
 
 .נוסח אשכנז תפלת מנחה

 תפלת מנחה:
ְּתִהָּלה ְלָדִוד. ֲארֹוִמְמָך  ֱאלָֹהיו: ֲאדָֹניַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו. ַאְׁשֵרי ָהָעם ׁש ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך. עֹוד ְיַהְללּוָך ֶּסָלה:

ּוְמֻהָּלל ְמאֹד.  ֲאדָֹניָּגדֹול  ְרֶכָּך. ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:ְּבָכל יֹום ֲאבָ  ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:
ֶוֱעזּוז  ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך. ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶֹתיָך ָאִׂשיָחה: ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך. ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו: ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר:

 . ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד:ֲאדָֹניַחּנּון ְוַרחּום  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו. ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּננּו: ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרָּנה: נֹוְראֶֹתיָך יֹאֵמרּו.
בֹוד ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו. ּכְ  ָּכל ַמֲעֶׂשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: ֲאדָֹנייֹודּוָך  ַלּכֹל. ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: ֲאדָֹניטֹוב 

ְּבָכל  ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים. ּוֶמְמַׁשְלְּתךָ  ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּורָֹתיו. ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו:
 ְּבִעּתֹו: ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו. ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ים:ְלָכל ַהּנְֹפִלים. ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְּכפּוִפ  ֲאדָֹניסֹוֵמְך  ּדֹור ָודֹר:

ְלָכל קְֹרָאיו. ְלכֹל  ֲאדָֹניְּבָכל ְּדָרָכיו. ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו: ָקרֹוב  ֲאדָֹניַצִּדיק  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:
ִעים ֶאת ָּכל אֲֹהָביו. ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁש  ֲאדָֹניׁשֹוֵמר  ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה. ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: ת:ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאמֶ 

 ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה:ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ  ְיַדֶּבר ִּפי. ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֲאדָֹניְּתִהַּלת  ַיְׁשִמיד:
 חצי קדיש:

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן  ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן:
ה ְוִיְתַהָּלל ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעּלֶ  ָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. ִיְתָּבַרךְ ֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּולְ יְ  ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

 . ְוִאְמרּו ָאֵמן:ְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמאְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. ְלֵעָּלא (בעשי"ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל) ִמן ָּכל ִּב 
 ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך: ֶאְקָרא, ָהבּו גֶֹדל ֵלאלֵֹהינּו: ֲאדָֹניִּכי ֵׁשם 

ּנֹוָרא ֵאל ֵהי ַאְבָרָהם. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק. ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוהַ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱאלֹ ֲאדָֹניָּברּוְך ַאָּתה 
ֶמֶלְך   ְּבַאֲהָבה:ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל. ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו

  . ָמֵגן ַאְבָרָהם:ֲאדָֹניָּברּוְך ַאָּתה  ּוָמֵגן: עֹוֵזר ּומֹוִׁשיעַ 
ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד. ְמַחֶּיה ֵמִתים  מֹוִריד ַהָּטל: -בקיץ  ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני. ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע:

בּורֹות ּוִמי ִּתיר ֲאסּוִרים. ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ַּבַעל ּגְ ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים. ְורֹוֵפא חֹוִלים ּומַ 
 . ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:ֲאדָֹניָּברּוְך ַאָּתה  ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: דֹוֶמה ָּלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:

 ְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְּללּוָך ֶּסָלה:ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁש 
 קדושה בחזרת הש"ץ:

ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש.  -קו"ח  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ָּבעֹוָלם. ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום. ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך:
ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך  -חזן  ִמְּמקֹומֹו: ֲאדָֹניָּברּוְך ְּכבֹוד  -קו"ח  ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך יֹאֵמרּו: -חזן  ְצָבאֹות. ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו: ָניֲאדָֹקדֹוׁש 

ְקִּדיׁש. דֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלָך ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך נַ לְ  -לחזן  ְלעֹוָלם. ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר. ַהְללּוָיּה: ֲאדָֹניִיְמלְֹך  -קו"ח  ָּכתּוב ֵלאמֹר:
 ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָּתה: ְוִׁשְבֲחָך ֱאלֵֹהינּו ִמִּפינּו לֹא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ֵאל ֶמֶלךְ 

רּוְך ָחֵּננּו ֵמִאְּתָך ֵדָעה ִּביָנה ְוַהְׂשֵּכל. ּבָ  ֵּמד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה:ַאָּתה חֹוֵנן ְלָאָדם ַּדַעת. ּוְמלַ  . ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש:ֲאדָֹניָּברּוְך ַאָּתה 
ֵלָמה ְלָפֶניָך. ָּברּוְך ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך. ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁש  . חֹוֵנן ַהָּדַעת:ֲאדָֹניַאָּתה 
ָּתה. ָּברּוְך ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִּכי ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלֵּכנּו ִּכי ָפָׁשְענּו. ִּכי מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ָא ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה: .ֲאדָֹניַאָּתה 
ָך. ִּכי ּגֹוֵאל ָחָזק ָאָּתה. ָּברּוְך ְרֵאה ְבָעְנֵינּו. ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשמֶ  . ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלַֹח:ֲאדָֹניַאָּתה 
ֵלָמה ְלָכל ְוֵנָרֵפא. הֹוִׁשיֵענּו ְוִנָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה. ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְׁש  ֲאדָֹניְרָפֵאנּו  . ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל:ֲאדָֹניַאָּתה 

הרוצה להתפלל בעד החולה  . רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:ֲאדָֹנירּוְך ַאָּתה ְוַרֲחָמן ָאָּתה. ּבָ  ַמּכֹוֵתינּו. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא ֶנֱאָמן
ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי. ֶׁשִּתְׁשַלח ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִמן ַהָּׁשַמִים. ְרפּוַאת ֲאדָֹניְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך  יאמר כאן תחינה זו:

ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני  ֲאדָֹניָּבֵרְך ָעֵלינּו  אל מלך וכו': חֹוֶלה (פב"פ) ְּבתֹוְך ְׁשָאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל:ַהּגּוף לְ 
ִנים ַהּטֹובֹות. ָּברּוְך ַאָּתה ְּבָרָכה) ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְוַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבּה. ּוָבֵרְך ְׁשָנֵתנּו ַּכָּׁש  -בקיץ ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. ְוֵתן (

 ְנפֹות ָהָאֶרץ. ָּברּוךְ ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיֹוֵתינּו. ְוַקְּבֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרַּבע ּכַ  . ְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים:ֲאדָֹני
ן ַוֲאָנָחה. יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה. ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגֹוָהִׁש  . ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:ֲאדָֹניַאָּתה 

 . ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט:ֲאדָֹניְלַבְּדָך ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ְוַצְּדֵקנּו ַּבִמְׁשָּפט. ָּברּוְך ַאָּתה  ֲאדָֹניּוְמלְֹך ָעֵלינּו ַאָּתה 
 ְמֵהָרה ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּברַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה. ְוָכל ָהִרְׁשָעה ְּכֶרַגע ּתֹאֵבד. ְוָכל אֹוְיֵבי ַעְּמָך ְמֵהָרה ִיָּכֵרתּו. ְוַהֵזִדים וְ 

ְקֵני ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים. ְוַעל זִ  ִדים:. ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע זֵ ֲאדָֹניּוְתַמֵּגר ְוַתְכִניַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה 
ֱאלֵֹהינּו. ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל  ֲאדָֹני ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל ְּפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם. ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק. ְוָעֵלינּו. ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיךָ 

. ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ֲאדָֹניֵקנּו ִעָּמֶהם ְלעֹוָלם ְולֹא ֵנבֹוׁש ִּכי ְבָך ָבָטְחנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת. ְוִׂשים ֶחלְ 
ן עֹוָלם. ְּבָיֵמינּו ִּבְניַ  ְוִלירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב. ְוִתְׁשּכֹן ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ַלַּצִּדיִקים:

רּום ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח. ְוַקְרנֹו ּתָ  . ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים:ֲאדָֹניָּברּוְך ַאָּתה  ְוִכֵּסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין:
ֱאלֵֹהינּו חּוס  ֲאדָֹניְׁשַמע קֹוֵלנּו.  ֶקֶרן ְיׁשּוָעה: . ַמְצִמיחַ ֲאדָֹניִּביׁשּוָעֶתָך. ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום. ָּברּוְך ַאָּתה 

 ָפֶניָך ַמְלֵּכנּו. ֵריָקם ַאלְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו. ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאָּתה. ּוִמּלְ 
ֱאלֵֹהינּו ְּבַעְּמָך  ֲאדָֹניְרֵצה  . ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה:ֲאדָֹניִפַּלת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּת  ְּתִׁשיֵבנּו:

ַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון. ִיְׂשָרֵאל ְוִבְתִפָּלָתם ְׁשֵעה. ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתָך. ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם. ְמֵהָרה ְּב 
 ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך:



 זה: בחול המועד אומרים
ן ָּדִוד נּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו. ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ּבֶ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִּגיַע. ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע. ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹונֵ 

טֹוִבים  . ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְלָפֶניָך. ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה. ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחִּייםַעְבֶּדָך. ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשךָ 
ּוס יֵענּו בֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁש  ֲאדָֹניַהֶּזה. ָזְכֵרנּו  ַחג ַהֻּסּכֹות: ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום:

 ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו. ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:
 ֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:. ַהּמַ ֲאדָֹניָּברּוְך ַאָּתה  ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים:

א ְלדֹור ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. צּור ַחֵּיינּו. ָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּו ֲאדָֹנימֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָׁשַאָּתה הּוא 
ִעָּמנּו.  ָך. ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך. ְוַעל ִנֶּסיָך ֶׁשְּבָכל יֹוםנֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָידֶ  ָודֹור:

ֶדיָך. ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתּמּו ֲחסָ  ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶׁשְּבָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים:
 ְך:ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו לָ 

 מודים דרבנן:
ְמָך ַהָּגדֹול ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱאלֵֹהי ָכל ָּבָׂשר. יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית. ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁש  ֲאדָֹנימֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָׁשַאָּתה הּוא 

 ֶנָך. ּוְלָעְבְדָך ְּבֵלָבבּו ּוְתַקְּיֵמנּו. ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשָך. ִלְׁשמֹור ֻחֶּקיָך. ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוְוַהָּקדֹוׁש. ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ְוִקַּיְמָּתנּו. ֵּכן ְּתַחֵּינ
 ָׁשֵלם. ַעל ֶׁשֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך. ָּברּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות:

ֱאֶמת. ְוכֹל ַהַחִּיים יֹודּוָך ֶּסָלה. ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִׁשְמָך ּבֶ  ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:
 . ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ֲאדָֹניָּברּוְך ַאָּתה  ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה:ָהאֵ 

ת ֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך אֶ ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָּתִׂשים ְלעֹוָלם ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהָּׁשלֹום ְוטֹוב ִיְהֶיה ְּבֵעי
 לֹום:. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּׁש ֲאדָֹניָּברּוְך ַאָּתה  ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמָך. ְּברֹב עֹז ְוָׁשלֹום:

 צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ֲאדָֹניִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך. 
ַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָך. צֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹם. ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכֹל ִּתְהֶיה. ְּפ ֱאלַֹהי. נְ 

ה ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך. ֲעֵׂש  ָּתם:ּוְבְִמְצֹוֶתיָך ִּתְרּדֹף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשבְ 
(קבלת תענית)  ְנָך ַוֲעֵנִני:ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה ְיִמי

ִּבְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעֶׂשה  (בעשי"ת ַהָּׁשלֹום)עֶֹׂשה ָׁשלֹום  ִרי ְוגֹוֲאִלי:צּו ֲאדָֹניִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך. 
 ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְוָׁשם  . ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך:ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ֲאדָֹניְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 
ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים. ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים  ֲאדָֹני ְוָעְרָבה לַ  ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמֹוִניֹות:

 ַקְדמֹוִניֹות:
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן  ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן:ִיְתַּגַּדל 

ֶּלה ְוִיְתַהָּלל ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתעַ  ַמָּיא:ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעלְ 
 יָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:ֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמ ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. ְלֵעָּלא (בעשי"ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא וְ 

ל ָּכל ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְועַ  ִּתְתַקַּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:
 ם (בעשי"ת ַהָּׁשלֹום) ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:עֹוֶׂשה ָׁשלֹו ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָמה. ָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאדָ ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל. ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית. ֶׁשּלֹא ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות. ְולֹא ָׂש 
ַוֲאַנְחנּו  ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ָלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשיַע: ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם:

ב ּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ. ּומֹוַׁש ֶׁשה ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:
תֹוָרתֹו. הּוא ֱאלֵֹהינּו ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו. ֶאֶפס זּוָלתֹו. ַּכָּכתּוב ְּב  ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל. ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים:

 הּוא ָהֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת. ֵאין עֹוד: דָֹניאֲ ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך. ִּכי 
ת ִיָּכֵרתּון. ֱאלֵֹהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך. ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ. ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹו ֲאדָֹניַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך 

ֵתֵבל. ִּכי  עּו ָּכל יֹוְׁשֵביּות ַׁשַּדי. ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִּכירּו ְוֵידְ ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכ
ל ְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו. ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֱֹאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו. ְוִלְכבֹוד ִׁש  ֲאדָֹניְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך. ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך 

ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך.  ַמְלכּוֶתָך. ְוִתְמלְֹך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמלְֹך ְּבָכבֹוד.
 ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד: ֲאדָֹניְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  ָניֲאדְֹוֶנֱאַמר. ְוָהָיה  ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֲאדָֹני

ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני  ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר. ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום. ִּכי ִעָּמנּו ֵאל: ַאל ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתאֹם ּוִמּׁשַֹאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתבֹא:
  ָבה ֲאִני ֶאְסּבֹל. ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט:הּוא. ְוַעד ֵׂשי

 קדיש יתום:
ֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשרָ  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. אמן:

ֶּלה ְוִיְתַהָּלל ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתעַ  ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא: ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:
 ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:ָּלא (בעשי"ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ִמָּכל) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּב ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. ְלעֵ 

ם "ת ַהָּׁשלֹום) ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹוְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום (בעשי
 ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:


