :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,הַ נותֵ ן ַליָעֵ ף כחַ :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,רוקַ ע הָ אָ ֶרץ עַ ל הַ מָ יִם :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,הַ מֵ כִ ין ִמצְ ע ֲֵדי גָבֶ ר :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָםֶ ,שעָ ָשה לִ י כָל צָ ְרכִ י :
בּורה :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,אוזֵר י ְִש ָראֵ ל ִבגְ ָ

בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,עוטֵ ר י ְִש ָראֵ ל ְב ִת ְפאָ ָרה :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָםֶ ,שּלא עָ ַשנִ י גוי( .האשה אומרת  -גויָה) :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָםֶ ,שּלא עָ ַשנִ י עָ בֶ ד( .האשה אומרת ִ -ש ְפחָ ה) :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָםֶ ,שּלא עָ ַשנִ י ִא ָשה :
(אשה אומרת בלי שם ומלכות  -בָ רּוְך ֶשעָ ַשנִ י כִ ְרצונו ):
ּותנּומָ ה מֵ עַ ְפעַ פָ י :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ,הַ מַ ע ֲִביר חֶ ְבלֵי ֵשנָה מֵ עֵ ינַי ְ

תורתֶ ָך .וְתַ ְד ִביקֵ נִ י ְב ִמצְ ותֶ יָך .וְאַ ל
ִיהי ָרצון ִמּלְ פָ נֶיָך ה' אֱלהַ י וֵאלהֵ י אֲ בותַ יֶ ,שתַ ְרגִ ילֵנִ י ְב ָ
ו ִ
ְת ִביאֵ נִ י לִ ֵידי חֵ ְטא .וְלא לִ ֵידי עָ ון .וְלא לִ ֵידי נִ סָ יון .וְלא לִ ֵידי ִבזָיון .וְתַ ְר ִחיקֵ נִ י ִמיֵצֶ ר הָ ָרע.
ּובכָל יום לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד
ּותנֵנִ י הַ יום ְ
וְתַ ְד ִביקֵ נִ י ְביֵצֶ ר הַ טוב .וְכוף אֶ ת יִצְ ִרי לְ ִה ְשתַ ְעבֶ ד לְָךְ .
טובים .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,גומֵ ל חֲ סָ ִדים
ּובעֵ ינֵי כָל רואַ יְ .וג ְָמלֵנִ י חֲ סָ ִדים ִ
ּולְ ַרחֲ ִמים ְבעֵ ינֶיָך ְ
טובים לְ עַ מו י ְִש ָראֵ ל :
ִ

ּובכָל יום וָיום מֵ עַ זֵי פָ נִ יםּ .ומֵ עַ זּות
י ְִהי ָרצון ִמּלְ פָ נֶיָך ה' אֱלהַ י וֵאלהֵ י אֲ בותַ י ֶשתַ צִ ילֵנִ י הַ יום ְ
ּומּלָשון הָ ָרע.
פָ נִ ים .מֵ אָ ָדם ָרעִ .מיֵצֶ ר ָרע .מֵ חָ בֵ ר ָרעִ .מ ָשכֵ ן ָרעִ .מפֶ גַע ָרע .מֵ עַ יִן הָ ָרעִ .
ּומבַ עַ ל ִדין קָ ֶשה .בֵ ין ֶשהּוא בֶ ן ְב ִריתּ .ובֵ ין ֶשאֵ ינו בֶ ן ְב ִרית :
ִמ ִדין קָ ֶשהִ .

ברכת התורה
תורה :
אֲשר ִק ְד ָשנּו ְב ִמצְ ותָ יו וְצִ ּוָנּו עַ ל ִד ְב ֵרי ָ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָםֶ ,
יפיות עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל .וְנִ ְהיֶה אֲ נ ְַחנּו
ּוב ִפ ִ
תור ְתָך ְב ִפינּו ְ
וְהַ ע ֲֵרב נָא ה' אֱלהֵ ינּו אֶ ת ִד ְב ֵרי ָ
תור ְתָך לִ ְשמָ ה .בָ רּוְך אַ תָ ה ה',
ְלומ ֵדי ָ
יודעֵ י ְשמֶ ָך ו ְ
וְצֶ אֱ צָ אֵ ינּו וְצֶ אֱ צָ אֵ י צֶ אֱ צָ אֵ ינּו ֻכּלָנּו ְ
תורה לְ עַ מו י ְִש ָראֵ ל :
הַ ְמלַמֵ ד ָ
תורתו.
אֲשר בָ חַ ר בָ נּו ִמכָל הָ עַ ִמים ְונָתַ ן לָנּו אֶ ת ָ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָםֶ ,
תורה :
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,נותֵ ן הַ ָ

משה ּלֵאמר :
ַוי ְַדבֵ ר ה' אֶ ל ֶ
ַדבֵ ר אֶ ל אַ הֲ רן וְאֶ ל בָ נָיו לֵאמר כה ְתבָ ְרכּו אֶ ת ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל .אָ מור לָהֶ ם :

יְבָ ֶרכְ ָך ה' ְוי ְִש ְמ ֶרָך :
יָאֵ ר ה' פָ נָיו אֵ לֶיָך וִיחֻ ֶנ ָך :
ִשא ה' פָ נָיו אֵ לֶיָך ְוי ֵָשם לְ ָך ָשלום :
י ָ
ְשמּו אֶ ת ְש ִמי עַ ל ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל וַאֲ נִ י אֲ בָ ְרכֵ ם:
ו ָ

ברכת ציצית לבנים
אֲשר ִק ְד ָשנּו ְב ִמצְ ותָ יו וְצִ ּוָנּו על מצוות צִ יצִ ית.
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָםֶ ,

פסוקי דזמרה
עשה
ּומקַ יֵם .בָ רּוְך ֶ
ְעשה .בָ רּוְך גוזֵר ְ
בָ רּוְך ֶשאָ מַ ר וְהָ יָה הָ עולָם .בָ רּוְך הּוא .בָ רּוְך אומֵ ר ו ֶ
אשית .בָ רּוְך ְמ ַרחֵ ם עַ ל הָ אָ ֶרץ .בָ רּוְך ְמ ַרחֵ ם עַ ל הַ ְב ִריות .בָ רּוְך ְמ ַשּלֵם ָשכָ ר טוב
ְב ֵר ִ
פודה ּומַ צִ יל .בָ רּוְך ְשמו .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' אֱ להֵ ינּו
לִ ֵיראָ יו .בָ רּוְך חַ י לָעַ ד וְקַ יָם ָלנֶצַ ח .בָ רּוְך ֶ
ּומפאָ ר ִבלְ שון חֲ ִס ָידיו ַועֲבָ ָדיו.
מֶ לְֶך הָ עולָם הָ אֵ ל אָ ב הָ ַר ְחמָ ן הַ ְמהֻ ּלָל ְבפֶ ה עַ מוְ .משֻ בָ ח ְ
ּובזְ ִמירותּ .ונְ ג ְַדלְָך ּונְ ַש ְבחָ ְךּ .ונְ פָ אֲ ָרְך.
ּוב ִש ֵירי ָדוִד עַ ְב ָדָך נְ הַ לְ לְָך ה' אֱלהֵ ינּוִ .ב ְשבָ חות ִ
ְ
ּומפאָ ר ע ֲֵדי עַ ד ְשמו
ְונ ְַמלִ יכָ ְךְ .ונַזְ כִ יר ִש ְמָך מַ לְ כֵנּו אֱלהֵ ינּו י ִָחיד חַ י הָ עול ִָמים .מֶ לְֶך ְמשֻ בָ ח ְ
הַ גָדול .בָ רּוְך אַ תָ ה ה' מֶ לְֶך ְמהֻ ּלָל בַ ִת ְשבָ חות:

יושבֵ י בֵ יתֶ ָך .עוד יְהַ לְ לּוָך סֶ לָה:
אַ ְש ֵרי ְ
אַ ְש ֵרי הָ עָ ם ֶשכָ כָה ּלו .אַ ְש ֵרי הָ עָ ם שה' אֱלהָ יו:
רומ ְמָך אֱלוהַ י הַ מֶ לְֶך .וַאֲ בָ ְרכָה ִש ְמָך לְ עולָם וָעֶ ד:
ְת ִהּלָה לְ ָדוִד אֲ ִ
ְבכָל יום אֲ בָ ְרכֶ ָך וַאֲהַ לְ לָה ִש ְמָך לְ עולָם וָעֶ ד:
ּומהֻ ּלָל ְמאד .וְלִ גְ ֻדּלָתו אֵ ין חֵ קֶ ר:
גָדול ה' ְ
ֲשיָך ּוגְ בּורתֶ יָך יַגִ ידּו:
ְשבַ ח מַ ע ֶ
דור לְ דור י ַ
הודָך .ו ְִד ְב ֵרי נִ ְפלְ אותֶ יָך אָ ִשיחָ ה:
הֲ ַדר כְ בוד ֶ
נוראותֶ יָך יאמֵ רּוּ .וגְ ֻדּל ְָתָך אֲסַ ְפ ֶרנָה:
ֶועֱזּוז ְ
טּובָך י ִַביעּו .וְצִ ְדקָ ְתָך י ְַרנֵנּו:
זֵכֶ ר ַרב ְ
חַ נּון ו ְַרחּום ה' .אֶ ֶרְך אפיים ּוגְ ָדל חָ סֶ ד:
ֲשיו:
טוב ה' לַכל .ו ְַרחֲ מָ יו עַ ל כָל מַ ע ָ
ֲשיָך .וַחֲ ִס ֶידיָך יְבָ ְרכּוכָה:
יודּוָך ה' כָל מַ ע ֶ
בּור ְתָך י ְַדבֵ רּו:
כּותָך יאמֵ רּוּ .וגְ ָ
כְ בוד מַ לְ ְ
הודיעַ לִ ְבנֵי הָ אָ ָדם גְ בּורתָ יוּ .וכְ בוד הֲ ַדר מַ לְ כּותו:
לְ ִ
כּותָך מַ לְ כּות כָל על ִָמיםּ .ומֶ ְמ ַשלְ ְתָך ְבכָל דור וָדר:
מַ לְ ְ
פּופים:
נפלִ ים .וְזוקֵ ף לְ כָל הַ כְ ִ
סומֵ ְך ה' לְ כָל הַ ְ
ְשבֵ רּו .וְאַ תָ ה נותֵ ן לָהֶ ם אֶ ת אָ כְ לָם ְב ִעתו:
עֵ ינֵי כל אֵ לֶיָך י ַ
פותֵ חַ אֶ ת י ֶָדָך ּומַ ְש ִביעַ לְ כָל חַ י ָרצון:
ֲשיו:
צַ ִדיק ה' ְבכָל ְד ָרכָ יו .וְחָ ִסיד ְבכָל מַ ע ָ
קראָ יו .לְ כָל אֲ ֶשר י ְִק ָראֻהּו בֶ אֱמֶ ת:
קָ רוב ה' לְ כָל ְ
ְיושיעֵ ם:
ֲשה .וְאֶ ת ַשוְעָ תָ ם י ְִשמַ ע ו ִ
ְרצון י ְֵראָ יו ַיע ֶ
שומֵ ר ה' אֶ ת כָל אהֲ בָ יו .וְאֵ ת כָל הָ ְר ָש ִעים י ְַש ִמיד:
ְת ִהּלַת ה' י ְַדבֶ ר ִפי וִיבָ ֵרְך כָל בָ ָשר ֵשם קָ ְדשו לְ עולָם וָעֶ ד:
וַאֲ נ ְַחנּו נְ בָ ֵרְך יָה מֵ עַ תָ ה וְעַ ד עולָם הַ לְ לּויָה:

ברכת "ישתבח" יש בה י"ג שבחים כנגד י"ג מדות.
י ְִשתַ בַ ח ִש ְמָך לָעַ ד מַ לְ כֵנּו הָ אֵ ל הַ מֶ לְֶך הַ גָדול וְהַ קָ דוש בַ ָשמַ יִם ּובָ אָ ֶרץ כִ י לְ ָך נָאֶ ה ה'
אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו לְ עולָם וָעֶ ד.
ּושבָ חָ ה( .ג) הַ ּלֵל (ד) ְוזִ ְמ ָרה( .ה) עז( .ו) ּומֶ ְמ ָשלָה( .ז) נֶצַ ח( .ח) גְ דּולָה( .ט)
(א) ִשיר (ב) ְ
ְהודאות לְ ִש ְמָך
ֻשה( .יג) ּומַ לְ כּותְ .ב ָרכות ו ָ
בּורה( .י) ְת ִהּלָה( .יא) ו ְִת ְפאֶ ֶרת( .יב) ְקד ָ
גְ ָ
הַ גָדול וְהַ קָ דושּ .ומֵ עולָם וְעַ ד עולָם אַ תָ ה אֵ ל.
הודאות .אֲ דון הַ נִ ְפלָאות.
ּומהֻ ּלָל בַ ִת ְשבָ חות .אֵ ל הַ ָ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' מֶ לְֶך ָגדול ְ
בורא כָל הַ נְ ָשמותִ .רבון כָל הַ מַ ע ֲִשים .הַ בוחֵ ר ְב ִש ֵירי זִ ְמ ָרה מֶ לְֶך אֵ ל חַ י הָ עול ִָמים אָ מֵ ן:
ֵ

קריאת שמע וברכותיה
ִשראֵ ל ה' אֱלהֵ ינּו ה' אֶ חָ ד:
ְשמַ ע י ָ

בלחש  -בָ רּוְך ֵשם כְ בוד מַ לְ כּותו לְ עולָם וָעֶ ד:

אדָך:
ּובכָל ְמ ֶ
ּובכָל נ ְַפ ְשָך ְ
וְאָ הַ ְבתָ אֵ ת ה' אֱלהֶ יָך ְבכָל לְ בָ ְבָך ְ
אֲשר אָ נכִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ יום עַ ל לְ בָ בֶ ָך:
וְהָ יּו הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ ּלֶה ֶ
ּובקּומֶ ָך:
ּוב ָשכְ ְבָך ְ
ּובלֶכְ ְתָך בַ ֶד ֶרְך ְ
ו ְִשנַנְ תָ ם לְ בָ נֶיָך ו ְִדבַ ְרתָ בָ ם ְב ִש ְב ְתָך ְבבֵ יתֶ ָך ְ
ּוק ַש ְרתָ ם לְ אות עַ ל י ֶָדָך וְהָ יּו לְ טטָ פת בֵ ין עֵ ינֶיָך:
ְ
ּוב ְשעָ ֶריָך:
ּוכְ תַ ְבתָ ם עַ ל ְמזֻזות בֵ יתֶ ָך ִ
אֲשר אָ נכִ י ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם הַ יום לְ אַ הֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱלהֵ יכֶ ם
וְהָ יָה ִאם ָשמעַ ִת ְש ְמעּו אֶ ל ִמצְ ותַ י ֶ
ּובכָל נ ְַפ ְשכֶ ם:
ּולְ עָ ְבדו ְבכָל לְ בַ ְבכֶ ם ְ
ירשָך ְויִצְ הָ ֶרָך:
יורה ּומַ לְ קוש וְאָ סַ ְפתָ ְד ָגנֶָך ו ְִת ְ
ְונָתַ ִתי ְמטַ ר אַ ְרצְ כֶם ְב ִעתו ֶ
שדָך לִ ְבהֶ ְמתֶ ָך וְאָ כַלְ תָ וְשבָ ְעתָ :
ְונָתַ ִתי עֵ שב ְב ְ
אֱלהים אֲ חֵ ִרים ו ְִה ְשתַ חֲ וִיתֶ ם לָהֶ ם:
ִה ָש ְמרּו לָכֶם פֶ ן י ְִפתֶ ה לְ בַ ְבכֶ ם וְסַ ְרתֶ ם ַועֲבַ ְדתֶ ם ִ

וְחָ ָרה אַ ף ה' בָ כֶ ם וְעָ צַ ר אֶ ת הַ ָשמַ יִם וְלא י ְִהיֶה מָ טָ ר וְהָ אֲ ָדמָ ה לא ִתתֵ ן אֶ ת יְבּולָה וַאֲ בַ ְדתֶ ם
אֲשר ה' נתֵ ן לָכֶ ם:
ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ אָ ֶרץ הַ טבָ ה ֶ
ּוק ַש ְרתֶ ם אתָ ם לְ אות עַ ל י ְֶדכֶ ם וְהָ יּו
ְשמתֶ ם אֶ ת ְדבָ ַרי אֵ ֶּל ה עַ ל לְ בַ ְבכֶם וְעַ ל נ ְַפ ְשכֶ ם ְ
ו ְ
לְ טוטָ פת בֵ ין עֵ ינֵיכֶ ם:
ּובקּומֶ ָך:
ּוב ָשכְ ְבָך ְ
ּובלֶכְ ְתָך בַ ֶד ֶרְך ְ
וְלִ מַ ְדתֶ ם אתָ ם אֶ ת ְבנֵיכֶ ם לְ ַדבֵ ר בָ ם ְב ִש ְב ְתָך ְבבֵ יתֶ ָך ְ
ּוב ְשעָ ֶריָך:
ּוכְ תַ ְבתָ ם עַ ל ְמזּוזות בֵ יתֶ ָך ִ

אֲשר נִ ְשבַ ע ה' לַאֲ בתֵ יכֶ ם לָתֵ ת לָהֶ ם כִ ימֵ י
לְ מַ עַ ן י ְִרבּו יְמֵ יכֶ ם וִימֵ י ְבנֵיכֶ ם עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה ֶ
הַ ָשמַ יִם עַ ל הָ אָ ֶרץ:

משה ּלֵאמר:
וַיאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
ִשראֵ ל וְאָ מַ ְרתָ אֲ לֵהֶ ם וְעָ שּו לָהֶ ם צִ יצִ ת עַ ל כַ נְ פֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם לְ דרתָ ם
ַדבֵ ר אֶ ל ְבנֵי י ָ
ְונ ְָתנּו עַ ל צִ יצִ ת הַ כָ נָף ְפ ִתיל ְתכֵ לֶת:
וְהָ יָה לָכֶ ם לְ צִ יצִ ת ְּור ִאיתֶ ם אתו ּוזְ כַ ְרתֶ ם אֶ ת כָל ִמצְ ות ה' ַועֲשיתֶ ם אתָ ם
אֲשר אַ תֶ ם זנִ ים אַ חֲ ֵריהֶ ם:
וְלא תָ תּורּו אַ חֲ ֵרי לְ בַ ְבכֶ ם וְאַ חֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶ ם ֶ
דשים לֵאלהֵ יכֶ ם:
לְ מַ עַ ן ִתזְ כְ רּו ַועֲשיתֶ ם אֶ ת כָל ִמצְ ותָ י ו ְִהיִיתֶ ם ְק ִ
ֵאלהים,
הוצֵאתי אֶ ְתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם לִ ְהיות לָכֶ ם ל ִ
ִ
אֲשר
אֲ נִ י ה' אֱלהֵ יכֶ ם ֶ
אֲ נִ י ה' אֱ להֵ יכֶ ם :אֱמֶ ת.
ּומתֻ קָ ן.
ְנורא .וְאַ ִדירְ .
ְויַצִ יבְ .ונָכון .וְקַ יָםְ .וי ָָשרְ .ונֶאֱמָ ן .וְאָ הּובְ .וחָ ִביבְ .ונ ְֶחמָ דְ .ונ ִָעים .ו ָ
ּומקֻ בָ ל .וְטובְ .ויָפֶ ה .הַ ָדבָ ר הַ זֶה עָ לֵינּו לְ עולָם וָעֶ ד:
ְ
ּושמו קַ יָם וְכִ ְסאו נָכון
אֱמֶ ת אֱלהֵ י עולָם מַ לְ כֵ נּו .צּור ַיעֲקב מָ גֵן י ְִשעֵ נּו .לְ דור וָדור הּוא קַ יָם ְ
ּומַ לְ כּותו וֶאֱמּונָתו לָעַ ד קַ יֶמֶ ת:
ְּודבָ ָריו חַ יִ ים וְקַ י ִָמים ְונֶאֱמָ נִ ים ְונֶחֱ מָ ִדים לָעַ ד ּולְ עולְ מֵ י עול ִָמים .עַ ל אֲ בותֵ ינּו .עָ לֵינּו וְעַ ל
בָ נֵינּו וְעַ ל דורותֵ ינּו וְעַ ל כָל דורות ז ֶַרע י ְִש ָראֵ ל עֲבָ ֶדיָך:
עַ ל הָ ִראשונִ ים וְעַ ל הָ אַ חֲ רונִ ים ָדבָ ר טוב וְקַ יָם .בֶ אֱמֶ ת ּובֶ אֱמּונָה חק וְלא ַיעֲבור:

אֱמֶ ת ֶשאַ תָ ה הּוא ה' אֱ להֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו .מַ לְ כֵנּו מֶ לְֶך אֲ בותֵ ינּו .גואֲ לֵנּו גואֵ ל אֲ בותֵ ינּו.
אֱלהים זּול ְָתָך סֶ לָה:
פודנּו ּומַ צִ ילֵנּו מֵ עולָם הּוא ְשמֶ ָך וְאֵ ין ָלנּו עוד ִ
יוצְ ֵרנּו צּור יְשּועָ תֵ נּוֵ .
ּומושיעַ לָהֶ ם וְלִ ְבנֵיהֶ ם אַ חֲ ֵריהֶ ם ְבכָל דור וָדור.
ִ
עֶ זְ ַרת אֲ בותֵ ינּו אַ תָ ה הּוא מֵ עולָם .מָ גֵן
ּומ ְשפָ טֶ יָך וְצִ ְדקָ ְתָך עַ ד אַ ְפסֵ י אָ ֶרץ:
מושבֶ ָךִ .
ְברּום עולָם ָ
ְתור ְתָך ְּודבָ ְרָך י ִָשים עַ ל לִ בו:
אֱמֶ ת אַ ְש ֵרי ִאיש ֶשיִ ְשמַ ע לְ ִמצְ ותֶ יָך .ו ָ
אֱמֶ ת ֶשאַ תָ ה הּוא אָ דון לְ עַ מֶ ָךּ .ומֶ לְֶך גִ בור ל ִָריב ִריבָ ם לְ אָ בות ּובָ נִ ים:
ּומושיעַ :
ִ
ּומבַ לְ עָ ֶדיָך אֵ ין לָנּו מֶ לְֶך גואֵ ל
אֱמֶ ת אַ תָ ה הּוא ִראשון וְאַ תָ ה הּוא אַ חֲ רוןִ .
כורָך
ּוב ְ
כוריהֶ ם הָ ַרגְ תָ ְ
אֱמֶ ת ִמ ִמצְ ַריִם גְ אַ לְ תָ נּו ה' אֱ להֵ ינּוִ .מבֵ ית עֲבָ ִדים ְפ ִדיתָ נּו .כָל ְב ֵ
י ְִש ָראֵ ל גָאַ לְ תָ ְ .ויַם סּוף לָהֶ ם בָ קַ ְעתָ ְ .וז ִֵדים ִטבַ ְעתָ  .ו ִִיד ִידים עָ ְברּו יָםַ .ויְכַסּו מַ יִם צָ ֵריהֶ ם
אֶ חָ ד מֵ הֶ ם לא נותָ ר:
ְרוממּו לָאֵ ל ְונ ְָתנּו י ְִד ִידים זְ ִמירות ִשירות ו ְִת ְשבָ חות ְב ָרכות
אֲהּובים ו ְ
ִ
עַ ל זאת ִש ְבחּו
ְנורא .מַ ְש ִפיל ג ִֵאים ע ֲֵדי אָ ֶרץ .מַ גְ ִביהַ ְשפָ לִ ים
ְהודאות לַמֶ לְֶך אֵ ל חַ י וְקַ יָםָ .רם וְנִ ָשא .גָדול ו ָ
ו ָ
פודה ֲע ָנוִים .עוזֵר ַדּלִ ים הָ עונֶה לְ עַ מו י ְִש ָראֵ ל ְבעֵ ת ַשּוְ עָ ם אֵ לָיו.
אֲס ִיריםֶ .
עַ ד מָ רום .מוצִ יא ִ
ּובנֵי י ְִש ָראֵ ל לְ ָך עָ נּו ִש ָירה ְב ִש ְמחָ ה
משה ְ
בורְךֶ .
ּומ ָ
ְת ִהּלות לָאֵ ל עֶ לְ יון גואֲ לָם בָ רּוְך הּוא ְ
ַרבָ ה וְאָ ְמרּו ֻכּלָם:
עשה פֶ לֶא:
נורא ְת ִהּלת ֵ
קדשָ .
ִמי כָמכָה בָ אֵ לִ ים ה' ִמי כָמכָה נ ְֶא ָדר בַ ֶ
ִש ָירה חֲ ָד ָשה ִש ְבחּו גְ אּולִ ים לְ ִש ְמָך הַ גָדול עַ ל ְשפַ ת הַ יָם יַחַ ד ֻכּלָם הודּו ו ְִה ְמלִ יכּו וְאָ ְמרּו:
ה' י ְִמלְך לְ עולָם וָעֶ ד:
ְונֶאֱמַ ר גואֲ לֵנּו ה' צְ בָ אות ְשמוְ .קדוש י ְִש ָראֵ ל:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,גָאַ ל י ְִש ָראֵ ל:

תפילת העמידה
ּופי יַגִ יד ְת ִהּלָתֶ ָך:
אֲ דנָיְ ,שפָ תַ י ִת ְפתָ חִ .
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו ,אֱלהֵ י אַ ְב ָרהָ ם .אֱלהֵ י יִצְ חָ ק וֵאלהֵ י ַיעֲקב .הָ אֵ ל
טובים .קונֵה הַ כל וְזוכֵ ר חַ ְס ֵדי אָ בותּ .ומֵ ִביא
נורא .אֵ ל עֶ לְ יון .גומֵ ל חֲ סָ ִדים ִ
הַ גָדול הַ גִ בור וְהַ ָ
גואֵ ל לִ ְבנֵי ְבנֵיהֶ ם לְ מַ עַ ן ְשמו ְבאַ הֲ בָ ה:
ּומושיעַ ּומָ גֵן:
ִ
מֶ לְֶך עוזֵר
בָ רּוְך אתָ ה ה' ,מָ גֵן אַ ְב ָרהָ ם:
הושיעַ :
אַ תָ ה גִ בור לְ עולָם אֲ דנָיְ .מחַ יֶה מֵ ִתים אַ תָ הַ .רב לְ ִ
מוריד הַ טָ ל:
בקיץ אומר ִ -
ֶשם:
ּומוריד הַ ג ֶ
ִ
בחורף  -מַ ִשיב הָ רּוחַ
נופלִ ים וְרופֵ א חולִ יםּ .ומַ ִתיר
ְמכַלְ כֵל חַ יִ ים ְבחֶ סֶ דְ .מחַ יֶה מֵ ִתים ְב ַרחֲ ִמים ַר ִבים .סומֵ ְך ְ
ּומי
ישנֵי עָ פָ רִ .מי כָמוָך (יבטא היטב את העי"ן) בַ עַ ל גְ בּורות ִ
ּומקַ יֵם אֱמּונָתו לִ ֵ
אֲסּוריםְ .
ִ
ּומחַ יֶה ּומַ צְ ִמיחַ יְשּועָ ה:
דומֶ ה לְָך .מֶ לְֶך מֵ ִמית ְ
ְונֶאֱמָ ן אַ תָ ה לְ הַ חֲ יות מֵ ִתים:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ְ ,מחַ יֶה הַ מֵ ִתים:

בחזרת תפילת העמידה ,ובמניין בלבד ,קוראים:
ֻשה .וְכֵ ן כָתּוב עַ ל יַד
קדש הַ ְמ ַשּלְ ִשים לְ ָך ְקד ָ
ישְך ְו ַנע ֲִריצָ ְך .כְ נעַ ם ִשיחַ סוד ַש ְרפֵ י ֶ
נ ְַק ִד ָ
נְ ִביאָ ְך .וְקָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְאָ מַ ר .קָ דוש קָ דוש קָ דוש ה' צְ בָ אותְ .מלא כָל הָ אָ ֶרץ כְ בודו:
ְאומ ִרים  -בָ רּוְך כְ בוד ה' ִמ ְמקומו:
לְ עֻמָ תָ ם ְמ ַש ְב ִחים ו ְ
ּוב ִד ְב ֵרי קָ ְד ָשְך כָתּוב לֵאמר  -י ְִמלְך ה' לְ עולָם אֱ להַ יְִך צִ יון לְ דר וָדר הַ לְ לּויָה:
ְ

דושים ְבכָל יום יְהַ לְ לּוָך סֶ לָה:
ּוק ִ
אַ תָ ה קָ דוש ו ְִש ְמָך קָ דושְ .
בָ רּוְך אַ תָ ה יהֵ וָהֵ  ,הָ אֵ ל הַ קָ דוש (בעשרת ימי תשובה אומרים  -הַ מֶ לְֶך הַ קָ דוש)

ּומלַמֵ ד לֶאֱנוש ִבינָה .וְחָ נֵנּו מֵ ִא ְתָך חָ כְ מָ ה ִבינָה ו ָָדעַ ת:
אַ תָ ה חונֵן לְ אָ ָדם ַדעַ תְ .
בָ רּוְך אַ תָ ה ה'  ,חונֵן הַ ָדעַ ת:
ֲבודתֶ ָך .וְהַ חֲ זִ ֵירנּו ִב ְתשּובָ ה ְשלֵמָ ה לְ פָ נֶיָך:
תורתֶ ָך .וְקָ ְרבֵ נּו מַ לְ כֵנּו ַלע ָ
הֲ ִשיבֵ נּו אָ ִבינּו לְ ָ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה'  ,הָ רוצֶ ה ִב ְתשּובָ ה:
ְסלַח לָנּו אָ ִבינּו כִ י חָ טָ אנּוְ .מחל לָנּו מַ לְ כֵנּו כִ י פָ ָש ְענּו .כִ י אֵ ל טוב וְסַ ּלָח אָ תָ ה:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה'  ,חַ נּון הַ מַ ְרבֶ ה לִ ְסלוחַ :
ְראֵ ה נָא ְבעָ נְ יֵנּו ו ְִריבָ ה ִריבֵ נּוּ .ומַ הֵ ר לְ גָאֳ לֵנּו גְ אֻ ּלָה ְשלֵמָ ה לְ מַ עַ ן ְשמֶ ָך .כִ י אֵ ל גואֵ ל חָ זָק
אָ תָ ה:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה'  ,גואֵ ל י ְִש ָראֵ ל:
ָשעָ ה כִ י ְת ִהּלָתֵ נּו אָ תָ ה .וְהַ ֲעלֶה אֲ רּוכָה ּומַ ְרפֵ א לְ כָל
הושיעֵ נּו וְנִ ּו ֵ
ְרפָ אֵ נּו ה' ְונ ֵָרפֵ אִ .
תַ חֲ לּואֵ ינּוּ .ולְ כָל מַ כְ אובֵ ינּו ּולְ כָל מַ כותֵ ינּו .כִ י אֵ ל רופֵ א ַר ְחמָ ן ְונֶאֱמָ ן אָ תָ ה:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה'  ,רופֵ א חולֵי עַ מו י ְִש ָראֵ ל:

ּות ִהי
ֲשי י ֵָדינּוּ .ובָ ֵרְך ְשנָתֵ נּו ְבטַ לְ לֵי ָרצון ְב ָרכָה ּונְ ָדבָ הְ .
בקיץ  -בָ ְרכֵנּו ה' אֱלהֵ ינּו ְבכָל מַ ע ֵ
ּומבָ ֵרְך
כַשנִ ים הַ טובות לִ ְב ָרכָה .כִ י אֵ ל טוב ּומֵ ִטיב אַ תָ ה ְ
ְשלום ָ
ְשבָ ע ו ָ
אַ חֲ ִריתָ ה חַ יִ ים ו ָ
הַ ָשנִ ים :בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ְ ,מבָ ֵרְך הַ ָשנִ ים:
בחורף  -בָ ֵרְך עָ לֵינּו ה' אֱלהֵ ינּו אֶ ת הַ ָשנָה הַ זאת .וְאֶ ת כָל ִמינֵי ְתבּואָ תָ ה לְ טובָ ה .וְתֵ ן טַ ל
ְשבַ ע אֶ ת הָ עו ָלם כֻּלו ִמטּובָ ְךּ .ומַ ּלֵא
ּומָ טָ ר לִ ְב ָרכָה עַ ל כָל ְפנֵי הָ אֲ ָדמָ ה .ו ְַרּוֵה ְפנֵי תֵ בֵ ל ו ַ

ּומכָל ִמינֵי
עשר מַ ְתנות י ֶָדיָךָ .ש ְמ ָרה וְהַ צִ ילָה ָשנָה זו ִמכָל ָדבָ ר ָרעִ .
י ֵָדינּו ִמ ִב ְרכותֶ יָך ּומֵ ֶ
ֲשה לָה ִת ְקוָה טובָ ה וְאַ חֲ ִרית ָשלום .חּוס ו ְַרחֵ ם עָ לֶיהָ וְעַ ל
פּורעָ נּותַ .וע ֵ
ּומכָל ִמינֵי ְ
מַ ְש ִחית ִ
ְשבָ ע
ּות ִהי אַ חֲ ִריתָ ה חַ יִ ים ו ָ
כָל ְתבּואָ תָ ה ּופֵ ירותֶ יהָ ּ .ובָ ְרכָה ְבגִ ְשמֵ י ָרצון ְב ָרכָה ּונְ ָדבָ הְ .
ּומבָ ֵרְך הַ ָשנִ ים :בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,
כַשנִ ים הַ טובות לִ ְב ָרכָ ה .כִ י אֵ ל טוב ּומֵ ִטיב אַ תָ ה ְ
ְשלוםָ .
ו ָ
ְמבָ ֵרְך הַ ָשנִ ים:

ְשא נֵס לְ קַ בֵ ץ ָגלֻיותֵ ינּו .וְקַ ְבצֵ נּו יַחַ ד מֵ אַ ְרבַ ע כַ נְ פות (יכוין
ְתקַ ע ְבשופָ ר גָדול לְ חֵ רּותֵ נּו .ו ָ
שם קדוש חב"ו) הָ אָ ֶרץ לְ אַ ְרצֵ נּו:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ְ ,מקַ בֵ ץ נִ ְדחֵ י עַ מו י ְִש ָראֵ ל:
ּומלוְך עָ לֵינּו
שופטֵ ינּו כְ בָ ִראשונָה .וְיועֲצֵ ינּו כְ בַ ְת ִחּלָה .וְהָ סֵ ר ִממֶ נּו יָגון וַאֲ נָחָ הְ .
הָ ִשיבָ ה ְ
ּוב ִמ ְשפָ ט:
ּוב ַרחֲ ִמים ְבצֶ ֶדק ְ
ְמהֵ ָרה אַ תָ ה ה' לְ בַ ְדָךְ .בחֶ סֶ ד ְ
ּומ ְשפָ ט:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה'  ,מֶ לְֶך אוהֵ ב צְ ָדקָ ה ִ
ל ִַמינִ ים ְולַמַ לְ ִשינִ ים אַ ל ְת ִהי ִת ְקוָה וְכָל הַ ז ִֵדים כְ ֶרגַע יאבֵ דּו .וְכָל אויְבֶ ָך וְכָל שונְ אֶ יָך ְמהֵ ָרה
ּותכַ ּלֵם וְתַ כְ נִ יעֵ ם ִב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינּו:
ּות ַשבֵ ר ְ
יִכָ ֵרתּוּ .ומַ לְ כּות הָ ִר ְשעָ ה ְמהֵ ָרה ְתעַ קֵ ר ְ
בָ רּוְך אַ תָ ה יָהָ וָהָ  ,שובֵ ר אוי ְִבים ּומַ כְ נִ יעַ ז ִֵדים:
יקים וְעַ ל הַ חֲ ִס ִידים וְעַ ל ְשאֵ ִרית עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָראֵ ל .וְעַ ל זִ ְקנֵיהֶ ם .וְעַ ל ְפלֵיטַ ת בֵ ית
עַ ל הַ צַ ִד ִ
בוט ִחים
סופ ֵריהֶ ם .וְעַ ל ג ֵֵרי הַ צֶ ֶדק וְעָ לֵינּו .יֶהֱ מּו נָא ַרחֲ מֶ יָך ה' אֱלהֵ ינּו וְתֵ ן ָשכָ ר טוב לְ כָל הַ ְ
ְ
ְב ִש ְמָך בֶ אֱמֶ תְ .ו ִשים חֶ לְ קֵ נּו ִעמָ הֶ םּ .ולְ עולָם לא נֵבוש כִ י ְבָך בָ טָ ְחנּו .וְעַ ל חַ ְס ְדָך הַ גָדול
בֶ אֱמֶ ת נִ ְשעָ נְ נּו:
יקים:
ּומ ְבטָ ח לַצַ ִד ִ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ִ ,מ ְשעָ ן ִ
אֲשר ִדבַ ְרתָ  .וְכִ סֵ א ָדוִד עַ ְב ְדָך ְמהֵ ָרה ְבתוכָה תָ כִ ין (יכוין
ְרּוש ַליִם ִע ְירָך כַ ֶ
ִת ְשכון ְבתוְך י ָ
ּובנֵה אותָ ה ִבנְ יַן
להתפלל על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות ע"י ארמילוס רשיעא) ְ
עולָם ִב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינּו:

ְרּוש ָליִם:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה'  ,בונֵה י ָ
אֶ ת צֶ מַ ח ָדוִד עַ ְב ְדָך ְמהֵ ָרה תַ צְ ִמיחַ וְקַ ְרנו תָ רּום ִבישּועָ תֶ ָך .כִ י לִ ישּועָ ְתָך ִקּוִ ינּו וְצִ ִפינּו כָל
הַ יום:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה'  ,מַ צְ ִמיחַ קֶ ֶרן יְשּועָ ה:

ּוב ָרצון אֶ ת ְת ִפּלָתֵ נּו.
ְשמַ ע קולֵנּו ה' אֱלהֵ ינּו .אָ ב הָ ַרחֲ מָ ן חּוס ַרחֵ ם עָ לֵינּו .וְקַ בֵ ל ְב ַרחֲ ִמים ְ
כִ י אֵ ל שומֵ עַ ְת ִפּלות וְתַ חֲ נּונִ ים אָ תָ ה:
ּושמַ ע ְת ִפּלָתֵ נּו
ּומּלְ פָ נֶיָך מַ לְ כֵנּו ֵריקָ ם אַ ל ְת ִשיבֵ נּו חָ נֵנּו ַו ֲענֵנּו ְ
ִ
כִ י אַ תָ ה שומֵ עַ ְת ִפּלַת כָל פֶ ה:
יהוָה ,שומֵ עַ ְת ִפּלָה:
בָ רּוְך אַ תָ ה ְ

ֲבודה לִ ְד ִביר בֵ יתֶ ָך .ו ְִא ֵשי
ְרצֵ ה ה' אֱלהֵ ינּו ְבעַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל וְלִ ְת ִפּלָתָ ם ְשעֵ ה .וְהָ ֵשב הָ ע ָ
ֲבודת י ְִש ָראֵ ל עַ מֶ ָך:
ּות ִהי לְ ָרצון תָ ִמיד ע ַ
ּות ִפּלָתָ ם ְמהֵ ָרה ְבאַ הֲ בָ ה ְתקַ בֵ ל ְב ָרצוןְ .
י ְִש ָראֵ ל ְ

בראש חודש ובחול המועד אומרים "יעלה ויבוא" ,ואם לא אמרו מחזירין אותו חוץ
מערבית של ליל ראש חודש:
ִשמַ ע ְויִפָ קֵ ד ְו ִיזָכֵר זִ כְ רונֵנּו וְזִ כְ רון
אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו ַי ֲעלֶה ְו יָבא ְויַגִ יעַ ְוי ֵָראֶ ה ְוי ֵָרצֶה ְוי ָ
ְרּוש ַליִם ִע ָירְך .וְזִ כְ רון מָ ִשיחַ בֶ ן ָדוִד עַ ְב ָדְך .וְזִ כְ רון כָל עַ ְמָך בֵ ית
אֲ בותֵ ינּו .זִ כְ רון י ָ
טובים ּולְ ָשלוםְ .ביום:
י ְִש ָראֵ ללְ פָ נֶיָך לִ ְפלֵיטָ ה לְ טובָ ה .לְ חֵ ן לְ חֶ סֶ ד ּולְ ַרחֲ ִמים .לְ חַ יִ ים ִ
חדש הַ זֶה:
בראש חודש  -ראש ֶ
קדש הַ זֶה:
בחול המועד פסח  -חַ ג הַ מַ צות הַ זֶהְ .ביום ִמ ְק ָרא ֶ

ְהושיעֵ נּו בו
הושיעֵ נּו .זָכְ ֵרנּו ה' אֱ להֵ ינּו בו לְ טובָ הּ .ופָ ְק ֵדנּו בו לִ ְב ָרכָה .ו ִ
לְ ַרחֵ ם בו עָ לֵינּו ּולְ ִ
ְהושיעֵ נּו כִ י אֵ לֶיָך
טוב יםִ .ב ְדבַ ר יְשּועָ ה ו ְַרחֲ ִמים .חּוס וְחָ נֵנּו וַחֲ מול ו ְַרחֵ ם עָ לֵינּו .ו ִ
לְ חַ יִ ים ִ
עֵ ינֵינּו .כִ י אֵ ל מֶ לְֶך חַ נּון ו ְַרחּום אָ תָ ה:

שּובָך לְ צִ יון ְב ַרחֲ ִמים:
וְאַ תָ ה ְב ַרחֲ מֶ יָך הָ ַר ִבים .תַ ְחפץ בָ נּו ו ְִת ְרצֵ נּו וְתֶ חֱ זֶינָה עֵ ינֵינּו ְב ְ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה'  ,הַ מַ חֲ זִ יר ְשכִ ינָתו לְ צִ יון:
צּורנּו צּור חַ יֵינּו ּומָ גֵן
מודים אֲ נ ְַחנּו לְָך ֶשאַ תָ ה הּוא ה' אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו לְ עולָם וָעֶ דֵ .
ִ
סּורים ְבי ֶָדָך .וְעַ ל
נודה לְ ָך ּונְ סַ פֵ ר ְת ִהּלָתֶ ָך .עַ ל חַ יֵינּו הַ ְמ ִ
י ְִשעֵ נּו אַ תָ ה הּוא .לְ דר וָדר ֶ
נִ ְשמותֵ ינּו הַ ְפקּודות לְָך .וְעַ ל נִ סֶ יָך ֶש ְבכָל יום ִעמָ נּו וְעַ ל נִ ְפלְ אותֶ יָך וְטובותֶ יָך ֶש ְבכָל עֵ ת.
עֶ ֶרב וָבקֶ ר וְצָ הֳ ָריִם .הַ טוב כִ י לא כָלּו ַרחֲ מֶ יָך .הַ ְמ ַרחֵ ם כִ י לא תַ מּו חֲ סָ ֶדיָך כִ י מֵ עולָם ִקּוִ ינּו
לְָך:
ַשא תָ ִמיד ִש ְמָך מַ לְ כֵ נּו לְ עולָם וָעֶ ד .וְכָל הַ חַ יִ ים יודּוָך סֶ לָה:
וְעַ ל ֻכּלָם י ְִתבָ ַרְך ְוי ְִתרומָ ם ְוי ְִתנ ֵ
וִיהַ לְ לּו וִיבָ ְרכּו אֶ ת ִש ְמָך הַ גָדול בֶ אֱמֶ ת לְ עולָם כִ י טוב .הָ אֵ ל יְשּועָ תֵ נּו וְעֶ זְ ָרתֵ נּו סֶ לָה הָ אֵ ל
הַ טוב:
בָ רּוְך אַ תָ ה ה' ,הַ טוב ִש ְמָך ּולְ ָך נָאֶ ה לְ הודות:

ּוב ָרכָה חַ יִ ים חֵ ן וָחֶ סֶ ד צְ ָדקָ ה ו ְַרחֲ ִמים עָ לֵינּו וְעַ ל כָל י ְִש ָראֵ ל עַ מֶ ָך ּובָ ְרכֵנּו
ִשים ָשלום טובָ ה ְ
תורה וְחַ יִ ים .אַ הֲ בָ ה
אָ ִבינּו ֻכּלָנּו כְ אֶ חָ ד ְבאור פָ נֶיָך כִ י ְבאור פָ נֶיָך נָתַ תָ לָנּו ה' אֱלהֵ ינּו ָ
ְשלום .וְטוב ְבעֵ ינֶיָך לְ בָ ְרכֵנּו ּולְ בָ ֵרְך אֶ ת כָל עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל
וָחֶ סֶ ד .צְ ָדקָ ה ו ְַרחֲ ִמיםְ .ב ָרכָה ו ָ
ְשלום:
ְברוב עז ו ָ
בָ רּוְך אַ תָ ה ה'  ,הַ ְמבָ ֵרְך אֶ ת עַ מו י ְִש ָראֵ ל בַ ָשלום אָ מֵ ן

אֱלהַ י .נְ צור לְ שונִ י מֵ ָרע .ו ְִש ְפתותַ י ִמ ַדבֵ ר ִמ ְרמָ הְ .ולִ ְמקַ לְ לַי נ ְַפ ִשי ִתדוםְ .ונ ְַפ ִשי כֶעָ פָ ר לַכל
תורתֶ ָך .וְאַ חֲ ֵרי ִמצְ ותֶ יָך ִת ְרדוף נ ְַפ ִשי .וְכָל הַ קָ ִמים עָ לַי לְ ָרעָ הְ .מהֵ ָרה
ִת ְהיֶהְ .פתַ ח לִ ִבי ְב ָ
תורתָ ְך.
ֲשה לְ מַ עַ ן ָ
ֲשה לְ מַ עַ ן י ְִמי ָנְך .ע ֵ
ֲשה לְ מַ עַ ן ְשמָ ְך .ע ֵ
הָ פֵ ר עֲצָ תָ ם וְקַ לְ קֵ ל מַ ְח ְשבותָ ם .ע ֵ
הושיעָ ה י ְִמינְ ָך ַו ֲענֵנִ י:
ֻשתָ ְך .לְ מַ עַ ן יֵחָ לְ צּון י ְִד ֶידיָך( .ר"ת שם יל"י) ִ
ֲשה לְ מַ עַ ן ְקד ָ
ע ֵ
צּורי וְגאֲלִ י:
י ְִהיּו לְ ָרצון ִא ְמ ֵרי ִפי וְהֶ גְ יון לִ ִבי לְ פָ נֶיָך .ה' ִ
ֲשה ָשלום עָ לֵינּו ,וְעַ ל כָל עַ מו י ְִש ָראֵ ל ו ְִא ְמרּו אָ מֵ ן:
עושה ָשלום ִב ְמרומָ יו הּוא ְב ַרחֲ מָ יו ַיע ֶ
ֶ
י ְִהי ָרצון ִמּלְ פָ נֶיָך ה' אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו ֶש ִת ְבנֶה בֵ ית הַ ִמ ְק ָדש ִב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינּו וְתֵ ן

תורתָ ְך ַלעֲשות חֻ קֵ י ְרצונְָך ּולְ עָ ְב ָדְך ְבלֵבָ ב ָשלֵם:
חֶ לְ קֵ נּו ְב ָ
עלינו לשבח
אשיתֶ .שּלא עָ ָשנּו כְ גויֵי הָ אֲ ָרצות וְלא
עָ לֵינּו לְ ַשבֵ חַ לַאֲ דון הַ כל  .לָתֵ ת גְ ֻדּלָה לְ יוצֵ ר ְב ֵר ִ
ְגורלֵנּו כְ כָל הֲ מונָםֶ .שהֵ ם ִמ ְשתַ חֲ וִים
ָשמָ נּו כְ ִמ ְש ְפחות הָ אֲ ָדמָ הֶ .שּלא ָשם חֶ לְ קֵ נּו כָהֶ ם ו ָ
יושיעַ ( .יפסיק מעט .וכשיאמר ואנחנו משתחוים יכרע
ּומ ְתפַ ּלְ לִ ים אֶ ל אֵ ל לא ִ
לָהֶ בֶ ל ו ִָריק ִ
כל גופו) .וַאֲ נ ְַחנּו ִמ ְשתַ חֲ וִים לִ ְפנֵי מֶ לְֶך מַ לְ כֵ י הַ ְמלָכִ ים הַ קָ דוש בָ רּוְך הּואֶ .שהּוא נוטֶ ה
רומים .הּוא אֱ להֵ ינּו
ּושכִ ינַת עֻזו ְבג ְָבהֵ י ְמ ִ
ּומושב יְקָ רו בַ ָשמַ יִם ִממַ עַ לְ .
ַ
ָשמַ יִם וְיוסֵ ד אָ ֶרץ.
תורהְ .וי ַָד ְעתָ הַ יום וַהֲ ֵשבותָ אֶ ל לְ בָ בֶ ָך
וְאֵ ין עוד אַ חֵ ר .אֱמֶ ת מַ לְ כֵנּו וְאֶ פֶ ס זּולָתו .כַ כָתּוב בַ ָ
אֱלהים בַ ָשמַ יִם ִממַ עַ ל וְעַ ל הָ אָ ֶרץ ִמתָ חַ ת .אֵ ין עוד:
כִ י ה' הּוא הָ ִ

עַ ל כֵ ן נְ קַ ּוֶה לְָך ה' אֱלהֵ ינּו לִ ְראות ְמהֵ ָרה ְב ִת ְפאֶ ֶרת ֻעזְָך לְ הַ ע ֲִביר גִ ּלּולִ ים ִמן הָ אָ ֶרץ
וְהָ אֱלִ ילִ ים כָ רות יִכָ ֵרתּון .לְ תַ קֵ ן עולָם ְבמַ לְ כּות ַש ַדי .וְכָל ְבנֵי בָ ָשר י ְִק ְראּו ִב ְשמֶ ָך לְ הַ ְפנות
יושבֵ י תֵ בֵ ל .כִ י לְ ָך ִתכְ ַרע כָל בֶ ֶרְך ִת ָשבַ ע כָל לָשון.
אֵ לֶיָך כָל ִר ְשעֵ י אָ ֶרץ .יַכִ ירּו ְוי ְֵדעּו כָל ְ
לְ פָ נֶיָך ה' אֱלהֵ ינּו יִכְ ְרעּו ְויִפלּו וְלִ כְ בוד ִש ְמָך יְקָ ר יִתֵ נּו .וִיקַ ְבלּו ֻכּלָם אֶ ת עול מַ לְ כּותֶ ָך.
ו ְִת ְמלוְך ֲעלֵיהֶ ם ְמהֵ ָרה לְ עולָם וָעֶ ד .כִ י הַ מַ לְ כּות ֶשּלְ ָך ִהיאּ .ולְ עולְ מֵ י עַ ד ִת ְמלוְך ְבכָבוד.
תורתָ ְך .ה' י ְִמלְך לְ עלָם וָעֶ ד:
כַ כָתּוב ְב ָ
ּושמו אֶ חָ ד:
ְונֶאֱמַ ר וְהָ יָה ה' לְ מֶ לְֶך עַ ל כָל הָ אָ ֶרץ .בַ יום הַ הּוא י ְִהיֶה ה' אֶ חָ ד ְ

יג עיקרים
דושה:
תורה הַ ְק ָ
אֲמין בֶ אֱמּונָה ְשלֵמָ ה ִב ְשלש עֶ ְש ֵרה ִעקָ ִרים ֶשל הַ ָ
הֲ ֵרי אֲ נִ י מַ ִ
א ֶ .שהַ קָ דוש בָ רּוְך הּוא מָ צּוי ּומַ ְשגִ יחַ .
ב .וְהּוא אֶ חָ ד.
ג .וְאֵ ין לו גּוף וְאֵ ין לו ְדמּות הַ גּוף.
דּומים.
ְשהּוא קַ ְדמון לְ כָל ְק ִ
ד .ו ֶ
ֲבודה לְ זּולָתו.
ה .וְאֵ ין ע ָ
ְיודעַ מַ ְח ְשבות ְבנֵי אָ ָדם.
ו .ו ֵ
משה ַרבֵ נּו עָ לָיו הַ ָשלום אֱמֶ ת.
ז ּ.ונְ בּואַ ת ֶ
יאים.
ְשהּוא אָ דון לְ כָל הַ נְ ִב ִ
ח .ו ֶ
תורה נְ תּונָה ִמן הַ ָשמַ יִם.
ְשהַ ָ
ט .ו ֶ
ְשלום.
ְשּלא ִת ְשתַ נֶה ְבשּום זְ מַ ן ,חַ ס ו ָ
י .ו ֶ
יקים.
ּומ ַשּלֵם ָשכָ ר טוב לַצַ ִד ִ
ְשהַ קָ דוש בָ רּוְך הּוא מַ עֲנִ יש ל ְָר ָש ִעים ְ
יא  .ו ֶ
ְשיָבוא מֶ לְֶך הַ מָ ִשיחַ .
יב .ו ֶ
ְשהַ מֵ ִתים ע ֲִת ִידים לְ הֵ חָ יות.
יג .ו ֶ
ֲבודתֶ ָך כָל יְמֵ י חַ יֵנּו תָ ִמיד,
י ְִהי ָרצון ִמּלְ פָ נֶיָך ה' אֱלהֵ ינּו וֵאלהֵ י אֲ בותֵ ינּו ֶשתָ כוף יִצְ ֵרנּו ַלע ָ
אָ מֵ ן כֵ ן י ְִהי ָרצון:
עשר זכירות
ֲש ָרה זְ כִ ירותֶ .שחַ יָב אָ ָדם
ּושכִ ינְ תֵ יה ,הֲ ֵרי אֲ נִ י ְמקַ יֵם ִמצְ וַת ע ָ
קּוד ָשא ְב ִריְך הּוא ְ
לְ ֵשם יִחּוד ְ
לִ זְ כר ְבכָל יום .וְאֵ ּלּו הֵ ם:
א .יְצִ יאַ ת ִמצְ ַריִם.
ב .וְהַ ַשבָ ת.
ג .וְהַ מָ ן.
ֲשה עֲמָ לֵק.
ד ּ.ומַ ע ֵ
ה ּ.ומַ עֲמַ ד הַ ר ִסינַי.
ּוב ְפ ָרט בָ עֵ גֶל.
ו ּ.ומַ ה ֶש ִה ְקצִ יפּו אֲ בותֵ ינּו לְ הַ קָ דוש בָ רּוְך הּוא בַ ִמ ְדבָ ר ִ
ּובלְ עָ ם ַלעֲשות לַאֲ בותֵ ינּו "לְ מַ עַ ן ַדעַ ת צִ ְדקות ה'" (מיכה ו ,ה).
ז ּ .ומַ ה ֶש ָיעֲצּו בָ לָק ִ
ֲשה ִמ ְריָם הַ נְ ִביאָ ה.
ח ּ.ומַ ע ֵ
ּומצְ וַת " ְוזָכַ ְרתָ אֶ ת ה' אֱלהֶ יָך כִ י הּוא הַ נתֵ ן לְ ָך כחַ ַלעֲשות חָ יִל" (דברים ח ,יח).
טִ .
ְרּוש ַליִם ִתבָ נֶה ו ְִתכונֵן ִב ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינּו אָ מֵ ן:
י ּ .וזְ כִ ַירת י ָ

