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✶  מנחה לחול  ✶
Mincha for Weekdays

The Karbanot Offerings and The Ketoret Incense readings below are to be said prior to the
minyan's recitation of Ashrei “ ַאְׁשֵרי”

★    Offerings   –    קרבנות    ★

Numbers 28:1-8

 ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר: ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ֶאתְייָ  ַוְיַדֵּבר ַוְיַדֵּבר 
ְּבמוֲֹעדוֹ: ִלי  ְלַהְקִריב  ִּתְׁשְמרּו  ִניֹחִחי  ֵריַח  ְלִאַּׁשי,  ַלְחִמי  ָקְרָּבִני 

ַּתְקִריבּו   ֲאֶׁשר  ָהִאֶּׁשה  ֶזה  ָלֶהם,  ָׁשָנה ַלָײ,ְוָאַמְרָּת  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים   
ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר, ְתִמיִמם, ְׁשַנִים ַלּיוֹם, עוָֹלה ָתִמיד: ֶאת ַהֶּכֶבׂש 
ֹסֶלת ָהֵאיָפה  ַוֲעִׂשיִרית  ָהַעְרָּבִים:  ֵּבין  ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת 
ְלִמְנָחה, ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין: ֹעַלת ָּתִמיד, ָהֲעֻׂשָיה 

: ְוִנְסּכוֹ ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד, ַלײָ ְּבַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה  
: ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים, ַלײָ ַּבֹּקֶדׁש ַהֵּסְך ֶנֶסְך ֵׁשָכר  

ַלָײ: ְּכִמְנַחת ַהֹּבֶקר ּוְכִנְסּכוֹ ַּתֲעֶׂשה, ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח  

ַאֲהֹרןְוָׁשַחט ְוָׁשַחט  ְּבֵני  ְוָזְרקּו  ְיָי,  ִלְפֵני  ָצֹפָנה  ַהִּמְזֵּבַח  ֶיֶרְך  ַעל  ֹאתוֹ   
 1ַהֹּכֲהִנים ֶאת ָּדמוֹ ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: 

★    I  ncense   –      קטרת   ★

ְלָפֶניָךַאָּתה ַאָּתה  ֲאבוֵֹתינּו  ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ֶׁשִהְקִטירּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא ְיָי   
אוָֹתם  ַקָּים, ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת  ֶאת ְקטוֶֹרת ַהַּסִּמים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
1  Leviticus 1:11
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ַעל ַיד מֶׁשה ְנִביָאְך, ַּכָּכתּוב ְּבתוָֹרֶתְך:

 ֶאל מֶׁשה, ַקח ְלָך ַסִּמים, ָנָטף, ּוְׁשֵחֶלת, ְוֶחְלְּבָנה, ַסִּמים,ְייָ  ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר
ְּבַבד  ַּבד  ַזָּכה,  ַמֲעֵׂשה ּוְלֹבָנה  ֹרַקח  ְקֹטֶרת,  ֹאָתּה  ְוָעִׂשיָת  ִיְהֶיה: 

רוֵֹקַח, ְמֻמָּלח ָטהוֹר ֹקֶדׁש: ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק, ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה ִלְפֵני 
ִּתְהֶיה ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ָׁשָּמה,  ְלָך  ִאָּוֵעד  ֲאֶׁשר  מוֵֹעד,  ְּבֹאֶהל  ָהֵעֻדת 

ַּבֹּבֶקר,2ָלֶכם:  ַּבֹּבֶקר  ַסִּמים  ְקֹטֶרת  ַאֲהֹרן  ָעָליו  ְוִהְקִטיר  ְוֶנֶאַמר,   
ֵּבין  ַהֵּנֹרת  ֶאת  ַאֲהֹרן  ַיְקִטיֶרָּנה:ּוְבַהֲעֹלת  ַהֵּנֹרת  ֶאת  ְּבֵהיִטיבוֹ 

3ָהַעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה, ְקֹטֶרת ָּתִמיד ִלְפֵני ְיָי, ְלֹדֹרֵתיֶכם:

Talmud, Keritot 6a/b, Yerushalmi Yoma 4:5

 ִּפּטּום ַהְּקֹטֶרת ֵּכיַצד: ְׁשלׁש ֵמאוֹת ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמוָֹנה ָמִנים,ָּתנּו ַרָּבָנןָּתנּו ַרָּבָנן
ָהיּו ָבּה. ְׁשלׁש ֵמאוֹת ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמְנַין ְימוֹת ַהַחָּמה, ָמֶנה ְלָכל 
ְיֵתִרים, ָמִנים  ּוְׁשלָׁשה  ָהַעְרָּבִים,  ֵּבין  ּוְפַרס  ְּבַׁשֲחִרית  ְּפַרס  יוֹם 
ּוַמֲחִזיָרן ַהִּכּפּוִרים,  ְּביוֹם  ָחְפָניו  ְמלֹא  ָּגדוֹל  ֹּכֵהן  ַמְכִניס  ֶׁשֵּמֶהם 
ְלַמְכֶּתֶׁשת ְּבֶעֶרב יוֹם ַהִּכֻּפִרים. ְוׁשוֲֹחָקן ָיָפה ָיָפה ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַדָּקה 

ֵהן:   ָבּה. ְוֵאּלּו  (ב) ַהֳּצִרי (א) ִמן ַהַּדָּקה. ְוַאַחד ָעָׂשר ַסְּמָמִנים ָהיּו 

(ה)  ְוַהְּלבוָֹנה ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה, (ד) ַהֶחְלְּבָנה (ג)ְוַהִּצֹּפֶרן  

ר ִׁשָּׁשה(ח) ִׁשֹּבֶלת ֵנְרְּד  (ז)  ּוְקִציָעה (ו) מוֹר   ְוַכְרֹּכם ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעֹשָ
ְׁשֵנים ָעָׂשר,  (ט)ָעָׂשר ָמֶנה,   ַהּקְׁשְט  ִקּלּוָפה ְׁשלָׁשה,  (י)   ְוִקָּנמוֹן(יא)   

ִּתְׁשָעה. ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ִּתְׁשָעה ַקִּבין, ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלָתא ְוַקִּבין 
ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחַּוְרָין ַעִּתיק. ֶמַלח  ְּתָלָתא, ְוִאם  ֵאין לוֹ 
ְסדוִֹמית רוַֹבע, ַמֲעֶלה ָעָׁשן, ָּכל ֶׁשהּוא. ַרִּבי ָנָתן ַהַּבְבִלי אוֵֹמר: ַאף

2 Exodus 30:34-36
3 Exodus 30:7-8
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ְּפָסָלּה, ְוִאם ִחַּסר ֶאָחד  ְּדַבׁש  ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא ְוִאם ָנַתן ָּבּה 
ִמָּכל ַסְּמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה:

ַהּנוֵֹטף ַרָּבן ִׁשְמעוֹן ַרָּבן ִׁשְמעוֹן  ְׂשָרף  ֶאָּלא  ֵאינוֹ  ַהֳּצִרי  אוֵֹמר:  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן   
ֶאת ַהִּצֹּפֶרן, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף, ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ֶׁשָּׁשִפין ָּבּה 
ָנָאה; ֵיין ַקְפִריִסין ֶׁשּׁשוֹרין ּבוֹ ֶאת ַהִּצֹּפֶרן, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה, ַוֲהלֹא 
ִמְּפֵני  ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַּבִּמְקָּדׁש 

ַהָּכבוֹד:

ֵהיֵטב ַּתְנָיא ַּתְנָיא  ֵהיֵטב,  ָהֵדק  אוֵֹמר:  ׁשוֵֹחק  ְּכֶׁשהּוא  אוֵֹמר:  ָנָתן  ַרִּבי   
ִמים. ִּפְּטָמּה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה, ִלְׁשִליׁש ָהֵדק, ִמְּפֵני ֶׁשַהּקוֹל ָיֶפה ַלְּבֹשָ
ְּכִמָּדָתּה ִאם  ַהְּכָלל,  ֶזה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  ָׁשַמְענּו.  לֹא  ְוִלְרִביַע, 

ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין. ְוִאם ִחַּסר ֶאָחד ִמָּכל ַסְּמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה:   

 ַּבר ַקָּפָרא אוֵֹמר: ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אוֹ ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהְיָתה ָבָאה ַּתְנָיא ַּתְנָיא 
ָּבּה נוֵֹתן  ָהָיה  ִאּלּו  ַקָּפָרא,  ַּבר  ָּתֵני  ְועוֹד  ַלֲחָצִאין.  ִׁשיַרִים  ֶׁשל 
קוְֹרטוֹב ֶׁשל ְּדַבׁש, ֵאין ָאָדם ָיכוֹל ַלֲעמוֹד ִמְּפֵני ֵריָחּה, ְוָלָמה ֵאין
ֹאר ְוָכל ְּדַבׁש ְּדַבׁש, ִמְּפֵני ֶׁשַהּתוָֹרה ָאְמָרה, ִּכי ָכל ֹשְ ְמָעְרִבין ָּבּה 

 4לֹא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלָײ: 

- Say three times ָ5 ְצָבאוֹת ִעָּמנּו, ִמשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה:ְיי 
- Say three times ָ6 ְצָבאוֹת, ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: ְיי 
- Say three times ָ7 הוִֹׁשיָעה, ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:ְיי

4 Leviticus 2:11
5 Psalms 46:8
6 Psalms 84:13
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ְוָעְרָבה ַלָײ ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִים, ִּכיֵמי עוָֹלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמוִֹנּיוֹת: 

While reciting the following prayer one should focus ones eyes, or visualize in their mind,
the Divine Names in the column on the left that are formed as acronyms of the words of
the prayer on the right.  However one should only visualize the names on the left, but not
attempt to pronounce them:

 ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה.ָאָּנא ְּבֹכַח ָאָּנא ְּבֹכַח 
ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך שְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נוָֹרא. 

ָנא ִגּבוֹר ּדוְֹרֵׁשי ִיחּוְדָך ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. 
ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָּתִמיד ָּגְמֵלם. 

ֲחִסין ָקדוֹׁש ְּברוֹב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך. 
ָיִחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמָך ְּפֵנה זוְֹכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך.

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יוֵֹדַע ַּתֲעלּומוֹת.

אב"ג ית"ץ
קר"ע שט"ן 
נג"ד יכ"ש
בט"ר צת"ג 
חק"ב טנ"ע 
יג"ל פז"ק 
שק"ו צי"ת

Say in an undertone:

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד: 

ֶּסָלה: ַאְׁשֵרי ַאְׁשֵרי  יוְֹׁשֵבי ֵביֶתָך, עוֹד ְיַהְללּוָך  ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלוֹ, 8   
9ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיָי ֱאֹלָהיו: 

ְּתִהָּלה ְלָדִוד, 
רוִֹמְמָך ֱאֹלַהי ַהֶּמֶלְך, ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעוָֹלם ָוֶעד:  אֲ 
ָכל יוֹם ֲאָבְרֶכָּך, ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעוָֹלם ָוֶעד: ּבְ 
דוֹל ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, ְוִלְגֻדָּלתוֹ ֵאין ֵחֶקר:  ּגָ 
וֹר ְלדוֹר ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשיָך. ּוְגבּורֶתיָך ַיִּגידּו: ּד

7 Psalms 20:10
8  Psalm 84:5
9  Psalms 144:15
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ַדר ְּכבוֹד הוֶֹדָך, ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶתיָך ָאִׂשיָחה:  הֲ 
ֱעזּוז נוְֹראֶתיָך יֹאֵמרּו, ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרָּנה:  וֶ 
ֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו, ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּננּו: זֵ 
ּנּון ְוַרחּום ְיָי, ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד: חַ 
וֹב ְיָי ַלּכל, ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעשיו:  ט 
וֹדּוָך ְיָי ָּכל ַמֲעֶׂשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: י
בוֹד ַמְלכּוְתָך יאֵמרּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו: ּכְ 
הוִֹדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּוֹרָתיו, ּוְכבוֹד ֲהַדר ַמְלכּותוֹ: לְ 
ְלכּוְתָך, ַמְלכּות ָּכל עוָֹלִמים, ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדוֹר ָוֹדר:  מַ 
וֵֹמְך ְיָי ְלָכל ַהּנְפִלים, ְוזוֵֹקף ְלָכל ַהְּכפּוִפים: ס 
יֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו, ְוַאָּתה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתוֹ: עֵ 
וֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצוֹן: ּפ
ִּדיק ְיָי ְּבָכל ְּדָרָכיו, ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו:  צַ 
רוֹב ְיָי ְלָכל קְרָאיו, ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  קָ 
צוֹן ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה, ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויוִֹׁשיֵעם:  ְר 
וֵֹמר ְיָי ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד:  ׁש
10ִהַּלת ְיָי ְיַדֶּבר ִּפי, ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד: ּתְ 

11ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעָּתה ְוַעד עוָֹלם, ַהְללּוָיּה: 

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: 

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

10  Psalms 145
11  Psalms 115:18
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)Cong:  ִיְׂשָרֵאל,)ָאֵמן ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביוֵֹמיכוֹן  ְּבַחֵּייכוֹן   
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

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

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנֵּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

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

On Public Fast Days the Torah is read at this point, followed again by the Hatzi Kaddish

✶ שמונה עשרה - אמידה  ✶
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 12:ֲאֹדָני, ֹשְ

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 
12 Psalm 51:17
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ֲ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:

ְלַמַעְנָך ַהַחִּיים,  ְּבֵסֶפר  ְוָכְתֵבנּו  ַּבַחִּיים,  ָחֵפץ  ֶמֶלְך  ְלַחִּיים,  ָזְכֵרנּו 
ֱ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 

Kedushahקדושה – 

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
saying the words " ָקדוֹׁש, ָקדוֹׁש, ָקדוֹש" , also when saying "ָּברּוְך" and "ִיְמלְך"
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ֹקֶדׁש ְרֵפי  ֹשַ סוֹד  יַח  ֹשִ ְּכֹנַעם  ְוַנֲעִריָצְך  ַנְקִּדיָׁשְך 
ְנִביֶאָך, ַיד  ַעל  ַּכָּכתּוב  ְקֻדָּׁשה,  ְלָך  ַהְמַׁשְּלִׁשים 

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

- Congregation, then
chazzan

ָקדוֹׁש   ָקדוֹׁש,  ָהָאֶרץ ְייָ ָקדוֹׁש,  ָכל  ְמלֹא  ְצָבאוֹת,   
13ְּכבוֹדוֹ:

- Congregation, then
chazzan

ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואוְֹמִרים: - Chazzan

14 ִמְּמקוֹמוֹ:ְייָ ָּברּוְך ְּכבוֹד   - Congregation, then
chazzan

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאֹמר:  - Chazzan

15 ְלעוָֹלם, ֱאֹלַהִיְך ִצּיוֹן ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: ְייָ ִיְמלְך  - Congregation, then
chazzan

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

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 – 

ָחְכָמה ַאָּתה ַאָּתה  ֵמִאְּתָך  ִּביָנה. ָחֵּננּו  חוֵֹנן ְלָאָדם ַּדַעת, ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנוֹׁש   
 חוֵֹנן ַהָּדַעת:ְיָי,ִּביָנה ָוָדַעת. ָּברּוְך ַאָּתה  

13  Isaiah 6:3
14 Ezekiel 3:12
15  Psalms 146:10
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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

ַ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”:
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 ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּהְייָ  ָעֵלינּו ָּבֵרְך
ְ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:

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  “ ֶמֶלְך אוֵֹהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפטף”, 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:

- 11 -



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 
ֱ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.

During Mincha of Tishah B'Av, the following is added:

ֱאלֵהינּו, ֶאת ֲאֵבֵלי ִצּיוֹן, ְוֵאת ֲאֵבֵלי ְירּוָׁשַלִים, ְוֶאת ָהִעיר ְייָ  ַנֵחם  
ָבֶניָה,  ִמְּבִלי  ָהֲאֵבָלה  ְוַהּׁשוֵֹמָמה.  ְוַהְּבזּוָיה  ְוַהֲחֵרָבה,  ָהֲאֵבָלה 
יוֵֹׁשב. ֵמֵאין  ְוַהּׁשוֵֹמָמה  ִמְּכבוָֹדּה,  ְוַהְּבזּוָיה  ִמְּמעוֹנוֶֹתיָה,  ְוַהֲחֵרָבה 
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ַוְיַבְּלעּוהָ  ָיָלָדה,  ֶׁשּלֹא  ֲעָקָרה  ְּכִאָּׁשה  ָחפּוי,  ְורֹאָׁשּה  יוֶֹׁשֶבת  ְוִהיא 
ֶלָחֶרב, ָרֵאל  ִיֹשְ ַעְּמָך  ֶאת  ַוָּיִטילּו  ָזִרים,  עוְֹבֵדי  ַוִּייָרׁשּוָה  ִלְגיוֹנוֹת, 
ְּבָזדוֹן ֲחִסיֵדי ֶעְליון. ַעל ֵּכן ִצּיוֹן ְּבַמר ִּתְבֶּכה, ִוירּוָׁשַלִים ַוַּיַהְרגּו 
ַחְלֵליֶהם. ִּכי ֵמַעי, ַעל  ִּתֵּתן קוָֹלּה, ִלִּבי ִלִּבי, ַעל ַחְלֵליֶהם. ֵמַעי 

ַוֲאִניְייָ ַאָּתה  ָּכָאמּור:  ִלְבנוָֹתּה.  ָעִתיד  ַאָּתה  ּוָבֵאׁש  ִהַּצָּתּה,  ָּבֵאׁש   
 ָּברּוְך16 חוַֹמת ֵאׁש ָסִביב, ּוְלָכבוֹד ֶאְהֶיה ְּבתוָֹכּה: ְייָ ֶאְהֶיה ָּלּה ְנֻאם  

 ְמַנֵחם ִצּיוֹן ּובוֵֹנה ְירּוָׁשָלִים:ְיָי,ַאָּתה  

ָּ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

ַמְלֵּכנּו ֵריָקם ַאל ְּתִׁשיֵבנּו. 

On a Public Fast Day the following is said by both individuals and the chazzan during the
silent recitation of the Amidah.

 ֲעֵננּו ְּביוֹם צוֹם ַּתֲעִניֵתנּו, ִּכי ְבָצָרה ְגדוָֹלה ֲאָנְחנּו, ַאל ֵּתֶפן ְייָ  ֲעֵננּו
ֶאל ִרְׁשֵענּו, ְוַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמּנּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו, ֱהֵיה ָנא
ֲעֵננּו, ֵאֶליָך  ִנְקָרא  ֶטֶרם  ְלַנֲחֵמנּו,  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי  ְלַׁשְוָעֵתנּו,  ָקרוֹב 
16  Zechariah 2:9
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ַוֲאִני ֶאֱעֶנה, עוֹד ֵהם ְמַדְּבִרים ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו 
 ָהעוֶֹנה ְּבֵעת ָצָרה, ּפוֶֹדה ּוַמִּציל ְּבָכל ֵעתְייָ  ִּכי ַאָּתה  17ַוֲאִני ֶאְׁשָמע,

ָצָרה ְוצּוָקה:
ִּכי ַאָּתה ׁשוֵֹמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה. ָּברּוְך ַ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
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
ְלטוָֹבה  ּבוֹ  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָזְכֵרנּו  ִלְבָרָכה  ָאֵמן  ַהֶּזה.  בוֹ  ָאֵמן ּוָפְקֵדנּו 

 ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּוָאֵמן ְוהוִֹׁשיֵענּו בוֹ ְלַחִּיים טוִֹבים 
ַחּנּון ְוַרחּום  ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך  ְוהוִֹׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך  ְוַרֵחם ָעֵלינּו 

ָאָּתה: 

ַהַּמֲחִזיר  ְיָי,  ַאָּתה  ְלִצּיוֹן ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך  ְּבׁשּוְבָך  ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
17 Isaiah 65:24
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ְׁשִכיָנתוֹ ְלִצּיוֹן: 

T  hanksgiving   –   מודים  

Bow at “ מוִֹדים”  and straighten up at “ ְָיי”. During the Chazzan's repetition of the Amidah
he  says  the  full  Modim  at  the  right,  however  the  congregation  recites  the  Modim
D'Rabbanan on the left in an undertone. 

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

ִּכי לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ִּכי ֵמעוָֹלם ִקִּוינּו ָלְך: 

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   
On Purim add:

ְוֶאְסֵּתר ִּביֵמי  ָמְרְּדַכי   
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 Modim D'Rabbanan

ְייָ מוִדים הּוא  ָׁשַאָּתה  ָלְך,  ֲאַנְחנּו   
ָכל  ֱאלֵהי  ֲאבוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ר, יוְֹצֵרנּו, יוֵֹצר ְּבֵראִׁשית, ְּבָרכוֹת  ָּבֹשָ
ַהָּגדוֹל ְוַהָּקדוׁש, ַעל  ְוהוָֹדאוֹת ְלִׁשְמָך 
ְּתַחֵּינּו ֵּכן  ְוִקַּיְמָּתנּו,  ֶׁשֶהֱחִייָתנּו 
ְלַחְצרוֹת  ָּגֻלּיוֵֹתינּו  ְוֶתֱאסוֹף  ּוְתַקְּיֵמנּו, 
ֻחֶּקיָך, ִלְׁשמוֹר  ֵאֶליָך  ְוָנׁשּוב  ָקְדֶׁשָך, 
ְּבֵלָבב  ּוְלָעְבְדָך  ְרצוֶֹנָך,  ְוַלֲעֹש וֹת 
ָׁשֵלם, ַעל ֶׁשָאנּו מוִֹדים ָלְך, ָּברּוְך ֵאל

ַההוָֹדאוֹת:



ָ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:

ַ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:

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:

ְוָכל ַהַחִּיים יוֹדּוָך ֶּסָלה ִויַהְללּו ִׁשְמָך ַהָּגדוֹל ְלעוָֹלם ִּכי טוֹב, ָהֵאל 

18 Esther 3:13
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ַהּטוֹב ִׁשְמָך ְיָי,  ַאָּתה  ַהּטוֹב. ָּברּוְך  ָהֵאל  ֶסָלה.  ְוֶעְזָרֵתנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו 
ּוְלָך ָנֶאה ְלהוֹדוֹת:

P  riestly Blessing   –   ברכת קהנים  

On Public Fast Days only this  blessing is  added during the chazzan's  repetition of the
Amidah, the congregation responds   ָאֵמן where indicated:

ַּבּתוָֹרה ַהְמֻׁשֶּלֶׁשת,  ַבְּבָרָכה  ָּבְרֵכנּו  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאלֵהינּו 
ַהְּכתּוָבה ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך, ָהֲאמּוָרה ִמִּפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֹּכֲהִנים

ַעם ְקדוֶֹׁשָך ָּכָאמּור:
 ָאֵמן ָיֵאר ְיָי ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך   ָאֵמן  ְיָבֶרְכָך ְיָי ְוִיְׁשְמֶרָך 

ם ְלָך ָׁשלוֹם א ְיָי ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֹשֵ   ָאֵמן 19ִיֹּשָ

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:

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

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

19 Numbers 6:24-26
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20ִיְהיּו ְ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
ֲעָצָתם  ָהֵפר  ְמֵהָרה  ָרָעה,  ָעַלי  ַהחוְֹׁשִבים  ְוָכל  ַנְפִׁשי,  ִּתְרּדוֹף 

ּדוֶֹחה. ְלַמַען ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם.   ְיָי  ּוַמְלַאְך  ְּכמוֹץ ִלְפֵני רּוַח  ִיְהיּו 
ַוֲעֵנִני. ְיִמיְנָך  הוִֹׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך,  ה21ֵיָחְלצּון  ֲעֹשֵ ְׁשֶמָך,  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ  

ה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך. ִיְהיּו ְלָרצוֹן  ה ְלַמַען ּתוָֹרֶתָך, ֲעֹשֵ ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעֹשֵ
22ִאְמֵרי ִפי ְ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
ָרֵאל, ְוִאְמרּו, ָאֵמן:  ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו, ְוַעל ָּכל ִיֹשְ הּוא ַיֲעֹשֶ

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

20  Psalms 19:15
21 Psalms 60:7, 108:7
22 Psalms 19:15
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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 “ ַָאָּתה ְיי ”ָּברּוְך   one
should respond “ָֹּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמו” and responding   ָאֵמן after each blessing.

Upon completion of the Amidah one is to say Tachanun below during Shachrit and Mincha.
However on days that Tachanun is not said the chazzan should continue on to the Full
Kaddish.

✶  תחנון   ✶
Supplication of Tachanun

★    Confession of Vidui   –   ודוי      ★

One should recite the following confession of Vidui while standing. One should remain
standing until “ ַוּיאֶמר ָּדִוד”

ִּתְתַעַּלם ֱאֹלֵהינּוֱאֹלֵהינּו ְוַאל  ְּתִפָּלֵתנּו,  ְלָפֶניָך  ָּתבֹא  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי   
ֱאֹלֵהינּו ְיָי  ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶרף, לוַֹמר ְלָפֶניָך  ִמְּתִחָּנֵתנּו, ֶׁשֵאין ָאנּו 
ַוֲאבוֵֹתינּו ְולֹא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו  ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו 

ָחָטאנּו:

One should lightly strike the left  side of the chest over the heart with their fist while
reciting the sins mentioned in the following confession:

ֹדִפי.  ִּד ַזְלנּו, ּגָ ַגְדנּו, ּבָ , ָאַׁשְמנּוָאַׁשְמנּו ְדנּו, זַ ִהְרַׁשְענּו, וְ ֱעִוינּו,  הֶ ַּבְרנּו 
ֶׁשֶקר.  טָ ַמְסנּו,  חָ  ָרע, יָ ַפְלנּו  ַאְצנּו, נִ ַרְדנּו, מָ ְצנּו,  לַ ַּזְבנּו,  ּכִ ַעְצנּו 
ַעְבנּו,ּתִ ַחְתנּו,  ׁשִ ַׁשְענּו, ָר ִּׁשינּו עֶרף. קִ ַרְרנּו, צָ ַׁשְענּו, ּפָ ִוינּו, עָ ַרְרנּו,  סָ 

ָּתִעינּו, ִּתְעָּתְענּו: ַסְרנּו ִמִּמְצוֶֹתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַהּטוִֹבים ְולֹא ָׁשָוה ָלנּו. 
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יָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: 23ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו, ִּכי ֱאֶמת ָעֹשִ

ְּתׁשּוָבה ֵאל ֵאל  ְוֶדֶרְך  ִנְקֵראָת,  ָהַרֲחִמים  ּוַבַעל  ַאָּתה  ַאַּפִים  ֶאֶרְך   
ְלֶזַרע  יוֹם  ּוְבָכל  ַהּיוֹם  ִּתְזּכוֹר  ַוֲחָסֶדיָך,  ַרֲחֶמיָך  ְּגֻדַּלת  הוֵֹריָת. 
ְיִדיֶדיָך. ֵּתֶפן ֵאֵלינּו ְּבַרֲחִמים, ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ָהַרֲחִמים. ְּבַתֲחנּון
ׁשּוב,  ַאְּפָך  ֵמֲחרוֹן  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ְּכהוַֹדְעָּת  ְנַקֵּדם,  ָּפֶניָך  ּוִבתִפיָּלה 

ָּכתּוב. ְּבתוָֹרְתָך  ֶנְחֶסה ְוִנְתלוָֹנן, ְּכיוֹם ַוֵּיֶרד 24ְּכמוֹ  ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך  ְייָ  
ָׁשם.25ֶּבָעָנן. ַּתֲעבוֹר ַעל ֶּפַׁשע ְוִתְמֶחה ָאָׁשם, ְּכיוֹם ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמוֹ   26

ְבֵׁשם   ַוִּיְקָרא  ְּכיוֹם  ַמֲאַמר,  ֶמּנּו  ְוַתְקִׁשיב  ַׁשְוָעֵתנּו  ְוָׁשם27ְייָ ַּתֲאִזין   
ֶנֱאַמר:

In the presence of a minyan one should say the following three lines with the chazzan:

 ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא:ְייָ ַוַּיֲעבר  

ֶחֶסד ְייָ  ְייָ  ֹנֵצר  ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל   
א ָעוֹן ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: 28ָלֲאָלִפים נֹׁשֵ

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִֹׁשֵיענּו:

Putting Down The Head  נפילת אפים –  

While reciting the following psalm and “ְוהּוא ִיְפֶּדה” one is required to sit.  In the presence
of the Ark and Torah one should lean forward to rest their head on their arm that is
without tefillin, and cover ones face with with the tallit or their shirt sleeve.

23  Nechemiah 9:33
24  Exodus 32:12
25  Exodus 34:5a
26 Exodus 34:5b
27  Exodus 34:5c
28 Exodus 34:6-7
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Psalm 25

ַאלְלָדִוד ְלָדִוד  ֵאבוָֹׁשה,  ַאל  ָבַטְחִּתי  ְּבָך  אֱֹֽלַהי  א:  ֶאָּׂשֽ ַנְפִׁשי  ְיָי  ֵאֶליָך   
ם: ַהּבוְֹגִדים ֵריָקֽ לֹא ֵיבׁשּו, ֵיבׁשּו  י: ַּגם ָּכל קוֶֹיָך  ַיַֽעְלצּו  אוְֹיַבי ִלֽ
י  ַלְּמֵדִני ִּכֽ ֲאִמֶּתָך ְוֽ ִני: ַהְדִריֵכִני ַבֽ ְּדָרֶכיָך ְיָי הוִֹדיֵעִני, ֹאְרחוֶֹתיָך ַלְּמֵדֽ
ַוֲֽחָסֶדיָך ְיָי  ֲחֶמיָך  ִקִּויִתי ָּכל ַהּיוֹם: ְזֹכר ַרֽ ַאָּתה ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי, אוְֹתָך 
ַחְסְּדָך ְזָכר ִלי  ָּמה: ַחּטֹאות ְנעּוַרי ּוְפָׁשַעי ַאל ִּתְזּכוֹר ְּכֽ ִּכי ֵמעוָֹלם ֵהֽ
ֶרְך: ַעל ֵּכן יוֶֹרה ַחָּטִאים ַּבָּדֽ ְיָי: טוֹב ְוָיָׁשר ְיָי  ַאָּתה, ְלַמַען טּוְבָך 
ֶחֶסד  ְיָי  ָאְרחוֹת  ָּכל  ַּדְרּֽכוֹ:  ֲעָנִוים  יַלֵּמד  ִוֽ ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים  ַיְדֵרְך 
ֲעוִֹני ִּכי  ַרב  ַלְחָּת ַלֽ ָסֽ ַען ִׁשְמָך ְיָי ְוֽ יו: ְלַמֽ ֶוֱאֶמת, ְלֹנְצֵרי ְבִריתוֹ ְוֵעֹדָתֽ
ְּבטוֹב ָּתִלין ר: ַנְפׁשוֹ  ִיְבָחֽ ְּבֶדֶרְך  יוֶֹרּנּו  ְיֵרא ְיָי  הּוא: ִמי ֶזה ָהִאיׁש 
ֶרץ: סוֹד ְיָי ִליֵרָאיו, ּוְבִריתוֹ ְלהוִֹדיָעֽם: ֵעיַני ָּתִמיד ֶאל ְוַזְרעוֹ ִייַרׁש ָאֽ
ִני: י ָיִחיד ְוָעִני ָאֽ י: ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני, ִּכֽ ְיָי, ִּכי הּוא יוִֹציא ֵמֶרֶׁשת :ַרְגָלֽ
ֲעָמִלי, ְוָׂשא ה ָעְנִיי ַוֽ ִני: ְרֵאֽ ָצרוֹת ְלָבִבי ִהְרִחיבּו, ִמְּמצּוקוַֹתי הוִֹציֵאֽ
י: ְרֵאה ֹאְיַבי ִּכי ָרּבּו ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנֽאּוִני: ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְלָכל ַחּטֹאוָתֽ
יָך: ְך: ּתוֹם ָויֶׁשר ִיְּצרּוִני, ִּכי ִקִּויִתֽ י ָחִסיִתי ָבֽ ִּכֽ ְוַהִּציֵלִני ַאל ֵאבוֹׁש 

יו: ה ֱאֹלִהים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצֽרוָֹתֽ ְּפֵדֽ

 29ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל, ֲעו ֹֹנָתיו:

Between Rosh haShanah and Yom Kippur one should substitute with the alternate longer
Avinu Malkeinu. 

 ָאִבינּו ָאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָּלא ָאָּתה. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּוָאִבינּו ַמְלֵּכנּו
ָּבנּו ֵאין  ִּכי  ַוֲעֵננּו  ָחֵּננּו  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו  ָעֵלינּו.  ַרֵחם  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו 

29 Psalms 130:8
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ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדוֹל ְוהוִֹׁשיֵענּו :

One should rise while saying the words “ ַמה ַּנֲעֶׂשה” in the following paragraph:

ֵעיֵנינּו.ַוֲאַנְחנּוַוֲאַנְחנּו ָעֶליָך  ִּכי  ַּנֲעֶׂשה,  ַמה  ֵנַדע  לֹא  ַרֲחֶמיָך   30  ְייָ ְזֹכר 
ֵהָּמה. ֵמעוָֹלם  ִּכי  ַחְסְּדָך  31ַוֲחָסֶדיָך,  ְיִהי  ִיַחְלנּוְייָ   ַּכֲאֶׁשר  ָעֵלינּו,   

ִּכי32ָלְך.  ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים,  ֲעו ֹנוֹת  ָלנּו   ִּתְזָּכר  ַאל   
ֶגז ַרֵחם ִּתְזּכוֹר,34 ָחֵּננּו, ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז. ְייָ  ָחֵּננּו  33ַדּלוֹנּו ְמֹאד.   ְּבֹרֽ

ֶגז ַאֲהָבה ִּתְזָּכר: ְייָ  ֶגז ְּתִמימוֹת ִּתְזּכוֹר, ְּבֹרֽ ֶגז ֲעֵקָדה ִּתְזּכוֹר, ְּבֹרֽ ְּבֹרֽ
נּו. ְביוֹם ָקְרֵאֽ ַיֲעֵנֽנּו  ֶלְך  יָעה ַהֶּמֽ נּו, ָזכּור ִּכי35הוִֹׁשֽ ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרֽ  

נּו36ָעָפר ֲאָנְֽחנּו. ָך, ְוַהִּציֵלֽ ַעל ְּדַבר ְּכבוֹד ְׁשֶמֽ נּו  ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ נּו  ָעְזֵרֽ  
ָך. ַען ְׁשֶמֽ ינּו ְלַמֽ 37ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתֽ

★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 

30 2 Chronicles 20:12
31 Psalms 25:6
32  Psalms 33:22
33 Psalms 79:8
34  Psalms 123:3
35 Psalms 20:10
36 Psalms 103:14
37 Psalms 79:9
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ְּבַחֵּייכוֹן ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

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

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנֵּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

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

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

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

From the first day of Rosh Chodesh Elul through 
Hosha'ana Rabba, the following, Psalm 27, is recited:

, ְיָי אוִֹרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא,  ְיָי ָמעוֹז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד: ִּבְקֹרב ְלָדִוד 
ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי, ֵהָּמה ָכְׁשלּו ְוָנָפלּו: ִאם
ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי, ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה, ְּבזֹאת ֲאִני
בוֵֹטַח: ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ְיָי אוָֹתּה ֲאַבֵּקׁש, ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיָי, ָּכל ְיֵמי 
ַחַּיי, ַלֲחזוֹת ְּבֹנַעם ְיָי ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלוֹ: ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסֹּכה ְּביוֹם ָרָעה
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ַיְסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלוֹ, ְּבצּור ְירוְֹמֵמִני: ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל ֹאְיַבי
ְסִביבוַֹתי, ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלוֹ ִזְבֵחי ְתרּוָעה, ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַלָײ: ְׁשַמע
ְיָי קוִֹלי ֶאְקָרא,  ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני: ְלָך ָאַמר ִלִּבי, ַּבְּקׁשּו ָפָני, ֶאת ָּפֶניָך ְייָ 
ֲאַבֵּקׁש: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני, ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת, ַאל
ַיַאְסֵפִני:  ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני, ַוָײ 
הוֵֹרִני ְיָי ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני ְּבֹאַרח ִמיׁשוֹר, ְלַמַען ֹׁשְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש
ָצָרי, ִּכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראוֹת ְּבטּוב

:ְיָי ְּבֶאֶרץ ַחִּיים: ַקֵּוה ֶאל ְיָי ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ְייָ 
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, 

הּוא: ֶׁשהּוא נוֶֹטה ָׁשַמִים ְויוֵֹסד ָאֶרץ,  ַּבָּׁשַמִים 38ָּברּוְך  ּומוַֹׁשב ְיָקרוֹ   
ֵאין עוֹד. ֱאֶמת ְּבָגְבֵהי ְמרוִֹמים, הּוא ֱאֹלֵהינּו  ִמַּמַעל, ּוְׁשִכיַנת ֻעּזוֹ 
ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת  ַהּיוֹם  ְוָיַדְעָּת  ְּבתוָֹרתוֹ:  ַּכָּכתּוב  זּוָלתוֹ,  ֶאֶפס  ַמְלֵּכנּו, 

 הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת, ֵאיןְייָ ְלָבֶבָך, ִּכי 
39עוֹד:

ֵּ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 
38  Isaiah 51:13
39 Deuteronomy 4:39
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Bow  while  saying  the
words ּכוְֹרִעים“  ַוֲאַנְחנּו 
  "ּוִמְׁשַּתֲחִוים



ִ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  40 ִיְמֹלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד.ְייָ ְּבָכבוֹד, ַּכָּכתּוב ְּבתוָֹרֶתָך:  
41 ֶאָחד ּוְׁשמוֹ ֶאָחד: ְייָ ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ַּבּיוֹם ַההּוא ִיְהֶיה 

★  קדיש יתום  ★
The Mourners Kaddish

In the presence of a minyan the mourners recite 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 

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

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

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנֵּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

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

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

Take three steps  back,  standing in one place  one must  bow to the right  when saying

40 Exodus 15:18
41  Zechariah 14:9
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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

ָתבֹא:ַאל ַאל  ִּכי  ְרָׁשִעים  ּוִמֹּׁשַאת  ִּפְתֹאם,  ִמַּפַחד  ִּתיָרא  ֵעָצה42  ֻעצּו   
 ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא, ְוַעד43ְוֻתָפר, ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל:

44ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסֹּבל; ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסֹּבל ַוֲאַמֵּלט:

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

I am the original transcriber of this liturgy "Mincha 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.

42 Proverbs 3:25
43 Isaiah 8:10
44 Isaiah 46:4
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