
א. אבות
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל  דֹול ַהּגִ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב, ָהֵאל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַאֲהָבה: מֹו ּבְ ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, קֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ
ים: ים, ְלַמַעְנָך ֱאלִֹהים ַחיִּ ֵסֶפר ַהַחיִּ ים, ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחיִּ ים, ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחיִּ

יַע ּוָמֵגן:  ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ
 

   

ה ה' ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ ּבָ

ב. גבורות
יַע: ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני, ְמַחיֶּה ֵמִתים ַאּתָ ַאּתָ

ל: יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּטָ ַמׁשִ
ים, סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא  ַרֲחִמים ַרּבִ ֶחֶסד ְמַחיֶּה ֵמִתים ּבְ ים ּבְ ל ַחיִּ ְמַכְלּכֵ

ַעל  ֵני ָעָפר, ִמי ָכמֹוָך ּבַ יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקיֵּם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ חֹוִלים ּוַמּתִ
בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחיֶּה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: ּגְ

ַרֲחִמים: ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחיִּ
ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים:  ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

ִתים: ה ה' ְמַחיֶּה ַהּמֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ג. קדושת השם )רבי יוחנן בן נורי(
ָלה: ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש, ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש: ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵאל ּכִ
ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל  ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדַ

יֶחָך ְוַעל ְמכֹוָנְך ְוֵהיָכָלְך: ית ָדִוד ְמׁשִ בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ִציֹּון ִמׁשְ
ָראָת,  ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱאלֵֹהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ה  ָלם ֲאֻגּדָ רּוִאים, ְוֵיָעׂשּו ּכֻ ל ַהּבְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים, ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ְוִייָראּוָך ּכָ

ְלָטן ְלָפֶניָך עֹז  ַהּשָׁ יַָּדְענּו ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ֵלם, ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ
ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך ְוׁשִ ָיְדָך ּוְגבּוָרה ּבִ ּבְ

ְתחֹון  יָך, ּוּפִ ה ִליֵרֶאיָך, ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך, ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ׂשֹון ְלִעיֶרָך, ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ׂשִ ּפֶ

ָיֵמינּו: ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך ּבִ י ְמׁשִ ָך, ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ַעְבּדֶ
ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה  ִרּנָ ִרים ַיֲעלֹזּו, ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ

ֶלת ָזדֹון  י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ן ּתִ ָעׁשָ ן ּכְ ָעׁשָ ּה ּבֶ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ּתִ
יָך,  ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה הּוא ה' ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ִמן ָהָאֶרץ: ְוִתְמלְֹך ַאּתָ

ָך,  ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ָך, ּכַ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ירּוׁשָ בֹוֶדָך, ּוּבִ ן ּכְ ּכַ ַהר ִציֹּון ִמׁשְ ּבְ
ִיְמלְֹך ה' ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִציֹּון ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: )תהלים קמ"ו, י( ָקדֹוׁש 

ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ תּוב ַוִיְגּבַ ּכָ ְלָעֶדיָך ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱאלֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ַאּתָ
ְצָדָקה: )ישעיה ה', טז( ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ ְוָהֵאל ַהּקָ

דֹוׁש: ֶלְך ַהּקָ ה ה' ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ד. מלכויות וקדושת היום )רבי עקיבא(
נּו  ִמְצֹוֶתיָך, ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו, ְורֹוַמְמּתָ ים, ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ

ת ַהזֶּה  ּבָ ַ ַאֲהָבה ֶאת יֹום )לשבת - ַהּשׁ ן ָלנּו ה' ֱאלֵֹהינּו ּבְ ּתֶ דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: ַוּתִ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ ַמְלּכֵ
ַאֲהָבה( ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת  רּוָעה )לשבת - ּבְ רֹון ַהזֶּה, ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא קֹוֶדׁש יֹום )לשבת - ִזְכרֹון( ּתְ ּכָ ְוֶאת יֹום( ַהזִּ

ִמְצָרִים:
ִחיָרֶתָך  ֵבית ּבְ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתינּו ּבְ ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ ּוִמּפְ

ָך: ׁשֶ ִמְקּדָ ָחה ּבְ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵני ַהיָּד ׁשֶ ְמָך ָעָליו ִמּפְ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ּבַ ּבַ
ים,  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָך ּבְ ׁשְ ׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ִמְקּדָ ּתָ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ל ָחי,  א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכָ ׂשֵ בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה, ְוהֹוַפע ְוִהּנָ ה ּכְ נּו, ַגּלֵ בֹודֹו: ָאִבינּו ַמְלּכֵ ל ּכְ ְוִתְבֵנהּו ְמֵהָרה ּוְתַגּדֵ

ָך  ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה, ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ֵתי ָאֶרץ: ַוֲהִביֵאנּו ְלִציֹּון ִעיְרָך ּבְ ּנֵס ִמיְַּרּכְ ין ַהּגֹוִים, ּוְנפּוצֹוֵתינּו ּכַ זּוֵרינּו ִמּבֵ ְוָקֵרב ּפְ
ִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוְסֵפי )בשבת  ִסְדָרם ּומּוָסִפים ּכְ ִמיִדים ּכְ נֹות חֹובֹוֵתינּו ּתְ ה ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרּבְ ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם, ְוׁשָ ׂשִ ּבְ

תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי  ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך, ּכְ ַאֲהָבה ּכְ ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ּבְ רֹון ַהזֶּה ַנֲעׂשֶ ּכָ ת ַהזֶּה ְו(יֹום ַהזִּ ּבָ ַ - יֹום ַהּשׁ
לּוָלה  רִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ּבְ ֵני ֶעׂשְ ִמיִמם, ּוׁשְ ָנה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ֵני ְכָבׂשִ ת ׁשְ ּבָ ַ ָאמּור: )לשבת - ּוְביֹום ַהּשׁ י ְכבֹוֶדָך ּכָ ָך, ִמּפִ ה ַעְבּדֶ מׁשֶ

ָאמּור(:  ן ַהיֹּום ּכָ ת, ְוָקְרּבַ ּבָ ן ׁשַ ּה: )ֶזה ָקְרּבַ ִמיד ְוִנְסּכָ ּתֹו ַעל עַֹלת ַהּתָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ ֶמן ְוִנְסּכֹו: עַֹלת ׁשַ ֶ ּשׁ ּבַ
רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:  ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום ּתְ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ִביִעי ּבְ ּוַבחֶֹדׁש ַהּשְׁ

יֶהם  ִמיִמם: ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ְבָעה ּתְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ּכְ ן ּבָ ר ּבֶ יֶתם עָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַלה' ּפַ ַוֲעׂשִ
ֵני ְתִמיִדים  ר ּוׁשְ ִעיִרים ְלַכּפֵ ֵני ׂשְ ִנְסּכֹו ּוׁשְ ֶבׂש ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ רִֹנים ָלָאִיל ְוִעׂשָ ֵני ֶעׂשְ ר ּוׁשְ רִֹנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לׁשָ ר ׁשְ ְמֻדּבָ ּכִ

ה ַלה': ֶ ָטם ְלֵריַח ִניחַֹח ִאּשׁ ּפָ ִמׁשְ יֶהם ּכְ ִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסּכֵ ַבד עַֹלת ַהחֶֹדׁש ּוִמְנָחָתּה ְועַֹלת ַהּתָ ִהְלָכָתם: ִמּלְ ּכְ
ת ָיִמים  ּתֹו, ֶחְמּדַ ׁשְ ִביִעי ָרִציָת ּבֹו ְוִקּדַ גּו ִמּטּוֶבָך, ּוַבּשְׁ עּו ְוִיְתַעּנְ ּבְ ם ִיׂשְ ּלָ ִביִעי, ּכֻ י ׁשְ ׁשֵ ת ְוקֹוְרֵאי עֶֹנג, ַעם ְמַקּדְ ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ )לשבת - ִיׂשְ

ית(: ה ְבֵראׁשִ אֹותֹו ָקָראָת, ֵזֶכר ְלַמֲעׂשֵ

חֹות ָהֲאָדָמה  ּפְ ִמׁשְ ָמנּו ּכְ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֹא ׂשָ נּו ּכְ ּלֹא ָעׂשָ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליֹוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינּו ְלׁשַ
יַע ַוֲאַנְחנּו  ֲחִוים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ ּתַ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוִריק ּוִמׁשְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ָכל ֲהמֹוָנם ׁשֶ ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ ם ֶחְלֵקנּו ּכָ ּלֹא ׂשָ ׁשֶ

ב  ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ ּומֹוׁשַ הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ
תֹוָרתֹו  תּוב ּבְ ּכָ נּו ֶאֶפס זּוָלתֹו ּכַ ָגְבֵהי ְמרֹוִמים הּוא ֱאלֵֹהינּו ֵאין עֹוד: ֱאֶמת ַמְלּכֵ ִכיַנת ֻעזֹּו ּבְ ַעל ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ּשָׁ ְיָקרֹו ּבַ

ַחת ֵאין עֹוד )דברים ד', לט(: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהׁשֵ
רֹות  ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ָכּ ִתְפֶאֶרת ֻעֶזָּך, ְלַהֲעִביר ִגּ ָך ה' ֱאלֵֹהינּו, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבּ ן ְנַקֶוּה ְלּ ְוַעל ֵכּ

ל  ירּו ְוֵיְדעּו ָכּ ֵעי ָאֶרץ. ַיִכּ ל ִרְשׁ ֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכּ ר ִיְקְראּו ִבְשׁ ֵני ָבָשׂ י. ְוָכל ְבּ ַדּ ַמְלכּות ַשׁ ן עֹוָלם ְבּ ֵרתּון, ְלַתֵקּ ִיָכּ
נּו,  ְמָך ְיָקר ִיֵתּ ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹולּו, ְוִלְכבֹוד ִשׁ ַבע ָכּ ׁ ָשּ ֶרְך, ִתּ ל ֶבּ ְכַרע ָכּ י ְלָך ִתּ ֵבי ֵתֵבל, ִכּ יֹוְשׁ

ְמלְֹך  ָך ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִתּ ְלּ ְלכּות ֶשׁ י ַהַמּ ם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמלֹוְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִכּ לּו ֻכָלּ ִויַקְבּ
ָכבֹוד ְבּ

תֹוָרֶתָך: )2( תּוב ּבְ ּכָ ּכַ

ה. זכרונות
ֲעלּומֹות  ל ַתּ ל ְיצּוֵרי ֶקֶדם. ְלָפֶניָך ִנְגלּו ָכּ ה עֹוָלם ּופֹוֵקד ָכּ ה זֹוֵכר ַמֲעֵשׂ ַאָתּ
ר  א ְכבֹוֶדָך ְוֵאין ִנְסָתּ ְכָחה ִלְפֵני ִכֵסּ י ֵאין ִשׁ ית. ִכּ ֵראִשׁ ְבּ ִמּ רֹות ֶשׁ ַוֲהמֹון ִנְסָתּ

 : ָךּ ל ַהְיצּור לֹא ִנְכַחד ִמֶמּ ְפָעל. ְוַגם ָכּ ל ַהִמּ ה זֹוֵכר ֶאת ָכּ ֶגד ֵעיֶניָך: ַאָתּ ִמֶנּ
ל ַהּדֹורֹות.  יט ַעד סֹוף ָכּ לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו, צֹוֶפה ּוַמִבּ ל ָגּ ַהכֹּ

ים ַוֲהמֹון  ים ַרִבּ ל רּוַח ָוָנֶפׁש. ְלִהָזֵּכר ַמֲעִשׂ ֵקד ָכּ רֹון ְלִהָפּ י ָתִביא חֹוק ִזָכּ ִכּ
ִליָת.  ָפִנים אֹוָתּה ִגּ , ּוִמְלּ זֹאת הֹוָדְעָתּ ית ָכּ ְכִלית: ֵמֵראִשׁ ִריֹּות ְלֵאין ַתּ ְבּ

ָרֵאל הּוא  י חֹק ְלִיְשׂ רֹון ְליֹום ִראׁשֹון. ִכּ יָך, ִזָכּ ת ַמֲעֶשׂ ִחַלּ ֶזה ַהיֹּום ְתּ
ִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר ֵאיזֹו ַלֶחֶרב,  ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב )תהלים פ"א, ה(: ְוַעל ַהְמּ ָפּ ִמְשׁ

יָרם  ֵקדּו ְלַהְזִכּ לֹום, ֵאיזֹו ָלָרָעב, ְוֵאיזֹו ָלּשַֹבע, ּוְבִריֹּות ּבֹו ִיָפּ ׁ ְוֵאיזֹו ַלָשּ
א.  ל ַהְיצּור ְלָפֶניָך ָבּ י ֵזֶכר ָכּ ַהיֹּום ַהֶזּה. ִכּ ֶות. ִמי לֹא ִנְפַקד ְכּ ְלַחִיּים ְוַלָמּ

בֹות ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיו  תֹו ַוֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר. ַמְחְשׁ ה ִאיׁש ּוְפֻקָדּ ַמֲעֵשׂ
י  ְך, ִכּ ץ ָבּ , ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאֶמּ ֶחָךּ ָכּ א ִיְשׁ לֹּ ֵרי ִאיׁש ֶשׁ ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש: ַאְשׁ
י ֵזֶכר  ְך: ִכּ ל ַהחֹוִסים ָבּ ְלמּו ָלֶנַצח ָכּ לּו, ְולֹא ִיָכּ ֵשׁ יָך, ְלעֹוָלם לֹא ִיָכּ דֹוְרֶשׁ
ַאֲהָבה  ם: ְוַגם ֶאת ֹנַח ְבּ ָלּ ה ֻכּ ה דֹוֵרׁש ַמֲעֵשׂ א ְוַאָתּ ים ְלָפֶניָך ָבּ ֲעִשׂ ל ַהַמּ ָכּ

ֵחת  ּבּול ְלַשׁ ֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהַמּ ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, ַבּ ְפְקֵדהּו ִבּ ָזַכְרת ַוִתּ
א ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו,  ן ִזְכרֹונֹו ָבּ ֵני רֹוַע ַמַעְלֵליֶהם. ַעל ֵכּ ר ִמְפּ ָשׂ ל ָבּ ָכּ

חֹול ַהָיּם ֵבל ְוֶצֱאָצָאיו ְכּ ַעְפרֹות ֵתּ ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ְכּ

תֹוָרֶתָך: )16( תּוב ְבּ ָכּ ַכּ

ו. שופרות
ַמִים  ׁ ם. ִמן ַהָשּ ר ִעָמּ ָך ְלַדֵבּ בֹוֶדָך ַעל ַעם ָקְדְשׁ ֲעַנן ְכּ ה ִנְגֵליָת ַבּ ַאָתּ

ּלֹו ָחל  ל ָהעֹוָלם ֻכּ ם ָכּ י טַֹהר. ַגּ ֵלּ ַעְרְפּ ם קֹוֶלָך, ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם ְבּ ַמְעָתּ ִהְשׁ
נּו ַעל ַהר ִסיַני:  לֹוְתָך ַמְלֵכּ ִהָגּ , ְבּ ָךּ ית ָחְרדּו ִמֶמּ ֵראִשׁ ֶניָך, ּוְבִריֹּות ְבּ ִמָפּ

ָך  רֹות ָקְדְשׁ ִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלָך, ְוִדְבּ ְשׁ ָך ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ַוַתּ ד ְלַעְמּ ְלַלֵמּ
קֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת, ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם  ֲהבֹות ֵאׁש. ְבּ ִמַלּ

. הֹוָפְעָתּ

תֹוָרֶתָך: )29( תּוב ְבּ ָכּ ַכּ
ה' ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד )שמות ט"ו, יח( )4(

ָרֵאל ה' ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו )במדבר כ"ג, כא( )5( ִיׂשְ ַיֲעקֹב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ ֱאַמר: לֹא ִהּבִ ְוֶנֶ

ָרֵאל )דברים ל"ג, ה'( )6( ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם ַיַחד ׁשִ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ רּון ֶמֶלְך ּבְ ֱאַמר: ַוְיִהי ִביׁשֻ ְוֶנֶ

ר ִאּתֹו  ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ל ַהַחיָּה ְוֶאת ּכָ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ּכָ ַויִּ
ִים )בראשית ח', א( )17( ָבה ַויֲַּעֵבר ֱאלִֹהים רּוַח ַעל ָהָאֶרץ ַויָּׁשֹּכּו ַהּמָ ּתֵ ּבַ

ִריתֹו ֶאת  ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַויִּ ׁשְ ֱאַמר: ַויִּ ְוֶנֶ
ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹב )שמות ב', כד( )18(

ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת  ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ ֱאַמר: ְוָזַכְרּתִ ְוֶנֶ
ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר )ויקרא כ"ו, מב( )19( ּבְ

ֵבד ַעל ָהָהר  ְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ַוְיִהי ַביֹּום ַהּשְׁ
ֲחֶנה )שמות י"ט, טז( )30( ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד ַויֱֶּחַרד ּכָ

ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו  ה ְיַדּבֵ ָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד מׁשֶ ֱאַמר: ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ ְוֶנֶ
ְבקֹול )שמות י"ט, יט( )31(  

ָֹפר ְוֶאת  יִדם ְוֵאת קֹול ַהּשׁ ּפִ ֱאַמר: ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהּלַ ְוֶנֶ
ן ַויְַּרא ָהָעם ַויָֻּנעּו ַויַַּעְמדּו ֵמָרחֹק )שמות כ' טו( )32( ָהָהר ָעׁשֵ

תּוב ֵלאֹמר: ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשׁ
ּגֹוִים )תהלים כ"ב, כט( )7(  ל ּבַ לּוָכה ּוֹמׁשֵ י ַלה' ַהּמְ ּכִ

ּמֹוט )תהלים צ"ג, א( )8(  ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' עֹז ִהְתַאזָּר ַאף ּתִ ֱאַמר: ה' ָמָלְך ּגֵ ְוֶנֶ

בֹוד ה' ִעזּּוז ְוִגּבֹור ה'  בֹוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ֱאַמר: ׂשְ ְוֶנֶ
בֹוד ה' ְצָבאֹות  בֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ׂשְ ּגִ

בֹוד ֶסָלה )תהלים כ"ד, ז-י( )9( הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

תּוב ֵלאֹמר: ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשׁ
ה ְלִנְפְלאֹוָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה' )תהלים קי"א, ד( )20( ֵזֶכר ָעׂשָ

ִריתו )תהלים קי"א, ה( )21( ֱאַמר: ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ּבְ ְוֶנֶ

רֹב ֲחָסָדו )תהלים ק"ו, מה( )22( ֵחם ּכְ ּנָ ִריתֹו ַויִּ ְזּכֹר ָלֶהם ּבְ ֱאַמר: ַויִּ ְוֶנֶ

תּוב ֵלאֹמר: ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשׁ
קֹול ׁשֹוָפר )תהלים מ"ז, ו( )33( ְתרּוָעה ה' ּבְ ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ

 

ֶלְך ה' )תהלים צ"ח, ו( )34( ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ ֱאַמר: ּבַ ְוֶנֶ

ָרֵאל הּוא  י חֹק ְלִיׂשְ נּו: ּכִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֵ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ֱאַמר: ּתִ ְוֶנֶ
ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב )תהלים פ"א, ד-ה( )35(     ּפָ ִמׁשְ

ְרִקיַע ֻעזֹּו: ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו  ָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ּבִ ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ּבְ
ֵנֶבל ְוִכּנֹור: ַהְללּוהּו  ֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ּבְ רֹב ּגְֻדלֹו: ַהְללּוהּו ּבְ ַהְללּוהּו ּכְ

ַמע ַהְללּוהּו  ים ְוֻעָגב: ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ׁשָ ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ּבְ ּבְ
ל ָיּה ַהְללּוָיה )תהלים ק"נ, א-ו( )36( ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ּכֹל ַהּנְ ּבְ

תּוב ֵלאֹמר: ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְנּ
ְלָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים )ישעיה מ"ד, ו( )10(  ָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ה' ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמּבַ ּכֹה ָאַמר ה' ֶמֶלְך ִיׂשְ

לּוָכה )עבדיה א', כא( )11(  ו ְוָהְיָתה ַלה' ַהּמְ ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִציֹּון ִלׁשְ ִעים ּבְ ֱאַמר: ְוָעלּו מֹוׁשִ ְוֶנֶ

מֹו ֶאָחד )זכריה י"ד, ט( )12(  יֹּום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ֱאַמר: ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ְוֶנֶ

תּוב ֵלאֹמר: ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְנּ
י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך  ַלם ֵלאֹמר ּכֹה ָאַמר ה' ָזַכְרּתִ ָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוׁשָ

ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה )ירמיה ב',ב( )23( ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּולָֹתִיְך ֶלְכּתֵ ַאֲהַבת ּכְ

ִרית  יֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקמֹוִתי ָלְך ּבְ ִריִתי אֹוָתְך ּבִ י ֲאִני ֶאת ּבְ ֱאַמר: ְוָזַכְרּתִ ְוֶנֶ
עֹוָלם )יחזקאל ט"ז, ס( )24(

ִרי ּבֹו ָזכֹר  י ַדּבְ י ִמּדֵ ִעים ּכִ ֲעׁשֻ יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ׁשַ ֱאַמר: ֲהֵבן ַיּקִ ְוֶנֶ
ן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה' )ירמיה ל"א,יט( )25( ֶרּנּו עֹוד ַעל ּכֵ ֶאְזּכְ

תּוב ֵלאֹמר: ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְנּ
ָמעּו  ׁשְ ְראּו ְוִכְתקַֹע ׁשֹוָפר ּתִ ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ ּכִ ל יֹׁשְ ּכָ

)ישעיה י"ח, ג( )37(

ֶאֶרץ  דֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ יֹּום ַההּוא ִיּתָ ֱאַמר: ְוָהָיה ּבַ ְוֶנֶ
ם  ָלִ ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֲחוּו ַלה' ּבְ ּתַ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהׁשְ ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ַאּשׁ

)ישעיה כ"ז, יג( )38( 

ֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך  ּשׁ ָרק ִחּצֹו ַואדָֹני ה' ּבַ ֱאַמר: ַוה' ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכּבָ ְוֶנֶ
ֵגן ַעל  ן ָתּ יָמן: ה' ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם... )זכריה ט', יד-טו( - ֵכּ ַסֲערֹות ּתֵ ּבְ

לֹוֶמך. )39( ְשׁ ָרֵאל ִבּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ

ת  ְפֻקַדּ רֹון טֹוב ְלָפֶניָך, ּוָפְקֵדנּו ִבּ ִזָכּ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ָזְכֵרנּו ְבּ
ִרית ְוֶאת  ֵמי ֶקֶדם, ּוְזָכר ָלנּו ה' ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהְבּ ֵמי ְשׁ ׁ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְשּ

ִרָיּה.  ַהר ַהֹמּ ְעָתּ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְבּ ַבּ ר ִנְשׁ בּוָעה ֲאֶשׁ ׁ ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהְשּ
י  ֵבּ נֹו ַעל ַגּ ָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ְבּ ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָך ֲעֵקָדה ֶשׁ

ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת  ן ִיְכְבּ ֵלם, ֵכּ ֵלָבב ָשׁ ַח, ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְבּ ְזֵבּ ַהִמּ
דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון  ַעְסָך ֵמָעֵלינּו ְוָיגֹולּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמדֹוֶתיָך )26(  ּוְבטּוְבָך ַהָגּ ַכּ

ָבר ֲחָלֶתָך. ְוַקֶיּם ָלנּו ה' ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהָדּ ָך ּוֵמִעיְרָך ּוֵמַאְרְצָך ּוִמַנּ ָך ֵמַעְמּ ַאְפּ
ָאמּור: י ְכבֹוֶדָך ָכּ ָך ִמִפּ ה ַעְבֶדּ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מֶשׁ נּו ְבּ ִהְבַטְחָתּ ֶשׁ

ץ  א ֵנס ְלַקֵבּ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוָשׂ ׁשֹוָפר ָגּ ַקע ְבּ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְתּ
ֵתי ָאֶרץ.  ס ִמַיְּרְכּ ֵנּ ין ַהּגֹוִים, ּוְנפּוצֹוֵתינּו ַכּ זּוֵרינּו ִמֵבּ ֻליֹּוֵתינּו, ְוָקֵרב ְפּ ָגּ

ם  ְמַחת עֹוָלם, ְוָשׁ ִשׂ ָך ְבּ ְשׁ ית ִמְקָדּ ַלִים ֵבּ ה ְוִלירּוָשׁ ִרָנּ ַוֲהִביֵאנּו ְלִציֹּון ִעיְרָך ְבּ
ְמֻצָוּה ָעֵלינּו נֹות חֹובֹוֵתינּו, ִכּ ה ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרְבּ ַנֲעֶשׂ

ָאמּור:)40( י ְכבֹוֶדָך, ָכּ ָך ִמִפּ ה ַעְבֶדּ תֹוָרֶתָך, ַעל ְיֵדי מֶשׁ ְבּ
ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד )דברים ו', ד( )13( ַמע ִיׂשְ ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ׁשְ ִרית ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ ְוָזַכְרּתִ

ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאלִֹהים ֲאִני ה' )ויקרא כ"ו, מה( )27(
ֲחֹצְצרֹת ַעל  ם ּבַ ֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ ּוְביֹום ׂשִ
רֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ה'  ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ

ֱאלֵֹהיֶכם )במדבר י', י( )41(

אֹון  ֲהַדר ְגּ יָקֶרָך ְוהֹוַפע ַבּ ל ָהָאֶרץ ִבּ א ַעל ָכּ ֵשׂ ְכבֹוֶדָך )14( ְוִהָנּ ּלֹו ִבּ ל ָהעֹוָלם ֻכּ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְמלֹוְך ַעל ָכּ
ר  ל ֲאֶשׁ ה ְיַצְרּתֹו ְויֹאַמר כֹּ י ַאָתּ ל ְיצּור ִכּ ה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ָכּ י ַאָתּ עּול ִכּ ל ָפּ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך ְוֵיַדע ָכּ ל יֹוְשׁ ֻעֶזָּך ַעל ָכּ

ָלה: )תהלים ק"ג, יט( ל ָמָשׁ כֹּ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַבּ ָמה ְבַאּפֹו ה' ֱאלֵֹהי ִיְשׂ ְנָשׁ
ֵחנּו  ְמּ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוַשׂ ְבּ תֹוָרֶתָך ַשׂ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ נּו ְבּ ֵשׁ )לשבת - ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו( ַקְדּ

ֱאֶמת  ָך ֶבּ נּו ְלָעְבְדּ ֶמָך( ְוַטֵהר ִלֵבּ י ְשׁ ֵשׁ ָרֵאל ְמַקְדּ ל ִיְשׂ ָך, ְוָינּוחּו בֹו ָכּ ת ָקְדֶשׁ ַבּ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַשׁ יׁשּוָעֶתָך )לשבת - ְוַהְנִחיֵלנּו ה' ֱאלֵֹהינּו ְבּ ִבּ
ה ֱאלִֹהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָיּם ָלַעד. י ַאָתּ ִכּ

רֹון: )15( ָרֵאל" ְויֹום ַהִזָּכּ ת ְו( ִיְשׂ ָבּ ׁ ׁש )לשבת - ַהַשּ ל ָהָאֶרץ "ְמַקֵדּ ה ה' ֶמֶלְך ַעל ָכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

א ְכבֹוֶדָך,  ְכָחה ִלְפֵני ִכֵסּ ה הּוא ֵמעֹוָלם, ְוֵאין ִשׁ חֹות ַאָתּ ָכּ ְשׁ ל ַהִנּ י זֹוֵכר ָכּ ִכּ
ר.  ְזכֹּ ַרֲחִמים ִתּ ל ַיֲעקֹב( ַהיֹּום ְבּ ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק, ְלַזְרעֹו )ֶשׁ

ִרית: )28( ה ה' זֹוֵכר ַהּבְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְך.    רּוָעה ְוֵאין ּדֹוֶמה ּלָ ה ׁשֹוֵמַע קֹול ׁשֹוָפר ּוַמֲאִזין ּתְ י ַאּתָ ּכִ

ַרֲחִמים: )42( ָרֵאל ּבְ רּוַעת ַעּמֹו ִיׂשְ ה ה' ׁשֹוֵמַע קֹול ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

תשר"ת     תש"ת     תר"ת
ֵטנּו ָאיֹום ָקדֹוׁש: ָפּ נּו ְותֹוִציא ָכאֹור ִמְשׁ ָחֵנּ ְתּ ֲעָבִדים ֵעיֵנינּו ְלָך ְתלּויֹות ַעד ֶשׁ ִנים ְוִאם ַכּ ַרֵחם ָאב ַעל ָבּ ָבִנים ַרֲחֵמנּו ְכּ ֲעָבִדים ִאם ְכּ ָבִנים ִאם ַכּ ל ְיצּוֵרי עֹוָלִמים ִאם ְכּ ט ָכּ ָפּ ְשׁ ִמּ ַהיֹּום ֲהַרת עֹוָלם ַהיֹּום ַיֲעִמיד ַבּ

ז. עבודה
ַאֲהָבה  ָתם ְבּ ָרֵאל ּוְתִפָלּ י ִיְשׂ ׁ יֶתָך ְוִאֵשּ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵבּ ֵעה ְוָהֵשׁ ָתם ְשׁ ָרֵאל ְוִלְתִפָלּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ ְרֵצה ה' ֱאלֵֹהינּו ְבּ

ָך. ָרֵאל ַעֶמּ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשׂ ָרצֹון ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ ל ְבּ ְתַקֵבּ
ַרֲחִמים.  ׁשּוְבָך ְלִציֹּון ְבּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ

ִכיָנתֹו ְלִציֹּון. ֲחִזיר ְשׁ ה ה' ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ח. הודאה
ה הּוא ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד,  ַאָתּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ
ֶתָך, ַעל  ִהָלּ ר ְתּ ָך ּוְנַסֵפּ ה הּוא ְלדֹר ָודֹר. נֹוֶדה ְלּ ֵענּו ַאָתּ צּור ַחֵיּינּו ָמֵגן ִיְשׁ
ָכל  ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ מֹוֵתינּו ַהְפּ ָיֶדיָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ַחֵיּינּו ַהְמּ
ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים.  ְבּ נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך וטובותיך ֶשׁ יֹום ִעָמּ

י ֵמעֹוָלם ִקִוּינּו  י לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ִכּ ַרֵחם ִכּ י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, וַהְמּ ַהּטֹוב ִכּ
ִמיד, ְלעֹוָלם  נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ א ִשׁ ׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ם ִיְתָבּ ָלּ ָלְך. ְוַעל ֻכּ

ָלה, ִויַהְללּו  ֵני ְבִריֶתָך. ְוכֹל ַהַחִיּים יֹודּוָך ֶסּ ל ְבּ ָוֶעד. ּוְכֹתב ְלַחִיּים טֹוִבים ָכּ
י טֹוב ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו  ֱאֶמת ְלעֹוָלם ִכּ דֹול ֶבּ ְמָך ַהָגּ ִויָבְרכּו ֶאת ִשׁ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ה ה' ַהּטֹוב ִשׁ רּוְך ַאָתּ ֶסָלה, ָהֵאל ַהּטֹוב. ָבּ

ט. שלום )ברכת כהנים(
ָרֵאל  ל ִיְשׂ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחִיּים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ים ָשׁ ִשׂ

נּו  ֶניָך ָנַתָתּ ָלּ י ְבאֹור ָפּ ֶניָך, ִכּ אֹור ָפּ נּו ְכֶאָחד ַיַחד ְבּ ָלּ ְרֵכנּו ָאִבינּו, ֻכּ ָך. ָבּ ַעֶמּ
לֹום.  ה' ֱאלֵֹהינּו, ּתֹוַרת ַחִיּים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִיּים ְוָשׁ

ָכל ֵעת ּוְבָכל  ָרֵאל. ְבּ ָך ִיְשׂ ל ַעְמּ ְוטֹוב ִיְהֶיה ְבֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָכּ
לֹום. רֹוב עֹז ְוָשׁ לֹוֶמָך ְבּ ְשׁ ָעה ִבּ ָשׁ

לֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ּוְגֵזרֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות  ָרָכה ְוָשׁ ֵסֶפר ַחִיּים, ְבּ ְבּ
לֹום.  ָרֵאל, ְלַחִיּים טֹוִבים ּוְלָשׁ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ֵתב ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמּ ִנָזֵּכר ְוִנָכּ

לֹום. ׁ ָשּ ָרֵאל ַבּ ָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ה' ַהְמּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ם.  ְבָתּ ִבים ָעַלי ְלָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַשׁ ִמים ְוַהחֹוְשׁ י. ְוָכל ַהָקּ ף ַנְפִשׁ ְרדֹּ תֹוָרֶתָך, ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ִתּ י ְבּ ַתח ִלִבּ ְהֶיה, ְפּ ל ִתּ ָעָפר ַלכֹּ י ֶכּ ום, ְוַנְפִשׁ י ִתדֹּ ר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁ ֵבּ ָפַתי ִמַדּ י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי )תהלים י"ט, טו( ֱאלַֹהי, ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע, ּוְשׂ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ׁ ה ַהָשּ י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי )תהלים י"ט, טו(. עֶֹשׂ יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ ֶתָך,  ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. הֹוִשׁ ה ְלַמַען ְקֻדּשָׁ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעֵשׂ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעֵשׂ ֶמָך, ֲעֵשׂ ה ְלַמַען ְשׁ ֲעֵשׂ

ִנים ַקְדֹמִניֹּות. )מלאכי ג', ד( יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ם ִכּ ָ ְלִ ה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ ִנים ַקְדמֹוִניֹּות. ְוָעְרָבה ַלָ יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ִיְרָאה ִכּ ם ַנֲעָבְדָך ְבּ תֹוָרֶתָך. ְוָשׁ ָיֵמינּו ְוַתן ֶחְלֵקנּו ְבּ ְמֵהָרה ְבּ ׁש ִבּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֶנה ֵבּ ִיָּבּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
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