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יב לחול ולמוצאי שבתמער  ✶   ✶
Maariv for Weekdays and the Conclusion of Shabbat

One should remain standing until after the barchu “ ָּבְרכּו” 

 ַרחּום, ְיַכֵּפר ָעו ֹן ְולֹא ַיְׁשִחית, ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפוֹ, ְולֹא ָיִעירְוהּואְוהּוא
 2 הוִֹׁשיָעה, ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:ְייָ  1ָּכל ֲחָמתוֹ:

ְייָ ָהֹעְמִדים ְּבֵבית ְיָי,  ָּכל ַעְבֵדי  ְייָ : ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת  ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת 
ֶאת   ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש,  ּוָבְרכּו  ְיָבֶרְכָך  :ְייָ ַּבֵּלילוֹת: ְׂשאּו  ִמִּצּיוֹן, ֹעֵׂשה,ְייָ    

ָוָאֶרץ: ְיַצֶּוה   3ָׁשַמִים  ְּתִפָּלה ְייָ יוָֹמם  ִעִּמי,  ִׁשיֹרה  ּוַבַּלְיָלה,  ַחְסּדוֹ,   
ַחָּיי:  ַוַּיְעְזֵרם 4ְלֵאל  ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם,  ֵמְיָי,  ַצִּדיִקים,  ּוְתׁשּוַעת  ְייָ  

5ַוְיַפְּלֵטם, ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויוִֹׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בוֹ: 

- Say three times ָ6 ְצָבאוֹת ִעָּמנּו, ִמשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה:ְיי 
- Say three times ָ7 ְצָבאוֹת, ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: ְיי 
- Say three times ָ8 הוִֹׁשיָעה, ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:ְיי

In the presence of  a minyan the Chazzan recites  the Hatzi-Kaddish,  as  follows.  In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

1  Psalms 78:38
2  Psalms 20:10
3  Psalm 134
4  Psalms 42:9
5 Psalms 37:39-40
6 Psalms 46:8
7 Psalms 84:13
8 Psalms 20:10
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 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה)ָאֵמן : Cong( ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה.   ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  )ָאֵמן :Cong(ְוַיְמִליְך 

ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

)Cong : (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבַרְך

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבַרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.  ְּבִריְך  ְוִׁשיָרָתא, )  ָאֵמן:Cong( ְדֻקְדָׁשא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא   
ָאֵמן)  :Cong( ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

The chazzan and congregation bow as he says:

 ַהְמֹבָרְך: ְייָ ָּבְרכּו ֶאת 
The congregation, followed by the chazzan, 

responds bowing as he says “ָּברּוְך” and straitening up at   ְָיי :

 ַהְמבָרְך ְלעוָֹלם ָוֶעד:ְייָ ָּברּוְך  
 Do not respond ָאֵמן 

One may now be seated, which is the general custom while reciting The Shema.

★  ברכות קריאת שמע  ★  
Blessings of the Shema

ינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ִּבְדָברוֹ ַמֲעִריב ֲעָרִבים,ְייָ  ַאָּתה ָּברּוְךָּברּוְך  ֱאלֹהֵ
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ְּבָחְכָמה ּפוֵֹתַח ְׁשָעִרים, ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים, ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים
ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכוָֹכִבים, ְּבִמְׁשְמרוֵֹתיֶהם ָּבָרִקיַע, ִּכְרצוֹנוֹ. ּבוֵֹרא יוֹם
ָוָלְיָלה, ּגוֵֹלל אוֹר ִמְּפֵני חֶׁשְך ְוחֶׁשְך, ִמְּפֵני אוֹר, ּוַּמֲעִביר יוֹם ּוֵמִביא

,ְייָ  ְצָבאוֹת ְׁשמוֹ. ָּברּוְך ַאָּתה  ְייָ ָלְיָלה, ּוַמְבִּדיל ֵּבין יוֹם ּוֵבין ָלְיָלה,  
ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים: 

עוָֹלם  עוָֹלם ַאֲהַבת  ֻחִּקיםַאֲהַבת  ּוִמְצוֹת  ּתוָֹרה  ָאָהְבָּת,  ַעְּמָך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית   
 ֱאֹלֵהינּו, ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ְייָ ּוִמְׁשָּפִטים אוָֹתנּו ִלַּמְדָּת. ַעל ֵּכן  

ְּבֻחֶּקיָך ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי ּתוָֹרֶתָך ּוִמְצוֶֹתיָך ְוֻחּקוֶתיָך ְלעוָֹלם ָוֶעד. ִּכי 
לֹא ְוַאֲהָבְתָך  ָוָלְיָלה,  יוָֹמם  ֶנְהֶּגה  ּוָבֶהם  ָיֵמינּו,  ְואוֶֹרְך  ַחֵּיינּו  ֵהם 

, אוֵֹהב ַעּמוֹ ִיְׂשָרֵאל:ְייָ  ִמֶּמּנּו ְלעוָֹלִמים. ָּברּוְך ַאָּתה 9ָתסּור

✶    סדר קריאת שמע    ✶
The Shema

One should remain seated in one place while reciting the Shema, It is essential that it be recited with intense
concentration, with the right hand covering the eyes. The Baal haTanya teaches us to especially concentrate
upon the first two portions, which are the “ ְׁשַמע” with “ ְָוָאַהְבּת” (Deut. 6:4-9), and “ ְוָהָיה” (Deut. 11:13-21);
which focus on the sovereignty of God. 

At the word  ֶאָחד, one should bear in mind when reading the letter  א (which has the numeric value of one)
that G-d is One.  One should slightly draw out the  ח (which has the numeric value of 8), and hold it as long
as it takes to count to the number 8, while focusing on G-d's sovereignty over the seven heavens and the
earth.  The ד  (which has the numeric value of 4) should also be slightly drawn out as long as it takes to
count to the number 4, while focusing on the reality that God is sole sovereign of the universe, who is Master
of all four cardinal directions. Together these numbers are equal to 13, which is equal to the words “Keter”
(crown, the highest of the Sephirot) and “Ahava” (love).

It is important that each word be said clearly and distinctly, not slurring one word into another. One should
intentionally pause at the commas in order to carry the meaning “Hear O Israel (pause), the Lord who is our
God (pause), is the one God.”

9  Alternative versions:  ַעל ָּתִסיר
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10:ד | ֶאחָ ְייָ  | ֱאֹלֵהינּו, ְייָ  | ִיְׂשָרֵאל,  עְׁשמַ 

say in an undertone:

ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ, ְלעוָֹלם ָוֶעד:

The following paragraph should be said with ones mind set upon 
completing this command with love for G-d, Deuteronomy 6:5-9:

ֵאת  ְוָאַהְבּתָ ְוָאַהְבּתָ  ֱאֹלֶהיָך, ְּבָכל ְלָבְבָך, ּוְבָכל ַנְפְׁשָך, ּוְבָכל ְמֹאֶדָךְייָ    
ַהּיוֹם ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך  ַעל ְלָבֶבָך: ְוִׁשַּנְנָּתם  ְוָהיּו 

ּוְבָׁשְכְּבָך,  ַבֶּדֶרְך,  ְּבֵביֶתָך, ּוְבֶלְכְּתָך  ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך  ְוִדַּבְרָּת  ְלָבֶניָך 
ֵעיֶניָך: ֵּבין  ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָיֶדָך,  ַעל  ְלאוֹת  ּוְקַׁשְרָּתם  ּוְבקּוֶמָך: 

ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזוֹת ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך:

Deuteronomy 11:13-21,  while  reciting  this  passage  one  should  concentrate  upon being
receptive of  all  the Torah's  commandments;  as  well  as  bearing  in mind the  reality  of
reward and punishment:

ִאם ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוַֹתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיוֹם, ְוָהָיה ְוָהָיה   
ֶאת  ַנְפְׁשֶכם: ְייָ ְלַאֲהָבה  ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ּוְלָעְבדוֹ  ֱאֹלֵהיֶכם    

ְדָגֶנָך, ְוִתיֹרְׁשָך יוֶֹרה ּוַמְלקוֹׁש, ְוָאַסְפָּת  ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתוֹ 
ִהָּׁשְמרּו ְוָׂשָבְעָּת:  ְוָאַכְלָּת  ִלְבֶהְמֶּתָך,  ְּבָׂשְדָך  ֵעֶׂשב  ְוָנַתִּתי  ְוִיְצָהֶרָך: 
ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם, ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִוי 

ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטרְייָ ֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה  ַאף    
ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה, ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה 

 ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם,ְייָ ֲאֶׁשר 
ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאוֹת ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטוָֹטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם: ְוִלַּמְדֶּתם 

10  Deuteronomy 6:4
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ַבֶּדֶרְך ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם,  ְלַדֵּבר  ְּבֵניֶכם  ֶאת  ֹאָתם 
ְלַמַען  ּוִבְׁשָעֶריָך:  ֵּביֶתָך  ְמזּוזוֹת  ַעל  ּוְכַתְבָּתם  ּוְבקּוֶמָך:  ּוְבָׁשְכְּבָך 

ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  ִנְׁשַּבע  ַלֲאֹבֵתיֶכם ְייָ ִיְרּבּו   
ָלֵתת ָלֶהם, ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ:

Numbers 15:37-41; while reciting this passage one should concentrate upon fulfilling the
requirement to remember the Exodus from Egypt:

ֲאֵלֶהם ְייָ  ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת   
ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף 
ָּכל  ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם  ֹאתוֹ  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ְּתֵכֶלת:  ְּפִתיל 

 ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם,  ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםְייָ ִמְצוֹת 
ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתי, ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ִּתְזְּכרּו 

ֱאֹלֵהיֶכם  ֲאֶׁשר הוֵֹצאִתי ֶאְתֶכם ְייָ ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני   
 ֱאֹלֵהיֶכםְייָ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיוֹת ָלֶכם ֵלאֹלִהים, ֲאִני  

One should not pause between the words  "ֱאֹלֵהיֶכם" and “ֱאֶמת." If one is praying without a
minyan one should repeat the phrase   " ֱאֹלֵהיֶכםְייָ ֲאִני    "  and then conclude with the word
"ֱאֶמת“

ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְוֵאין זּוָלתוֹ,ֶוֱאמּוָנה ָּכל זֹאת, ְוַקָּים ָעֵלינּו, ִּכי הּוא   ֱאֶמת ֱאֶמת 
ַוֲאַנְחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּמוֹ, ַהּפוֵֹדנּו ִמַּיד ְמָלִכים, ַהּגוֲֹאֵלנּו ַמְלֵּכנּו ִמַּכף ָּכל 
אְיֵבי  ְלָכל  ְּגמּול  ַהְמַׁשֵּלם  ִמָּצֵרינּו,  ָלנּו  ַהִּנְפָרע  ָהֵאל  ֶהָעִריִצים. 

 ַהָּׂשם11ַנְפֵׁשנּו, ָהֹעֶׁשה גֹדלוֹת ַעד ֵאין ֵחֶקר, ְוִנְפָלוֹת ַעד ֵאין ִמְסָפר. 
 ַהַּמְדִריֵכנּו ַעל ָּבמוֹת אְיֵבינּו,12ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים, ְולֹא ָנַתן ַלּמוֹט ַרְגֵלנּו,

ַוָּיֶרם ַקְרֵננּו ַעל ָּכל ׂשְנֵאינּו. ָהֵאל ָהֹעֶׂשה ָלנּו ְנָקָמה ְּבַפְרֹעה, ְואוֹתוֹת

11  Job 9:10
12 Psalms 66:9
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ִמְצָרִים, ְּבכוֵֹרי  ָּכל  ְבֶעְבָרתוֹ  ַהַּמֶּכה  ָחם.  ְּבֵני  ְּבַאְדַמת  ּומוְֹפִתים 
ִיְׂשָרֵאל ִמּתוָֹכם ְלֵחרּות עוָֹלם. ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין  ַוּיוֵֹצא ֶאת ַעּמוֹ 
ִּגְזֵרי ַים סּוף, ְוֶאת רוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשוְֹנֵאיֶהם ִּבְתהוֹמוֹת ִטַּבע, ְוָראּו
ִקְּבלּו ְבָרצוֹן  ּוַמְלכּותוֹ  ִלְׁשמוֹ.  ְוהוֹדּו  ִׁשְּבחּו  ְּגבּוָרתוֹ,  ֶאת  ָבָניו 
ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, ְוָאְמרּו ָענּו  ֲעֵליֶהם. מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך 

ֻכָּלם: 

 ָּבֵאִלים ְיָי, ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש, נוָֹרא ְתִהֹּלת ֹעֵׂשהִמי ָכֹמָכה ִמי ָכֹמָכה 
ֵאִלי 13ֶפֶלא: ֶזה  מֶׁשה,  ִלְפֵני  ָים  ּבוֵֹקַע  ָבֶניָך,  ָראּו  ַמְלכּוְתָך  ָענּו14   

ְוֶנֱאַמר: ִּכי ָפָדה ְיָי ֶאת ַיֲעֹקב, ּוְגָאלוֹ 15ִיְמלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד: ְוָאְמרּו ְייָ 
 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:16ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו. 

)Cong :ָאֵמן(

טוִֹביםַהְׁשִּכיֵבנּוַהְׁשִּכיֵבנּו ְלַחִּיים  ַמְלֵּכנּו  ְוַהֲעִמיֵדנּו  ְלָׁשלוֹם,  ָאִבינּו   
ְמֵהָרה ְלַמַען  ּוְלָׁשלוֹם,  ְוַתְּקֵננּו  ְּבֵעָצה טוָֹבה ִמְּלָפֶניָך, ְוהוִֹׁשיֵענּו 

ְוָהֵגן ַּבֲעֵדנּו, ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו: אוֵֹיב ּוְפרוֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלוֶֹמָך.  ְׁשֶמָך, 
ְּכָנֶפיָך ּוְבֵצל  ּוֵמַאֲהֵרינּו,  ִמְּלָפֵנינּו  ָׂשָטן  ְוָהֵסר  ְוָיגוֹן.  ְוָרָעב,  ֶּדֶבר, 
ַּתְסִּתיֵרנּו, ּוְׁשמוֹר ֵצאֵתנּו ּובוֵֹאנּו ְלַחִּיים טוִֹבים ּוְלָׁשלוֹם ֵמַעָּתה ְוַעד 
עוָֹלם. ִּכי ֵאל ׁשוְֹמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ׁשוֵֹמר ֶאת ַעּמוֹ

ְיְׁשָרֵאל ָלַעד: 
)Cong :ָאֵמן(

13Exodus 15:11
14Exodus 15:2
15Exodus 15:18
16Jeremiah 31:10
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In the presence of  a minyan the Chazzan recites  the Hatzi-Kaddish,  as  follows.  In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה)ָאֵמן : Cong( ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה.   ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  )ָאֵמן :Cong(ְוַיְמִליְך 

ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

)Cong : (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבַרְך

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבַרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.  ְּבִריְך  ְוִׁשיָרָתא, )  ָאֵמן:Cong( ְדֻקְדָׁשא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא   
ָאֵמן)  :Cong( ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ה ✶  מונה עשרה - אמיד
Shemoneh Esrei – The 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.  

ָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך 17:ֲאֹדָני, ֹשְ

17  Psalm 51:17
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Patriarchs  אבות – 

Bend at ָּברּוְך, bow at  ַאָּתה, and straighten up at  ְָיי:

ַאָּתה ָּברּוְךָּברּוְך ֱאֹלֵהיְייָ   ַאְבָרָהם,  ֱאֹלֵהי  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו   
ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהָּגדוֹל ַהִּגּבוֹר ְוַהּנוָֹרא ֵאל ֶעְליוֹן, ּגוֵֹמל 
ֲחָסִדים טוִֹבים, קוֵֹנה ַהֹּכל, ְוזוֵֹכר ַחְסֵּדי ָאבוֹת, ּוֵמִביא גוֵֹאל ִלְבֵני 

ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמוֹ ְּבַאֲהָבה:
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים, ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים, ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ְלַמַעְנָך
ֱאֹלִהים ַחִּיים:

Bend at ָּברּוְך, bow at  ַאָּתה, and straighten up at  ְָיי:

ֶמֶלְך, עוֵֹזר ּומוִֹׁשיַע ּוָמֵגן. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם:

God's Might  גבורות –  

 ְלעוָֹלם ֲאֹדָני, ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהוִֹׁשיַע: ִּגּבוֹר  ַאָּתה ַאָּתה 
Summer, Pesach through Sukkot:

מוִֹריד ַהָּטל:
Winter, Shmini Atzeret to Pesach:

ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומוִֹריד ַהֶּגֶּׁשם: 

ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד, ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, סוֵֹמְך נוְֹפִלים,
ִמי ָעָפר.  ִליֵׁשֵני  ֱאמּוָנתוֹ  ּוְמַקֵּים  ֲאסּוִרים,  ּוַמִּתיר  חוִֹלים,  ְורוֵֹפא 
ּוַמְצִמיַח  ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶמֶלְך  ָּלְך,  דוֶֹמה  ּוִמי  ְּגבּורוֹת  ַּבַעל  ָכמוָֹך 

ְיׁשּוָעה:
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

ִמי ָכמוָֹך ָאב ָהַרֲחָמן זוֵֹכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים: 
 ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:ְיָי,ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים. ָּברּוְך ַאָּתה 
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Holiness of God's Name   –   קדושת השם 

From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, one substitutes the
words “ָהֵאל  ַהָּקדוֹׁש” with the words “ַהֶּמֶלְך ַהָּקדוֹׁש”

 ָקדוֹׁש ְוִׁשְמָך ָקדוֹׁש, ּוְקדוִֹׁשים ְּבָכל יוֹם ְיַהְּללּוָך ֶּסָלה. ָּברּוְךַאָּתה ַאָּתה 
 ָהֵאל :)ַהֶּמֶלְך ַהָּקדוֹׁש  - During the Ten Days of Penitence substituteְיָי,  ( ַאָּתה 

ַהָּקדוֹׁש:
Insight   –   בינה 

 חוֵֹנן ְלָאָדם ַּדַעת, ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנוֹׁש ִּביָנה. ַאָּתה ַאָּתה 
Upon the conclusion of Shabbat or of a Festival, even when followed by Chol haMoed, the
following is added:

ַאָּתה חוַֹנְנָּתנּו ְלַמַּדע ּתוָֹרֶתָך, ַוְּתַלְּמֵדנּו ַלֲעׂשוֹת ֻחֵּקי ְרצוֶֹנָך, ַוַּתְבֵּדל 
 ֱאֹלֵהינּו ֵּבין ֹקֶדׁש ְלחוֹל ֵּבין אוֹר ְלחֶׁשְך, ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ֵּבין ְייָ 

יוֹם ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ָהֵחל ָעֵלינּו ַהָּיִמים
ָעוֹן  ִמָּכל  ּוְמֻנִּקים  ֵחְטא  ִמָּכל  ֲחֹשּוִכים  ְלָׁשלוֹם,  ִלְקָראֵתנּו  ַהָּבִאים 

ּוְמֻדָּבִקים ְּבִיְרָאֶתָך. ְו-
 חוֵֹנן ַהָּדַעת:ְיָי,ָחֵּננּו ֵמִאְּתָך ָחְכָמה ִּביָנה ָוָדַעת. ָּברּוְך ַאָּתה 

Repentance   –   תשובה

ְוַהֲחִזיֵרנּוֲהִׁשיֵבנּוֲהִׁשיֵבנּו ַלֲעבוָֹדֶתָך,  ַמְלֵּכנּו  ְוָקְרֵבנּו  ְלתוָֹרֶתָך,  ָאִבינּו   
 ָהרוֶֹצה ִּבְתׁשּוָבה:ְיָי,ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך. ָּברּוְך ַאָּתה 

Forgiveness   –   סליחה

One should lightly strike the chest on the left side over the heart while saying the words
"ָפָׁשְענּו" and ,"ָחָטאנּו"
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ַמְלֵּכנּו, ִּכי ָפָׁשְענּו, ִּכי ֵאל ְסַלח ְסַלח  ָאִבינּו, ִּכי ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו  ָלנּו   
 ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסלַח:ְיָי,טוֹב ְוַסָּלח ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה  

Redemption   –   גאולה

ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמָך, ִּכי ֵאל ְרֵאה ְרֵאה  ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּוְגָאֵלנּו  ָנא ְבָעְנֵינּו   
ָרֵאל:ְיָי,ּגוֵֹאל ָחָזק ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה    ּגוֵֹאל ִיֹשְ

Health and Healing  רפואה –  

ְוַהֲעֵלה ְייָ  ְרָפֵאנּוְרָפֵאנּו ָאָּתה,  ְתִהָּלֵתנּו  ִּכי  ְוִנָּוֵׁשָעה  הוִׁשיֵענּו  ְוֵנָרֵפא,   
ֶנֱאָמן  רוֵֹפא  ֶמֶלְך  ֵאל  ִּכי  ַמּכוֵֹתינּו.  ְלָכל  ְׁשֵלָמה  ּוְרפּוָאה  ֲארּוָכה 

ָרֵאל:ְיָי,ְוַרֲחָמן ָאָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה   רוֵֹפא חוֵֹלי ַעּמוֹ ִיֹשְ

Year of Prosperity   –   ברכת השנים

The following blessing is recited with two different stanzas at it's center; during the winter
(from Maariv of December 4th ; or on the 5th  if the year is before the civil leap year)
through Mincha of Erev Pesach one adds “ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה”.  The rest of the year one adds
the word “ְּבָרָכה”:

ָעֵלינּו  ָּבֵרְךָּבֵרְך ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּהְייָ   ֱאֹלֵהינּו   
ְלטוָֹבה, ְוֵתן 

Summer:

ְּבָרָכה:
Winter:

ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה:
ַהּטוֹבוֹת ַּכָּׁשִנים  ְׁשָנֵתנּו  ּוָבֵרְך  ִמּטּוֶבָך,  ְּבֵענּו  ְוֹשַ ָהֲאָדָמה,  ְּפֵני  ַעל 
ַאָּתה ְייָ  ַהָּׁשִנים: ָּברּוְך  ִלְבָרָכה, ִּכי ֵאל טוֹב ּוֵמִטיב ָאָּתה ּוְמָבֵרְך 

ְמָבֵרְך ַהָּׁשִנים:
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Ingathering of the Exiles   –   קיבוץ גליות 

א ֵנס ְלַקֵּבץ ָּגֻלּיוֵֹתינּו, ְוַקְּבֵצנּו ַיַחדְּתַקעְּתַקע  ְּבׁשוָֹפר ָּגדוֹל ְלֵחרּוֵתנּו' ְוֹשָ
ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמוֹ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפוֹת ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו: ָּברּוְך 

ָרֵאל: ִיֹשְ

Justice   –   דין 

From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, one
substitutes the words  “ ּוִמְׁשָּפטף ְצָדָקה  אוֵֹהב  ,”ֶמֶלְך   with the words “ַהֶּמֶלְך
:”ַהִמְׁשָּפט 

 ׁשוְֹפֵטינּו ְּכָבִראׁשוָֹנה, ְויוֲֹעֵצינּו ְּכַבְּתִחָּלה, ְוָהֵסר ִמֶּמּנּו ָיגוֹןָהִׁשיָבהָהִׁשיָבה
ְּבֶצֶדק ּוְבַרֲחִמים,  ְּבֶחֶסד  ְלַבְּדָך  ְיָי  ַאָּתה  ָעֵלינּו  ּוְמלוְֹך  ַוֲאָנָחה, 

ּוְבִמְׁשָּפט. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי,
)During the Ten Days of Penitence substitute -  ַהֶּמֶלְך ַהִמְׁשָּפט( 

ֶמֶלְך אוֵֹהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפטף:

Against Heretics   –   ברכת המינים 

ְּכֶרַגע ְוַלַּמְלִׁשיִניםְוַלַּמְלִׁשיִנים ַהֵּזִדים  ְוָכל  ַהִּמיִנים  ְוָכל  ִתְקָוה,  ְּתִהי  ַאל   
ְמֵהָרה ָהִרְׁשָעה  ּוַּמְלכּות  ִיָּכֵרתּו,  ְמֵהָרה  ַעְּמָך  אְיֵבי  ְוָכל  יֹאֵבדּו, 
ְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַמֵּגר, ְוַתְכִניַע ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֹׁשֵבר

אְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים:

The Righteous   –   צדיקים

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ַעל ַהַּצִּדיִקיםַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים, ְוַעל ִזְקֵני ַעְּמָך   
ְּפֵליַטת ֵּבית סוְֹפֵריֶהם ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק ְוָעֵלינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ְייָ 
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ֱאֹלֵהינּו, ְוֵתן ָׂשָכר טוֹב ְלָכל ַהּבוְֹטִחים ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת, ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו
ִמְׁשָען  ְיָי,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ָּבָטְחנּו.  ְבָך  ִּכי  ֵנבוֹׁש  לֹא  ּוְלעוָֹלם  ִעָּמֶהם, 

ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים: 

Rebuilding Jerusalem   –   בנין ירושלים

 ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב, ְוִתְׁשּכוֹן ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת,  ְוִכֵּסא ְוִלירּוָׁשַלִים ְוִלירּוָׁשַלִים 
ִּבְנַין  ְּבָקרוֹב ְּבָיֵמינּו  ָּתִכין ,ּוְבֵנה אוָֹתּה  ְמֵהָרה ְּבתוָֹכּה  ָדִוד ַעְבְּדָך 

עוָֹלם. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ּבוֵֹנה ְירּוָׁשָלִים:

Davidic Reign   –   מלכות בית דוד

 ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְוַקְרנוֹ ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתָך, ִּכי ֶאת ֶצַמחֶאת ֶצַמח
ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוינּו ָּכל ַהּיוֹם. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה:

Acceptance of Prayer   –   קבלת תפלה

ֱאֹלֵהינּו, ָאב ָהַרֲחָמן, ַרֵחם ָעֵלינּו, ְוַקֵּבל ְּבַרֲחִמיםְׁשַמעְׁשַמע ְיָי  קוֵֹלנּו   
ּוְבָרצוֹן ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו, ִּכי ֵאל ׁשוֵֹמַע ְּתִפּלוֹת ְוַתֲחנּוִנים ָאָּתה, ּוִמְּלָפֶניָך
ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה. ָּברּוְך ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו. ִּכי ַאָּתה ׁשוֵֹמַע  ַמְלֵּכנּו 

ַאָּתה ְיָי, ׁשוֵֹמַע ְתִפָּלה:

Temple Service   –   עבודה

ָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעה, ְוָהֵׁשב ָהֲעבוָֹדהְרֵצהְרֵצה ִיֹשְ ְּבַעְּמָך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי   
ָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצוֹן, ּוְתִהי  ִלְדִביר ֵּביֶתָך, ְוִאֵּׁשי ִיֹשְ

ָרֵאל ַעֶּמָך:  ְלָרצוֹן ָּתִמיד ֲעבוַֹדת ִיֹשְ

- 13 -



On Rosh Chodesh and Chol haMoed, one adds the following:

 ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִּגיַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע,ֱאֹלֵהינּו
ֶּבן ְוִזְכרוֹן ֲאבוֵֹתינּו, ְוִזְכרוֹן ָמִׁשיַח  ּוִפְקדוֵֹננּו  ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרוֵֹננּו 
ֵּבית  ַעְּמָך  ָּכל  ְוִזְכרוֹן  ָקְדֶׁשָך,  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ְוִזְכרוֹן  ַעְבֶּדָך,  ָּדִוד 
ְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטוָֹבה,  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך,  ָרֵאל  ִיֹשְ

טוִֹבים ּוְלָׁשלוֹם ְּביוֹם
On Rosh Chodesh:

רֹאׁש ַהחֶדׁש 
On Pesach:

ַחג ַהַּמּצות 
On Sukkot:

ַחג ַהֻּסּכות
ִלְבָרָכה ָאֵמן בוֹ  ְלטוָֹבה ָאֵמן ּוָפְקֵדנּו  ּבוֹ  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַהֶּזה. ָזְכֵרנּו 
ְוהוִֹׁשיֵענּו בוֹ ְלַחִּיים טוִֹבים ָאֵמן ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו
ַחּנּון ְוַרחּום  ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך  ְוהוִֹׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך  ְוַרֵחם ָעֵלינּו 

ָאָּתה: 
ַהַּמֲחִזיר  ְיָי,  ַאָּתה  ְלִצּיוֹן ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך  ְּבׁשּוְבָך  ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

ְׁשִכיָנתוֹ ְלִצּיוֹן: 

T  hanksgiving   –   מודים  

Bow at “מוִֹדים”  and straighten up at “ ְָיי”.

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו ְלעוָֹלם מוִֹדים מוִֹדים   ֲאַנְחנּו ָלְך, ָׁשַאָּתה הּוא ְיָי 
ָוֶעד צּור ַחֵּיינּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו, ַאָּתה הּוא ְלדוֹר ָודוֹר נוֶֹדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר 
ַהְּפקּודוֹת ָלְך,  ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך, ְוַעל ִנְׁשמוֵֹתינּו  ְּתִהָּלֶתָך, ַעל ַחֵּיינּו 
ֶׁשְּבָכל ֵעת,  ְוטוֹבוֶֹתיָך  ֶׁשְּבָכל יוֹם ִעָּמנּו, ְוַעל ִנְפְלאוֶֹתיָך  ְוַעל ִנֶּסיָך 
ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטוֹב, ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם, ִּכי לֹא 

ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ִּכי ֵמעוָֹלם ִקִּוינּו ָלְך: 
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On Chanukah and Purim one adds the following: 

ְוַעל ְוַעל  ַהְּתׁשּועוֹת  ְוַעל  ַהְּגבּורוֹת  ְוַעל  ַהֻּפְרָקן  ְוַעל  ַהִּנִּסים   
ַהִנְפָלאוֹת ֶׁשָעשיָת ַלֲאבוֵֹתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה: 

On Chanukah add:

ָּגדוֹל,ִּביֵמי ֹּכֵהן  יוָֹחָנן  ֶּבן  ַמִּתְתָיהּו   
ָיָון ַמְלכּות  ְּכֶׁשָעְמָדה  ּוָבָניו,  ַחְׁשמוָֹנִאי 
ְלַהְׁשִּכיָחם  ָרֵאל,  ִיֹשְ ַעְּמָך  ַעל  ָהְרָׁשָעה, 
ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצוֶֹנָך, ְוַאָּתה  ּתוָֹרֶתָך 
ְּבֵעת ָלֶהם  ָעַמְדָּת  ָהַרִּבים,  ְּבַרֲחֶמיָך 
ֶאת ִּדיָנם,  ֶאת ִריָבם, ַדְנָּת  ָצָרָתם. ַרְבָּת 
ְּבַיד ִגּבוִֹרים  ָמַסְרָּת  ִנְקָמָתם,  ֶאת  ָנַקְמָּת 
ּוְטֵמִאים ְמַעִּטים,  ְּבַיד  ְוַרִּבים  ַחָּלִׁשים, 
ַצִּדיִקים, ְּבַיד  ּוְרָׁשִעים  ְטהוִֹרים,  ְּבַיד 
יָת ֵׁשם ְוֵזִדים ְּבַיד עוְֹסֵקי תוָֹרֶתָך. ּוְלָך ָעֹשִ
ָרֵאל ִיֹשְ ּוְלַעְּמָך  ְּבעוָֹלֶמָך,  ְוָקדוֹׁש  ָּגדוֹל 
יָת ְּתׁשּוָעה ְגדוָֹלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיוֹם ַהֶּזה: ָעֹשִ
ִלְדִביר ֵּביֶתָך, ּוִפּנּו ָבֶניָך  ָּבאּו  ְוַאַחר ַּכְך 
ִמְקָּדֶׁשָך,  ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך,  ֶאת 
ְוָקְבעּו ָקְדֶׁשָך.  ְּבַחְצרוֹת  ֵנרוֹת  ְוִהְדִליקּו 
ְׁשמוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו, ְלהוֹדוֹת ּוְלַהֵּלל 

ְלִׁשְמָך ַהָּגדוֹל:

On Purim add:

ְוֶאְסֵּתר ִּביֵמי  ָמְרְּדַכי   
ַהִּביָרה, ְּבׁשּוַׁשן 
ָהָמן  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָעַמד 
ְלַהְׁשִמיד ָהָרָׁשע, ִּבֵּקׁש 
ַלֲהרוֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל 
ְוַעד  ִמַּנַער  ַהְּיהּוִדים, 
ְּביוֹם ְוָנִׁשים,  ַטף  ָזֵקן, 
ר ָעֹשָ ִּבְׁשלָׁשה  ֶאָחד, 
ר, ָעֹשָ ְׁשֵנים  ְלֹחֶדׁש 
ֲאָדר ֹחֶדׁש  הּוא 

ָלבוֹז.  ְוַאָּתה 18ּוְׁשָלָלם   
ָהַרִּבים ְּבַרֲחֶמיָך 
ֲעָצתוֹ,  ֶאת  ֵהַפְרָּת 
ְוִקְלַקְלָּת ֶאת ַמֲחַׁשְבּתוֹ, 
ְּגמּולוֹ ּלוֹ  ַוֲהֵׁשבוָֹת 
אוֹתוֹ ְוָתלּו  ְברֹאׁשוֹ. 

ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ.

ְלעוָֹלם  ָּתִמיד  ַמְלֵּכנּו  ִׁשְמָך  א  ְוִיְתַנֹּשֵ ְוִיְתרוֵֹמם  ִיְתָּבֵרְך  ֻּכָּלם  ְוַעל 
ָוֶעד:

18 Esther 3:13
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From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

ּוְכתוֹב ְלַחִּיים טוִֹבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתָך:
Bend at ָּברּוְך, bow at  ַאָּתה, and straighten up at  ְָיי:

ְוכל ַהַחִּיים יוֹדּוָך ֶּסָלה ִויַהְללּו ִׁשְמָך ַהָּגדוֹל ְלעוָֹלם ִּכי טוֹב, ָהֵאל 
ַהּטוֹב ִׁשְמָך ְיָי,  ַאָּתה  ַהּטוֹב. ָּברּוְך  ָהֵאל  ֶסָלה.  ְוֶעְזָרֵתנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו 

ּוְלָך ָנֶאה ְלהוֹדוֹת:

Peace   –   שלום 

ים ָׁשלוֹם  ים ָׁשלוֹם ֹשִ ְוַעל ֹשִ , טוָֹבה ּוְבָרָכה, ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו 
ָרֵאל ַעֶּמָך, ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאוֹר ָּפֶניָך ָנַתָּת ָּלנּו ְייָ  ָּכל ִיֹשְ
ּתוַֹרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ֱאֹלֵהינּו 
ָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל  ִיֹשְ ֶאת ָּכל ַעְּמָך  ְלָבֵרְך  ְּבֵעיֶניָך  ְוָׁשלוֹם, ְוטוֹ 

ָׁשָעה ִּבְׁשלוֶֹמָך:
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

ּוְּבֵסֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלוֹם ּוַפְרָנָסה טוָֹבה, ְיׁשָּועה ְוֶנָחָמה ּוְגֵזרוֹת 
ָרֵאל, ְלַחִּיים ֵּבית ִיֹשְ ְוָכל ַעְּמָך  טוֹבוֹת ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו 

טוִֹבים ּוְלָׁשלוֹם:
ָרֵאל ַּבָּׁשלוֹם:  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ִיֹשְ

19ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגוֲֹאִלי:

ַנְפִׁשיֱאֹלַהי ֱאֹלַהי  ְוִלְמַקְלַלי,  ִמְרָמה  ִמַּדֵּבר  ָפַתי  ּוֹשְ ֵמָרע  ְלׁשוִֹני  ְנצוֹר   ,
ִתּדוֹם, ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה, ְּפַתח ִלִּבי ְּבתוָֹרֶתָך, ּוְבִמְצוֶֹתיָך
ִּתְרּדוֹף ַנְפִׁשי, ְוָכל ַהחוְֹׁשִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל 
19  Psalms 19:15
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. ְלַמַען ֵיָחְלצּוןַמֲחַׁשְבָּתם.  ּדוֶֹחה ְיָי  ּוַמְלַאְך  ְּכמוֹץ ִלְפֵני רּוַח  ִיְהיּו 
ַוֲעֵנִני. ְיִמיְנָך  הוִֹׁשיָעה  ְלַמַען 20ְיִדיֶדיָך,  ה  ֲעֹשֵ ְׁשֶמָך,  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ  

ה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך. ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ה ְלַמַען ּתוָֹרֶתָך, ֲעֹשֵ ְיִמיֶנָך, ֲעֹשֵ
21ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִּבי, ְלָפֶניָך, ְיָי צּוִרי ְוגוֲֹאִלי: 

One should bow and in the bowed position take three steps back, showing reverence as
though one is taking leave of a king.

Standing in one place one must bow to the left when saying ה ָׁשלוֹם ִּבְמרוָֹמיו “  bow ,”עֹׁשֶ
forward when saying “ הּוא”, bow to the right when saying “ ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו and bow to ”ַיֲעֹשֶ
the front when saying “ָרֵאל ”ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ה ָׁשלוֹם ( ִּבְמרוָֹמיו ַהָּׁשלוֹם)  -During the Ten Days of Penitence substituteעֹׁשֶ
ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו הּוא ַיֲעֹשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ְיִהי ָרצוֹן ִמְּלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתוָֹרֶתָך:

The Amidah ends here, it is not repeated at Maariv by the Chazzan.
One should briefly pause and then take three steps forward.

On weekdays the Chazzan should continue with The Full-Kaddish

On Saturday nights (except on Tisha b'Av and Purim) the following is added:

In the presence of  a minyan the Chazzan recites  the Hatzi-Kaddish,  as  follows.  In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה)ָאֵמן : Cong( ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה.   ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  )ָאֵמן :Cong(ְוַיְמִליְך 

20 Psalms 60:7, 108:7
21  Psalms 19:15
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ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

)Cong: (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבַרְך  

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבַרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.   ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא,)   ָאֵמן:Cong(ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך   
ָאֵמן)  :Cong(ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

 ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשהִויִהי ֹנַעם 
22ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו. 

Psalm 91

ֶעְליוֹן, ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלוָֹנן: ֹאַמר   ְּבֵסֶתר ֹיֵׁשב  ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ַלײָ    
ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבוֹ: ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש, ִמֶּדֶבר ַהּווֹת: ְּבֶאְבָרתוֹ
ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה, ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתוֹ: לֹא ִתיָרא ִמַּפַחד 
ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף יוָֹמם: ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך, ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים:
ִיֹּפל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך, ֵאֶליָך לֹא ִיָּגׁש: ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט, 

 ַמְחִסי, ֶעְליוֹן ַׂשְמָּת ְמעוֶֹנָך: לֹא ְייָ ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ִּכי ַאָּתה  
ָרָעה, ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך: ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּלְך, ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך 
ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך, ֶּפן ִּתּגוֹף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל 
ַוֲאַפְּלֵטהּו, ָחַׁשק  ִבי  ִּכי  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרֹמס  ִּתְדֹרְך,  ָוֶפֶתן  ַׁשַחל 
ָאֹנִכי ְבָצָרה, ֲאַחְּלֵצהּו ִעּמוֹ  ִּכי ָיַדע ְׁשִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו  ֲאַׂשְּגֵבהּו 

22 Psalms 90:17
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ַוֲאַכְּבֵדהּו: ֹאֶרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו, ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

ִיְׂשָרֵאל. ְוַאָּתה ָקדוֹׁש ְּתִהּלוֹת  יוֵֹׁשב  ְוָאַמר, 23,  ֶזה  ֶאל  ֶזה  ְוָקָרא   
 ּוְמַקְּבִלין24 ְצָבאוֹת, ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ.ְייָ ָקדוׁש, ָקדוׁש, ָקדוׁש, 

ְׁשִכיְנֵּתּה,  ֵּבית  ִעָּלָאה  ְמרוָֹמא  ִּבְׁשֵמי  ַקִּדיׁש  ְוָאְמִרין:  ֵּדין  ִמן  ֵּדין 
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא:  ַעל ַאְרָעא עוַֹבד ְּגבּוְרֵּתּה, ַקִּדיׁש  ְייָ ַקִּדיׁש 

ַוִּתָּׂשֵאִני רּוַח, ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי25ְצָבאוֹת ַמְלָיא ָכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה.   
 ּוְנָטַלְתִני רּוָחא ּוְׁשָמִעית 26 ִמְּמקוֹמוֹ: ְייָ קוֹל ַרַעׁש ָּגדוֹל, ָּברּוְך ְּכבוֹד  

 ֵמֲאַתר ֵּבית ְייָ ַּבְתַרי ַקל ִזיַע ַׂשִּגיא ִדְמַׁשְּבִחין ְוָאְמִרין ְּבִריְך ְיָקָרא ַד 
 ַמְלכּוֵתּה ָקֵאים ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ְייָ  27 ִיְמלְך ְלֹעָלם ָוֶעד. ְייָ ְׁשִכיְנֵּתּה.  

זֹאתְייָ  28ָעְלַמָּיא.  ָׁשְמָרה  ֲאבוֵֹתינּו,  ְוִיְׂשָרֵאל  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי   
ֵאֶליָך ְלָבָבם  ְוָהֵכן  ַעֶּמָך,  ְלַבב  ַמְחְׁשבוֹת  ְלֵיֶצר  ְוהּוא29ְלעוָֹלם,   

ַרחּום ְיַכֵּפר ָעוֹן ְולֹא ַיְׁשִחית, ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפוֹ, ְולֹא ָיִעיר ָּכל 
ֹקְרֶאיָך.30ֲחָמתוֹ. ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח,  טוֹב  ֲאדָני  ַאָּתה  ִּכי   31

ֱאֶמת. ְותוָֹרְתָך  ְלעוָֹלם,  ֶצֶדק  ֶחֶסד32ִצְדָקְתָך  ְלַיֲעֹקב,  ֱאֶמת  ִּתֵּתן   
 ָּברּוְך ֲאדָני יוֹם יוֹם 33ְלַאְבָרָהם, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם.

23 Psalms 22:4
24 Psalms 6:3
25 This verse is a paraphrase of the previous Biblical verse from the Targum Yonatan in Aramaic
26  Ezekiel 3:12
27 Exodus 15:18
28  This verse is a paraphrase of the previous Biblical verse from the Targum Onkelos in Aramaic
29  1 Chronicles 29:18
30  Psalms 78:38
31  Psalms 86:5
32 Psalm 119:142
33  Micah 7:20
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 ְצָבאוֹת ִעָּמנּו, ִמְׂשַּגב ָלנּו ֱאֹלֵהיְייָ  34ַיֲעָמס ָלנּו. ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה.
 הוִׁשיָעה, ַהֶּמֶלְךְייָ  36 ְצָבאוֹת, ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: ְייָ  35ַיֲעֹקב ֶסָלה.

37ַיֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:

 הּוא ֱאֹלֵהינּו ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבוֹדוֹ, ְוִהְבִּדיָלנּו ִמן ַהּתוִֹעים. ְוָנַתן ָּברּוְך
ָלנּו ּתוַֹרת ֱאֶמת, ְוַחֵּיי עוָֹלם ָנַטע ְּבתוֵֹכנּו, הּוא ִיְפַּתח ִלֵּבנּו ְּבתוָֹרתוֹ,
ְוָיִׂשים ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבתוֹ ְוִיְרָאתוֹ, ַלֲעׂשוֹת ְרצוֹנוֹ ּוְלָעְבדוֹ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם,
ְייָ  ִמְּלָפֶניָך  ָרצוֹן  ְיִהי  ּובֵכן  ַלֶּבָהָלה.  ֵנֵלד  ְולֹא  ָלִריק  ִניַגע  לֹא 
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ֶׁשִּנְׁשמוֹר ֻחֶּקיָך  ָּבעוָֹלם ַהֶּזה, ְוִנְזֶּכה ְוִנְחֶיה
ָהעוָֹלם  ּוְלַחֵּיי  ַהָּמִׁשיַח  ,ְימּות  ֵלְשֵני  ּוְבָרָכה,  טוָֹבה  ְוִניַרׁש  ְוִנְרֶאה, 

 ָּברּוְך38 ֱאֹלַהי ְלעוָֹלם אוֶֹדָּך: ְייָ ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבוֹד ְולֹא ִיֹּדם, ַהָּבא.  
 ֲעֵדי ַעד,  ִּכיײָ   ִּבְטחּו בַ 39, ִמְבַטחוֹ.ְייָ ; ְוָהָיה  ְייָ ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ּבַ 

עוָֹלִמים.ְייָ ְּבָיּה   צּור  ָעַזְבּתָ 40,  לֹא  ִּכי  ְׁשֶמָך,  יוְֹדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו   
 42 ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקּו, ַיְגִּדיל ּתוָרה ְוַיְאִּדיר:ְייָ   41.ְייָ ֹדְרֶׁשיָך 

34 Psalms 68:20
35  Psalms 46:8
36 Psalms 84:13
37 Psalms 20:10
38 Psalms 30:13
39 Jeremiah 17:7
40 Isaiah 26:4
41 Psalms 9:11
42  Isaiah 42:21
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★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: 

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה )ָאֵמן : Cong ( ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.ִיְתַּגַּדל ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה.   ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  )ָאֵמן :Cong(ְוַיְמִליְך 

ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

)Cong: (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבַרְך

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבַרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.  ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא,  )   ָאֵמן:Cong( ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך 
ָאֵמן)  :Cong(ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ִּתְתַקֵּבל ְצלוְֹתהוֹן ּוָבעּוְתהוֹן ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֳקָדם ֲאבּוהוֹן ִּדי
ִבְׁשַמָּיא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  טוִֹבים  ְוַחִּיים  ְׁשַמָּיא  ִמן  רָּבא  ְׁשָלָמה  ְיֵהא 
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ִיֹשְ

Take three steps back, standing in one place one must bow to the right when saying         “
ה ָׁשלוֹם  ה“ bow to the left when saying ,”הּוא“ bow forward when saying ,”ִּבְמרוָֹמיו עֹׁשֶ ַיֲעֹשֶ
ָרֵאל“ and bow to the front when saying ”ָׁשלוֹם ָעֵלינּו ”ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ה ָׁשלוֹם  ( ַהָּׁשלוֹם) ִּבְמרוָֹמיו הּוא  - During the Ten Days of Penitence addעֹׁשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ ַיֲעֹשֶ
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From the second night of Pesach through Shavuot, the Sefirat haOmer – The Counting of
the Omer – is added here.

One should rise to recite the following prayer:

ֶׁשּלֹא ָעֵלינּוָעֵלינּו ְּבֵראִׁשית,  ְליוֵֹצר  ְּגֻדָּלה  ָלֵתת  ַהֹּכל,  ַלֲאדוֹן  ְלַׁשֵּבַח   
ְּכִמְׁשְּפחוֹת ָׂשָמנּו  ְולֹא  ָהֲאָרצוֹת,  ְּכגוֵֹיי  ָעָׂשַנּו 
ְּכָכל ְוגוָֹרֵלנּו  ָּכֶהם,  ֶחְלֵקנּו  ם  ֹשָ ֶׁשּלֹא  ָהֲאָדָמה, 
ַוֲאַנְחנּו ְוָלִריק.  ְלֶהֶבל  ִמְׁשַּתֲחִוים  ֶׁשֵהם  ֲהמוָֹנם. 
ּכוְֹרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומוִֹדים, ִלְפֵני ֶמֶלְך, ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדוֹׁש, 
ַּבָּׁשַמִים  ְיָקרוֹ  ָאֶרץ, ּומוַֹׁשב  ְויוֵֹסד  נוֶֹטה ָׁשַמִים  הּוא: ֶׁשהּוא  ָּברּוְך 
ֵאין עוֹד. ֱאֶמת ְּבָגְבֵהי ְמרוִֹמים, הּוא ֱאֹלֵהינּו  ִמַּמַעל, ּוְׁשִכיַנת ֻעּזוֹ 

ְּבתוָֹרתוֹ: ַּכָּכתּוב  זּוָלתוֹ,  ֶאֶפס  ֶאל 43ַמְלֵּכנּו,  ַוֲהֵׁשֹבָת  ַהּיוֹם  ְוָיַדְעָּת   
 הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת, ֵאיןְייָ ְלָבֶבָך, ִּכי 

עוֹד:

ֵּכן  ֵּכן ְוַעל  ְּלָך  ְוַעל  ְנַקֶּוה  ֻעֶּזָך,ְייָ   ְּבִתְפֶאֶרת  ְמֵהָרה  ִלְראוֹת  ֱאֹלֵהינּו,   
ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרוֹת ִיָּכֵרתּון, ְלַתֵּקן עוָֹלם 
ָּכל ֵאֶליָך  ְלַהְפנוֹת  ִבְׁשֶמָך,  ִיְקְראּו  ר  ָבֹשָ ְּבֵני  ְוָכל  ַׁשַּדי;  ְּבַמְלכּות 
ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יוְֹׁשֵבי ֵתֵבל, ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך, 

ְוִיּפוֹלּו, ְוִלְכבוֹד ִׁשְמָךְייָ ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשוֹן. ְלָפֶניָך   ִיְכְרעּו  ֱאֹלֵהינּו   
ֲעֵליֶהם  ֻכָּלם ֲעֵליֶהם ֶאת עוֹל ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמלְך  ִויַקְּבלּו  ְיָקר ִיֵּתנּו 
ִהיא, ּוְלעוְֹלֵמי ַעד ִּתְמלוְֹך ְמֵהָרה ְלעוָֹלם ָוֶעד, ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך 

ְייָ  ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה  44 ִיְמֹלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד.ְייָ ְּבָכבוֹד, ַּכָּכתּוב ְּבתוָֹרֶתָך:  
45 ֶאָחד ּוְׁשמוֹ ֶאָחד: ְייָ ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ַּבּיוֹם ַההּוא ִיְהֶיה 

43  Deuteronomy 4:39
44   Exodus 15:18
45   Zechariah 14:9
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Bow  while  saying  the
words ּכוְֹרִעים“  ַוֲאַנְחנּו 
 "ּוִמְׁשַּתֲחִוים



★ קדיש יתום    ★
The Mourners Kaddish

In the presence of a minyan a mourner says the Mourners Kaddish,  as follows. In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה )ָאֵמן: Cong ( ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.ִיְתַּגַּדל ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה.   ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  )ָאֵמן :Cong(ְוַיְמִליְך 

ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

 )Cong:  (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבַרְך

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבַרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.   ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא,)   ָאֵמן:Cong(ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך   
ָאֵמן: ְיֵהא ָאֵמן)  :Cong( ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו 

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ְׁשָלָמה רָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טוִֹבים  ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיֹשְ
ָאֵמן: 

Take three steps  back,  standing in one place  one must  bow to the right  when saying
ה ָׁשלוֹם“ ה“ bow to the left when saying ,”הּוא “ bow forward when saying ,”ִּבְמרוָֹמיו עֹׁשֶ ַיֲעֹשֶ
ָרֵאל“ and bow to the front when saying ”ָׁשלוֹם ָעֵלינּו ”ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ה ָׁשלוֹם  (  - During the Ten Days of Penitence substituteעֹׁשֶ ַהָּׁשלוֹם) ִּבְמרוָֹמיו  
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ הּוא ַיֲעֹשֶ
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ָתבֹא:ַאל ַאל  ִּכי  ְרָׁשִעים  ּוִמֹּׁשַאת  ִּפְתֹאם,  ִמַּפַחד  ִּתיָרא  ֵעָצה46  ֻעצּו   
 ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא, ְוַעד47ְוֻתָפר, ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל:

48ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסֹּבל; ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסֹּבל ַוֲאַמֵּלט:

49 ַצִּדיִקים יוֹדּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך:ַאְך

Mourners should take on Mishanyot at this time, followed by The Rabbis' Kaddish.

I am the original transcriber of this liturgy "Maariv 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  the
transcriber/translators name Shmueli Gonzales included in the contributors list."  

46  Proverbs 3:25
47    Isaiah 8:10
48  Isaiah 46:4
49   Psalms 140:14
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