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לע"נ

 אבי יששכר ג'רבי בן רג'ינה וחואטו )תרס"ז - תשכ"ח( 

ואמי אסתר רינה ג'רבי בת אבלין ומסעוד פורטונטו חביב )תרפ"ג - תשס"ב(

 אבי חיים זאב ברנשטיין בן יהודה ופרומה )תשי"ג – תשס"ח(

 אמי ביילה גיטל ברנשטיין בת משה יצחק ורחל )תשי"ט – תשס"ח( 

ואחותי בת-שבע ציפורה ברנשטיין בת חיים זאב וביילה גיטל )תש"נ – תשס"ח(

אבי יחזקאל יעקב פיזנטה בן מרדכי ומרים )תרפ"ט - תשע"ו(

 סבי סעדאני בוכריס בן יוסף וג'אזלה )תרפ"ז – תשנ"ח( 

וסבתי רבקה בוכריס בת כמייש ומזאלה )תרפ"ח – תשע"ו(

 אבינו דוד נא-אור בן יהודה ואסתר )תש"ג – תשנ"ט( 

ודודתנו אפרת נאור בת יהודה ואסתר )תש"ה-תשע"ו(

 סבתי אסתר צינמן בת מרדכי ומרים )תר"ע-תשמ"ז(

סבי פרץ צינמן בן שמחה וחיה יהודית )תרס"ה-תשמ"ט(

ת.נ.צ.ב.ה



פתח דבר

בחוברת זו תמצאו השלמות לתפילה המופיעה במחזורים השונים, השלמות המאפשרות 
להתפלל יחד.

תפילת ראש השנה דומה מאוד בעדות השונות, וההבדלים העיקריים הם בפיוטים ובנגינה.

ראש השנה נחוג יומיים, ולכן מתאפשרת תפילת שחרית אחת בהובלת חזן ספרדי וסומך 
אשכנזי ואחת בהובלת חזן אשכנזי וסומך ספרדי, תפילת מוסף אחת בהובלת חזן ספרדי 

וסומך אשכנזי ואחת בהובלת חזן אשכנזי וסומך ספרדי.

 המתפללים יכולים לעקוב אחר התפילה במחזור שלהם, בנוסח שלהם, ולהיעזר בחוברת 
זו כדי להשלים את החסר ולדעת על מה לדלג.

אנו רוצים להודות לכל חברי הקהילה אשר לקחו חלק בבניית התפילה המשולבת!

ויפתח ה‘ אלהינו לנו ולכל ישראל אחינו בכל מקום שהם – שערי רצון, שערי שלום, 
שערי תפילה, שערי תשועה, שערי תשובה.

 חברי קהילת שיח-יצחק
ירושלים, ערב ראש השנה תשע"ח
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שחרית

לפני חזרת הש"צ:

אתאנו לחלות פניך 

 ָאָתאנּו ְלַחּלֹות ָּפֶניך
 ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך 

 ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו 
 ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו 
 ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך 

 ְסַלח ָלנּו 
 ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

 ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה 
 ָאֹים ְונֹוָרא 

 ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה 
 ְּתַחֵּיינּו ְּתָחֵּננּו 
 ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא 

 ְסַלח ָלנּו 
 ּוְׁשַלח ָלנּו 

ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

חזרת הש"צ

בברכת האבות ביום א‘ של ראש השנה

יראתי בפצותי / יקותיאל בר משה

 ַחּנּון ְּכַהְבִטיֲחָך ִלְבִנְקַרת ְמִחיל

 ַזֲעִקי ְקֹׁשב ְּבֵעת ַאְתִחיל

 ְקָרַבי ֶיְחְמרּו ְּבָחְקָרְך ַחּלֹוִחיל

ּוֵמֵאיַמת ַהִּדין ַנְפִׁשי ַתְבִחיל

 ִאם ִּכְגמּול, ַהֵּלב ָיִחיל

 ְמקֹוֵרי ַעְפַעַּפי ַאִּזיל ְּכַמְזִחיל

 ְצָדָקה ֲאַקֶּוה ִמְּמָך ְואֹוִחיל

ֹיֶׁשר הֹוַרי ָזְכָרה ְלַהֲאִחיל

 ַחם ִלִּבי ַּבֲהִגיִגי ַיְגִחיל

ִיְסָּתֵער ְּבִקְרִּבי ְּבֵעת ָאְתִחיל

 ָיֵראִתי ִּבְפצֹוִתי ִׂשיַח ְלַהְׁשִחיל

 קּוִמי ְלַחּלֹות ְּפֵני נֹוָרא ְוָדִחיל 

 ְוָקֹטְנִּתי ַמַעׂש ָלֵכן ַאְזִחיל

ְּתבּוָנה ָחַסְרִּתי ְוֵאיְך אֹוִחיל 

 יֹוְצִרי ֲהִביֵנִני מֹוָרָׁשה ְלַהְנִחיל

 ַאְּיֵלִני ְוַאְּמֵצִני ֵמִרְפיֹון ָוִחיל 

 ַלֲחִׁשי ֵיָרֶצה ְּכַמְנִטיף ּוַמְׁשִחיל

ִּבּטּוִיי ֻיְמַּתק ְּכצּוף ְנִחיל 

 ָרצּוי ְּבֹיֶׁשר ְוֹלא ְּכַמְכִחיל

 ְמַׁשְּלַחי ְלַהְמִציא ֹּכֶפר ּוְמִחיל 

 ַׁשֲאִגי ֶיֱעַרב ְוֹלא ְּכַמְׁשִחיל

ֵהָעֵתר ְלִנָּגִׂשים ְוֶנֱחָׁשִבים ְּכָזִחיל 
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בברכת האבות ביום ב‘ של ראש השנה

אתיתי לחננך

ָמה ֲאִני ּוֶמה ַחַּיי ּתֹוֵלָעה ְוִרָּמה

ִנְבַער ִמַּדַעת ּוְבֶאֶפס ְמִזָּמה

ָסַמְכִּתי ְיֵתדֹוַתי ְּבֵסֶפר ַהָחְכָמה

ַמֲעֶנה ַרְך ָיִׁשיב ֵחָמה:

ֻעִּזי ֵאֶליָך ֶאְׁשְמָרה ְלַסֲעִדי

ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָהֵאר ְלַהִּגיִדי

ַצְּדֵקִני ְוַאְּמֵצִני ְוֵתן ְלֵאל ָיִדי

ִּכי ַאָּתה ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי:

ְקָהֶליָך עֹוְמִדים ְלַבֵּקׁש ְמִחיָלֶתָך

ַרֲחֶמיָך ִיְכְמרּו ְלַרֲחֵמם ְּבֶחְמָלֶתָך

ׁשֹוְפִכים ֵלב ַּכַּמִים ְלֻעָּמֶתָך

ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך:

ְּתַחֵּזק ְלַעְּמָך ָיָדם ָהָרָפה

ְׁשַלח ֵמִאְּתָך ֵעֶזר ּוְתרּוָפה

נֹוֲאֶמיָך ַיִּׂשיגּו ְלַחֵּזק ּוְלָתְקָפה

ָּכל ִאְמַרת ֱאלֹוַּה ְצרּוָפה:

 ָאִתיִתי ְלַחְּנָנְך ְּבֵלב ָקרּוַע ּוֻמְרָּתח, 

ַּבֵּקׁש ַרֲחִמים ְּכָעִני ַבֶּפַתח, 

ַּגְלֵּגל ַרֲחֶמיָך ְוִדין ַאל ִּתְמַּתח, 

ֲאֹדָני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח:

ָּדָבר ֵאין ְּבִפי ּוִבְלׁשֹוִני ִמָּלה, 

ֵהן ה‘ ָיַדְעָּת ֻכָּלּה, 

ּוִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב ְלָפֶניָך אֹוִחיָלה, 

ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה:

ַזְלָעָפה ּוַפָּלצּות ֲאָחזּוִני ְּבמֹוָרא

ַחּלֹות ְּפֵני נֹוָרא ְּבֶנֶפׁש ְיָקָרה

טּוב ַטַעם ָוַדַעת ָקֹטְנִּתי ְלַחְּסָרה

ַעל ֵּכן ָזַחְלִּתי ָוִאיָרא:

ָיַגְעִּתי ְבַאְנָחִתי ֵאיְך ַלֲעֹמד ְלָפֶניָך

 ִּכי ֵאין ַמֲעִׂשים ְלַזּכֹות ְּבֵעיֶניָך

ְלַחּלֹוְתָך ְׁשָלחּוִני ַמְקֲהלֹות ֲהמֹוֶניָך

ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶניָך:

ב"מגן" - לא אומרים "את חיל יום פקודה" ביום א‘ ואת “אמרתך צרופה“ ביום ב‘. 
עוברים ל"זכרנו"

בברכת "גבורות" - לא אומרים "תאלת זו כחפץ להתעיל" ביום א‘ ואת "תמים פועלך" 
ביום ב‘. עוברים ל"מי כמוך"

ב"משולש" - לא אומרים "אבן חוג מצוק נשיה" ביום א‘ ואת "מדבר בצדקה" ביום ב‘. 
עוברים ל"ימלוך" 

לאחר "מחיה המתים":

ִיְמֹלְך ה' ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ְוַאָתּה ָקדֹוׁש יֹוֵשׁב ְתִּהּלֹות ִיְשָׂרֵאל, ֵאל ָנא:
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אתה הוא אלהינו בשמים ובארץ גבור ונערץ 

 ַאָּתה הּוא ֱאֹלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ 

 ִּגּבֹור ְוַנֲעָרץ ָּדגּול ֵמְרָבָבה 

 הּוא ָׂשח ַוֶּיִהי ְוִצָּוה ְוִנְבָראּו 

 ִזְכרֹו ָלֶנַצח ַחי עֹוָלִמים 

 ְטהֹור ֵעיַנִים יֹוֵׁשב ֵסֶתר 

ִּכְתרֹו ְיׁשּוָעה ְלבּוׁשֹו ְצָדָקה

 ַמֲעֵטהּו ִקְנָאה ֶנְאָּפד ְנָקָמה 

 ִסְתרֹו ֹיֶׁשר ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 

 ְּפֻעָּלתֹו ֱאֶמת ַצִּדיק ְוָיָׁשר 

 ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ֶּבֱאֶמת ָרם ּוִמְתַנֵּׂשא 

 ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִליָמה 

ַחי ְוַקָּים נֹוָרא ּוָמרֹום ְוָקדֹוׁש

אם החזן אשכנזי:

ביום א‘ של ראש השנה )אם יוצא בשבת אומרים את הפיוט של יום ב‘(

 ָתִּעיר ְוָתִריַע. ְלַהְכִרית ָכּל ֵמִריַע. ְוֻתְקַדּׁש ְבּיֹוְדֵעי ְלָהִריַע. ָקדֹוׁש: 

 ֶמֶלְך ְמַמֵלּט ֵמָרָעה. ְליֹוְדֵעי ְתרּוָעה. ָהֵאל ָקדֹוׁש:

ֶמֶלְך ְזֹכר ֲאחּוז ֶקֶרן. ְלתֹוְקֵעי ְלָך ַהּיֹום ְבֶּקֶרן. נֹוָרא ְוָקדֹוׁש: 

ביום ב‘ של ראש השנה )אם יום א‘ יצא בשבת, אומרים את הפיוט של יום א‘(

 ְׁשבּוֵתנּו ִמֶּמְרָחק ֲעלֹות ְלַהר ָקְדׁשֹו

 ּוְנָפֲאֶרּנּו ָתִמיד ִּבְדִביר ִמְקָּדׁשֹו

 ִּכי ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו 

ָקדֹוׁש

 ֶׁשַבח ִמְגַּדל עֹוז ֵׁשם ַהָּגדֹול

 ֶנַצח ְּבִתּתֹו ְלַמְלּכֹו ֹעז ּוִמְגֹּדל

 ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול 

ָקדֹוׁש

 ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ְוׁשֹוְכֵני ֶאֶרץ

 ֹיאְמרּו ָתִמיד ִהְגִּדיל ה‘ ַלֲעׂשֹות ָּבָאֶרץ

 ְוָהָיה ה‘ ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ 

 ָקדֹוׁש

 ִישְִ ֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ּוְלֻאִמּים ְּבֵמיָשִרים. 

 ָהֵאל ָקדֹוׁש:

ְוהּוא ְּבֶאָחד ּוִמי ְיִשיֶבּנּו, ְוַנְפשֹו ִאְוָּתה ַוָּיַעש. 

נֹוָרא ְוָקדֹוׁש

 ְׁשמֹו ְמָפֲאִרים ֲעַדת ֶחְבלֹו

 ְוַנֲעָרץ ְּבֶאְרֶאֵּלי ֹקֶדׁש ִהּלּולֹו 

 ּוְבֵהיָכלֹו ָּכבֹוד ֹאֵמר ֻּכּלֹו 

ָקדֹוׁש

 ׁשֹוְמֵרי ִמְצֹוָתיו עֹוד ְיׁשּובּון ְלִבָּצרֹון

 ִנְדָּבִרים ְיֵרָאיו ְּבַהְכֵׁשר ְוִיָּתרֹון

 ַוַּיְקֵׁשב ה‘ ַוִיְּׁשָמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון 

ָקדֹוׁש

 ַׁשְּפרּו ַמֲעֵׂשיֶכם ּוְבִרית ֹלא-תּוַפר

 ַנֲאַקְתֶכם ַיֲאִזין ְׁשָחִקים ִׁשָּפר

 ְוִתיַטב ַלה‘ ִמּׁשֹור ָּפר 

ָקדֹוׁש

 ִׁשְבֵטי ְמֹקָרֲאָך ַעֵּלה ְוַהְמֵׁשל

 ְנִטיׁשֹות ָצִרים ַּבֲהִתְּזָך ְלַנֵּׁשל

 ִּכי ַלה‘ ַהְּמלּוָכה ּוֹמֵׁשל 

ָקדֹוׁש
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לפני קדושה: ביום א‘ של ראש השנה

אדירי איומה יאדירו בקול / ר‘ אלעזר בירבי קליר

 ַמְנִעיֵמי ֶמֶלל ְיַמְּללּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 נֹוְצֵצי ֹנַגּה ְיַנְּצחּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ְׂשָרִפים סֹוְבִבים ְיַסְלְסלּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 עֹוְרֵכי ֹעז ַיֲענּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ְּפחּוֵדי ִפְלֲאָך ִיְפְצחּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ִצְבאֹות ֹצאְנָך ְיַצְלְצלּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 ְקִהּלֹות ֹקֶדׁש ַיְקִּדיׁשּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ִרְבבֹות ְרָבָבה ְיַרְּננּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ְׁשִביֵבי ַׁשְלָהבֹות ְיַׁשְּננּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 ּתֹוְמֵכי ְתִהּלֹות ַיְתִמידּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ּתֹוְקֵפי ִתְפַאְרְּתָך ַיְתִמימּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ְּתִמיֵמי ְתעּוָדה ְיַתּנּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 ַאִּדיֵרי ֲאֻיָּמה ַיְאִּדירּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ְּברּוֵאי ָבָרק ְיָבְרכּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ִּגּבֹוֵרי ֹגַבּה ַיְגִּבירּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 ּדֹוֲהֵרי דֹוְלִקים ְידֹוְבבּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ֲהמֹוֵני ֲהֻמָּלה ְיַהְללּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ְוַחָּיִלים ְוַחּיֹות ְיַוֲעדּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 זֹוְכֵרי ְזִמירֹות ְיַזְּמרּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ַחְכֵמי ִחידֹות ְיַחְּסנּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ַטְפְסֵרי ְטפּוִחים ְיַטְּכסּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 

 יֹוְרֵׁשי ְיָקָרה ַיְיִׁשירּו ְבקֹול ה‘ ֶמֶלְך 

 ַּכִּביֵרי ֹכַח ַיְכִּתירּו ְבקֹול ה‘ ָמָלְך 

ְלבּוֵׁשי ֶלָהבֹות ְיַלְּבבּו ְבקֹול ה‘ ִיְמֹלְך 

ה‘ ֶמֶלְך ה‘ ָמָלְך ה‘ ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד 
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לפני קדושה: ביום ב‘ של ראש השנה
כיוון שהשמטנו את הפיוט “מלך עליון“ במוסף של יום א‘, נאמר כאן “מלך עליון“ בגרסת מוסף של 

יום א‘, במקום הגרסה המופיעה במחזורים האשכנזים בשחרית יום ב‘

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 סֹוֵבל ֹּכל ָסב ּוְמַבֶּלה ֹכל 

 סֹוֵקר ַּבֹּכל 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 ְּפֵארֹו ֹעז ֹּפַעל ְיִמינֹו ָּתֹעז 

 ּפֹוֶדה ּוָמעֹוז 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 ְקדֹוָׁשיו ַלַהב קֹוֵרא ֵמי ַרַהב 

 ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ְּבַאַהב
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 ֵׁשָנה ֵאין ְלָפָניו ֶׁשֶקט ִּבְפִניָניו 

 ֶׁשַבח טֹוב ְּבַמְצּפּוָניו 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶאְביֹון 
 ָּבֶלה ְוָרד ַׁשַחת ִּבְׁשאֹול ּוְבַתַחת 

 ְּבֵלאּות ְּבִלי ַנַחת 
ַעד ָמַתי ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶאְביֹון 
 ְּתנּוָמה ְּתעּוֶפּנּו ַּתְרֵּדָמה ְּתעֹוְפֶפּנּו 

 ֹּתהּו ְיׁשּוֶפּנּו 
ַעד ָמַתי ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 ָּתְקּפֹו ָלַעד ִּתְפַאְרּתֹו ֲעֵדי ַעד 

 ְּתִהָּלתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 ֵאל ָּדר ַּבָּמרֹום ַאִּדיר ַּבָּמרֹום 

 ֹאֶמץ ָידֹו ָתֹרם 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 ִּגּבֹור ְלָהִקים ּגֹוֵזר ּוֵמִקים 

 ּגֹוֶלה ֲעֻמִּקים 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 ַהְמַדֵּבר ִּבְצָדָקה ַהּלֹוֵבׁש ְצָדָקה 

 ַהַּמֲאִזין ְצָעָקה 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 זֹוֵכר צּוִרים ַזּכֹות ְיצּוִרים 

 זֹוֵעם ָצִרים 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 טֹוב ׁשֹוֵכן ַעד טּובֹו ָלַעד 

 ִטַּפח ְׁשֵמי ַעד 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 ַּכַּׂשְלָמה עֹוֶטה אֹור ָּכל ְמאֹוֵרי אֹור 

 ַּכִּביר ְוָנאֹור 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 

 ֶמֶלְך ֶעְליֹון 
 ֶמֶלְך עֹוָלִמים ְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים 

 ֵמִׂשיַח ִאְּלִמים 
ַלֲעֵדי ַעד ִיְמֹלְך 



10   שחרית

לאל עורך דין 

 ּוְבֵכן ְלָך ַהֹּכל ַיְכִּתירּו 

 ְלֵאל עֹוֵרְך ִּדין 

 ְלבֹוֵחן ְלָבבֹות ְּביֹום ִּדין 

 ְלגֹוֶלה ֲעֻמקֹות ַּבִּדין 

 ְלדֹוֵבר ֵמיָׁשִרים ְּביֹום ִּדין 

 ְלהֹוֶגה ֵדעֹות ַּבִּדין 

 ְלָוִתיק ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ְּביֹום ִּדין 

ְלזֹוֵכר ְּבִריתֹו ַּבִּדין 

 ְלחֹוֵמל ַמֲעָׂשיו ְּביֹום ִּדין 

 ְלַטֵהר חֹוָסיו ַּבִּדין 

 ְליֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות ְּביֹום ִּדין 

 ְלכֹוֵבׁש ַּכְעסֹו ַּבִּדין 

 ְללֹוֵבׁש ְצָדקֹות ְּביֹום ִּדין 

 ְלמֹוֵחל ֲעֹונֹות ַּבִּדין 

 ְלנֹוָרא ְתִהּלֹות ְּביֹום ִּדין 

 ְלסֹוֵלַח ַלֲעמּוָסיו ַּבִּדין

 ְלעֹוֶנה ְלקֹוְרָאיו ְּביֹום ִּדין 

 ְלפֹוֵעל ַרֲחָמיו ַּבִּדין 

 ְלצֹוֶפה ִנְסָּתרֹות ְּביֹום ִּדין 

 ְלקֹוֶנה ֲעָבָדיו ַּבִּדין 

 ְלַרֵחם ַעּמֹו ְּביֹום ִּדין 

 ְלׁשֹוֵמר אֹוֲהָביו ַּבִּדין 

ְלתֹוֵמְך ְּתִמיָמיו ְּביֹום ִּדין

עוברים ל"קדושה"

לפני נעילת חזרת הש"צ:

ַהּיום ְּתַאְּמֵצנּו. ַהּיום ְּתָבְרֵכנּו. ַהּיום ְּתַגְּדֵלנּו. ַהּיום ְּתַדְּגֵלנּו. ַהּיום ְּתַהְּדֵרנּו. ַהּיום ְּתַוֲעֵדנּו ַוַעד טוב. 
ַהּיום ְּתַזֵּכנּו. ַהּיום ְּתַחֵּיינּו. ַהּיום ְּתָחֵּננּו. ַהּיום ְּתַטֲהֵרנּו. ַהּיום ְּתַיֵּׁשר ָאְרחוֵתינּו. ַהּיום ִּתְכְּתֵרנּו 
 ְּבֶכֶתר ֵׁשם טוב. ַהּיום ְּתַלְּבֵבנּו. ַהּיום ְּתַמְּלֵטנּו. ַהּיום ְּתַנְּשֵאנּו. ַהּיום ְּתַסֲעֵדנּו. ַהּיום ְּתַעְּטֵרנּו. 

ַהּיום ִּתְפְקֵדנּו ְבַרֲחֶמיָך ְלַחִּיים טוִבים. ַהּיום ְּתַצְּדֵקנּו. ַהּיום ְּתָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך. ַהּיום ְּתַרֲחֵמנּו. 
ַהּיום ִּתְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ַהּיום ִּתְּתֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְוִתְכְּתֵבנּו ְבַרֲחֶמיָך ְלַחִּיים טוִבים:

אומרים "אבינו מלכנו"

בקדיש תתקבל מוסיפים:

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול ֲעִתיַרְתֶכם. 
ְוִיְפַּתח ה‘ ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם ַׁשֲעֵרי אוָרה. ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי 
ְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵבית ִמְקָּדׁשו. ַׁשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי ֵדָעה ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד 
ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי ָזִכּיות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי 
ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. 
ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. 
ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי 
ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. ַׁשֲעֵרי ִפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי 
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קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּול ְּתִפּלות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ ָּגֻלּיות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי 
ָרצון. ַׁשֲעֵרי ָׁשלום. ַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי תוָרה. ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה. ְוָיִסיר 

ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: 

ה‘ ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוִיְכָּתְבֶכם ָהֵאל 
ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן: 

שיר של יום

ַהּיום יום ִראׁשון ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ְלָדִוד ִמְזמור. לה‘ ָהָאֶרץ 

ּוְמלוָאּה. ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה: ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה. ְוַעל ְנָהרות ְיכוְנֶנָה: ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה‘. ּוִמי 

ָיקּום ִּבְמקום ָקְדׁשו: ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב. ֲאֶׁשר לא ָנשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: ִיּשא 

ְבָרָכה ֵמֵאת ה‘. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְׁשעו: ֶזה ּדור ּדְרָׁשיו. ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעקב ֶסָלה: שאּו ְׁשָעִרים 

ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנשאּו ִּפְתֵחי עוָלם. ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד. ה‘ ִעּזּוז ְוִגּבור. ה‘ ִּגּבור 

ִמְלָחָמה: שאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּושאּו ִּפְתֵחי עוָלם. ְוָיבא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד. 

ה‘ ְצָבאות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד. ֶסָלה: 

ַהּיום יום ֵׁשִני ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ִׁשיר ִמְזמור ִלְבֵני קַרח: ָּגדול ה‘ 

ּוְמֻהָּלל ְמאד ְּבִעיר ֱאלֵהינּו ַהר ָקְדׁשו: ְיֵפה נוף ְמשוש ָּכל ָהָאֶרץ. ַהר ִצּיון ַיְרְּכֵתי ָצפון. ִקְרַית 

ֶמֶלְך ָרב: ֱאלִהים ְּבַאְרְמנוֶתיָה נוַדע ְלִמשָּגב: ִּכי ִהֵּנה ַהְּמָלִכים נוֲעדּו. ָעְברּו ַיְחָּדו ֵהָּמה ָראּו ֵּכן 

ָּתָמהּו. ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו: ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ָׁשם. ִחיל ַּכּיוֵלָדה: ְּברּוַח ָקִדים ְּתַׁשֵּבר ֳאִנּיות ַּתְרִׁשיׁש: ַּכֲאֶׁשר 

ָׁשַמְענּו ֵּכן ָרִאינּו ְּבִעיר ה‘ ְצָבאות ְּבִעיר ֱאלֵהינּו. ֱאלִהים ְיכוְנֶנָה ַעד עוָלם ֶסָלה: ִּדִּמינּו ֱאלִהים 

ַחְסֶּדָך ְּבֶקֶרב ֵהיָכֶלָך: ְּכִׁשְמָך ֱאלִהים ֵּכן ְּתִהָּלְתָך ַעל ַקְצֵוי ֶאֶרץ. ֶצֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנָך: ִישַמח ַהר 

ִצּיון. ָּתֵגְלָנה ְּבנות ְיהּוָדה. ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטיָך: סּבּו ִצּיון ְוַהִּקיפּוָה. ִסְפרּו ִמְגָּדֶליָה: ִׁשיתּו ִלְּבֶכם 

ְלֵחיָלה. ַּפְּסגּו ַאְרְמנוֶתיָה. ְלַמַען ְּתַסְּפרּו ְלדור ַאֲחרון: ִּכי ֶזה ֱאלִהים ֱאלֵהינּו עוָלם ָוֶעד. הּוא 

ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות: 

ַהּיום יום ְׁשִליִׁשי ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ִמְזמור ְלָאָסף. ֱאלִהים ִנָּצב 

ַּבֲעַדת ֵאל. ְּבֶקֶרב ֱאלִהים ִיְׁשּפט: ַעד ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו ָעֶול. ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתשאּו ֶסָלה: ִׁשְפטּו ָדל 

ְוָיתום. ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביון. ִמַּיד ְרָׁשִעים ַהִּצילּו: לא ָיְדעּו ְולא ָיִבינּו ַּבֲחֵׁשָכה 

ִיְתַהָּלכּו. ִיּמוטּו ָּכל מוְסֵדי ָאֶרץ: ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאלִהים ַאֶּתם. ּוְבֵני ֶעְליון ֻּכְּלֶכם: ָאֵכן ְּכָאָדם 

ְּתמּותּון. ּוְכַאַחד ַהּשִרים ִּתּפלּו: קּוָמה ֱאלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ. ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגוִים: 
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ַהּיום יום ְרִביִעי ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ֵאל ְנָקמות ה‘. ֵאל ְנָקמות 

הוִפיַע: ִהָּנשא ׁשֵפט ָהָאֶרץ. ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים: ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים. ה‘. ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים 

ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו: ַאְלָמָנה  ַיֲעלזּו: ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק. ִיְתַאְּמרּו ָּכל ּפֲעֵלי ָאֶון: ַעְּמָך ה‘ ְיַדְּכאּו. 

ְוֵגר ַיֲהרגּו ִויתוִמים ְיַרֵּצחּו: ַוּיאְמרּו לא ִיְרֶאה ָּיּה. ְולא ָיִבין ֱאלֵהי ַיֲעקב: ִּבינּו ּבֲעִרים ָּבָעם. 

ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתשִּכילּו: ֲהנַטע אֶזן ֲהלא ִיְׁשָמע. ִאם יֵצר ַעִין ֲהלא ַיִּביט: ֲהיֵסר ּגוִים ֲהלא 

יוִכיַח. ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת: ה‘ יֵדַע ַמְחְׁשבות ָאָדם. ִּכי ֵהָּמה ָהֶבל: ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו 

ָּיּה. ּוִמּתוָרְתָך ְתַלְּמֶדּנּו: ְלַהְׁשִקיט לו ִמיֵמי ָרע. ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת: ִּכי לא ִיּטׁש ה‘ ַעּמו. 

ְוַנֲחָלתו לא ַיֲעזב: ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט. ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים. 

ִמי ִיְתַיֵּצב ִלי ִעם ּפֲעֵלי ָאֶון: לּוֵלי ה‘ ֶעְזָרָתה ִּלי ִּכְמַעט ָׁשְכָנה דּוָמה ַנְפִׁשי: ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה 

ַרְגִלי. ַחְסְּדָך ה‘ ִיְסָעֵדִני: ְּברב שְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ַּתְנחּוֶמיָך ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי: ַהְיָחְבְרָך ִּכֵּסא ַהּוות. 

יֵצר ָעָמל ֲעֵלי חק: ָיגוּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצִּדיק ְוָדם ָנִקי ַיְרִׁשיעּו: ַוְיִהי ה‘ ִלי ְלִמשָּגב. ֵואלַהי ְלצּור 

ַמְחִסי: ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אוָנם ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם. ַיְצִמיֵתם ה‘ ֱאלֵהינּו: ְלכּו ְנַרְּנָנה לה‘. ָנִריָעה 

ְלצּור ִיְׁשֵענּו: ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתוָדה. ִּבְזִמירות ָנִריַע לו: ִּכי ֵאל ָּגדול ה‘ ּוֶמֶלְך ָּגדול ַעל ָּכל ֱאלִהים: 

ַהּיום יום ֲחִמיִׁשי ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: ַהְרִנינּו 

ֵלאלִהים עּוֵּזנּו. ָהִריעּו ֵלאלֵהי ַיֲעקב: שאּו ִזְמָרה ּוְתנּו תף. ִּכּנור ָנִעים ִעם ָנֶבל: ִּתְקעּו ַבחֶדׁש ׁשוָפר. 

ַּבֶּכֶסה ְליום ַחֵּגנּו: ִּכי חק ְלִישָרֵאל הּוא. ִמְׁשָּפט ֵלאלֵהי ַיֲעקב: ֵעדּות ִּביהוֵסף שמו. ְּבֵצאתו ַעל 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים. שַפת לא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: ֲהִסירוִתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמו. ַּכָּפיו ִמּדּוד ַּתֲעבְרָנה: ַּבָּצָרה ָקָראָת 

ָוֲאַחְּלֶצָּך. ֶאֶעְנָך ְּבֵסֶתר ַרַעם. ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה: ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך. ִישָרֵאל ִאם 

ִּתְׁשַמע ִלי: לא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר. ְולא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר: ָאנִכי ה‘ ֱאלֶהיָך ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 

ַהְרֶחב ִּפיָך ַוֲאַמְלֵאהּו: ְולא ָׁשַמע ַעִּמי ְלקוִלי ְוִישָרֵאל לא ָאָבה ִלי: ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם. 

ֵיְלכּו ְּבמוֲעצוֵתיֶהם: לּו ַעִּמי ׁשֵמַע ִלי. ִישָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו: ִּכְמַעט. אוְיֵביֶהם ַאְכִניַע. ְוַעל ָצֵריֶהם 

ָאִׁשיב ָיִדי: ְמשְנֵאי ה‘ ְיַכֲחׁשּו לו. ִויִהי ִעָּתם ְלעוָלם: ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה. ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאשִּביֶעּךָ: 

ַהּיום יום ִׁשִּׁשי ְּבַׁשָּבת. ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ה‘ ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש. ָלֵבׁש 

ה‘ עז ִהְתַאָּזר. ַאף ִּתּכון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמוט: ָנכון ִּכְסֲאָך ֵמָאז. ֵמעוָלם ָאָּתה: ָנשאּו ְנָהרות ה‘. 

ָנשאּו ְנָהרות קוָלם. ִישאּו ְנָהרות ָּדְכָים: ִמּקלות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים. ַאִּדיר ַּבָּמרום 

ה‘: ֵעדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאד. ְלֵביְתָך ָנֲאָוה קֶדׁש. ה‘ ְלאֶרְך ָיִמים: 

ַהיום יום ַׁשָּבת קוֶדׁש ֶׁשּבו ָהיּו ַהְלִוִּים אוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ִמְזמור ִׁשיר ְליום ַהַּׁשָּבת: טוב 

ְלהודות לה‘. ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליון: ְלַהִּגיד ַּבּבוֶקר ַחְסֶּדָך. ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילות: ֲעֵלי ָעשור ַוֲעֵלי 

ָנֶבל. ֲעֵלי ִהָּגיון ְּבִכּנור: ִּכי שַּמְחַּתִני ה‘ ְּבָפֳעֶלָך. ְּבַמֲעשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: ַמה ָּגְדלּו ַמֲעשיָך ה‘. ְמאד 

ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶתיָך: ִאיׁש ַּבַער לא ֵיָדע. ּוְכִסיל לא ָיִבין ֶאת זאת: ִּבְפרַח ְרָׁשִעים ְּכמו ֵעשב. 
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ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲעֵלי ָאֶון. ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: ְוַאָּתה ָמרום ְלעוָלם ה‘: ִּכי ִהֵּנה אְיֶביָך ה‘. ִּכי ִהֵּנה 

אְיֶביָך יאֵבדּו. ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֲעֵלי ָאֶון: ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני. ַּבּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: ַוַּתֵּבט ֵעיִני 

ְּבׁשּוָרי. ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח. ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנון ִישֶּגה: ְׁשתּוִלים 

ְּבֵבית ה‘. ְּבַחְצרות ֱאלֵהינּו ַיְפִריחּו: עוד ְינּובּון ְּבשיָבה. ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר 

ה‘. צּוִרי ְולא ַעְוָלָתה ּבו: 

קדיש יתום

לדוד ה‘ אורי וישעי

ְלָדִוד ה’ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא ה’ ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד: ִּבְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי 

ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפלּו: ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ֹלא ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה 

ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטַח: ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ה’ אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה’ ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם 

ה’ ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור ְירֹוְמֵמִני: ְוַעָּתה ָירּום 

ֹראִׁשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַליֹהָוה: ְׁשַמע ה’ קֹוִלי 

ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני: ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני ֶאת ָּפֶניָך ה’ ֲאַבֵּקׁש: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ַאל ַּתט 

ְּבַאף ַעְבֶּדָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַוה’ ַיַאְסֵפִני: 

הֹוֵרִני ה’ ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶקר ִויֵפַח 

ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ה’ ְּבֶאֶרץ ַחִּיים: ַקֵּוה ֶאל ה’ ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ה’: 

קדיש יתום
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לפני פתיחת ההיכל - ביום א‘ של ראש השנה

ידי רשים / ר‘ יהודה הלוי

 ְּדרֹור ְיקּוָׁשה ְּדרֹור ּדֹוְרָׁשה ִמְּזדֹוִנים ּוֵמֲאדֹוִנים 
 ֱאָילּוָתּה ְמֵׁשה אֹוָתּה ִמַּמִים ֵזידֹוִנים 

 ְוַאל ֵיַקל ְּבֵעת ִמְׁשָקל ְזכּות ָאבֹות ִראׁשֹוִנים 
 ְוִיָּפֵקד ַּדל ׁשֹוֵקד ְלַדֶּבר ָלְך ַּתֲחנּוִנים 

 ּדֹור ֲאבֹוָתיו ְוָכל ֵמָתיו ַחֵּיה ְּבֶקֶרב ָׁשִנים 
ְלַהְׁשקֹוָתם ְוַהֲחיֹוָתם ֱהֵיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל  

 ַהְמֹבָרְך ְּבָכל ַמֲעָרְך ֵּבין ְּבַמָּטה ֵּבין ְּבַמְעָלה 
 ֵאׁש ּוַמִים ְוָׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתָלה 

 ְיִעידּון ַעל ֲאֶׁשר ָּפַעל ִּכי ָמה ָרם ּוַמה ִּנְפָלא 
 ַוֲעָבָדיו ְוֹצאן ָיָדיו ְלִדינֹו עֹוְמִדים ֶסָלה 

 ְּביֹום ָּפְקדֹו ְּבֵני ֶחְלּדֹו ִּתְקֹּפץ ִּפיָה ַעְוָלה 
ּובֹו ִיְצְּדקּו ְוִיְתַהְּללּו ָּכל ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל

 ְיֵדי ָרִׁשים ֶנֱחָלִׁשים ֵמַהִּׂשיג ֵּדי ָכְפָרם 
 ֲאָבל ְּברּוָחם ּוַמר ִׂשיָחם ְיַקְּדמּו ֶאת ְּפֵני יֹוְצָרם 

 ַעם ִנְבָּדל הֹוֵלְך ְוָדל ְוִׂשיחֹו הֹוֵלְך ְוָרם 
ְּבִהָּוֲעָדם ְּבֵבית מֹוֲעָדם ּוִבְגרֹוָנם רֹוְממֹות ֵאל

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל 

 ֲהֹלא ִאם ָסף ְּדִביר ָוַסף ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים 
 ּוָפֹרֶכת ּוַמֲעֶרֶכת ּוְתִמיִדים ּומּוָסִפים 
 ְוֵאין ְקֹטֶרת ְוַכֹּפֶרת ְלַכֵּפר ַעל ִנָּגִפים 

 ְקֻדַּׁשת ֵאל ְּבִיְׂשָרֵאל ְלִהַּדּמֹות ִלְׂשָרִפים 
 ּוֵמָעְנָים ְּבֵבית ִׁשְבָים ְלהֹודֹות ֵאל ֶנֱאָסִפים 

ּוֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ֵיְלכּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל  

 ְוֵאל נֹוֵׂשא ְוצּור ַמְחֶסה ָאז ָהִייָת ָלֶהם 
 ַעל ְּכרּוִבים ְוכֹוָכִבים ֲהִרימֹוָת ִדְגֵליֶהם 

 ּוְבִׁשְמָך ִמְּמרֹוְמָך ּגֹוַנְנָּת ָיּה ֲעֵליֶהם 
 ּוַמְלָאִכים ֶנֱעָרִכים ַׂשְמָּת נֹוְׂשֵאי ְכֵליֶהם 
 ְרֵאה ַעָּתה ִּכי ַחָּתה ַיד ַמְלָּכם ְוֵחיֵליֶהם 

ְוָזר ְיָרָׁשם ְוהֹוִריָׁשם ֲהָבִנים ֵאין ְלִיְׂשָרֵאל 

ְלַהְקִדיׁש ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֶאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל 
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ביום ב‘ של ראש השנה

ְׁשַפל רּוַח ְׁשַפל ֶּבֶרְך ְוקֹוָמה / ֲאַקֶּדְמָך ְּבֹרב ַּפַחד ְוֵאיָמה
ְלָפֶניָך ֲאִני ֶנְחָׁשב ְּבֵעיַני / ְּכתֹוַלַעת ְקַטָּנה ָּבֲאָדָמה

ְמֹלא עֹוָלם ֲאֶׁשר ֵאין ֵקץ ְלָגְדלֹו / ֲהָכֹמִני ְיַהֶּלְלָך ּוַבָּמה
ֲהָדְרָך ֹלא ְיִכילּון ַמְלֲאֵכי רּום / ְוַעל ַאַחת ֲאִני ַּכָּמה ְוַכָּמה
ֱהִטיבֹוָת ְוִהְגַּדְלָּת ֲחָסִדים / ְלָך ַּתְגִּדיל ְלהֹודֹות ֹּכל ְנָׁשָמה

יה שמך ארוממך/ ר‘ יהודה הלוי 

 ְּדַבר ְּגבּורֹות ְּבִלי ְספּורֹות ּוִמי ְיַסֵּפר ְּתִהּלֹוָתיו 
 ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֲאֶׁשר ָיִחיׁש ְלַהְזִּכיר ֹעז ְּגבּורֹוָתיו 

 ְוִיָּסֵמְך ְּבֵאל ּתֹוֵמְך עֹוָלם ַעל ְּגבּולֹוָתיו 
 ְוַיֲעִריצֹו ׁשֹוב ְוָרצֹוא ְוַיְצִּדיק ִּדין ְּפֻעּלֹוָתיו 
 ְויֹוֶדה ַעל ֲאֶׁשר ָּפַעל ִּכי ְלַמֲענֹו ֲעִלילֹוָתיו 

ְוִכי ֵיׁש יֹום ְלֵאל ָאֹים ְוִדין ַעל ָּכל ַהַּמֲעֶׂשה 

ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

 ִהְׁשּתֹוֵנן ְוִהּכֹוֵנן ְוִהְתּבֹוֵנן ְּבסֹוֶדָך 
 ְוִהַּבְטָּת ָמה ַאָּתה ּוֵמַאִין ְיסֹוֶדָך 

 ּוִמי ֱהִכיְנָך ּוִמי ֱהִביְנָך ְוֹכַח ִמי ְיִניֶדָך 
 ְוַהֵּבט ֶאל ְּגבּורֹות ֵאל ְוָהִעיָרה ְכבֹוֶדָך 

 ֲחקֹור ָּפֳעלֹו ַאְך ָּגְדלֹו ָּתִׂשיָמה ֶנְגֶּדָך 
ַאל ִּתְדֹרׁש ְּבסֹוף ּוְבֹראׁש ַּבֻּמְפֶלא ּוַבְּמֻכֶּסה 

ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא

 ָיּה ִׁשְמָך ֲארֹוִמְמָך ְוִצְדָקְתָך ֹלא ֲאַכֶּסה 
 ֶהֱאַזְנִּתי ְוֶהֱאַמְנִּתי ֹלא ֶאְׁשַאל ְוֹלא ֲאַנֶּסה 

 ְוֵאיְך ֹיאַמר ְיִציר ֹחֶמר ֱאֵלי יֹוְצרֹו ַמה ַּתֲעֶׂשה 
 ְקָראִתיהּו ְּדַרְׁשִּתיהּו ְלִמְגַּדל ֹעז ְוצּור ַמְחֶסה 

ַהָּבִהיר ְואֹור ַמְזִהיר ְּבֵאין ָמָסְך ְוֵאין ִמְכֶסה

ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

 ֲהַדר ְּכבֹוְדָך ְוֹעז ָיְדָך ְמַסְּפִרים ַהָּׁשַמִים 
 ְּבֵעת ֲעלֹוָתם ְוֵעת ְּפנֹוָתם ְוֵעת ְׁשחֹוָתם ַאַּפִים

 ּוַמְלָאִכים ֶנֱהָלִכים ְּבתֹוְך ַאְבֵני ֵאׁש ּוַמִים 
 ְיִעידּוָך ְויֹודּוָך ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפַתִים 

 ִּכי ִתְסֹּבל ְוֹלא ִתֹּבל ְּבִלי ְזרֹוַע ְוָיַדִים 
ַּתְחִּתּיֹות ְוִעִּלּיֹות ְוַהַחּיֹות ְוַהִּכֵּסא 

ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

 ּוִמי ְיַמֵּלל ְּכבֹוד ְמחֹוֵלל ְׁשָחִקים ֶּבֱאמּוָנתֹו 
 ַחי עֹוָלם ֲאֶׁשר ֶנְעָלם ְּבָגְבֵהי רּום ְמעֹוָנתֹו 

 ּוִבְרצֹותֹו ְּבֶבן ֵּביתֹו ְּבָאֳהלֹו ָׂשם ְׁשִכיָנתֹו 
 ְוָׂשם ַמְראֹות ִלְנבּואֹות ְלַהִּביט ֶאל ְּתמּוָנתֹו 
 ְּבֵאין ַּתְבִנית ְוֵאין ָּתְכִנית ְוֵאין ֵקץ ִלְתבּוָנתֹו 

ַרק ַמְרָאיו ְּבֵעין ְנִביָאיו ְּכֶמֶלְך ָרם ּוִמְתַנֵּׂשא 

ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 
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פתיחת ההיכל

אומרים י"ג מידות – שלוש פעמים

אומרים י"ב פעמים: ְלעוָלם ה‘, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 

אומרים בשקט: ריבונו של עולם, ואני תפילתי, בריך שמיה

הוצאת ספר תורה

לאחר ההפטרה

תפילת אשכבה

ַהְמַּרֵחם ַעל ָכּל ְבִּריֹוָתיו, הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָשָמה ֶשׁל פלוני/ת בן/ת פלוני 
ופלונית ]ומזכירים השם המלא של הנפטר/ת ושמות הוריו/ה[. רּוַח ה‘ ְתִּניֶחנּו/ָנּה ְבַּגן ֵעֶדן. הּוא/

ִהיא ְוָכל ִיְשָׂרֵאל ַהּׁשֹוְכִבים/וֹת ִעּמֹו/ִעָמּּה ִבְּכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְסִּליחֹות ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן.

מי שברך לקהל

תפילה לשלום המדינה ולחיילי צה"ל

ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, צּור ִיְׂשָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ָּבֵרְך ֶאת-ְמִדיַנת-ִיְׂשָרֵאל, ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו. ָהֵגן 

ָעֶליָה ְּבֶאְבַרת ַחְסֶּדָך ּוְפרֹׂש ָעֶליָה ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך ּוְׁשַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְּתָך ְלָראֶׁשיָה, ָׂשֶריָה ְויֹוֲעֶציָה, 

ְוַתְּקֵנם ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶניָך. ַחֵּזק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵּני ֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו, ְוַהְנִחיֵלם ֱאֹלֵהינּו ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת 

ִנָּצחֹון ְּתַעְּטֵרם, ְוָנַתָּת ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ְליֹוְׁשֶביָה. ְוֶאת ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְּפָקד-ָנא 

ְּבָכל ַאְרצֹות ְּפזּוֵריֶהם, ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך ְוִלירּוָׁשַלִים ִמְׁשַּכן ְׁשֶמָך, ַּכָּכתּוב 

ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבֶּדָך: ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים, ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך יהוה ֱאֹלֶהיָך ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך: 

ֶוֱהִביֲאָך יהוה ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרְׁשָּתּה, ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיָך: ְוַיֵחד 

ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך, ְוִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי תֹוָרֶתָך, ּוְׁשַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶּבן-ָּדִוד ְמִׁשיַח 

ִצְדֶקָך, ִלְפּדֹות ְמַחֵּכי ֵקץ ְיׁשּוָעֶתָך. הֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְויֹאַמר ּכֹל 

ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפֹו: יהוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלה, ָאֵמן ֶסָלה.

ִמי ֶׁשֵּבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחָּיֵלי ְוַחָילוׂת ְצָבא ַהֲהַגָּנה ְלִיְׂשָרֵאל 

ְוַאְנֵשי ּכֹוחֹות ַהִּבָּטחֹון, ָהעֹוְמִדים ַעל ִמְׁשַמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱאלֵהינּו ִמְּגבּול ַהְּלָבנֹון ְוַעד ִמְדַּבר 

ִמְצַרִים ּוִמן ַהָּים ַהָּגדֹול ַעד ְלבֹוא ָהֲעָרָבה ַּבַּיָּבָׁשה ָּבֲאִויר ּוַבָּים. ִיֵּתן ה' ֶאת אֹוְיֵבינּו ַהָּקִמים ָעֵלינּו 

ִנָּגִפים ִלְפֵניֶהם. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשמֹר ְוַיִּציל ֶאת ַחָיֵלינּו ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה ּוִמָּכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה 

ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם. ַיְדֵּבר ׂשֹוְנֵאינּו ַּתְחֵּתיֶהם ִויַעְטֵרם ְּבֶכֶתר ְיׁשּוָעה 

ּוְבֲעֶטֶרת ִנָּצחֹון. ִויֻקַּים ָּבֶהם ַהָּכתּוב: ִּכי ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַההֵֹלְך ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם אֹיֵביֶכם 

ְלהֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם: ְונאַמר ָאֵמן:
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סדר תקיעות השופר

פותחים בפיוט: ביום א‘ של ראש השנה

עת שערי רצון / ר‘ יהודה בן שמואל עבאס 

 ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצֹון ְלִהָּפֵתַח 
 יֹום ֶאְהֶיה ַכַּפי ְלֵאל ׁשֹוֵטַח 
 ָאָּנא ְזכֹר ָנא ִלי ְּביֹום הֹוֵכַח 

עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָּבַאֲחִרית ֻנָּסה ְּבסֹוף ַהְעָׂשָרה 
 ַהֵּבן ֲאֶׁשר נֹוַלד ְלָך ִמָּׂשָרה 

 ִאם ַנְפְׁשָך בֹו ַעד ְמאֹד ִנְקָׁשָרה 
 קּום ַהֲעֵלהּו ִלי ְלעֹוָלה ָבָרה 

 ַעל ַהר ֲאֶׁשר ָּכבֹוד ְלָך זֹוֵרַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָאַמר ְלָׂשָרה ִּכי ֲחמּוֵדְך ִיְצָחק 
 ָּגַדל ְוֹלא ָלַמד ֲעבֹוַדת ַׁשַחק 

ק   ֵאֵלְך ְואֹוֵרהּו ֲאֶׁשר לֹו ֵאל חַָ
 ָאְמָרה ְלָכה ָאדֹון ֲאָבל ַאל ִּתְרַחק 

 ָעָנּה ְיִהי ִלֵּבְך ְּבֵאל ּבֹוֵטח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

ַחר ְוִהְׁשִּכים ַלֲהֹלְך ַּבּבֶֹקר   ׁשַָ
 ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִמְּמֵתי ַהֶּׁשֶקר 

 יֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָנְגעּו ֶאל ֵחֶקר 
 ַוַּיְרא ְּדמּות ָּכבֹוד ְוהֹוד ָוֶיֶקר 

ן ְלִהָּמֵׁשַח   ָעַמד ְוִהְתּבֹונֵָ
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָיְדעּו ְנָעָריו ִּכי ְקָרָאם ֵלאמֹר 
 אֹור ַהְרִאיֶתם ָצץ ְּברֹאׁש ַהר ַהּמֹר 

 ַוּיֹאְמרּו ֹלא ֶנֱחֶזה ַרק ַמְהמֹור 
מֹור   ָעָנה ְׁשבּו פֹה ַעם ְמׁשּוִלים ַלחְֲ

 ַוֲאִני ְוַהַּנַער ְלִהְׁשַּתֵּטַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָהְלכּו ְׁשֵניֶהם ַלֲעׂשֹות ִּבְמָלאָכה 
 ְוַיֲעֶנה ִיְצָחק ְלָאִביו ָּכָכה 

ָרָכה   ָאִבי ְרֵאה ֵאׁש ַוֲעֵצי ַמעְֲ
ָלָכה   ַאֵּיה ֲאדִֹני ֶׂשה ֲאֶׁשר ַּכהְֲ

 ַהַאְּת ְּביֹום ֶזה ָּדְתָך ׁשֹוֵכַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ְוַיֲעֶנה ָאִביו ְּבֵאל ַחי ַמְחֶסה 
 ִּכי הּוא ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ְלעֹוָלה ַהֶּׂשה 

ֶׂשה   ַּדע ָּכל ֲאֶׁשר ַיְחּפֹץ ֱאֹלִהים ַיעְֲ
 ִנְבֶנה ְבִני ַהּיֹום ְלָפָניו ִּכֵּסא 

 ָאז ַיֲאִמיר ֶזַבח ְוַהּזֹוֵבַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָּדְפקּו ְּבַׁשְעֵרי ַרֲחִמים ִלְפּתַֹח 
 ַהֵּבן ְלִהָּזַבח ְוָאב ִלְזּבַֹח 

ֵאל ּוְבַרֲחָמיו ִלְבטַֹח   קִֹוים לְָ
 ְוקֵֹוי ה‘ ַיֲחִליפּו כַֹח 

 ָּדְרׁשּו ְּבַנְחַלת ֵאל ְלִהְסַּתֵּפַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ֵהִכין ֲעֵצי עֹוָלה ְּבאֹון ָוַחִיל 
ְקדֹו ַאִיל  עַָ  ַוַּיֲעקֹד ִיְצָחק ַּכְּ

 ַוְיִהי ְמאֹור יֹוָמם ְּבֵעיָנם ַלִיל 
מֹון ְּדָמָעיו נֹוְזִלים ְּבַחִיל   ַוהְֲ
 ַעִין ְּבַמר ּבֹוָכה ְוֵלב ָׂשֵמַח 

עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ִׂשיחּו ְלִאִּמי ִּכי ְׂשׂשֹוָנּה ָּפָנה 
 ַהֵּבן ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלִתְׁשִעים ָׁשָנה 

 ָהָיה ְלֵאׁש ּוְלַמֲאֶכֶלת ָמָנה 
 ָאָנה ֲאַבֵּקׁש ָלּה ְמַנֵחם ָאָנה 
 ַצר ִלי ְלֵאם ִּתְבֶּכה ְוִתְתַיֵּפַח 

עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ִמַּמֲאֶכֶלת ֶיֱהֶמה ִמְדָּבִרי 
 ָנא ַחְּדָדּה ָאִבי ְוֶאת ַמְאָסִרי 
ַקד ְיקֹוד ִּבְבָׂשִרי   ַחֵּזק ְוֵעת יְֵ

ְפִרי   ַקח ִעְּמָך ַהִּנְׁשָאר ֵמאֲֶ
 ְוְאמֹר ְלָׂשָרה ֶזה ְלִיְצָחק ֵריַח 

עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ְוֶיֱהמּו ָּכל ַמְלֲאֵכי ֶמְרָּכָבה 
ף ׁשֹוֲאִלים ִּבְנָדָבה   אֹוַפן ְוָׂשרַָ

 ִמְתַחְּנִנים ָלֵאל ְּבַעד ַׂשר ָצָבא 
 ָאָּנא ְּתָנה ִפְדיֹום ְוכֶֹפר ָהָבה 

 ַאל ָנא ְיִהי עֹוָלם ְּבִלי ָיֵרַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ָאַמר ְלַאְבָרָהם ֲאדֹון ָׁשַמִים 
 ַאל ִּתְׁשְלָחה ָיד ֶאל ְׁשִליׁש אּוַֹרִים 

 ׁשּובּו ְלָׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ַמְחַנִים 
 יֹום ֶזה ְזכּות ִלְבֵני ְירּוָׁשַלִים 

 ּבֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ֲאִני ּפֹוֵתַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 

 ִלְבִריְתָך ׁשֹוֵכן ְזבּול ּוְׁשֻבָעה 
 ָזְכָרה ְלֵעָדה סֹוֲעָרה ּוְנגּוָעה 

 ּוְׁשַמע ְּתִקיָעה ּתֹוְקָעה ּוְתרּוָעה 
מֹר ְלִצּיֹון ָּבא ְזַמן ַהְיׁשּוָעה   ֶואְֱ

 ִיּנֹון ְוֵאִלָּיה ֲאִני ׁשֹוֵלַח 
עֹוֵקד ְוַהֶּנְעָקד ְוַהִּמְזֵּבַח 
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ִאם ָאֵפס רַבע ַהֵּקן

 ָקָרא ֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר. 
 ְּתמּור ִּבְנָך ַהִּנְבָחר. 

 ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר. 
ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר: 

 ֲחִליֵפי ַאְזָּכָרתו. 
 ִּתּכון ְּכַהְקָטָרתו. 

 ְוַתֲעֶלה ְלָך ִּתיְמָרתו. 
ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתו: 

 ִזָּכרון ְלָפֶניָך ַּבַּׁשַחק. 
 ָלַעד ַּבֵּסֶפר יּוַחק. 

 ְּבִרית עוָלם ַּבל ֻיְמַחק. 
ֶאת ַאְבָרָהם ְוֶאת ִיְצָחק: 

 קוְרֶאיָך ָּבִאים ָלקוד. 
 ְּבָצָרה ֲעֵקָדה ִּתְׁשקד. 

 ְוצאְנָך ְּבַרֲחִמים ִּתְפקד. 
ְּפֵני ַהּצאן ֶאל ָעקוד: 

 עוְרָרה ְגבּוָרְתָך 
 ְלָהִקיץ ִנְרָּדִמים. 

 ְלַמַעְנָך ִּתְפֶּדה ֲחֵרִדים ִנְדָהִמים. 
 ְלַהְמִׁשיְך ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך 

 ִמְּׁשֵמי ְמרוִמים. 
ֵאל ֶמֶלְך יוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים: 

 ָראּו ֵאד ְּתלּוָלה. 
 ִמֲהרּו ֲעֵצי עוָלה. 

 ַיַחד ְּבַאֲהָבה ְּכלּוָלה. 
ַיְּׁשרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה: 

 ָרָאה ָיִחיד ִּכי הּוא ַהֶּשה. 
 ָנַאם ְלהורו ַהְּמֻנֶּסה. 

 ָאִבי אוִתי ַּכֶּכֶבׂש ַּתֲעֶׂשה. 
לא ַתְחמל ְולא ְתַכֶּסה: 

 ִּבי ָחֵפץ ְוִנְכסף. 
 ְלָבִבי לו ַלֲחׂשף. 

 ִאם ִּתְמָנֵעִני סוף. 
רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ֵאָליו ֶיֱאסף: 

 ָיָדיו ְוַרְגָליו ָעַקד. 
 ְוַחְרּבו ָעָליו ָּפַקד. 

 ְלׂשּומו ַעל ָהֵעִצים ָׁשַקד. 
ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד: 

 ַצָּואר ָּפַׁשט ֵמֵאָליו. 
 ְוָאִביו ִנַּגׁש ֵאָליו. 

 ְלׁשֲחטו ְלֵׁשם ְּבָעָליו. 
ְוִהֵּנה ה‘ ִנָּצב ָעָליו: 

 ֲחקר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה. 
 ָהָאב ַעל ְּבנו לא ָחָסה. 

 ְוִלּבו ֶאל ַּכַּפִים ָנָׂשא. 
 ַוַּיְרא ֱאלִהים ֶאת ָּכל 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה: 

 ִאם ָאֵפס רַבע ַהֵּקן. 
 אֶהל ִׁשֵּכן ִאם ִרֵּקן. 

 ַאל ָנא נאְבָדה ִּכי ַעל ֵּכן. 
ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן: 

 ָּפִנים לו ַתִּכיר. 
 ְוִצְדקו ְלָפֶניָך ַנְזִּכיר. 

 ַקח ָנא ֵּבן ַיִּקיר. 
ְוִנְמָצה ָדמו ַעל ִקיר: 

 ָרץ ֶאל ַהַּנַער ְלַהְקִּדיׁשו. 
 ְוַנְפׁשו ְקׁשּוָרה ְּבַנְפׁשו. 

 ִעְּטרו ָּבֵעִצים ְוִאּׁשו. 
ֵנֶזר ֱאלָהיו ַעל ראׁשו: 

 ָיִחיד הּוַקל ַּכְּצִבי. 
 ָעָנה ְוָאַמר ָאִבי. 

 ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ָנִביא. 
ּוְתׁשּוָרה ֵאין ְלָהִביא: 

 ִמִּלים ֱהִׁשיבו ִמְּלַהְבִהילו. 
 ַוַּיַען ַוּיאֶמר לו. ְּבִני, 

 ֱאלִהים ִיְרֶאה ּלו. 
ְויוַדע ה‘ ֶאת ֲאֶׁשר לו: 

 ְּבִמְצָוְתָך ְׁשֵניֶהם ִנְזָהִרים. 
 ְוַאֲחֶריָך לא ְמַהְרְהִרים. 

 ָחׁשּו ְוָהְלכּו ִנְמָהִרים. 
ַעל ַאַחד ֶהָהִרים: 



סדר תקיעות השופר   19

"למנצח לבני קרח מזמור: כל העמים תקעו כף" – פעם אחת בקול )ושש 
פעמים בשקט, ללא הקדמות(

ביום ב‘ של ראש השנה

ה' בקול שופר 

 ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר ְיַגֶּלה ֵקץ ּוְזַמן 
 ֵעת ִיְתַקע ְוָהַלְך ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמן 

ּוַמְלכּות ָהִרְׁשָעה ֲאַזי ִּתְהֶיה ְפרּוָעה 

ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר 

 ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּתְתַקע 
 ְנֵוה ִצּיֹון ִּתְרַקע ְוַהר ֵׂשִעיר ִיָּבַקע 

ְוִתָּנֵתק ְוָתמּוׁש ַהָּיֵתד ַהְּתקּוָעה 

ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר

 ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר ַיְׁשִמיַע ְיׁשּוָעה 
ְלַקֵּבץ ֶׂשה ְּפזּוָרה ְּבבֹוא ֶחְזיֹון ְּתׁשּוָעה 

ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר 

 ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר קֹול ִמָּׁשַמִים 
 ַעל ַהר ַהֹּקֶדׁש ְוַעל ְירּוָׁשַלִים 

ְוָאז ַּכַּנת ְיִמיְנָך ְּתִהי ְּכֵמֹראׁש ְנטּוָעה 

ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר 

ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ה‘ ְּבקֹול ׁשֹוָפר

אומרים: מן המיצר קראתי ופסוקי קר"ע שט"ן

לאחר התקיעות:

 ַאְׁשֵרי ָהָעם יוְדֵעי ְתרּוָעה, ה‘ ְּבאור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון: 
 ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיום, ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו: 

 ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמו ָאָּתה, ּוִבְרצוְנָך ָּתרּום ַקְרֵננּו: 
ִּכי לה‘ ָמִגֵּננּו, ְוִלְקדוׁש ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו: 

אומרים שני פסוקים אלו שלוש פעמים: 

ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך לא ִיְצָלח, ְוָכל ָלׁשון ָּתקּום ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי, זאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי 

ה‘ ְוִצְדָקָתם ֵמִאִּתי ְנֻאם ה’: ה‘ ֵיַחּתּו ְמִריָבו ָעָלו ָּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם ה‘ ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ, ְוִיֶּתן ֹעז 

ְלַמְלּכו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיחו:



20   מוסף

מוסף
אם החזן אשכנזי הוא אומר לפני תפילת הלחש - הנני העני ממעש 

ְוִנְפַחד ִמַּפַחד יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ָּבאִתי ַלֲעֹמד ּוְלִהְתַחֵּנן  ִהְנִני ֶהָעִני ִמַּמַעׂש ִנְרַעׁש 

ְלָפֶניָך ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשָלחּוִני. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיִני ְכַדאי ְוָהגּון ְלַכְך ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש 

ִמְּמָך ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ה‘ ה‘ ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּדי ָאֹים 

ְונֹוָרא ֱהֵיה ָנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵלְך ְועֹוֵמד ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ָעַלי ְוַעל ׁשֹוְלַחי. ְוָנא 

ַאל ַּתְפִׁשיֵעם ְּבַחֹּטאַתי ְוַאל ְּתַחְּיֵבם ַּבֲעוֹונֹוַתי ִּכי חֹוֵטא ּופֹוֵׁשַע ָאִני. ְוַאל ִיָּכְלמּו ִבְפָׁשַעי ְוַאל 

ֵיבֹוׁשּו ִבי ְוַאל ֵאבֹוׁש ָּבם.

ְוַקֵּבל ְּתִפָּלִתי ִּכְתִפַּלת ָזֵקן ְוָרִגיל ּוִפְרקֹו ָנֶאה ּוְזָקנֹו ְמֻגָּדל ְוקֹולֹו ָנִעים ּוְמעּוָרב ְּבַדַעת ִעם 

ַהְּבִרּיֹות. ְוִתְגַער ְּבָׂשָטן ְלַבל ַיְׂשִטיֵנִני ִויִהי ָנא ִדְגֵלנּו )נ"א ִּדּלּוֵגנּו( ָעֶליָך ַאֲהָבה ּוְפָׁשֵעינּו 

ְּתַכֶּסה ְּבַאֲהָבה. ְוָכל ָצרֹות ְוָרעֹות ֲהָפְך ָנא ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְלָׂששֹֹון ּוְלִׂשְמָחה ְלַחִּיים 

ּוְלָׁשלֹום ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו. ְוַאל ְיִהי ׁשּום ִמְכׁשֹול ִּבְתִפָּלִתי. ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה‘ 

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר 

ֶאְהֶיה ֶׁשָּכל ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵהם ּפֹוֲעֵלי ְתִפּלֹות ָיִביאּו ְתִפָּלִתי ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְוָיִפיצּו אֹוָתּה 

ְלָפֶניָך. ַּבֲעבּור ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהְּתִמיִמים ְוַהְיָׁשִרים ּוַבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ַהָּגדֹול 

ְוַהּנֹוָרא ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה.
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אם החזן ספרדי – יש הנוהגים לומר לפני חזרת הש"ץ: 

ה‘ שמעתי שמעך 

 ה‘ ֲעֵנה ָעִני ָהעֹוֵמד ְלָפֶניָך 
 ְּכַדל ׁשֹוֵאל ְמַבֵּקׁש ְסִליָחֶתָך 

 ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך 
ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ה‘

 ה‘ ַנֲחֵלי ִדְמעֹוַתי ֵמַעי ִהְרִּתיחּו 
 ַּגֲחֵלי ַחֹּטאַתי טּוחֹוַתי ִהְקִּדיחּו 

 ִּדיָנא ְיִתב ְוִסְפִרין ְּפִתיחּו 
ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה‘

 ה‘ ִסְפֵרי ַחִּיים ּוֵמִתים 
 ְלָפֶניָך ִנְפָּתִחים 

 ְּבַחְסֵדי ָאבֹות ִראׁשֹוִנים 
 ֲאַנְחנּו ְּבטּוִחים 

 ִּתּכֹון ְּתִפָּלֵתנּו ְּכֵריַח ִניחֹוִחים 
ה‘ ָּפָעְלָך ְּבֶקֶרב ָׁשִנים ַחֵּייהּו ה’

 ה‘ ֶמֶלְך ַאִּדיר ַמְׁשִּפיל ּוֵמִרים 
 ְּבֵמיַמר ַקִּדיִׁשין ּוִבְגֵזַרת ִעיִרין 
 ְמפֹוֵצץ ְסָלִעים ּוְמַׁשֵּבר ָהִרים 

ָּכל מֹוָצא ִפי ה‘

 ה‘ ִלְפֵני ֵחילֹו ָקֵרי ְבַחִיל 
 ָמאן ָּבֵעי ַסם ַחֵּיי ְוהּוא ֶּבן ָחִיל 

 ָיקּום ְּבֶטֶרם ִיְתַעְּותּו ַאְנֵׁשי ֶהָחִיל 
ְוָיֹׁשב ֶאל ה’

 ה‘ ִלִּבי ִמַּלֲהֵבי ֵאׁש ִרְׁשְּפָך ּבֹוֵרַח 
 נֹוָרא ְּבַעם ָרם ְּבַמר צֹוֵרַח 

 ֵאיְך ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ֵקֵרַח 
ֶאל ְמקֹום ַׁשְלֶהֶבת ָיּה ה‘ 

ה‘ ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעָך ָיֵראִתי ה‘

 ה‘ ָׁשַמְעִּתי ְוִנְרַּגְזִּתי יֹום ּבֹו ִּתְפְקֵדִני 
 ָזַחְלִּתי ְוַחְלִּתי יֹום ּבֹו ְּתִדיֵנִני 

 ָהְׁשַּפְלִּתי ְוִנְבַהְלִּתי 
 ֶּפן ְּבַאְּפָך ַּתְמִעיֵטִני 

ִּכי ָגדֹול יֹום ה’ 

 ה‘ ִמי ֹלא ִייָרא ִמּיֹום ִּדין ַהּנֹוָרא 
 ִּכי ְלָך ָיֲאָתה ְגֻדָּלה ּוְגבּוָרה 

 ַּבֲאַתר ִּדי ְזקּוִקין ְּדנּוָרא 
ִמי ַיֲעֹמד ְּבסֹוד ה’ 

 ה‘ ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִדין 
 ְסִביָביו ְׂשָרִפים עֹוְמִדים ַעל ִמִּדין 

 ִּכי ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶלְך 
 ִלְפֵני ָּכל יֹוְדֵעי ָדת ָוִדין 

ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה‘ 

אתאנו לחלות פניך 

 ָאָתאנּו ְלַחּלֹות ָּפֶניך
 ִּכי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָך 

 ָנא ַאל ְּתִביֵׁשנּו 
 ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך 

 ְסַלח ָלנּו ּוְׁשַלח ָלנּו 
ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

 ָאָתאנּו ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ַּכָּפָרה 
 ָאֹים ְונֹוָרא 

 ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה 
 ְּתַחֵּיינּו ְּתָחֵּננּו ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא 

 ְסַלח ָלנּו ּוְׁשַלח ָלנּו 
ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּמעֹוֶנָך

 אוִחיָלה ָלֵאל ֲאַחֶּלה ָפָניו. ֶאְׁשֲאָלה ִמֶּמּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשון. 
 ֲאֶׁשר ִּבְקַהל ָעם ָאִׁשיר ֻעּזו. ַאִּביָעה ְרָננות ְּבַעד ִמְפָעָליו. 

ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב, ּוֵמה‘ ַמֲעֵנה ָלׁשון: 

לא אומרים “מלך עליון“ )ייאמר בשחרית יום ב‘(
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לפני קדושה

ונתנה תוקף

ּוְנַתֶּנה ֹּתֶקף ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום ִּכי הּוא נֹוָרא ְוָאֹים ּובֹו ִּתָּנֵׂשא ַמְלכּוֶתָך ְוִיּכֹון ְּבֶחֶסד ִּכְסֶאָך ְוֵתֵׁשב 

ָעָליו ְּבֱאֶמת. ֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא ַּדָּין ּומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע ָוֵעד ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה ְוִתְזֹּכר 

ָּכל ַהִּנְׁשָּכחֹות ְוִתְפַּתח ֶאת ֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות ּוֵמֵאָליו ִיָּקֵרא ְוחֹוָתם ַיד ָּכל ָאָדם ּבֹו. 

ּוְבׁשֹוָפר ָּגדֹול ִיָּתַקע ְוקֹול ְּדָמָמה ַדָּקה ִיָׁשַמע ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון ְוִחיל ּוְרָעָדה ֹיאֵחזּון ְוֹיאְמרּו 

ִהֵּנה יֹום ַהִּדין ִלְפקֹד ַעל ְצָבא ָמרֹום ַּבִּדין ִּכי ֹלא ִיְזּכּו ְּבֵעיֶניָך ַּבִּדין. ְוָכל ָּבֵאי עֹוָלם ַיַעְברּון 

ְלָפֶניָך ִּכְבֵני ָמרֹון. ְּכַבָּקַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו ַמֲעִביר ֹצאנֹו ַּתַחת ִׁשְבטֹו. ֵּכן ַּתֲעִביר ְוִתְסֹּפר ְוִתְמֶנה 

ְוִתְפֹקד ֶנֶפׁש ָּכל ָחי. ְוַתְחֹּתְך ִקְצָבה ְלָכל ְּבִרָּיה ְוִתְכֹּתב ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם.  

ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִיָּכֵתבּון ּוְביֹום צֹום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון. ַּכָּמה ַיַעְברּון ְוַכָּמה ִיָּבֵראּון. ִמי ִיְחֶיה ּוִמי 

ָימּות. ִמי ְבִקּצֹו ּוִמי ֹלא ְּבִקּצֹו. ִמי ַבַּמִים ּוִמי ָבֵאׁש. ִמי ַבֶחֶרב ּוִמי ַבַחָּיה. ִמי ָבָרָעב ּוִמי ַבָּצָמא. 

ִמי ָבַרַעׁש ּוִמי ַבַּמֵּגָפה. ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבְּסִקיָלה. ִמי ָינּוַח ּוִמי ָינּוַע. ִמי ִיָּׁשֵקט ּוִמי ְיֹּטֵרף. ִמי 

ִיָּׁשֵלו ּוִמי ִיְתַיָּסר. ִמי ַיֲעִני ּוִמי ַיֲעִׁשיר. ִמי ֻיְׁשַּפל ּוִמי ָירּום.

ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה 

ִּכי ְּכִׁשְמָך ֵּכן ְּתִהָּלֶתָך ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות. ִּכי ֹלא ַתְחּפֹץ ְּבמֹות ַהֵּמת ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַּדְרּכֹו 

ְוָחָיה. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְּתַחֶּכה לֹו ִאם ָיׁשּוב ִמַּיד ְּתַקְּבלֹו. ֱאֶמת ִּכי ַאָּתה הּוא יֹוְצָרם ְויֹוֵדַע ִיְצָרם ִּכי 

ֵהם ָּבָׂשר ָוָדם. ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר ְוסֹופֹו ֶלָעָפר. ְּבַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו ָמׁשּול ְּכֶחֶרס ַהִּנְׁשָּבר. 

ְּכָחִציר ָיֵבׁש ּוְכִציץ נֹוֵבל ְּכֵצל עֹוֵבר ּוְכָעָנן ָּכָלה. ּוְכרּוַח נֹוָׁשֶבת ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח ְוַכֲחלֹום ָיעּוף.

ְוַאָּתה הּוא ֶמֶלְך ֵאל ַחי ְוַקָּים

ֵאין ִקְצָּבה ִלְׁשנֹוֶתיָך ְוֵאין ֵקץ ְלאֹוֶרְך ָיֶמיָך. ְוֵאין ְלַׁשֵער ַמְרְּכבֹות ְּכבֹוֶדָך ְוֵאין ְלָפֵרׁש ֵעילֹום 

ְׁשֶמָך. ִׁשְמָך ָנֶאה ְלָך ְוַאָּתה ָנֶאה ִלְׁשֶמָך ּוְׁשֵמנּו ָקָראָת ִּבְׁשֶמָך. ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך ְוַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך 

ַעל ַמְקִּדיֵׁשי ְשֶמָך. ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ִׁשְמָך ַהַּנֲעָרץ ְוַהִּנְקָּדׁש. ְּכסֹוד ִׂשיַח ַׂשְרֵפי ֹקֶדׁש ַהַּמְקִּדיִׁשים 

ִׁשְמָך ַּבֹּקֶדׁש. ָּדֵרי ַמְעָלה ִעם ָּדֵרי ַמָּטה קֹוְרִאים ּוְמַׁשְּלִׁשים ְּבִׁשּלּוׁש ְקֻדָּׁשה ַּבֹּקֶדׁש.

אם החזן אשכנזי מוסיפים לאחר קדושה: 

 ֲחמֹול ַעל ַמֲעֶשׂיָך. ְוִתְשַׂמח ְבַּמֲעֶשׂיָך. ְוֹיאְמרּו ְלָך חֹוֶסיָך. ְבַּצֶדְּקָך ֲעמּוֶסיָך. 

ֻתְּקַדּׁש ָאדֹון ַעל ָכּל ַמֲעֶשׂיָך: ִכּי ַמְקִדּיֶשׁיָך ִבְּקֻדָשְּׁתָך )נ"א ְכֶּעְרְכָּך( ִקַדְּשָׁתּ. ָנֶאה ְלָקדֹוׁש 

 ְפֵּאר ִמְקּדֹוִשׁים: 

ּוְבֵכן ִיְתַקֵדּׁש ִשְׁמָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעֶמָּך ְוַעל ְירּוָשַׁלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַׁכּן 
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 ְכּבֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּית ָדִּוד ְמִשׁיֶחָך ְוַעל ְמכֹוָנְך ְוֵהיָכָלְך:

עֹוד ִיְזכֹּר ָלנּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנינּו. ּוַבֵבּן ַהֶנֱּעַקד ַיְשִׁבּית ְמַדְיֵּננּו. ּוִבְזכּות ַהָתּם יֹוִציא ָאיֹום 

 )נ"א ַהּיֹום( ְלֶצֶדק ִדּיֵננּו. ִכּי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנינּו:

ְבֵּאין ֵמִליץ ֹיֶשׁר מּול ַמִגּיד ֶפַּשׁע. ַתִּגּיד ְלַיֲעֹקב ְדַּבר ֹחק ּוִמְשָׁפּט. ְוַצְדֵּקנּו ַבִּמְּשָׁפּט ַהֶמֶּלְך 

ַהִמְּשָׁפּט:

אם החזן אשכנזי מוסיפים לפני ברכת קדושת ה‘: 

וכל מאמינים / יניי

 ַהָּלן ְּבֵסֶתר ְּבֵצל ַׁשַּדי 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו הּוא 

 ַהַּמְמִליְך ְמָלִכים ְולֹו ַהְּמלּוָכה 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֶמֶלְך עֹוָלם

 ַהּנֹוֵהג ְּבַחְסּדֹו ָּכל ּדֹור 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא נֹוֵצר ֶחֶסד

 ַהסֹוֵבל, ּוַמְעִלים ַעִין ִמּסֹוְרִרים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא סֹוֵלַח ֶסָלה

 ָהֶעְליֹון, ְוֵעינֹו ֶאל ְיֵרָאיו 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא עֹוֶנה ָלַחש

 ַהּפֹוֵתַח ַׁשַער ְלדֹוְפֵקי ִבְתׁשּוָבה 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְּפתּוָחה ָידֹו 

 ַהּצֹוֶפה ָלָרָׁשע ְוָחֵפץ ְּבִהָּצְדקֹו 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַצִּדיק ְוָיָׁשר

 ַהְּקַצר ְּבַזַעם ּוַמֲאִריְך ַאף 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָקֶׁשה ִלְכֹעס

 ָהַרחּום ּוַמְקִּדים ַרֲחִמים ְלֹרֶגז 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַרְך ִלְרצֹות

 ַהָּׁשֶוה ּוַמְׁשֶוה ָקֹטן ְוָגדֹול 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק

 ַהָּתם ּוִמַּתֵּמם ִעם ְּתִמיִמים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָּתִמים ָּפֳעלֹו

 ָהאֹוֵחז ְּבַיד ִמַּדת ִמְׁשָּפט 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֵאל ֱאמּוָנה

 ַהּבֹוֵחן ּובֹוֵדק ִּגְנֵזי ִנְסָּתרֹות 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ּבֹוֵחן ְּכָליֹות

 ַהּגֹוֵאל ִמָּמֶות ּופֹוֶדה ִמַּׁשַחת 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ּגֹוֵאל ָחָזק

 ַהָּדן ְיִחיִדי ְלָבֵאי עֹוָלם 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַּדָּין ֱאֶמת

 ֶהָהגּוי ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה 

 ַהַּוַּדאי ְׁשמֹו ֵּכן ְּתִהָּלתֹו 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ְוֵאין ִּבְלּתֹו 

 ַהּזֹוֵכר ְלַמְזִּכיָריו טֹובֹות ִזְכרֹונֹות 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא זֹוֵכר ַהְּבִרית

 ַהחֹוֵתְך ַחִּיים ְלָכל ַחי 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ַחי ְוַקָּים 

 ַהּטֹוב, ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא טֹוב ַלֹּכל 

 ַהּיֹוֵדע ֵיֶצר ָּכל ְיצּוִרים 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא יֹוְצָרם ַּבָּבֶטן

 ַהֹּכל ָיכֹול )נ"א יּוַכל( ְוכֹוְלָלם 

 )נ"א ְוִכְּלָלם( ָיַחד 

ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ֶׁשהּוא ֹּכל ָיכֹול 
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בתוך ברכת קדושת ה‘, לפני ותמלוך ה‘: 

ויאתיו כל לעבדך / לא ידוע 

 ְוֶיֱאָתיּו ֹכל ְלָעְבֶדָך 

 ִויָבְרכּו ֵׁשם ְּכבֹוֶדָך 

 ְוַיִּגידּו ָבִאִּיים ִצְדֶקָך 

ְוִיְדְרׁשּוָך ַעִּמים ֹלא ְיָדעּוָך 

 ִויַהְללּוָך ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 

 ְויאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ה‘ 

 ְוִיְזְנחּו ֶאת ֲעַצֵּביֶהם

ְוַיְחְּפרּו ִעם ְּפִסיֵליֶהם

 ְוַיּטּו ְׁשֶכם ֶאָחד ְלָעְבֶדָך 

 ְוִייָראּוָך ִעם ֶׁשֶמׁש ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך 

 ְוַיִּכירּו ֹכַח ַמְלכּוֶתָך 

ְוִיְלְמדּו תֹוִעים ִּביָנה 

 ִויַמְּללּו ֶאת ְּגבּוָרֶתָך 

 ִויַנְּׂשאּוָך ִמְתַנֵּׂשא ְלֹכל ְלֹראׁש 

 ִויַסְּלדּו ְבִחיָלה ָּפֶניָך 

ִויַעְּטרּוָך ֵנֶזר ִּתְפָאָרה 

 ְוִיְפְצחּו ָהִרים ִרָּנה 

ְוִיְצֲהלּו ִאִּיים ְּבָמְלֶכָך

 ִויַקְּבלּו ֹעל ַמְלכּוֶתָך )ֲעֵליֶהם( 

 ִוירֹוְממּוָך ִּבְקַהל ָעם 

 ְוִיְׁשְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו 

 ְוִיְּתנּו ְלָך ֶּכֶתר ְמלּוָכה

לאחר התקיעות בחזרת הש"צ: היום הרת עולם )במנגינה ספרדית(

ארשת שפתינו 

 ֲאֶרֶׁשת ְׂשָפֵתינּו ֶיֱעַרב ְלָפֶניָך ֵאל ָרם ְוִנָּׂשא 

 ֵמִבין ּוַמֲאִזין ַמִּביט ּוַמְקִׁשיב ְלקֹול ְּתִקיָעֵתנּו 

ּוְתַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֵסֶדר ַמְלֻכּיֹוֵתינּו / ִזְכרֹונֹוֵתינּו / ׁשֹוְפרֹוֵתינּו 

לפני נעילת חזרת הש"צ:

ַהּיום ְּתַאְּמֵצנּו. ַהּיום ְּתָבְרֵכנּו. ַהּיום ְּתַגְּדֵלנּו. ַהּיום ְּתַדְּגֵלנּו. ַהּיום ְּתַהְּדֵרנּו. ַהּיום ְּתַוֲעֵדנּו ַוַעד טוב. 
ַהּיום ְּתַזֵּכנּו. ַהּיום ְּתַחֵּיינּו. ַהּיום ְּתָחֵּננּו. ַהּיום ְּתַטֲהֵרנּו. ַהּיום ְּתַיֵּׁשר ָאְרחוֵתינּו. ַהּיום ִּתְכְּתֵרנּו 
 ְּבֶכֶתר ֵׁשם טוב. ַהּיום ְּתַלְּבֵבנּו. ַהּיום ְּתַמְּלֵטנּו. ַהּיום ְּתַנְּשֵאנּו. ַהּיום ְּתַסֲעֵדנּו. ַהּיום ְּתַעְּטֵרנּו. 
ַהּיום ִּתְפְקֵדנּו ְבַרֲחֶמיָך ְלַחִּיים טוִבים. ַהּיום ְּתַצְּדֵקנּו. ַהּיום ְּתָקְרֵבנּו ַלֲעבוָדֶתָך. ַהּיום ְּתַרֲחֵמנּו. ַהּיום 

ִּתְׁשַמע ְּתִפָּלֵתנּו. ַהּיום ִּתְּתֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְוִתְכְּתֵבנּו ְבַרֲחֶמיָך ְלַחִּיים טוִבים:
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בקדיש תתקבל מוסיפים:

ֵּתָענּו ְוֵתָעְתרּו ְּבַרֲחִמים ִמן ַהָּׁשַמִים. ְּתֻקַּבל ַצֲעַקְתֶכם. ִּתָּׁשַמע ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצון. ְוֵיָעֶנה קול ֲעִתיַרְתֶכם. 
ְוִיְפַּתח ה‘ ֱאלֵהינּו ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֵחינּו ְּבָכל ָמקום ֶׁשֵהם ַׁשֲעֵרי אוָרה. ַׁשֲעֵרי ַאֲהָבה ְוַאְחָוה. ַׁשֲעֵרי 
ְבָרָכה. ַׁשֲעֵרי ֵבית ִמְקָּדׁשו. ַׁשֲעֵרי ְגֻאָּלה. ַׁשֲעֵרי ִגיָלה. ַׁשֲעֵרי ִדיָצה. ַׁשֲעֵרי ֵדָעה ְוַהְׂשֵּכל. ַׁשֲעֵרי הוד 
ְוָהָדר. ַׁשֲעֵרי ַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה. ַׁשֲעֵרי ַוַעד טוב. ַׁשֲעֵרי ָוִתיקּות. ַׁשֲעֵרי ָזִכּיות. ַׁשֲעֵרי ְזִריזּות. ַׁשֲעֵרי 
ֶחְדָוה. ַׁשֲעֵרי ָחְכָמה. ַׁשֲעֵרי ֵחן ָוֶחֶסד. ַׁשֲעֵרי ַחִּיים טוִבים. ַׁשֲעֵרי ָטֳהָרה. ַׁשֲעֵרי ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה. 
ַׁשֲעֵרי ְיׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ַכָּפָרה. ַׁשֲעֵרי ַכְלָּכָלה. ַׁשֲעֵרי ָכבוד. ַׁשֲעֵרי ִלּמּוד ּתוָרה ִלְׁשָמּה. ַׁשֲעֵרי ֵלב טוב. 
ַׁשֲעֵרי ָמזון. ַׁשֲעֵרי ְמִחיָלה. ַׁשֲעֵרי ֶנָחָמה. ַׁשֲעֵרי ְנִעימּות. ַׁשֲעֵרי סודות ּתוָרתו. ַׁשֲעֵרי ְסִליָחה. ַׁשֲעֵרי 
ֶעְזָרה. ַׁשֲעֵרי ְפדּות. ַׁשֲעֵרי ִפְרָיה ְוִרְבָיה. ַׁשֲעֵרי ַפְרָנָסה טוָבה. ַׁשֲעֵרי ְצָדָקה. ַׁשֲעֵרי ָצֳהָלה. ַׁשֲעֵרי 
קוְמִמּיּות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּול ְּתִפּלות. ַׁשֲעֵרי ִקּבּוץ ָּגֻלּיות. ַׁשֲעֵרי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים. ַׁשֲעֵרי 
ָרצון. ַׁשֲעֵרי ָׁשלום. ַׁשֲעֵרי ַׁשְלָוה. ַׁשֲעֵרי תוָרה. ַׁשֲעֵרי ְתִפָּלה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה. ְוָיִסיר 

ִמּתוְכֶכם ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַתְחרּות. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: 

ה‘ ֱאלֵהי ֲאבוֵתֶכם יֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוִיְכָּתְבֶכם ָהֵאל 
ְּבֵסֶפר ַחִּיים טוִבים. ְוֵכן ְיִהי ָרצון ְונאַמר ָאֵמן: 

לפני "עלינו לשבח": פתיחת ההיכל )תפילה על הפרנסה( 

 ְלָדִוד ִמְזמור, לה' ָהָאֶרץ ּוְמלוָאּה, ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה: 
 ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרות ְיכוְנֶנָה: 
 ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' , ּוִמי ָיקּום ִּבְמקום ָקְדׁשו: 

 ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאֶׁשר לא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי, ְולא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
 ִיָּשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה' , ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְׁשעו: 

 ֶזה ּדור ּדְרָׁשו, ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעקב ֶסָלה: 
 ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָלם, ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: 

 ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד, ה' ִעּזּוז ְוִגּבור, ה' ִּגּבור ִמְלָחָמה: 
 ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָלם, ְוָיבא ֶמֶלְך ַהָּכבוד: 

ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבוד, ה' ְצָבאות, הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבוד ֶסָלה: 

ְיִהי ָרצון ִמְּלָפֶניָך ה' ָהֵאל ַהָּגדול ַהִּגּבור ְוַהּנוָרא. ֲעֵׂשה ְלַמֲעָנְך ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ַהִּמְזמור ַהֶּזה ְוַהֵּׁשמות 
ַהְּקדוִׁשים ַהִּנְזָּכִרים ּבו. ּוְלַמַען ְקֻדַּׁשת ְּפסּוָקיו ְוֵתבוָתיו ְואוִתּיוָתיו ּוְטָעָמיו ּוְרָמָזיו ְוסודוָתיו ַהּיוְצִאים 
ִמֶּמּנּו. ּוְלַמַען ֵׁשם ַהָּגדול ְוַהָּקדוׁש )ִּדיַקְרנוָסא( ַהּיוֵצא ִמָּפסּוק )מלאכי ג, י(: "ַוֲהִריקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד 
ְּבִלי ָדי". ּוִמָּפסּוק )תהלים ד, ז(: "ְנָסה ָעֵלינּו, אור ָּפֶניָך ה' ", ֶׁשִּתְכְּתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה. ָׁשָנה 
זו ְוָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ָלנּו ּוְלָכל ְּבֵני ֵביֵתנּו. ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח. ְולא ְבִאּסּור ְולא ְבָעָמל ְוטַרח. ְּבַנַחת ּוְבַׁשְלָוה 
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ּוְבַהְׁשֵקט ָוֶבַטח. ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבד ֲעבוַדת ַהּקֶדׁש ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ְּבִלי ׁשּום ִטְרָּדא, ַּפְרָנָסה ֶׁשּלא 
ִיְהֶיה ָּבּה ׁשּום ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה. ְוַאל ַּתְצִריֵכנּו ִליֵדי ַמְּתנות ָּבָׂשר ָוָדם. ִּכי ִאם ִמָּיְדָך ַהְּפתּוָחה ְוַהְּקדוָׁשה. 
ְוַהְצִליֵחנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְבָכל ִלּמּוֵדנּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ַוֲעְסֵקנּו. ְוִיְהֶיה ֵביֵתנּו ָמֵלא ִּבְרַּכת ה' , ְוִנְׂשַּבע ֶלֶחם 

ְוִנְהֶיה טוִבים, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצון:

ואומרים קדיש על ישראל

אחרי "עלינו לשבח" תוקעים תרועה גדולה, להשלים למאה ואחד קולות, ואומרים:

ִרּבונו ֶשׁל עוָלם, ָעִשׂינּו ַמה ֶשִּׁצִּוּיָתנּו ְבִּמְצַות ְתִּקיַעת ׁשוָפר ַהּיום ַהֶזּה, ְיִהי ָרצון ִמְלָּפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו 
ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ֶשִׁיְּהיּו ֲחׁשּוִבים ּוְמֻרִצּים ְלָפֶניָך ַהֵמָּאה קולות ֶשׁל ַהּׁשוָפר ְלַשֵׁדּד ּכחות ַהִדּין ְדֵּשׁם 
ֱאלִהים, ְבּכַח ֵשׁם ַשַׁדּי ָמֵלא )שי"ן דל"ת יו"ד(. ֲהִשׁיֵבנּו ָאִבינּו ְלתוָרֶתָך, ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵכּנּו ַלֲעבוָדֶתָך, 
ְוַהֲחִזיֵרנּו ִבְּתׁשּוָבה ְשֵׁלָמה ְלָפֶניָך, ִכּי ַאָתּה ה' ָהרוֶצה ִבְּתׁשּוָבה, ִויִמיְנָך ְפּׁשּוָטה ְלַקֵבּל ָשִׁבים. ִויִהי 
נַעם ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכוְנֵנהּו: ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון 

ִלִבּי ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֲאִלי: )ספר "לשון חכמים" חלק א'(
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