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✶

סדר הלל

✶

Hallel
Hallel is said outside of the Land of Israel on certain Festival days. First, the Chazzan says
the blessing. There are two versions of the Hallel, one should say the appropriate for that
specific day:
The Full Hallel is said on the first two days
of Pesach, Shavout, the nine days of Sukkot
(including Shemini Atzeret and Simchat
Torah). On these days the congregation
responds “ ”אָ מֵ ןand then repeats the
blessing.

The Hatzi Hallel is said on Rosh Chodesh
and on the last six days of Pesach. On
these days the congregation responds
“”אָ מֵ ן, but does not repeat the blessing; as
they are covered by the Chazzan's blessing,
and are joining in agreement with it.

One should omit the indicated sections when appropriate. It is also important to not be
interrupted with unnecessary speech until after the completion of the closing blessing.

Stand while saying Hallel :

 אֲשֶׁ ר ִק ְדּשָׁ נוּ, אֱֹלהֵ ינוּ מֶ לֶ ְך הָ עוֹלָ ם,ָאַ תָּ ה יְ י
(Others respond: “אָ מֵ ן.”)

בָּ רוְּך

: וְ ִצוָּנוּ ִל ְקרוֹא אֶ ת הַ הַ לֵּ ל,ְבּ ִמ ְצוֹתָ יו
Psalm 113

, יְ ִהי שֵׁ ם יְ ָי ְמב ָֹרְך:  הַ ְללוּ אֶ ת שֵׁ ם יְ ָי,ָ הַ ְללוּ עַ ְב ֵדי יְ י,ללוּיָהּ
ְ ַה

 ָרם עַ ל:  ְמהֻ לָּ ל שֵׁ ם יְ ָי,ֹ ִמ ִמּזְ ַרח שֶׁ מֶ שׁ עַ ד ְמבוֹאו:מֵ עַ תָּ ה וְ עַ ד עוֹלָ ם
:יהי לָ שָׁ בֶ ת
ִ  הַ מַּ גְ ִבּ, ִמי כַּ ָײ אֱֹלהֵ ינוּ:ֹ עַ ל הַ שָּׁ מַ יִ ם ְכּבוֹדו,ָכָּ ל גּוֹיִ ם יְ י
 מֵ אַ ְשׁפֹּת י ִָרים,ימי מֵ עָ פָ ר ָדּל
ִ  ְמ ִק:ילי ִל ְראוֹת בַּ שָּׁ מַ יִ ם וּבָ אָ ֶרץ
ִ הַ מַּ ְשׁ ִפּ
ִ יבי ִעם נְ ִד
ִ הוֹשׁ
ִ  ְל:אֶ ְביוֹן
יבי עֲקֶ ֶרת הַ בַּ יִ ת
ִ מוֹשׁ
ִ
:ֹ ִעם נְ ִדיבֵ י עַ מּו,יבים
:אֵ ם הַ בָּ נִ ים ְשׂמֵ חָ ה הַ ְללוּיָהּ
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ְבּצֵ את

Psalm 114

הוּדה
עקֹב מֵ עַ ם ֹלעֵ ז :הָ יְ תָ ה יְ ָ
יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ,בֵּ ית ַי ֲ

ְלקָ ְדשׁוֹ יִ ְשׂ ָראֵ ל מַ ְמ ְשׁלוֹתָ יו :הַ יָּם ָראָ ה ַו ָיּנֹס הַ יּ ְַר ֵדּן יִ סֹּב ְלאָ חוֹר:
ילים ,גְּ בָ עוֹת ִכּ ְבנֵי צ ֹאן :מַ ה ְלָּך הַ יָּם ִכּי תָ נוּס,
הֶ הָ ִרים ָר ְקדוּ ְכאֵ ִ
הַ יּ ְַר ֵדּן ִתּסֹּב ְלאָ חוֹר :הֶ הָ ִרים ִתּ ְר ְקדוּ ְכאֵ ִ
ילים ,גְּ בָ עוֹת ִכּ ְבנֵי צ ֹאן:
ִ
ִמ ִלּ ְפנֵי אָ דוֹן
אגַם
עקֹב :הַ ה ְֹפ ִכי הַ צּוּר ֲ
ֱלוֹהּ ַי ֲ
חוּלי אָ ֶרץ ִמ ִלּ ְפנֵי א ַ
מָ יִ ם ,חַ לָּ ִמישׁ ְלמַ ְעיְ נוֹ מָ יִ ם:

ל ֹא לָ נוּ

On Rosh Chodesh and the last six days of Pesach
omit the following paragraph - Psalms 15:1-11

יְ יָ ,ל ֹא לָ נוִּ ,כּי ְל ִשׁ ְמָך תֵּ ן כָּ בוֹד עַ ל חַ ְס ְדָּך עַ ל א ֲִמתֶּ ָך:

לָ מָּ ה י ְ
ֹאמרוּ הַ גּוֹיִ ם אַ יֵּה נָא אֱֹלהֵ יהֶ ם :וֵאֹלהֵ ינוּ בַ שָּׁ מָ יִ ם כֹּל אֲשֶׁ ר
עצַ בֵּ יהֶ ם כֶּ סֶ ף וְ זָהָ ב ,מַ עֲשֵׂ ה יְ ֵדי אָ ָדם :פֶּ ה לָ הֶ ם וְ ל ֹא
חָ פֵ ץ עָ שָׂ הֲ :
יְ ַדבֵּ רוּ ,עֵ ינַיִ ם לָ הֶ ם וְ ל ֹא יִ ְראוּ:אָ זְ נַיִ ם לָ הֶ ם וְ ל ֹא יִ ְשׁמָ עוּ ,אַ ף לָ הֶ ם וְ ל ֹא
יְ ִריחוּן :יְ ֵדיהֶ ם וְ ל ֹא יְ ִמישׁוּןַ ,רגְ לֵ יהֶ ם וְ ל ֹא יְ הַ לֵּ כוּ ,ל ֹא י ְֶהגּוּ ִבּגְ רוֹנָם:
ְכּמוֹהֶ ם יִ ְהיוּ עֹ שֵׂ יהֶ ם ,כֹּל אֲשֶׁ ר בֹּטֵ ַח בָּ הֶ ם :יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּטַ ח בַּ ָײ ,עֶ זְ ָרם
הרֹן ִבּ ְטחוּ בַ ָײ ,עֶ זְ ָרם וּמָ גִ נָּם הוּא :יִ ְראֵ י יְ ָי ִבּ ְטחוּ
וּמָ גִ נָּם הוּא :בֵּ ית אַ ֲ
בַ ָײ עֶ זְ ָרם וּמָ גִ נָּם הוּא:

יְ ָי

Psalms 15:12-18

הרֹן:
זְ כָ ָרנוּ יְ בָ ֵרְך ,יְ בָ ֵרְך אֶ ת בֵּ ית יִ ְֹש ָראֵ ל ,יְ בָ ֵרְך אֶ ת בֵּ ית אַ ֲ

ֹלים :יֹסֵ ף יְ ָי עֲלֵ יכֶ ם ,עֲלֵ יכֶ ם וְ עַ ל
יְ בָ ֵרְך יִ ְראֵ י יְ יָ ,הַ ְקּטַ נִּ ים ִעם הַ גְּ ד ִ
שה שָׁ מַ יִ ם וָאָ ֶרץ :הַ שָּׁ מַ יִ ם ,שָׁ מַ יִ ם לַ ָײ,
רוּכים אַ תֶּ ם לַ ָײ ,עֹ ֵ ֹ
ְבּנֵיכֶ םְ :בּ ִ
יוֹר ֵדי
וְ הָ אָ ֶרץ נָתַ ן ִל ְבנֵי אָ ָדם :ל ֹא הַ מֵּ ִתים יְ הַ ְללוּ יָהּ .וְ ל ֹא כָּ ל ְ
דוּמָ הַ :ו ֲ
אנ ְַחנוּ נְ בָ ֵרְך יָהּ ,מֵ עַ תָּ ה וְ עַ ד עוֹלָ ם ,הַ ְללוּיָהּ:
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On Rosh Chodesh and the last six days of Pesach
omit the following paragraph - Psalms 116:1-11

וּביָמַ י
קוֹלי תַּ חֲנוּנָיִ :כּי ִהטָּ ה אָ זְ נוֹ ִליְ ,
ִ
ב ִתּיִ ,כּי יִ ְשׁמַ ע יְ ָי אֶ ת
אָ הַ ְ
אֶ ְק ָרא :אֲפָ פוּנִ י חֶ ְבלֵ י מָ וֶת ְ
וּמצָ ֵרי ְשׁאוֹל ְמצָ אוּנִ י ,צָ ָרה וְ יָגוֹן אֶ ְמצָ א:
וּבשֵׁ ם יְ ָי אֶ ְק ָרא ,אָ נָּה יְ ָי מַ ְלּטָ ה נ ְַפ ִשׁי :חַ נּוּן יְ ָי וְ צַ ִדּיק ,וֵאֹלהֵ ינוּ
ְ
שׁוּבי נ ְַפ ִשׁי ִל ְמנוּחָ יְ ִכי,
ִ
יע:
הוֹשׁ ַ
ִ
לּוֹתי וְ ִלי יְ
ְמ ַרחֵ ם :שׁמֵ ר ְפּתָ איִ ם יְ יַָ ,דּ ִ
ִכּי יְ ָי גָּמַ ל עָ לָ יְ ִכיִ :כּי ִחלַּ ְצתָּ נ ְַפ ִשׁי ִממָּ וֶת ,אֶ ת עֵ ינִ י ִמן ִדּ ְמעָ ה אֶ ת
ַרגְ ִלי ִמ ֶדּ ִחי :אֶ ְתהַ לֵ ְך ִל ְפנֵי יְ ָי ְבּאַ ְרצוֹת הַ חַ יִּ ים :הֶ אֱמַ נְ ִתּי ִכּי א ֲַדבֵּ ר,
כּזֵב:
יתי ְמאֹד :אֲנִ י אָ מַ ְר ִתּי ְבחָ ְפזִ י ,כָּ ל הָ אָ ָדם ֹ
אֲנִ י עָ נִ ִ

מָ ה אָ ִשׁיב

Psalms 116:12-19

וּבשֵׁ ם יְ ָי
שּאְ ,
מוּלוּהי עָ לָ י :כּוֹס יְ שׁוּעוֹת אֶ ָ ֹ
ִ
יְ ָי כָּ ל תַּ גְ

אֶ ְק ָרא :נְ ָד ַרי לַ ָײ אֲשַׁ לֵ ם ,נֶגְ ָדּה נָּא ְלכָ ל עַ מּוֹ :יָקָ ר ְבּעֵ ינֵי יְ ָי הַ מָּ וְ תָ ה
ידיו :אָ נָּה יְ ָי ִכּי אֲנִ י עַ ְב ֶדָּך ,אֲנִ י עַ ְב ְדָּך בֶּ ן אֲמָ תֶ ָךִ ,פּתַּ ְחתָּ
לַ ח ֲִס ָ
וּבשֵׁ ם יְ ָי אֶ ְק ָרא :נְ ָד ַרי לַ ָײ אֲשַׁ לֵּ ם,
תּודהְ ,
ָ
ְלמוֹסֵ ָריְ :לָך אֶ זְ בַּ ח זֶבַ ח
נֶגְּ ָדּה נָּא ְלכָ ל עַ מּוְֹ :בּחַ ְצרוֹת בֵּ ית יְ ָי ְבּתוֹכֵ ִכי יְ רוּשָׁ לָ יִ ם .הַ ְללוּיָהּ:

הַ ְללוּ

Psalms 117

אֶ ת יְ ָי כָּ ל גּוֹיִ ם ,שַׁ ְבּחוּהוּ כָּ ל הָ אֻ ִמּיםִ :כּי גָבַ ר עָ לֵ ינוּ חַ ְסדּוֹ

ֶואֱמֶ ת יְ ָי ְלעוֹלָ ם ,הַ ְללוּיָהּ:
Psalm 118
The following sections is composed of four verses, in bold. Each of these verses is to be said
”, the congregationהוֹדוּ לַ ָײ ִכּי טוֹבוֹ by the Chazzan, then the congregation is to respond “...
then says the next successive verse in an undertone. However, if one is praying without a
minyan, the lines in smaller type should be said. Upon completion of the last three stanzas
” where indicated by an asterisk.הוֹדוּ“ the Chazzan repeats
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 - Chazzanהוֹדוּ לַ ָײ ִכּי טוֹב:

ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:

 - Cong.הוֹדוּ לַ ָײ ִכּי טוֹב:

ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:

י ֹאמַ ר נָא יִ ְֹש ָראֵ ל:

ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:

 - Chazzanי ֹאמַ ר נָא יִ ְֹש ָראֵ ל:

ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:

 - Cong.הוֹדוּ לַ ָײ ִכּי טוֹב:

ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ* :

הרֹן:
ֹאמרוּ נָא בֵּ ית אַ ֲ
י ְ
הרֹן:
ֹאמרוּ נָא בֵּ ית אַ ֲ
 - Chazzanי ְ

ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:

 - Cong.הוֹדוּ לַ ָײ ִכּי טוֹב:

ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:
ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ* :

ֹאמרוּ נָא יִ ְראֵ י יְ יָ:
י ְ
ֹאמרוּ נָא יִ ְראֵ י יְ יָ:
 - Chazzanי ְ

ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:

 - Cong.הוֹדוּ לַ ָײ ִכּי טוֹב:

ִמן הַ מֵּ צַ ר

ִכּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ* :

ירא ,מַ ה
אתי יָהּ ,עָ נָנִ י בַּ מֶּ ְרחַ ב יָהּ :יְ ָי ִלי ל ֹא ִא ָ
קָ ָר ִ

שה ִלי אָ ָדם :יְ ָי ִלי ְבּעֹ זְ ָריַ ,ואֲנִ י אֶ ְראֶ ה ְבשֹנְ אָ י :טוֹב לַ חֲסוֹת בַּ ָײ,
ע ֶֹ
ַי ֲ
יבים :כָּ ל גּוֹיִ ם ְסבָ בוּנִ י,
ִמ ְבּט ַֹח בָּ אָ ָדם :טוֹב לַ חֲסוֹת בַּ ָײִ ,מ ְבּט ַֹח ִבּנְ ִד ִ
ְבּשֵׁ ם יְ ָי ִכּי א ֲִמילַ ם :סַ בּוּנִ י גַם ְסבָ בוּנִ יְ ,בּשֵׁ ם יְ ָי ִכּי א ֲִמילַ ם :סַ בּוּנִ י
קוֹציםְ ,בּשֵׁ ם יְ ָי ִכּי א ֲִמילַ םָ :דּחֹה ְד ִחיתַ נִ י
ִ
בוֹרים דּעֲכוּ ְכּאֵ שׁ
ִכ ְד ִ
ִלנְ פֹּלַ ,ו ָײ ֲ
עז ָָרנִ י :עָ זִּ י וְ זִ ְמ ָרת יָהּ ,וַיְ ִהי ִלי ִלישׁוּעָ ה :קוֹל ִרנָּה וִ ישׁוּעָ ה
שה חָ יִ ל :יְ ִמין יְ ָי רוֹמֵ מָ ה ,יְ ִמין יְ ָי עֹ שָׂ ה
יקים ,יְ ִמין יְ ָי עֹ ָ ֹ
ְבּאָ הֳלֵ י צַ ִדּ ִ
ע ֵֹ
חָ יִ ל :ל ֹא אָ מוּת ִכּי אֶ ְחיֶהַ ,ואֲסַ פֵּ ר מַ ֲ
שי יָהַּ :יסֹּר יִ ְסּ ַרנִּ י יָהּ וְ לַ מָּ וֶת
אוֹדה יָהּ:זֶה הַ שַּׁ עַ ר לַ ָײ
ֶ
ל ֹא נְ תָ נָנִ יִ :פּ ְתחוּ ִלי שַׁ ע ֲֵרי צֶ ֶדק ,אָ ב ֹא בָ ם
יקים יָבאוּ בוֹ:
צַ ִדּ ִ
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– Recite the following twice

אוֹדָך ִכּי עֲנִ יתָ נִ י ,ו ְַתּ ִהי ִלי ִלישׁוּעָ ה:
ְ

– Recite the following twice

אֶ בֶ ן מָ אֲסוּ הַ בּוֹנִ ים ,הָ יְ תָ ה ְלר ֹאשׁ ִפּנָּה:

– Recite the following twice

מֵ אֵ ת יְ ָי הָ יְ תָ ה זּאֹתִ ,היא נִ ְפלָ את
ְבּעֵ ינֵינוּ:

– Recite the following twice

שה יְ ָי ,נָגִ ילָ ה וְ נִ ש ְֹמחָ ה בוֹ:
זֶה הַ יּוֹם עָ ָ ֹ

Each of the the following lines is to be recited by the chazzan,
and then repeated responsively by the congregation:

הוֹשׁיעָ ה נָּא:
ִ
אָ נָּא יְ ָי
הוֹשׁיעָ ה נָּא:
ִ
אָ נָּא יְ ָי

אָ נָּא יְ ָי הַ ְצ ִליחָ ה נָּא:
אָ נָּא יְ ָי הַ ְצ ִליחָ ה נָּא:
– Recite the following twice

בָּ רוְּך הַ בָּ א ְבּשֵׁ ם יְ יָ ,בֵּ ַר ְכנוּכֶ ם ִמבֵּ ית יְ ָי:

– Recite the following twice

עב ִֹתים ,עַ ד
אֵ ל יְ ָי ַויָּאֶ ר לָ נוִּ ,א ְסרוּ חַ ג בַּ ֲ
קַ ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ ַח:

– Recite the following twice

ֲרוֹממֶ ךָּ :
אוֹדךָּ  ,אֱֹלהַ י א ְ
אֵ ִלי אַ תָּ ה וְ ֶ

– Recite the following twice

הוֹדוּ יְ ָי ִכּי טוֹבִ ,כּי ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ:

יְ הַ ְללוָּך

שי
יקים עוֹ ֵ ֹ
ידיָך צַ ִדּ ִ
שיָךַ ,וח ֲִס ֶ
ע ֶֹ
יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ )עַ ל( כָּ ל מַ ֲ

ְרצוֹנֶָך ,וְ כָ ל עַ ְמָּך בֵּ ית יִ ְֹש ָראֵ לְ ,בּ ִרנָּה יוֹדוּ וִ יבָ ְרכוּ ,וִ ישַׁ ְבּחוּ וִ יפָ אֲרוּ,
ירוממוּ וְ ַיע ֲִריצוּ ,וְ י ְַק ִדּישׁוּ וְ י ְַמ ִליכוּ אֶ ת ִשׁ ְמָך מַ ְלכֵּ נוִּ .כּי ְלָך טוֹב
ְ
וִ
ְלהוֹדוֹתְ ,
וּל ִשׁ ְמָך נָּאֶ ה ְלזַמֵּ רִ ,כּי מֵ עוֹלָ ם וְ עַ ד עוֹלָ ם אַ תָּ ה אֵ ל:
-6-

When reciting the Hatzi Hallel on Rosh Chodesh and on the last six days of Pesach,the
congregation responds “”אָ מֵ ן, but does not repeat the blessing; as they are covered by the
Chazzan's blessing, and are joining in agreement with it. However, when praying without a
minyan, one recites this blessing for themselves:
(Others respond: “אָ מֵ ן.”)

: מֶ לֶ ְך ְמהֻ לָּ ל בַּ ִתּ ְשׁבָּ חוֹת,ָאַ תָּ ה יְ י

בָּ רוְּך

On Sukkot, on all days except for Shabbat, the Hoshanot should be recited at this point.
One Rosh Chodesh one should repeat the following paragraph three times:

 זְ בָ ְדיָה1: ַו ָײ בֵּ ַרְך אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם בַּ כֹּל,זָקֵ ן בָּ א בַּ יּ ִָמים

וְ אַ ְב ָרהָ ם

ֱֹלהים חַ יִּ ים וּמֶ לֶ ְך עוֹלָ ם
ִ  א, כֵּ ן יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלפָ נֶיָך, וִ יחַ יֵּנִ י,יִ ְשׁ ְמ ֵרנִ י
: אָ מֵ ן,אֲשֶׁ ר ְבּי ְָדָך נֶפֶ שׁ כָּ ל חָ י
★ ★ קדיש
Kaddish
In the presence of a minyan the Chazzan recites Kaddish, as follows. In the following
prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis:

 אָ מֵ ן ( ְבּעָ ְלמָ א ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּתֵ הּ: Cong ) .וְ יִ ְתקַ ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א
(אָ מֵ ן

:Cong )

יִ ְתגּ ַַדּל

. וְ י ְַצמַ ח פֻּ ְרקָ נֵהּ וִ יקָ ֵרב ְמ ִשׁיחֵ הּ,וְ י ְַמ ִליְך מַ ְלכוּתֵ הּ

.וּבזְ מַ ן קָ ִריב
ִ עגָלָ א
ֲ ַ בּ,וּבחַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל
ְ וּביוֹמֵ יכוֹן
ְ ְבּחַ יֵּיכוֹן
:וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן
(: יִ ְתבָּ ֵרְך,וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא
ְ  יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם.אָ מֵ ן

:Cong )

, וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח, יִ ְתבָּ ֵרְך,וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא
ְ יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם
 ְשׁמֵ הּ, וְ יִ ְתהַ לָּ ל, וְ יִ ְתעַ לֶּ ה, וְ יִ ְתהַ ָדּר, וְ יִ ְתנַשֵּׂ א, וְ יִ ְתרוֹמֵ ם,וְ יִ ְתפָּ אֵ ר
,ירתָ א
ָ  אָ מֵ ן( ְלעֵ לָּ א ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ:Cong ) .ְדקֻ ְדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא
( אָ מֵ ן:Cong ) : וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן,למָ א
ְ ָירן ְבּע
ָ  ַדּא ֲִמ,תֻּ ְשׁ ְבּחָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א
1 Genesis 24:1
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On Channukah, except on Shabbat and Rosh Chodesh, one continues on with the Reading
of the Torah. On all other days, the Full-Kaddish is said by continuing below:

 קֳ ָדם אֲבוּהוֹן ִדּי,עוּתהוֹן ְדּכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל
ְ
ָלוֹתהוֹן וּב
ְ ִתּ ְתקַ בֵּ ל ְצ
: וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן,ִב ְשׁמַ יָּא
,טוֹבים עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל
ִ
יְ הֵ א ְשׁלָ מָ ה רבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ חַ יִּ ים
:וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן
Take three steps back, standing in one place one must bow to the right when saying
“שׁה שָׁ לוֹם
ֹ ֶ ”בּ ְמרוֹמָ יו ע
ִ , bow forward when saying “”הוּא, bow to the left when saying “שה
ֶֹ ע
ֲ ַי
 ”שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּand bow to the front when saying “”וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל

,שה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל
ֶֹ ע
ֲ שׁה שָׁ לוֹם ִבּ ְמרוֹמָ יו הוּא ַי
ֶֹ ע
:וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן
During the Morning Service of Shacharit: one continues on with the Song of the Day.
During the Evening Service of Maariv during Pesach: On the first night, continue with
Alenu; however, if it falls on Friday night which is the Sabbath, continue on with
“ ” ִמזְ מוֹר- Psalm 23. On the second night, continue on with The Omer Count.

✶

מוסף לראש חודש בחול

✶

Weekday Musaf for Rosh Chodesh
The Chazzan says a chapter of Psalms, then recites the Hatzi-Kaddish, as follows. In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis:

 אָ מֵ ן ( ְבּעָ ְלמָ א ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּתֵ הּ: Cong ) .וְ יִ ְתקַ ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א
(אָ מֵ ן

:Cong )

יִ ְתגּ ַַדּל

. וְ י ְַצמַ ח פֻּ ְרקָ נֵהּ וִ יקָ ֵרב ְמ ִשׁיחֵ הּ,וְ י ְַמ ִליְך מַ ְלכוּתֵ הּ

.וּבזְ מַ ן קָ ִריב
ִ עגָלָ א
ֲ ַ בּ,וּבחַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל
ְ וּביוֹמֵ יכוֹן
ְ ְבּחַ יֵּיכוֹן
:וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן
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(: יִ ְתבָּ ֵרְך,וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא
ְ  יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם.אָ מֵ ן

:Cong )

, וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח, יִ ְתבָּ ֵרְך,וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא
ְ יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם
 ְשׁמֵ הּ, וְ יִ ְתהַ לָּ ל, וְ יִ ְתעַ לֶּ ה, וְ יִ ְתהַ ָדּר, וְ יִ ְתנַשֵּׂ א, וְ יִ ְתרוֹמֵ ם,וְ יִ ְתפָּ אֵ ר
,ירתָ א
ָ  אָ מֵ ן ( ְלעֵ לָּ א ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ:Cong ) .ְדקֻ ְדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא
( אָ מֵ ן:Cong )

: וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן,ירן ְבּעָ ְלמָ א
ָ  ַדּא ֲִמ,תֻּ ְשׁ ְבּחָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א
✶  עמידה- ✶ מוסף

The Musaf Amidah
While reciting the Amidah one should concentrate on the meaning of every word, avoiding
all distractions and interruptions. One is required to pray loud enough to hear their own
words, though it is not necessary to be audible to others. As one begins the Amidah one
takes three steps forward, and then three steps back, which signifies our approaching the
Throne of God.
2

:וּפי יַגִּ יד ְתּ ִהלָּ תֶ ָך
ִ  ְֹשפָ תַ י ִתּ ְפתָּ ח,דנָי
ֹ א
ֲ
Patriarchs – אבות

Bend at בָּ רוְּך, bow at אַ תָּ ה, and straighten up at יְ ָי:

 אֱֹלהֵ י, אֱֹלהֵ י אַ ְב ָרהָ ם,אַ תָּ ה יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ

בָּ רוְּך

 גּוֹמֵ ל,נּוֹרא אֵ ל עֶ ְליוֹן
ָ ַ הָ אֵ ל הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר וְ ה,עקֹב
ֲ  וֵאֹלהֵ י ַי,יִ ְצחָ ק
 וּמֵ ִביא גוֹאֵ ל ִל ְבנֵי, וְ זוֹכֵ ר חַ ְס ֵדּי אָ בוֹת, קוֹנֵה הַ כֹּל,טוֹבים
ִ
חֲסָ ִדים
:ְבנֵיהֶ ם ְלמַ עַ ן ְשׁמוֹ ְבּאַ הֲבָ ה
Bend at בָּ רוְּך, bow at אַ תָּ ה, and straighten up at יְ ָי:
2 Psalm 51:17
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יע וּמָ גֵן .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,מָ גֵן אַ ְב ָרהָ ם:
וּמוֹשׁ ַ
ִ
מֶ לֶ ְך ,עוֹזֵר
גבורות – God's Might

אַ תָּ ה

יע:
הוֹשׁ ַ
דנָיְ ,מחַ יֵּה מֵ ִתים אַ תָּ ה ַרב ְל ִ
א ֹ
גִּ בּוֹר ְלעוֹלָ ם ֲ
Winter, Shmini Atzeret to Pesach:

Summer, Pesach through Sukkot:

וּמוֹריד הַ גֶּשֶּׁ ם:
ִ
רוּח
מַ ִשּׁיב הָ ַ

מוֹריד הַ טָּ ל:
ִ

נוֹפ ִלים,
ְ
ְמכַ ְלכֵּ ל חַ יִּ ים ְבּחֶ סֶ דְ ,מחַ יֵּה מֵ ִתים ְבּ ַרח ֲִמים ַר ִבּים ,סוֹמֵ ְך
ֲסוּריםְ ,
חוֹלים ,וּמַ ִתּיר א ִ
ִ
וְ רוֹפֵ א
וּמקַ יֵּם אֱמוּנָתוֹ ִלישֵׁ נֵי עָ פָ רִ .מי
יח
וּמחַ יֶּה וּמַ ְצ ִמ ַ
וּמי דוֹמֶ ה לָּ ְך ,מֶ לֶ ְך מֵ ִמית ְ
כָ מוָֹך בַּ עַ ל גְּ בוּרוֹת ִ
יְ שׁוּעָ ה:
וְ ֶנאֱמָ ן אַ תָּ ה ְלהַ חֲיוֹת מֵ ִתים .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יְָ ,מחַ יֵּה הַ מֵּ ִתים:
קדושה – Kedushah
The Kedushah is recited during the Chazzan's repetition of the Amidah. One is to stand
with feet together, avoiding any form of interruptions. One should rise upon the toes when
"יִ ְמלְך" " andבָּ רוְּך" " , also when sayingקָ דוֹשׁ ,קָ דוֹשׁ ,קָ דוֹש" saying the words
- Congregation, then
chazzan

ש ְרפֵ י ק ֶֹדשׁ
יח סוֹד ַ ֹ
נ ְַק ִדּישָׁ ְך וְ ַנע ֲִריצָ ְך ְכּנֹעַ ם ִֹש ַ
הַ ְמשַׁ ְלּ ִשׁים ְלָך ְק ֻדשָּׁ ה ,כַּ כָּ תוּב עַ ל יַד נְ ִביאֶ ָך,
וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ אָ מַ ר:

- Congregation, then
chazzan

קָ דוֹשׁ ,קָ דוֹשׁ ,קָ דוֹשׁ יְ ָי ְצבָ אוֹתְ ,מל ֹא כָ ל הָ אָ ֶרץ
3
ְכּבוֹדוֹ:

- Chazzan
- Congregation, then
chazzan

אוֹמ ִרים:
ְ
ְלעֻ מָּ תָ ם ְמשַׁ ְבּ ִחים וְ
בָּ רוְּך ְכּבוֹד יְ ָי ִמ ְמּקוֹמוֹ:

4

3 Isaiah 6:3
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- Chazzan

וּב ִד ְב ֵרי קָ ְד ְשָׁך כָּ תוּב לֵ אמֹר:
ְ

- Congregation, then
chazzan

יִ ְמֹלְך יְ ָי ְלעוֹלָ ם ,אֱֹלהַ יִ ְך ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹר
5
הַ ְללוּיָהּ:

One is to remain standing until after the chazzan completes the following blessing:

קדושת השם – Holiness of God's Name

אַ תָּ ה

דוֹשׁים ְבּכָ ל יוֹם יְ הַ ְלּלוָּך סֶּ לָ ה .בָּ רוְּך
וּק ִ
קָ דוֹשׁ וְ ִשׁ ְמָך קָ דוֹשְׁ ,

אַ תָּ ה יְ יָ ,הָ אֵ ל הַ קָּ דוֹשׁ:
קדושת היום – Holiness of the Day

ָראשֵׁ י

תּוֹלדוֹתָ םִ .בּ ְהיוֹתָ ם
ְ
ח ֳָד ִשׁים ְלעַ ְמָּך נָתָ תָּ  ,זְ מַ ן כַּ פָּ ָרה ְלכָ ל

מַ ְק ִר ִ
ירי חַ טָּ אוֹת ְלכַ פֵּ ר בַּ ע ֲָדם ,זִ כָּ רוֹן
יבים ְלפָ נֶיָך זִ ְבחֵ י ָרצוֹן ,וּ ְֹש ִע ֵ
ש וֹנֵאִ .מזְ בֵּ ַח חָ ָדשׁ ְבּ ִציּוֹן תָּ ִכין,
וּתשׁוּעַ ת נ ְַפשָׁ ם ִמיַּד ֹ
ְלכֻ לָּ ם יִ ְהיֶהְ ,
ע ֶֹ
ירי ִעזִּ ים ַנ ֲ
חוֹדשׁ ַנעֲלֶ ה עָ לָ יו ,וּ ְֹש ִע ֵ
ֶ
וְ עוֹלַ ת ר ֹאשׁ
שה ְב ָרצוֹן,
ירי ָדּוִ ד עַ ְב ֶדָּך הַ נִּ ְשׁמָ ִעים
וּב ִשׁ ֵ
ֲבוֹדת בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְֹשמַ ח כֻּ לָּ נוְּ ,
וּבַ ע ַ
וּב ִרית
ֲמוּרים ִל ְפנֵי ִמזְ ְבּחֶ ָך ,אַ הֲבַ ת עוֹלָ ם תָּ ִביא לָ הֶ םְ ,
ירָך ,הָ א ִ
ְבּ ִע ֶ
ֲביאֵ נוּ ְל ִציּוֹן ִע ְ
אָ בוֹת לַ בָּ נִ ים ִתּזְ כּוֹרַ :וה ִ
ירָך ְבּ ִרנָּה ,וְ ִלירוּשָׁ לַ יִ ם בֵּ ית
שה ְלפָ נֶיָך אֶ ת קָ ְר ְבּנוֹת חוֹבוֹתֵ ינוּ,
ע ֶֹ
ִמ ְק ָדּ ְשָׁך ְבּ ִֹש ְמחַ ת עוֹלָ ם ,וְ שָׁ ם ַנ ֲ
ידים ְכּ ִס ְד ָרם ,וּמוּסָ ִפים ְכּ ִה ְלכָ תָ ם .וְ אֶ ת מוּסַ ף יוֹם ר ֹאשׁ הַ ח ֶֹדשׁ
ְתּ ִמ ִ
ע ֶֹ
הַ זֶּהַ ,נ ֲ
שה וְ נ ְַק ִריב ְלפָ נֶיָך ְבּאַ הֲבָ הְ ,כּ ִמ ְצוַת ְרצוֹנֶָךְ ,כּמוֹ שֶׁ כָּ תַ ְבתָּ
בוֹדָך כָּ אָ מוּר:
תוֹרתֶ ָך ,עַ ל יְ ֵדי משֶׁ ה עַ ְב ֶדָּך ִמ ִפּי ְכ ֶ
עָ לֵ ינוּ ְבּ ָ
4 Ezekiel 3:12
5 Psalms 146:10
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וּב ָראשֵׁ י
ְ

חָ ְדשֵׁ יכֶ ם תַּ ְק ִריבוּ עֹ לָ ה לַ ָײ ,פָּ ִרים ְבּנֵי בָ קָ ר ְשׁנַיִ ם ,וְ אַ יִ ל

ימם:
אֶ חָ דְ ,כּבָ ִֹשים ְבּנֵי שָׁ נָה ִשׁ ְבעָ הְ ,תּ ִמ ִ

וּמנְ חָ תָ ם
ִ

6

וּשׁנֵי עֶ ְֹשרֹנִ ים
וְ נִ ְסכֵּ יהֶ ם ִכּ ְמ ֻדבָּ רְ .שׁלשָׁ ה עֶ ְשׂרֹנִ ים לַ פָּ רְ .

לָ אָ יִ ל וְ ִע ָ ֹ
ידים
וּשׁנֵי ְת ִמ ִ
ש ִעיר ְלכַ פֵּ רְ ,
שּרוֹן לַ כֶּ בֶ שֹ ,וְ יַיִ ן ְכּנִ ְסכּוֹ .וְ ָ ֹ
ְכּ ִה ְלכָ תָ ם:

אֱֹלהֵ ינוּ

During the chazzan's repetition of the Amidah
” were indicatedאָ מֵ ן“ the congregation responds

וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ ,חַ ֵדּשׁ עָ לֵ ינוּ אֶ ת הַ ח ֶֹדשׁ הַ זֶּהְ ,לטוֹבָ ה

וּלנֶחָ מָ ה
וּל ִֹש ְמחָ ה )  :Congאָ מֵ ן( ִ ,לישׁוּעָ ה ְ
ש וֹן ְ
ש ֹ
וְ ִל ְב ָרכָ ה )  :Congאָ מֵ ן( ְ ,ל ָ ֹ
וּלשָׁ לוֹם
טוֹבים ְ
ִ
וּלכַ ְלכָּ לָ ה )  : Congאָ מֵ ן ( ְ ,לחַ יִּ ים
)  : Congאָ מֵ ן ( ְ ,לפַ ְרנָסָ ה ְ
)  : Congאָ מֵ ן ( ִ ,ל ְמ ִחילַ ת חֵ ְטא וְ ִל ְס ִליחַ ת עָ וֹן )  : Congאָ מֵ ן ( ִ .כּי ְבעַ ְמָּך
יִ ְֹש ָראֵ ל בָּ חַ ְרתָּ ִמכָּ ל הָ אֻ מּוֹת ,וְ חֻ קֵּ י ָראשֵׁ י ח ֳָד ִשׁים לָ הֶ ם קָ בָ ְעתָּ .
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי ְמקַ ֵדּשׁ יִ ְֹש ָראֵ ל וְ ָראשֵׁ י ח ֳָד ִשׁים:

ְרצֵ ה

ֲבוֹדה
יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ ְבּעַ ְמָּך יִ ְֹש ָראֵ ל ,וְ ִל ְת ִפלָּ תָ ם ְשׁעֵ ה ,וְ הָ שֵׁ ב הָ ע ָ

ִל ְד ִביר בֵּ יתֶ ָך ,וְ ִאשֵּׁ י יִ ְֹש ָראֵ ל ְ
וּת ִהי
וּת ִפלָּ תָ ם ְבּאַ הֲבָ ה ְתקַ בֵּ ל ְבּ ָרצוֹןְ ,
ֲבוֹדת יִ ְֹש ָראֵ ל עַ מֶּ ָך:
ְל ָרצוֹן תָּ ִמיד ע ַ

חזֶינָה
וְ תֶ ֱ

שׁוּבָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַרח ֲִמים .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הַ מַּ חֲזִ יר
עֵ ינֵינוּ ְבּ ְ

ְשׁ ִכינָתו ְל ִציּוֹן:
6 Numbers 28:11
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מודים – Thanksgiving
מוֹדים“ Bow at
”. During the Chazzan's repetition of the Amidahיְ ָי“ ִ ” and straighten up at
he says the full Modim at the right, however the congregation recites the Modim
D'Rabbanan on the left in an undertone.

מוֹדים
ִ

אנ ְַחנוּ לָ ְך ,שָׁ אַ תָּ ה הוּא
ֲ

Modim D'Rabbanan

יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ
אנ ְַחנוּ לָ ְך ,שָׁ אַ תָּ ה הוּא יְ ָי
מודים ֲ
ִ
ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד צוּר חַ יֵּינוּ ,מָ גֵן
אֱֹלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבותֵ ינוּ ,אֱלהֵ י כָ ל
יִ ְשׁעֵ נוּ ,אַ תָּ ה הוּא ְלדוֹר וָדוֹר
אשׁיתְ ,בּ ָרכוֹת
יוֹצ ֵרנוּ ,יוֹצֵ ר ְבּ ֵר ִ
ְ
שר,
בָּ ָ ֹ
ֶ
נוֹדה ְלָּך וּנְ סַ פֵּ ר ְתּ ִהלָּ תֶ ָך ,עַ ל
ָ
וְ
הוֹדאוֹת ְל ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל וְ הַ קָּ דושׁ ,עַ ל
סוּרים ְבּי ֶָדָך ,וְ עַ ל
חַ יֵּינוּ הַ ְמּ ִ
ְתּחַ יֵּנוּ
כֵּ ן
וְ ִקיּ ְַמתָּ נוּ,
שֶׁ הֶ חֱיִ יתָ נוּ
נִ ְ
וּתקַ יְּ מֵ נוּ ,וְ תֶ אֱסוֹף גָּלֻ יּוֹתֵ ינוּ ְלחַ ְצרוֹת
שׁמוֹתֵ ינוּ הַ ְפּקוּדוֹת לָ ְך ,וְ עַ ל ְ
נִ סֶּ יָך שֶׁ ְבּכָ ל יוֹם ִעמָּ נוּ ,וְ עַ ל קָ ְדשֶׁ ָך ,וְ נָשׁוּב אֵ לֶ יָך ִל ְשׁמוֹר חֻ קֶּ יָך,
וּלעָ ְב ְדָך ְבּלֵ בָ ב
ְ
ש וֹת ְרצוֹנֶָך,
ע ֹ
נִ ְפ ְלאוֹתֶ יָך וְ טוֹבוֹתֶ יָך שֶׁ ְבּכָ ל וְ לַ ֲ
מוֹדים לָ ְך ,בָּ רוְּך אֵ ל
ִ
עֵ ת ,עֶ ֶרב ָובֹקֶ ר וְ צָ ה ֳָריִ ם ,הַ טּוֹב ,שָׁ לֵ ם ,עַ ל שֶׁ אָ נוּ
הוֹדאוֹת:
ָ
ִכּי ל ֹא כָ לוּ ַרחֲמֶ יָך ,וְ הַ ְמ ַרחֵ ם ,הַ
ִכּי ל ֹא תַ מּוּ חֲסָ ֶדיָךִ ,כּי מֵ עוֹלָ ם ִקוִּ ינוּ לָ ְך:
On Chanukah one adds the following:

וְ עַ ל

הַ נִּ ִסּים וְ עַ ל הַ פֻּ ְרקָ ן וְ עַ ל הַ גְּ בוּרוֹת וְ עַ ל הַ ְתּשׁוּעוֹת וְ עַ ל

הַ נִ ְפלָ אוֹת שֶׁ עָ שיתָ לַ אֲבוֹתֵ ינוּ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ִבּזְּ מַ ן הַ זֶּה:

ִבּימֵ י

On Chanukah add:

מַ ִתּ ְתיָהוּ בֶּ ן יוֹחָ נָן כֹּהֵ ן גָּדוֹל ,חַ ְשׁמוֹנ ִָאי וּבָ נָיוְ ,כּשֶׁ עָ ְמ ָדה

תּוֹרתֶ ָך
ָ
מַ ְלכוּת ָיוָן הָ ְרשָׁ עָ ה ,עַ ל עַ ְמָּך יִ ְֹש ָראֵ לְ ,להַ ְשׁ ִכּיחָ ם
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ירם מֵ חֻ קֵּ י ְרצוֹנֶָך ,וְ אַ תָּ ה ְבּ ַרחֲמֶ יָך הָ ַר ִבּים ,עָ מַ ְדתָּ לָ הֶ ם
וּלהַ ע ֲִב ָ
ְ
ְבּעֵ ת צָ ָרתָ םַ .ר ְבתָּ אֶ ת ִריבָ םַ ,דנְ תָּ אֶ ת ִדּינָם ,נָקַ ְמתָּ אֶ ת נִ ְקמָ תָ ם,
וּטמֵ ִאים ְבּיַד
בּוֹרים ְבּיַד חַ לָּ ִשׁים ,וְ ַר ִבּים ְבּיַד ְמעַ ִטּיםְ ,
מָ סַ ְרתָּ גִ ִ
וּלָך
תוֹרתֶ ָךְ .
ָ
עוֹסקֵ י
ְ
יקים ,וְ ז ִֵדים ְבּיַד
וּרשָׁ ִעים ְבּיַד צַ ִדּ ִ
הוֹריםְ ,
ְט ִ
וּלעַ ְמָּך יִ ְֹש ָראֵ ל עָ ִֹשיתָ ְתּשׁוּעָ ה
עָ ִֹשיתָ שֵׁ ם גָּדוֹל וְ קָ דוֹשׁ ְבּעוֹלָ מֶ ָךְ ,
גְ דוֹלָ ה וּפֻ ְרקָ ן ְכּהַ יּוֹם הַ זֶּה :וְ אַ חַ ר כַּ ְך בָּ אוּ בָ נֶיָך ִל ְד ִביר בֵּ יתֶ ָך,
ִ
וּפנּוּ אֶ ת הֵ יכָ לֶ ָך ,וְ ִטהֲרוּ אֶ ת ִמ ְק ָדּשֶׁ ָך ,וְ ִה ְד ִליקוּ נֵרוֹת ְבּחַ ְצרוֹת
וּלהַ לֵּ ל ְל ִשׁ ְמָך
חנֻכָּ ה אֵ לּוְּ ,להוֹדוֹת ְ
קָ ְדשֶׁ ָך .וְ קָ ְבעוּ ְשׁמונַת יְ מֵ י ֲ
הַ גָּדוֹל:
If it is mistakenly omitted one need not repeat the Amidah. If one happens to remember
”, below, he should merely say it at that time.הַ טּוֹב ִשׁ ְמָך“ before the blessing

שּא ִשׁ ְמָך מַ ְלכֵּ נוּ תָּ ִמיד ְלעוֹלָ ם
וְ עַ ל כֻּ לָּ ם יִ ְתבָּ ֵרְך וְ יִ ְתרוֹמֵ ם וְ יִ ְת ַנ ֵ ֹ
וָעֶ ד:
:יְ ָי , and straighten up atאַ תָּ ה , bow atבָּ רוְּך Bend at

וְ כָ ל הַ חַ יִּ ים יוֹדוָּך סֶּ לָ ה וִ יהַ ְללוּ ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל ְלעוֹלָ ם ִכּי טוֹב ,הָ אֵ ל
יְ שׁוּעָ תֵ נוּ וְ עֶ זְ ָרתֵ נוּ סֶ לָ ה .הָ אֵ ל הַ טּוֹב .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הַ טּוֹב ִשׁ ְמָך
וּלָך נָאֶ ה ְלהוֹדוֹת:
ְ
ברכת קהנים – Priestly Blessing
On Public Fast Days only this blessing is added during the chazzan's repetition of the
 where indicated:אָ מֵ ן Amidah, the congregation responds

תּוֹרה
ָ
אֱלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ ,בָּ ְרכֵ נוּ בַ ְבּ ָרכָ ה הַ ְמשֻׁ לֶּ שֶׁ ת ,בַּ
כּהֲנִ ים
הרֹן וּבָ נָיו ֹ
ֲמוּרה ִמ ִפּי אַ ֲ
הַ ְכּתוּבָ ה עַ ל יְ ֵדי משֶׁ ה עַ ְב ֶדָּך ,הָ א ָ
עַ ם ְקדוֹשֶׁ ָך כָּ אָ מוּר:
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יְ בָ ֶר ְכָך יְ ָי וְ יִ ְשׁ ְמ ֶרָך אָ מֵ ן יָאֵ ר יְ ָי פָּ נָיו אֵ לֶ יָך וִ יחֻ נֶּךָּ
7
לָך שָׁ לוֹם אָ מֵ ן
שם ְ
שּא יְ ָי פָּ נָיו אֵ לֶ יָך וְ ָי ֵ ֹ
יִ ָ ֹ

אָ מֵ ן

שלום – Peace

ִשׂים

וּב ָרכָ ה ,חַ יִּ ים חֵ ן וָחֶ סֶ ד וְ ַרח ֲִמים ,עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל
שָׁ לוֹם ,טוֹבָ ה ְ

כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל עַ מֶּ ָך ,בָּ ְרכֵ נוּ אָ ִבינוּ כֻּ לָּ נוּ ְכּאֶ חָ ד ְבּאוֹר פָּ נֶיָך נָתַ תָּ לָּ נוּ יְ ָי
וּב ָרכָ ה וְ ַרח ֲִמים וְ חַ יִּ ים
וּצ ָדקָ ה ְ
תּוֹרת חַ יִּ ים וְ אַ הֲבַ ת חֶ סֶ דְ ,
ַ
אֱֹלהֵ ינוּ
וּבכָ ל
וְ שָׁ לוֹם ,וְ טוֹ ְבּעֵ ינֶיָך ְלבָ ֵרְך אֶ ת כָּ ל עַ ְמָּך יִ ְֹש ָראֵ ל ְבּכָ ל עֵ ת ְ
שָׁ עָ ה ִבּ ְשׁלוֹמֶ ָך :בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הַ ְמבָ ֵרְך אֶ ת עַ מּוֹ יִ ְֹש ָראֵ ל בַּ שָּׁ לוֹם:
צוּרי וְ גוֹא ֲִלי:
ִ
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ הֶ גְ יוֹן ִל ִבּי ְלפָ נֶיָך יְ ָי

8

אֱֹלהַ י ,נְ צוֹר ְלשׁוֹנִ י מֵ ָרע וּ ְֹשפָ תַ י ִמ ַדּבֵּ ר ִמ ְרמָ ה וְ ִל ְמקַ ְללַ י ,נ ְַפ ִשׁי

וּב ִמ ְצוֹתֶ יָך
תוֹרתֶ ָךְ ,
ִתדּוֹם ,וְ נ ְַפ ִשׁי כֶּ עָ פָ ר לַ כֹּל ִתּ ְהיֶהְ ,פּתַ ח ִל ִבּי ְבּ ָ
חוֹשׁ ִבים עָ לַ י ָרעָ הְ ,מהֵ ָרה הָ פֵ ר עֲצָ תָ ם וְ קַ ְלקֵ ל
ְ
ִתּ ְרדּוֹף נ ְַפ ִשׁי ,וְ כָ ל הַ
רוּח וּמַ ְלאַ ְך יְ ָי דּוֹחֶ ה ְ .למַ עַ ן יֵחָ ְלצוּן
ַ
מַ חֲשַׁ ְבתָּ ם .יִ ְהיוּ ְכּמוֹץ ִל ְפנֵי
שה ְלמַ עַ ן יְ ִמינֶָך,
ע ֵֹ
שה ְלמַ עַ ן ְשׁמֶ ָךֲ ,
ע ֵֹ
ענֵנִ יֲ 9.
הוֹשׁיעָ ה יְ ִמינְ ָך ַו ֲ
ִ
ידיָך,
יְ ִד ֶ
ע ֵֹ
ֲ
שה ְלמַ עַ ן ְק ֻדשָּׁ תֶ ָך .יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי
ע ֵֹ
תּוֹרתֶ ָךֲ ,
ָ
שה ְלמַ עַ ן
10
צוּרי וְ גוֹא ֲִלי:
ִ
וְ הֶ גְ יוֹן ִל ִבּיְ ,לפָ נֶיָך ,יְ ָי
One should bow and in the bowed position take three steps back, showing reverence as
though one is taking leave of a king.
7 Numbers 6:24-26
8 Psalms 19:15
9 Psalms 60:7, 108:7
10 Psalms 19:15
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Standing in one place one must bow to the left when saying “עשׁה שָׁ לוֹם
ֶֹ
”בּ ְמרוֹמָ יו
ִ , bow to
the right when saying “ֲשה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ
ֹ ֶ  ”הוּא ַיעand bow to the front when saying “וְ עַ ל כָּ ל
”יִ ְֹש ָראֵ ל

,שה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ
ֶֹ ע
ֲ  הוּא ַי,שׁה שָׁ לוֹם ִבּ ְמרוֹמָ יו
ֶֹ ע
: וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן,וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל

 שֶׁ יִּ בָּ נֶה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ, יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ,יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּפָ נֶיָך
:תוֹרתֶ ָך
ָ  וְ תֵ ן חֶ ְלקֵ נוּ ְבּ,ִבּ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוּ
The individual Amidah ends here. When praying with a minyan one should
remain standing awaiting the chazzan's repition. One is required to remain
standing until after the completion of the Kedushah. During the chazzan's
repetition of the Amidah each time one hears the words “  ”בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָיone
should respond “ֹ ”בָּ רוְּך הוּא וּבָ רוְּך ְשׁמוand responding  אָ מֵ ןafter each blessing.

★ ★ קדיש שלם
The Full Kaddish
In the presence of a minyan the Chazzan recites the Full-Kaddish, as follows. In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis:

 אָ מֵ ן ( ְבּעָ ְלמָ א ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּתֵ הּ: Cong ) .וְ יִ ְתקַ ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א
(אָ מֵ ן

:Cong )

יִ ְתגּ ַַדּל

. וְ י ְַצמַ ח פֻּ ְרקָ נֵהּ וִ יקָ ֵרב ְמ ִשׁיחֵ הּ,וְ י ְַמ ִליְך מַ ְלכוּתֵ הּ

.וּבזְ מַ ן קָ ִריב
ִ עגָלָ א
ֲ ַ בּ,וּבחַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל
ְ וּביוֹמֵ יכוֹן
ְ ְבּחַ יֵּיכוֹן
:וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן
(: יִ ְתבָּ ֵרְך,וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא
ְ  יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם.אָ מֵ ן

:Cong )

, וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח, יִ ְתבָּ ֵרְך,וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא
ְ יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם
 ְשׁמֵ הּ, וְ יִ ְתהַ לָּ ל, וְ יִ ְתעַ לֶּ ה, וְ יִ ְתהַ ָדּר, וְ יִ ְתנַשֵּׂ א, וְ יִ ְתרוֹמֵ ם,וְ יִ ְתפָּ אֵ ר
,ירתָ א
ָ ( ְלעֵ לָּ א ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ
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 אָ מֵ ן:Cong )

.ְדקֻ ְדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא

ירן ְבּעָ ְלמָ א ,וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
תֻּ ְשׁ ְבּחָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ אַ ,דּא ֲִמ ָ

)  :Congאָ מֵ ן(

עוּתהוֹן ְדּכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,קֳ ָדם אֲבוּהוֹן ִדּי
ְ
לוֹתהוֹן וּבָ
ִתּ ְתקַ בֵּ ל ְצ ְ
ִב ְשׁמַ יָּא ,וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
ִ
יְ הֵ א ְשׁלָ מָ ה רבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ חַ יִּ ים
טוֹבים עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל,
וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
Take three steps back, standing in one place one must bow to the right when saying
שׁה שָׁ לוֹם“
”בּ ְמרוֹמָ יו ע ֶ ֹ
שה“ ”, bow to the left when sayingהוּא“ ִ , bow forward when saying
ע ֶֹ
ַי ֲ
”וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל“ ” and bow to the front when sayingשָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ

שה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל,
ע ֶֹ
שׁה שָׁ לוֹם ִבּ ְמרוֹמָ יו הוּא ַי ֲ
ע ֶֹ
וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:

קַ וֵּה

חזַק וְ ַיאֲמֵ ץ ִלבֶּ ָך וְ קַ וֵּה אֶ ל יְ ָי:
אֶ ל יְ יֲָ ,

ִבּ ְלתֶּ ָך ,וְ אֵ ין צוּר כֵּ אֹלהֵ ינוּ:
13
זוּלָ ִתי אֱֹלהֵ ינוּ:

אֵ ין

12

11

אֵ ין קָ דוֹשׁ כַּ ָײִ ,כּי אֵ ין

וּמי צוּר
ֱלוֹהּ ִמבַּ ְלע ֲֵדי יְ ָי; ִ
ִכּי ִמי א ַ

כּמוֹשׁיעֵ נוִּ :מי
ִ
כֵּ אֹלהֵ ינוּ ,אֵ ין כַּ אדוֹנֵינוּ ,אֵ ין ְכּמַ ְלכֵּ נוּ ,אֵ ין

נוֹדה לֵ אֹלהֵ ינוּ,
כּמוֹשׁיעֵ נוֶּ :
ִ
כֵּ אֹלהֵ ינוִּ ,מי כַּ אדוֹנֵינוִּ ,מי ְכּמַ ְלכֵּ נוִּ ,מי
נוֹדה ְל ִ
ֶ
נוֹדה ְלמַ ְלכֵּ נוּ,
ֶ
נוֹדה לַ אדוֹנֵינוּ,
ֶ
מוֹשׁיעֵ נוּ :בָּ רוְּך אֱֹלהֵ ינוּ,
מוֹשׁיעֵ נוּ :אַ תָּ ה הוּא אֱֹלהֵ ינוּ,
ִ
בָּ רוְּך אֲדוֹנֵינוּ ,בָּ רוְּך מַ ְלכֵּ נוּ ,בָּ רוְּך
מוֹשׁיעֵ נוּ ,אַ תָּ ה
ִ
אַ תָּ ה הוּא אֲדוֹנֵינוּ ,אַ תָּ ה הוּא מַ ְלכֵּ נוּ ,אַ תָּ ה הוּא
14
תוֹשׁיעֵ נוּ :אַ תָּ ה תָ קוּם ְתּ ַרחֵ ם ִציּוֹן ִכּי עֵ ת ְלחֶ נְ נָהִּ ,כּי בָ א מוֹעֵ ד:
ִ
11 Psalms 27:14
12 1 Samuel 2:2
13 Psalms 18:32
14 Psalms 102:14
- 17 -

 שֶׁ ִה ְק ִטירוּ אֲבוֹתֵ ינוּ ְלפָ נֶיָך אֶ ת,אַ תָּ ה הוּא אֱֹלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ
:ְקט ֶֹרת הַ סַּ ִמים
I am the original transcriber of this liturgy "Hallel and Musach Rosh Chodesh Nusach Ari" and
translator/author of its accompanying instructional text. I am licensing the transcriptions within
it under the Creative Commons Zero License, and the instructions with the Creative Commons By
Attribution license. Attribution may be given as ‘Contributors to the Open Siddur Project’, with
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