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This is the day that Adonai has made. 
Let us exult and rejoice on it. 

 

     ~Psalm 118 









  
 נִָּעים -ִהנֵּה ַמה טֹוב ּוַמה

 יַחד.-ֶשֶבת ַאִחים ַגם



הדלקת הנרות

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ  בָּ
ם, עֹולָּ ֶלְך הָּ ינּו ֶמֵֽ  ֱאֹלהֵֵּֽ

יו, נּו ְבִמְצֹותָּ  ֲאֶשר ִקְדשֵָּֽ
נּו ְלַהְדִליק  ְוִצּוֵָּֽ
ת.  נֵּר ֶשל ַשבָּ



ת, רֵּ י ַהשָּ יֶכם, ַמְלֲאכֵּ לֹום ֲעלֵּ  שָּ

י ֶעְליֹון,  ַמְלֲאכֵּ

ִכים, י ַהְמלָּ  ִמֶמֶלְך ַמְלכֵּ

רּוְך הּוא. דֹוש בָּ  ַהקָּ

לֹום, י ַהשָּ לֹום, ַמְלֲאכֵּ  בֹוֲאֶכם ְלשָּ

י ֶעְליֹון,  ַמְלֲאכֵּ

ִכים, י ַהְמלָּ  ִמֶמֶלְך ַמְלכֵּ

רּוְך הּוא. דֹוש בָּ  ַהקָּ

לֹום, י ַהשָּ לֹום, ַמְלֲאכֵּ ְרְכּוִני ְלשָּ  בָּ

י ֶעְליֹון,  ַמְלֲאכֵּ

ִכים, י ַהְמלָּ  ִמֶמֶלְך ַמְלכֵּ

רּוְך הּוא. דֹוש בָּ  ַהקָּ

לֹום, י ַהשָּ לֹום, ַמְלֲאכֵּ אְתֶכם ְלשָּ  צֵּ

י ֶעְליֹון,  ַמְלֲאכֵּ

ִכים, י ַהְמלָּ  ִמֶמֶלְך ַמְלכֵּ

רּוְך הּוא. דֹוש בָּ  ַהקָּ



 שמע וברכותיה

ְך ְרכּו ֶאת ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ
ֶעד! ם וָּ ְך ְלעֹולָּ רּוְך ְייָּ ַהְמֹברָּ  בָּ



  מעריב ערבים    

ה ְייָּ, רּוְך ַאתָּ  בָּ
ם, עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ  ֶאֹלהֵּ

ִבים, רֹו ַמֲעִריב ֲערָּ  ֲאֶשר ִבְדבָּ
ִרים, ַח ְשעָּ ה ּפֹותֵּ ְכמָּ  ְבחָּ
 ּוִבְתבּונָּה ְמַשֶנה ִעִתים,

 ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְזַמִנים,
ִבים, ר ֶאת ַהּכֹוכָּ  ּוְמַסדֵּ

ִקיַע ְּכְרצֹונֹו. רָּ יֶהם בָּ  ְבִמְשְמרֹותֵּ
ה, ְילָּ לָּ א יֹום וָּ  בֹורֵּ

ֶשְך, ל אֹור ִמְּפנֵּי חֵֽ  גֹולֵּ
ֶשְך ִמְּפנֵּי אֹור.  ְוחֵֽ

ה, ְילָּ ִביא לָּ  ּוַמֲעִביר יֹום ּומֵּ
ה, ְילָּ ין לָּ ין יֹום ּובֵּ  ּוַמִדיל בֵּ

אֹות ְשמֹו.  ְייָּ ְצכָּ
ם, ל ַחי ְוַקיָּ  אֵּ

ֶעד. ם וָּ ינּו ְלעֹולָּ לֵּ ִמיד ִיְמלֹוְך עָּ  תָּ

ִבים. ה, ְייָּ, ַהַמֲעִריב ֲערָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ



 
 

ל,  אֵּ ינּו,  ְייָּ ְשַמע ִיְשרָּ ד  ְייָּ ֱאֹלהֵּ  ֶאחֵָּֽ

 

ֶעד ם וָּ ם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ רּוְך שֵּ  בָּ

 

 

 



 
 

 גאולה 

 

ִלים  אֵּ ה בָּ כָּ ֹמֵֽ ! ְייָּ ִמי כָּ  
ֶדש,  ר ַבֹקֵֽ ה, ֶנְאדָּ כָּ ֹמֵֽ  ִמי ּכָּ

ֶלא!  ה ֶפֵֽ שֵּ א ְתִהֹּלת, ֹעֵֽ  נֹורָּ
יָך,  ֶנֵֽ אּו בָּ  ַמְלכּוְתָך רָּ

ַע יָּם ִלְפנֵּי   ,מֶשה ּוִמְריָּםבֹוקֵֵּֽ
נּו ְוָאְמרּו:  ִלי עָּ  ֶזה אֵּ

ֶעד. ְייָּ  ם וָּ ִיְמלֹוְך ְלעֹולָּ  
 

ה  דָּ  ֶאת ַיֲעֹקב,  ְייָּ ְוֶנֱאַמר: ִּכי פָּ
נּו. ק ִמֶמֵֽ זָּ  ּוְגָאלֹו ִמַיד חָּ

ה,  רּוְך ַאתָּ ל. ְייָּ,בָּ אֵּ ַאל ִיְשרָּ  גָּ



ינּו, לֵֵּֽ לֹום עָּ ש ֻסַּכת שָּ ה ְייָּ, ַהּפֹורֵּ רּוְך ַאתָּ  בָּ
ִים. לֵָּֽ ל ְוַעל ְירּושָּ אֵּ ל־ַעמֹו ִיְשרָּ  ְוַעל־ּכָּ

 

ינּו  נּו, ְייָּ ֶאֹלהֵֵּֽ לֹוםַהְשִּכיבֵֵּֽ  ,ְלשָּ
נּו ְלַחִיים נּו שֹוְמרֵֵּֽ  ְוַהֲעִמידֵֵּֽ



     תפלה 

 

ָך. ֶתֵֽ ח ּוִפי ַיִגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ  ֲאֹדנָּי ְשפָּ

 
 

        אבות ואמהות

ה,  רּוְך ַאתָּ ינּו  ְייָּ בָּ  ֱאֹלהֵֵּֽ
י ינּו, ֱאֹלהֵּ ינּו ְוִאמֹותֵּ י ֲאבֹותֵֵּֽ אֹלהֵּ  וֵּ

י ַיֲעֹקב, אֹלהֵּ ק, וֵּ י ִיְצחָּ ם, ֱאֹלהֵּ הָּ  ַאְברָּ
י  ה ֱאֹלהֵּ י ִרְבקָּ ה, ֱאֹלהֵּ רָּ י שָּ  ֱאֹלהֵּ
דֹול  ל ַהגָּ אֵּ ָאה. הָּ י לֵּ אֹלהֵּ ל וֵּ חֵּ  רָּ

ל  ל ֶעְליֹון. גֹומֵּ א, אֵּ  ַהִגבֹור ְוַהנֹורָּ
ר  ִדים טֹוִבים, ְוקֹונֵּה ַהֹּכל, ְוזֹוכֵּ  ֲחסָּ

ִביא ְגֻאלָּה י ָאבֹות ְוִאַמהֹות, ּומֵּ  ַחְסדֵּ
ה.  ַען ְשמֹו ְבַאֲהבָּ  ִלְבנֵּי ְבנֵּיֶהם ְלַמֵֽ

ן:  גֵּ יַע ּומָּ ר ּומֹוִשֵֽ ֶלְך עֹוזֵּ  ֶמֵֽ
ה,  רּוְך ַאתָּ  , ְייָּ בָּ

ה. רָּ ם ְוֶעְזַרת שָּ הָּ ן ַאְברָּ גֵּ  מָּ



     גבורות

ם  ה ִגבֹור ְלעֹולָּ  , ְייָּ ַאתָּ
ה,  תָּ ה ַהֹּכל ַאֵֽ  ְמַחיֵּ

יַע.  ַרב ְלהֹוִשֵֽ
ְרּוַח מֹוִריד  ִשיב הָּ  .ַהַטלֹמַ

ֶסד,  ל ַחִיים ְבֶחֵֽ  ְמַכְלּכֵּ
ה ַהֹּכל   ְמַחיֵּ

ְך נֹוְפִלים,   ְבַרֲחִמים ַרִבים. סֹומֵּ
א חֹוִלים, ּוַמִתיר ֲאסּוִרים,   ְורֹופֵּ

ר.  פָּ נֵּי עָּ ם ֱאמּונָּתֹו ִלישֵּ  ּוְמַקיֵּ
ַעל ְגבּורֹות  ֹוָך ַבֵֽ מֵֽ  ִמי כָּ

ִמית  ֶלְך מֵּ ְך, ֶמֵֽ ֹוֶמה לָּ  ּוִמי דֵֽ
ה. יַח ְישּועָּ  ּוְמַחֶיה ּוַמְצִמֵֽ

ה ְלַהֲחיֹות ַהֹּכל.  ן ַאתָּ  ְוֶנֱאמָּ
ה,  רּוְך ַאתָּ ה ַהֹּכל.ְייָּ בָּ  , ְמַחיֵּ



 קדושת השם     

דֹוש  דֹוש ְוִשְמָך קָּ ה קָּ  ַאתָּ
ל יֹום   ּוְקדֹוִשים ְבכָּ

ה.  לָּ ּוָך, ֶסֵֽ  ְיַהְללֵֽ
ה  רּוְך ַאתָּ דֹוש.ְייָּ בָּ ל ַהקָּ אֵּ  , הָּ

יו, לֹום ִבְמרֹומָּ ה שָּ  עֹוֹשֶ
ינּו. לֵּ לֹום עָּ ה שָּ  הּוא ַיֲעֹשֶ



ינּו ַרְך ָאבֹותֵּ  ִמי ֶשבֵּ

ינּו ה ְלִאמֹותֵּ כָּ  ְמקֹור ַהְברָּ

ינּו ַרְך ִאמֹותֵּ  ִמי ֶשבֵּ

ינּו ה ְלֲאבֹותֵּ כָּ  ְמקֹור ַהְברָּ









ה  רּוְך ַאתָּ   ְייָּ בָּ

ם,  עֹולָּ ֶלְך הָּ ינּו ֶמֵֽ  ֱאֹלהֵֵּֽ

נּו  נּו ְוִהִגיעֵָּֽ נּו ְוִקְימֵָּֽ  ֶשֶהֱחיֵָּֽ

 ַלְזַמן ַהֶזה.



 עלינו

 

 

 

 
 

ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל,  ינּו ְלַשבֵֵּֽ לֵֵּֽ  עָּ
אִשית,  ר ְברֵּ ה ְליֹוצֵּ ת ְגֻדלָּ תֵּ  לָּ
צֹות,  ֲארָּ נּו ְּכגֹויֵּי הָּ שֵָּֽ  ֶשֹּלא עָּ

ה,  מָּ ֲאדָּ נּו ְּכִמְשְּפחֹות הָּ מֵָּֽ  ְוֹלא שָּ
ֶהם,  נּו ּכָּ ם ֶחְלקֵֵּֽ  ֶשֹלא שָּ

ל־ֲהמֹונָּם.  נּו ְּככָּ לֵֵּֽ  ְוֹגרָּ
ְחנּו ּכֹוְרִעים   ַוֲאַנֵֽ

 ּוִמְשַתֲחִוים ּומֹוִדים, 
ִכים,  י ַהְמלָּ ֶלְך, ַמְלכֵּ  ִלְפנֵּי ֶמֵֽ

רּוְך הּוא. דֹוש בָּ  ַהקָּ
 

יָּה ְייָּ   ְוֶנֱאַמר, ְוהָּ
ֶרץ,  אֵָּֽ ל־הָּ ֶלְך ַעל־ּכָּ  ְלֶמֵֽ

ד,   ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְייָּ  ֶאחָּ
ד.  ּוְשמֹו ֶאחָּ



 קדיש יתום
 

על קדוש השם 

א. ּה ַרבָּ  ִיְתַגַדל ְוִיְתַקדש ְשמֵּ

ּה, א ִכְרעּותֵּ ה ִדי ְברָּ ְלמָּ  ְבעָּ

ּה,  ְוַיְמִליְך ַמְלכּותֵּ

יכֹון יכֹון ּוְביֹומֵּ  ְבַחיֵּ

ל, אֵּ ית ִיְשרָּ ל בֵּ י ְדכָּ  ּוְבַחיֵּ

ן. ִריב. ְוִאְמרּו ָאמֵּ א ּוִבְזַמן קָּ לָּ  ַבֲעגָּ
 

ַרְך  א ְמבָּ ּה ַרבָּ א ְשמֵּ  ְיהֵּ

א.  ְלַמיָּ י עָּ ְלמֵּ ַלם ּוְלעָּ  ְלעָּ
 

ַאר ַרְך ְוִיְשַתַבח, ְוִיְתּפָּ  ִיתבָּ

א,  ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנשֵּ

 ְוִיְתַהַדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהַלל

א ְבִריְך הּוא, ּה ְדֻקְדשָּ  ְשמֵּ

א, תָּ א ְוִשירָּ תָּ ל ִבְרכָּ א ִמן ּכָּ לָּ  ְלעֵֵּֽ

א, תָּ א ְוֶנֱחמָּ תָּ  ֻתְשְבחָּ

ו. א. ְוִאְמרּו ָאמֵּ ְלמָּ ן ְבעָּ  ַדֲאִמירָּ



א, א ִמן ְשַמיָּ א ַרבָּ מָּ א ְשלָּ  ְיהֵּ

ל. אֵּ ל ִיְשרָּ ינּו ְוַעל ּכָּ לֵֵּֽ  ְוַחִיים עָּ

ן.  ְוִאְמרּו ָאמֵּ
 

יו,  לֹום ִבְמרֹומָּ  ֹעֶשה שָּ

ינּו,  לֵֵּֽ לֹום עָּ  הּוא ַיֲעֶשה שָּ

ן.  ל. ְוִאְמרּו ָאמֵּ אֵּ ל ִיְשרָּ  ְוַעל ּכָּ



ה, ְייָּ  רּוְך ַאתָּ  בָּ

ם, עֹולָּ ֶלְך הָּ ינּו, ֶמֵֽ  ֱאֹלהֵֵּֽ

ֶפן. א ְּפִרי ַהגֵָּֽ  בֹורֵּ

ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ  בָּ
ם, עֹולָּ ֶלְך הָּ ינּו ֶמֵֽ  ֱאֹלהֵֵּֽ

נּו, ה בֵָּֽ צָּ יו ְורֵָּֽ נּו ְבִמְצֹותָּ  ֲאֶשר ִקְדשֵָּֽ
ְדשוֹ   ְוַשַבת קָּ

נּו צֹון ִהְנִחילֵָּֽ ה ּוְברָּ  ְבַאֲהבָּ
אִשית, ה ְברֵּ רֹון ְלַמֲעשֵּ  ִזּכָּ

ֶדש, י ֹקֵֽ אֵּ ה ְלִמְקרָּ  ִּכי הּוא יֹום ְתִחלָּ
ִים, ֶכר ִליִציַאת ִמְצרֵָּֽ  זֵּ

ְשתָּ  נּו ִקַדֵֽ ְרתָּ ְואֹותֵָּֽ ַחֵֽ נּו בָּ  ִּכי בֵָּֽ
ַעִמים, ל הָּ  ִמּכָּ

צֹון ה ּוְברָּ ְדְשָך ְבַאֲהבָּ  ְוַשַבת קָּ
נּו.  ִהְנַחְלתֵָּֽ

ת. ש ַהַשבָּ ה ְייָּ, ְמַקדֵּ רּוְך ַאתָּ  בָּ



ה, ְייָּ  רּוְך ַאתָּ  בָּ

ם, עֹולָּ ֶלְך הָּ ינּו, ֶמֵֽ  ֱאֹלהֵֵּֽ

ָאֶרץ.  ַהְמֹוִציא ֶלֶחם ִמן הָּ

ה ִשיר ַהְללּו ה נִָּשירָּ בָּ  יָּּה.-הָּ



 



 



 










