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✶   פסוקי דזמרה  ✶
Verses of Praise

1 Chronicles 16:8-36

ל : ֲעִלילוָֹתיו  ָבַעִּמים הוִֹדיעּו ,ִבְׁשמוֹ ִקְראּו ַלײָ  הוֹדּוהוֹדּו ַזְּמרּווִֹׁשירּו   
יחּו ְּבָכל ִנְפְלֹאָתיו ,לוֹ ַמח ֵלב ְמַבְּקֵׁשי  ,ִהְתַהְּללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשוֹ: ֹשִ ִיֹשְ
ָּתִמיד ,ְוֻעּזוֹ ְייָ ִּדְרׁשּו  : ְייָ  ָפָניו  ה : ַּבְּקׁשּו  ָעֹשָ ֲאֶׁשר  ִנְפְלֹאָתיו  ,ִזְכרּו 

ָרֵאל ַעְבּדו : ֹמְפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיהּו ְייָ הּוא : ְּבֵני ַיֲעֹקב ְּבִחיָריו  ,ֶזַרע ִיֹשְ
ִמְׁשָּפָטיו ,ֱאֹלֵהינּו ָהָאֶרץ  ְּבִריתוֹ: ְּבָכל  ְלעוָֹלם  ִצָּוה ,ִזְכרּו  ָּדָבר 

ְלִיְצָחק  ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם : ְלֶאֶלף ּדוֹר ַוַּיֲעִמיֶדהָ : ּוְׁשבּוָעתוֹ 
ָרֵאל ְּבִרית עוָֹלם  ,ְלַיֲעֹקב ְלֹחק  ֶאֵּתן ֶאֶרץ ְּכָנַען  ֵלאֹמר:: ְלִיֹשְ ,ְלָך 

ַוִּיְתַהְּלכּו: ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה ,ִּבְהיוְֹתֶכם ְמֵתי ִמְסָּפר : ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם 
ּגוֹי  ֶאל  ַאֵחר ,ִמּגוֹי  ַעם  ֶאל  ְלָעְׁשָקם : ּוִמַּמְמָלָכה  ְלִאיׁש  ִהִּניַח  ,לֹא 

ִׁשירּו: ַאל ִּתְּגעּו ִּבְמִׁשיָחי  ּוִבְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו: ַוּיוַֹכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים
ָהָאֶרץ ָיי לַ  ְיׁשּוָעתוֹ ,ָּכל  יוֹם  ֶאל  ִמּיוֹם  ֶאת: ַּבּשרּו  ַבּגוִֹים  ַסְּפרּו 

ְונוָֹרא הּוא  ,ּוְמֻהָּלל ְמֹאד  ְייָ ִּכי ָגדול : ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלֹאָתיו  ,ְּכבוֹדוֹ
ים ָׁשַמִים )pause( ִּכי ָּכל ֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים: ַעל ָּכל ֱאלֹהִ ַוָײ 

ְלָפָניו: ָעֹשה ְוָהָדר  ִּבְמקוֹמוֹ ,הוֹד  ְוֶחְדָוה  ַלײָ : עז  ִמְׁשְּפחוֹת  ָהבּו 
ַלײָ  ,ַעִּמים לַ : ָּכבוֹד ָוֹעז  ָהבּו  ִמְנָחה ּוֹבאּו ,ְּכבוֹד ְׁשמו  ײָ ָהבּו  ׂשאּו 
לַ  ,ְלָפָניו ִמְּלָפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ײָ ִהְׁשַּתֲחוּו  ַאף ,ִחילּו 

ְייָ ְויֹאְמרּו ַבּגוִים  ,ִישְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ: ִּתּכוֹן ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמוֹט 
ָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי: ַיֲעֹלץ ַהּׂשֶדה ְוָכל ֲאֶׁשר ּבוֹ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאוֹ: ָמָלְך

ִּכי ,ב וִֹּכי ט ײָ הוֹדּו לַ : ִּכי ָבא ִלְׁשּפוֹט ֶאת ָהָאֶרץ ְיָי,ַהָּיַער ִמִּלְפֵני  
ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ְוִאְמרּו: ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ ִמן ,הוִֹׁשיֵענּו  ְוַהִּציֵלנּו  ְוַקְּבֵצנּו 
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ִּבְתִהָּלֶתָך ,ְלֹהדוֹת ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ַהּגוִֹים  ֱאֹלֵהי  ְייָ ָּברּוְך  : ְלִהְׁשַּתֵּבַח 
ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהֵּלל ַלײָ ,ִישָרֵאל ִמן ָהעוָֹלם ְוַעד ָהעוָֹלם  ַוּיֹאְמרּו   :

ַלֲהֹדם ַרְגָליו  ְייָ רוְֹממּו   ְוִהְׁשַּתֲחוּו  הּוא, ֱאֹלֵהינּו  ְייָ רוְֹממּו   1:ָקדוֹׁש 
ְלַהר ָקְדׁשוֹ ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ְוהּוא ַרחּום  2:ֱאֹלֵהינּו ְייָ ִּכי ָקדוֹׁש   ,ֱאֹלֵהינּו 

3:ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפוֹ ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתוֹ ,ְיַכֵּפר ָעוֹן ְולֹא ַיְׁשִחית 

ִמֶּמִּני  ְייָ ַאָּתה   ַרֲחֶמיָך  ִתְכָלא  ִיְּצרּוִני  ,לֹא  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  4:ַחְסְּדָך 

ֹעז ֵלאֹלִהים ַעל  5:ִּכי ֵמעוָֹלם ֵהָּמה ,ַוֲחָסֶדיָך ְייָ ְזֹכר ַרֲחֶמיָך   ְּתנּו 
,ֵאל ִישָרֵאל . נוָֹרא ֱאֹלִהים ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ְוֻעּזוֹ ַּבְּׁשָחִקים ,ִישָרֵאל ַּגֲאָותו

ָלָעם  ְוַתֲעֻצמוֹת  ֹעז  נוֵֹתן  ֱאֹלִהים ,הּוא  ְנָקמוֹת  6:ָּברּוְך  ֵאל  ,ְייָ ֵאל 
הוִֹפיעַ  ֵּגִאים: ְנָקמוֹת  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ  ׁשֵפט  ַלײָ  7:ִהָּנֵׂשא 

ִמׂשָּגב ָלנּו ֱאלֵהי  ,ְצָבאוֹת ִעָּמנּו ְייָ  8:ַעל ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה  ,ַהְיׁשּוָעה
ַהֶּמֶלְך ,הוִֹׁשיָעה ְייָ  10:ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך ,ְצָבאוֹת  ְייָ  9:ַיֲעֹקב ֶסָלה 

ְביוֹם ָקְרֵאנּו ֶאת ַנֲחָלֶתָך 11:ַיֲעֵננּו  ּוָבֵרְך  ּוְרֵעם ,הוִֹׁשיָעה ֶאת ַעֶּמָך 
ִחְּכָתה ַלײָ  12:ְוַנֹּשֵאם ַעד ָהעוָֹלם  הּוא  ,ַנְפֵׁשנּו  ּוָמִגֵּננּו  ִּכי בוֹ: ֶעְזֵרנּו 

ָבָטְחנּו ,ִיׂשַמח ִלֵּבנּו ַּכֲאֶׁשר ,ָעֵלינּו ְייָ ְיִהי ַחְסְּדָך  : ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשוֹ 

1  Psalms 99:5
2  Psalms 99:9
3  Psalms 78:38
4  Psalms 40:12
5  Psalms 25:6
6  Psalms 68:35-36
7  Psalms 94:1-2
8  Psalms 3:9
9  Psalms 46:8
10  Psalms 84:13
11  Psalms 2:10
12 Psalms 28:9
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,קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלנּו 14:ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן ָלנּו ,ַחְסֶּדָך ְייָ ַהְרֵאנּו   13:ִיַחְלנּו ָלְך
ַחְסֶּדָך ְלַמַען  ִמְצָרִים ְייָ ָאֹנִכי  15:ּוְפֵדנּו  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ,ֱאֹלֶהיָך 
ַוֲאַמְלֵאהּו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשײָ  ,ּלוֹ־־ ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה 16:ַהְרֶחב ִּפיָך 

ִּכי ָאִׁשיָרה ַלײָ  ,ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתָך ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי  17:ֱאֹלָהיו 
 18:ָגַמל ָעָלי 

Psalm 30

ִדִּליָתִני  ְייָ ֲארוִֹמְמָך   :ְלָדִוד  ַהַּבִית ֲחֻנַּכת ִׁשיר ררֹו ֹו ִמְזמ ִמְזמ  ְולֹא , ִּכי 
ֹאְיַבי ִלי  ַוִּתְרָּפֵאִני  ,ֱאֹלָהי  ְייָ : ׂשַּמְחָּת  ִמן ְייָ : ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך  ֶהֱעִליָת 

ַלײָ : ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בוֹר ,ְׁשאוֹל ַנְפִׁשי ְלֵזֶכר  ,ֲחִסיָדיו ַזְּמרּו  ְוהוֹדּו 
:ְוַלֹּבֶקר ִרָּנה, ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ,ַחִּיים ִּבְרצוֹנוֹ, ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפוֹ: ָקְדׁשו

ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי  ְלעוָֹלם  ,ַוֲאִני  ֶאּמוֹט  ֶהֱעַמְדָּתה  ְייָ : ַּבל  ִּבְרצוְֹנָך 
ְוֶאל ֲאֹדָני, ֶאְקָרא ְייָ ֵאֶליָך  : ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל ,ְלַהְרִרי ֹעז 

ַׁשַחת : ֶאְתַחָּנן ֶאל  ְּבִרְדִּתי  ְּבָדִמי  ֶּבַצע  ֲהַיִּגיד ,ַמה  ָעָפר  ֲהיוְֹדָך 
ִמְסְּפִדי ְלָמחוֹל ִלי: ֱהֵיה ֹעֵזר ִלי  ְייָ  ,ְוָחֵּנִני  ְייָ ְׁשַמע  : ֲאִמֶּתָך ,ָהַפְכָּת 

ֱאֹלַהי  ְייָ  ,ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבוד ְולֹא ִיֹּדם: ִּפַּתְחָּת ׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה
:ְלעוָֹלם אוֶֹדּךָ 

Stand while reciting until"ְיִהי ְכבוֹד"  

ִיְמֹלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד  ְייָ  ,ָמָלְך ְייָ  ,ֶמֶלְך ְייָ 
ִיְמֹלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד  ְייָ  ,ָמָלְך ְייָ  ,ֶמֶלְך  ְייָ 

13  Psalms 33:20-22
14  Psalms 85:8
15  Psalms 44:27
16  Psalms 81:11
17  Psalms 144:15
18 Psalms 13:6
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ָהָאֶרץ ְייָ ְוָהָיה  ָּכל  ַעל  ִיְהֶיה   ְלֶמֶלְך  ַההּוא  ּוְׁשמוֹ ְייָ ַּבּיוֹם  ֶאָחד 
 19:ֶאָחד 

 

ָקְדֶׁשָך ַהּגוִֹים  ִמן ְוַקְּבֵצנּו ֱאֹלֵהינּו, ְייָ  הוִֹׁשיֵענּוהוִֹׁשיֵענּו ְלֵׁשם  ְלהוֹדוֹת 
ִּבְתִהָּלֶתָך ְוַעד ְייָ ָּברּוְך  : ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָהעוָֹלם  ִמן  ִישָרֵאל  ֱאֹלֵהי 

ָאֵמן  ָהעוָֹלם  ָהָעם  ָּכל  ָיּה 20:ַהְללּוָיּה. ְוָאַמר  ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה  ֹּכל 
 21:ַהְללּוָיּה

Psalm 67

ָּפָניו ַלְמַנֵּצַח ַלְמַנֵּצַח  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו,  ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים  ִׁשיר:  ִמְזמוֹר  ִּבְנִגיֹנת,   
ִאָּתנּו ֶסָלה: ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך, ְּבָכל ּגוִֹים ְיׁשּוָעֶתָך: יוֹדּוָך ַעִּמים
ֱאֹלִהים, יוֹדּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם: ִיְׂשְמחּו ִויַרְּננּו, ְלֻאִּמים, ִּכי ִתְׁשֹּפט ַעִּמים
יוֹדּוָך ֱאֹלִהים,  ַעִּמים  יוֹדּוָך  ֶסָלה:  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ  ּוְלֻאִּמים  ִמיֹׁשר, 
ַעִּמים ֻּכָּלם: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה. ְיָבְרֵכנּו, ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו: ְיָבְרֵכנּו

ֱאֹלִהים, ְוִייְראּו אוֹתוֹ ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ:

בו"ה ְלֵׁשם ְלֵׁשם  י"ה  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְׁשִכיְנֵּתּה  הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִיחּוד   
 ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ֶׁשָאַמר  ֶׁשָאַמר ָּברּוְך  ְועוֶֹׂשה,ָּברּוְך  אוֵֹמר  ָּברּוְך  הּוא,  ָּברּוְך  ָהעוָֹלם:  ְוָהָיה   
ָּברּוְך ּגוֵֹזר ּוְמַקֵּים, ָּברּוְך עוֶֹׂשה ְבֵראִׁשית, ָּברּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ,
ָּברּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיוֹת, ָּברּוְך ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טוֹב ִליֵרָאיו, ָּברּוְך
ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח, ָּברּוְך ּפוֶֹדה ּוַמִּציל, ָּברּוְך ְׁשמוֹ. ָּברּוְך ַאָּתה
19  Zechariah 14:9
20  Psalms 106:47-48
21 Psalms 150:6
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ַעּמוֹ, ְייָ  ְּבֶפה  ַהְמֻהָּלל  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ָהֵאל,  ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו   
ְמֻׁשָּבח ּוְמֹפָאר ִּבְלׁשוֹן ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו, ּוְבִׁשיֵרי ָדִוד ַעְבֶּדָך. ְנַהֶּלְלָך

 ֱאלֵהינּו ִּבְׁשָבחוֹת ּוִבְזִמירוֹת. ּוְנַגֶּדְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך, ְוַנְמִליְכָךְייָ 
ְמֻׁשָּבח ֶמֶלְך.  ָהעוָֹלִמים  ֵחי  ָיִחיד,  ֱאלֵהינּו,  ַמְלֵּכנּו  ִׁשְמָך  ְוַנְזִּכיר 

ַאָּתה   ָּברּוְך  ַהָּגדוֹל:  ְׁשמוֹ  ַעד  ֲעֵדי  ְמֻהָּלל ְייָ ּוְמֹפָאר  ֶמֶלְך   ,
ַּבִּתְׁשָּבחוֹת: 

Psalm 100

The following Psalm is not to be said on Shabbat, Festivals, the day before Pesach, Chol
HaMoed Pesach, and the day of Yom Kippur

ָהִריעּו  :ִמְזמוֹר ְלתוָֹדהִמְזמוֹר ְלתוָֹדה ֶאת ַלײָ   ְּבִׂשְמָחה;ְייָ , ָּכל-ָהָאֶרץ: ִעְבדּו   
ִּכי   ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: ְּדעּו  ֲאַנְחנּו,ְייָ ֹּבאּו  הּוא ֱאֹלִהים, הּוא ָעָׂשנּו, ְולוֹ   

ַעּמוֹ, ְוצֹאן ַמְרִעיתוֹ: ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתוָֹדה, ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה, הוֹדּו לוֹ
 ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ, ְוַעד ֹּדר ָוֹדר, ֱאמּוָנתוֹ: ְיָי,ָּבְרכּו ְׁשמוֹ. ִּכי טוֹב  

ְּבַמֲעָׂשיו: ְיִהי ְיִהי  ְיָי  ִיְׂשַמח  ְלעוָֹלם,  ְיָי  ְכבוֹד  ְמֹבָרְך, 22  ְיָי  ֵׁשם  ְיִהי    
ֵמַעָּתה ְוַעד עוָֹלם:  ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבוֹאוֹ ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיָי:  ָרם ַעל 

  ְיָי ִׁשְמָך ְלעוָֹלם, ְיָי ִזְכְרָך ְלֹדר 23ָּכל ּגוִֹים, ְיָי, ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבוֹדוֹ:
ָמָׁשָלה: 24ָוֹדר: ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותוֹ  ִּכְסאוֹ,  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיָי  ִיְׂשְמחּו25    

  ְיָי ֶמֶלְך  ְיָי ָמָלְך,  ְייָ 26ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ, ְויֹאְמרּו ַבּגוִֹים ְיָי ָמָלְך: 
גוִֹים ֵמַאְרצוֹ:  עוָֹלם ָוֶעד, ָאְבדּו  ֶמֶלְך  ְלֹעָלם ָוֶעד: ְיָי    ְייָ 27ִיְמֹלְך 

22  Psalms 104:31
23  Psalms 113:2-4
24 Psalms 135:13
25  Psalms 103:19
26 1 Chronicles 16:31
27 Psalms 10:16
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ַרּבוֹת ַמֲחָׁשבוֹת ְּבֶלב ִאיׁש, 28ֵהִפיר ֲעַצת ּגוִֹים, ֵהִניא ַמְחְׁשבוֹת ַעִּמים:
 ְלעוָֹלם ַּתֲעמוֹד, ַמְחְׁשבוֹת ִלּבוֹ ְלֹדרְייָ  ֲעַצת  29 ִהיא ָתקּום:ְייָ ַוֲעַצת  
 ְּבִצּיוֹן, ִאָּוּהְייָ  ִּכי ָבַחר  31 ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי, הּוא ִצָּוה ַוַּיֲעֹמד: 30ָוֹדר:

 ִּכי, לֹא ִיּטׁש33 ִּכי ַיֲעֹקב ָּבַחר לוֹ ָיּה, ִיֹשָרֵאל ִלְסֻגָּלתוֹ:32ְלמוָֹׁשב לוֹ: 
ַיֲעֹזב: ְייָ  לֹא  ְוַנֲחָלתוֹ  ַעּמוֹ,  ַיְׁשִחית,34  ְולֹא  ָעוֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום  ְוהּוא   

ֲחָמתוֹ: ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפוֹ,  ְלָהִׁשיב  ַהֶּמֶלְךְייָ  35ְוִהְרָּבה  הוִׁשיָעה,   
36ַיֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:

ֶּסָלה:ַאְׁשֵרי ַאְׁשֵרי  יוְֹׁשֵבי ֵביֶתָך, עוֹד ְיַהְללּוָך  ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלוֹ, 37   
38ַאְׁשֵרי ָ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
ַדר ְּכבוֹד הוֶֹדָך, ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶתיָך ָאִׂשיָחה:  הֲ 
ֱעזּוז נוְֹראֶתיָך יֹאֵמרּו, ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרָּנה:  וֶ 

28 Psalms 33:10
29  Proverbs 19:21
30  Psalms 33:11
31  Psalms 33:9
32  Psalms 132:13
33 Psalms 135:4
34  Psalms 94:14
35  Psalms 78:38
36  Psalms 20:10
37  Psalm 84:5
38  Psalms 144:15
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ֶ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 עֵ 

ָאְכָלם ְּבִעּתוֹ:  
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
39ִהַּלת ְיָי ְיַדֶּבר ִּפי, ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד: ּתְ 

40ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעָּתה ְוַעד עוָֹלם, ַהְללּוָיּה: 

Psalm 146

ְּבַחָּיי, ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהיַהְללּוָיּהַהְללּוָיּה ְיָי  ֲאַהְלָלה  ֶאת ְיָי:  , ַהְלִלי ַנְפִׁשי 
ֵּתֵצא  ְתׁשּוָעה:  לוֹ  ֶׁשֵאין  ָאָדם  ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים,  ִּתְבְטחּו  ַאל  ְּבעוִֹדי: 
רּוחוֹ ָיֻׁשב ְלַאְדָמתּו, ַּבּיוֹם ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 

39  Psalms 145
40  Psalms 115:18
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ה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל  ֱאֹלָהיו: ֹעֹשֶ ַעל ְיָי  ְּבֶעְזרוֹ, שְברוֹ 
ֲאֶׁשר ָּבם, ַהֹּׁשֵמר ֱאֶמת ְלעוָֹלם: ֹעֶׁשה ִמְׁשָּפט ַלֲעׁשּוִקים, נֵתן ֶלֶחם 
זוֵֹקף ְּכפּוִפים, ְייָ  ִעְוִרים, ְיָי  ֹּפֵקַח  ַמִּתיר ֲאסּוִרים: ְיָי  ָלְרֵעִבים, ְיָי 
ְוֶדֶרְך ְיעוֵֹדד,  ְוַאְלָמָנה  ָיתוֹם  ֵּגִרים,  ֶאת  ֹׁשֵמר  ְיָי  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב 

ְרָׁשִעים ְיַעֵּות: ִיְמֹלְך ְיָי ְלעוָֹלם, ֱאֹלַהִיְך ִצּיוֹן ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: 
Psalm 147

ּבוֵֹנהַהְללּוָיּהַהְללּוָיּה ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו,  ַזְּמָרה  טוֹב  ִּכי   ,
ּוְמַחֵּבׁש ֵלב,  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרוֵֹפא  ְיַכֵּנס:  ִיׂשָרֵאל  ִנְדֵחי  ְיָי,  ְירּוָׁשַלִים 
ָּגדוֹל  ִיְקָרא:  ֵׁשמוֹת  ְלֻכָּלם  ַלּכוָֹכִבים,  ִמְסָּפר  מוֶנה  ְלַעְּצבוָֹתם: 
ֵאין ִמְסָּפר: ְמעוֵֹדד ֲעָנִוים ְיָי, ַמְׁשִּפיל ְוַרב ֹּכַח, ִלְתבּוָנתוֹ  ֲאדוֵֹנינּו 

 ְּבתוָֹדה, ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנוֹר: ַהְמַכֶּסה ַלײָ ְרָׁשִעים ֲעֵדי ָאֶרץ: ֱענּו  
נוֵֹתן ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח  ָמָטר,  ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים,  ָׁשַמִים 
ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה, ִלְבֵני ֹעֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּו: לֹא ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ, 
לֹא ְבׁשוֵֹקי ָהִאיׁש ִיְרֶצה: רוֶֹצה ְיָי ֶאת ְיֵרָאיו, ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ: 
ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִים ֶאת ְיָי, ַהְלִלי ֱאֹלַהִיְך ִצּיוֹן: ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך,
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלוֹם,  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך 
ַּכָּצֶמר,  ַהֹּנֵתן ֶׁשֶלג  ְּדָברוֹ:  ָירּוץ  ְמֵהָרה  ַעד  ָאֶרץ,  ִאְמָרתוֹ  ֹּשֵלַח  ֹהַ
ִמי ַיֲעֹמד: ְכִפִּתים, ִלְפֵני ָקָרתוֹ  ַקְרחוֹ  ְּכפוֹר ָּכֵאֶפר ְיַפֵּזר: ַמְׁשִליְך 
ְלַיֲעֹקב,  ְּדָבָריו  ַמִּגיד  ָמִים:  ִיְּזלּו  רּוחוֹ  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם,  ְּדָברו  ִיְׁשַלח 
ַּבל  ּוִמְׁשָּפִטים  ּגוֹי,  ְלָכל  ֵכן  ָעֹשה  לֹא  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו 

ְיָדעּום. ַהְללּוָיּה: 
Psalm 148

ַּבְּמרוִֹמים: ַהְללּוהּוַֹהְללּוָיּהַֹהְללּוָיּה ִמן ַהָּׁשַמִים, ַהְללּוהּו  ֶאת ְיָי  , ַהְללּו 
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ָּכל ַמְלָאָכיו, ַהְללּוהּו ָּכל ְצָבָאיו: ַהְללּוהּו ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח, ַהְללּוהּו ָּכל 
ַהָּׁשָמִים: ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִיֹם,  ְׁשֵמי  ַהְללּוהּו  אוֹר:  ּכוְֹכֵבי 
ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיָי, ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעוָלם, ָחק
ִמן ָהָאֶרץ, ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתֹהמוֹת: ֵאׁש ֶאת ְיָי  ָנַתן ְולֹא ַיֲעבוֹר: ַהְללּו 
ה ְדָברוֹ: ֶהָהִרים ְוָכל ְגָבעוֹת, ְסָעָרה ֹעֹשָ ּוָבָרד, ֶׁשֶלג ְוִקיטוֹר, רּוַח 
ְוִצּפוֹר ָּכָנף: ַמְלֵכי  ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה, ֶרֶמׂש 
ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים, ָׂשִרים ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולוֹת,
ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים: ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיָי ִּכי ִנׂשָּגב ְׁשמוֹ ְלַבּדוֹ, הוֹדוֹ ַעל 
ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמוֹ, ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַעם ְקֹרבוֹ ַהְללּוָיּה: 
Psalm 149

ִׁשירּו  ַהְללּוָיּהַהְללּוָיּה ִיְׂשַמחַלײָ ,  ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתוֹ  ָחָדׁש,  ִׁשיר   
יו, ְּבֵני ִצּיוֹן ָיִגילּו ְבַמְלָּכם: ְיַהְללּו ְׁשמוֹ ְבָמחוֹל, ְּבֹתף ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעֹשָ

לוֹ: ִּכי רוֶֹצה  ְּבַעּמוֹ, ְיָפֵאר ֲעָנִוים ִּביׁשּוָעה: ַיְעְלזּוְייָ ְוִכּנוֹר ְיַזְּמרּו   
ֲחִסיִדים ְּבָכבוֹד, ְיַרְּננּו ַעל ִמְׁשְּכבוָֹתם: רוְֹממוֹת ֵאל ִּבְגרוָֹנם, ְוֶחֶרב
ֶלְאֹסר  ַּבְלֻאִּמים:  ּתוֵֹכחוֹת  ַבּגוִים,  ְנָקָמה  ַלֲעֹש וֹת  ְּבָיָדם:  ִּפיִפּיות 
ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעֹש וֹת  ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים,  ַמְלֵכיֶהם 

ָּכתּוב, ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו, ַהְללּוָיּה: 

Psalm 150

ַהְללּוהּוַהְללּוָיּהַהְללּוָיּה ֻעּזו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו  ְּבָקְדׁשוֹ,  ֵאל  ַהְללּו   ,
ַהְללּוהּו ׁשוָֹפר,  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו  ֻּגְדלוֹ:  ְּכֹרב  ַהְללּוהּו  ִּבְגבּורָתיו. 
ְּבֵנֶבל ְוִכּנוֹר: ַהְללּוהּו ְּבֹתף ּוָמחוֹל, ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: ַהְללּוהּו
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ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַמע, ַהְללּוהּו 
ַהְללּוָיּה: ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה: 

ְוָאֵמן: ָּברּוְךָּברּוְך ָאֵמן  ְלעוָֹלם  ְיָי  ְירּוָׁשָלִים 41  ֹׁשֵכן  ִמִּצּיוֹן  ְיָי  ָּברּוְך   
ְלַבּדוֹ: 42ַהְללּוָיּה: ִנְפָלאוֹת  ֹעֵׂשה  ָרֵאל,  ִיֹשְ ֱאלֵהי  ֱאלִהים  ְיָי  ָּברּוְך   

ָאֵמן  ָהָאֶרץ,  ָּכל  ֶאת  ְכבוֹדוֹ  ְוִיָּמֵלא  ְלעוָֹלם,  ְּכבוֹדוֹ  ֵׁשם  ּוָברּוְך 
43ְוָאֵמן:

It is necessary for one to stand from this blessing of "ַוְיָבֶרְך ָּדִויד" until after the saying the
verse  "ָהֱאֹלִהים however it is generally customary to remain standing until ,"ַאָּתה הּוא ְיָי 
after the Barchu "ָּבְרכּו"

 1 Chronicles 29:10-13

 ָּדִויד ֶאת ְיָי ְלֵעיֵני ָּכל ַהָּקָהל ַוּיֹאֶמר ָּדִויד, ָּברּוְך ַאָּתה ְייָ ַוְיָבֶרְךַוְיָבֶרְך
ָרֵאל ָאִבינּו, ֵמעוָֹלם ְוַעד עוָֹלם: ְלָך ְיָי ַהְּגֻדָּלה, ְוַהְּגבּוָרה,  ֱאלֵהי ִיֹשְ
ְוַהִּתְפֶאֶרת, ְוַהֵּנַצח, ְוַההוד, ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ְלָך ְיָי ַהַּמְמָלָכה 
מוֵֹׁשל ְוַאָּתה  ִמְּלָפֶניָך,  ְוַהָּכבוֹד  ְוָהֹעֶׁשר  ְלרֹאׁש:  ְלֹכל  א,  ְוַהִּמְתַנֹּשֵ
ְוַעָּתה  ַלֹּכל:  ּוְלַחֵּזק  ְלַגֵּדל  ּוְבָיְדָך,  ּוְגבּוָרה,  ֹּכַח  ּוְבָיְדָך  ַּבֹּכל, 

ֱאֹלֵהינּו מוִֹדים, ֲאַנְחנּו ָלְך ּוְמַהְלִלים ְלֵׁשם ִּתְפַאְרֶּתָך: 

Nehemiah 9:5-11

 ֵׁשם ְּכבוֶֹדָך ּוְמרוַֹמם ַעל ָּכל ְּבָרָכה ּוְתִהָּלה: ַאָּתה הּוא ְייָ ִויָבְרכּוִויָבְרכּו
ֶאת ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם, ָהָאֶרץ יָת  ְלַבֶּדָך, ַאָּתה ָעֹשִ
ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה, ַהַּיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם, ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם,

41  Psalm 89:53
42 Psalms 135:21
43  Psalms 72:18-19
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ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָּבַחְרּתָ  ִמְׁשַּתֲחִוים: ַאָּתה הּוא ְיָי  ּוְצָבא ַהָּׁשַמִים ְלָך 
ֶאת ַאְבָרָהם: ּוָמָצאָת  ְׁשמוֹ  ִּדים, ְוַשְמָּת  ֵמאּור ַּכֹשְ ְּבַאְבָרם ְוהוֵֹצאתוֹ 

ְלָבבוֹ ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך:

 ִעּמוֹ ַהְּבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני. ַהִחִּתי ָהֱאמִרי ְוַהְּפִרִּזיְוָכרוֹת ְוָכרוֹת 
ִּכי ַצִּדיק ָאָּתה:  ְוַהְיבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ָלֵתת ְלַזְרעוֹ, ַוָּתֶקם ֶאת ְּדָבֶריָך 
ַעל ַים סּוף: ְּבִמְצָרִים, ְוֶאת ַזֲעָקָתם ָׁשַמְעָּת  ַוֵּתֶרא ֶאת ֳעִני ֲאבוֵֹתינּו 
ִּכי ַאְרצוֹ,  ַעם  ּוְבָכל  ֲעָבָדיו  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ּומְפִתים  ֹאֹתת  ַוִּתֵּתן 
ֵׁשם ְּכַהּיוֹם ַהֶּזה: ְוַהָּים ָּבַקְעּתָ  ְלָך  ֲעֵליֶהם ַוַּתַעֹש  ִּכי ֵהִזידּו  ָיַדְעָּת 
ִהְׁשַלְכּתָ  ֹרְדֵפיֶהם  ְוֶאת  ַּבַּיָּבָׁשה,  ַהָּים  ְבתוְֹך  ַוַּיַעְברּו  ִלְפֵניֶהם 

ִבְמצוֹֹלת ְּכמוֹ ֶאֶבן ְּבַמִים ַעִּזים: 

★שירת הים    ★
Song of The Sea

Exodus 14:30 – 15:19

ָרֵאל ֶאת ַוּיוַֹׁשע ַוּיוַֹׁשע  ַּבּיוֹם ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים, ַוַּיְרא ִיֹשְ ְיָי   
ַפת ַהָּים: ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָלה ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ֵמת ַעל ֹשְ

ה ְיָי ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי, ַוַּיֲאִמינּו ּבַ   ּוְבמֶׁשה ַעְבּדוֹ: ײָ ָעֹשָ

ֵלאֹמר,  ַוּיאְמרּו  ָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלָײ  ָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיֹשְ
 ִּכי ָּגֹאה ָּגָאה, סּוס ְוֹרְכבוֹ ָרָמה ַבָּים: ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהיַלײָ ָאִׁשיָרה  

ִלי ִליׁשּוָעה, ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו: ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה, 
ְיָי ְׁשמוֹ: ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה ְוֵחילוֹ ָיָרה ַבָּים, ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים 
ֶנְאָּדִרי  ְיָי  ְיִמיְנָך  ָאֶבן:  ְּכמוֹ  ִבְמצוֹֹלת  ָיְרדּו  ְיַכְסֻימּו,  ְּתֹהֹמת  סּוף: 
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ְּתַׁשַּלח ָקֶמיָך,  ַּתֲהֹרס  ְּגאוְֹנָך  ּוְבֹרב  אוֵֹיב:  ִּתְרַעץ  ְיָי  ְיִמיְנָך  ַּבֹּכַח, 
ֲחרְנָך יֹאְכֵלמוֹ ַּכַּקׁש: ּוְברּוַח ַאֶּפיָך ֶנֶעְרמּו ַמִים ִנְּצבּו ְכמוֹ ֵנד ֹנְזִלים,
ָׁשָלל, ֲאַחֵּלק  ַאִּׂשיג  ֶאְרֹּדף  אוֵֹיב  ָאַמר  ָים:  ְּבֶלב  ְתֹהֹמת  ָקְפאּו 
ִּתְמָלֵאמוֹ ַנְפִׁשי, ָאִריק ַחְרִּבי, ּתוִֹריֵׁשמוֹ ָיִדי: ָנַׁשְפָּת ְברּוֲחָך ִּכָּסמוֹ ָים 
ָּכֹמָכה  ִמי  ְיָי,  ָּבֵאִלם  ָכֹמָכה  ִמי  ַאִּדיִרים:  ְּבַמִים  ַּכעוֶֹפֶרת  ָצֲללּו 
ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש, נוָֹרא ְתִהֹּלת ֹעֵׂשה ֶפֶלא: ָנִטיָת ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעמוֹ ָאֶרץ:
ָׁשְמעּו ָקְדֶׁשָך:  ְנֵוה  ֶאל  ְבָעְּזָך  ֵנַהְלָּת  ָּגָאְלָּת,  זּו  ַעם  ְבַחְסְּדָך  ָנִחיָת 
ַעִּמים ִיְרָּגזּון, ִחיל ָאַחז יְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת: ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדוֹם, ֵאיֵלי 
ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם  ִּתֹּפל  ְכָנַען:  יְׁשֵבי  ֹּכל  ָנֹמגּו  ָרַעד,  יֹאֲחֵזמוֹ  מוָֹאב 
ָוַפַחד, ִּבְגֹדל ְזֹרֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן, ַעד ַיֲעֹבר ַעְּמָך ְיָי, ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו
ְיָי, ָּפַעְלָּת  ְלִׁשְבְּתָך  ָמכוֹן  ַנֲחָלְתָך,  ְּבַהר  ְוִתָּטֵעמוֹ  ְּתִבֵאמוֹ  ָקִניָת: 

ִמְּקָדׁש. ֲאֹדָני ֹּכְננּו ָיֶדיָך: ְיָי ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד:

ְיָי ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: 
ְלַמָּיא: ְלֵמי ֹעָ ַלם ּוְלֹעָ 44ְיָי ַמְלכּוֵתּה ָקֵאם ְלֹעָ

ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים ַוָּיֶׁשב ְיָי  ִּכי ָבא סּוס ַּפְרֹעה ְּבִרְכּבוֹ 
ַהָּים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתוְֹך ַהָּים:

ַהְּמלּוָכה ּומוֵֹׁשל ַּבּגוִֹים: מוִֹׁשיִעים ְּבַהר ִצּיוֹן ִלְׁשֹּפט 45ִּכי ַלָײ  ְוָעלּו   
 ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, 46ֶאת ַהר ֵעָׂשו, ְוָהְיָתה ַלָײ ַהְּמלּוָכה:

47ַּבּיוֹם ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוְׁשמוֹ ֶאָחד:

44  This verse is a paraphrase of the previous Biblical verse from the Targum Onkelos in Aramaic
45  Psalms 22:29
46 Ovadiah 1:21
47  Zechariah 14:9
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 ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדוֹל ְוַהָּקדוֹׁש, ַּבָּׁשַמִיםִיְׁשַּתַּבח ִיְׁשַּתַּבח 
 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ְייָ ּוָבָאֶרץ, ִּכי ְלָך ָנֶאה  

ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָּלה, ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָּׁשה,
ַעד ּוֵמעוָֹלם  ְוַהָּקדוֹׁש,  ַהָּגדוֹל  ְלִׁשְמָך  ְוהוָֹדאוֹת,  ְּבָרכוֹת  ּוַמְלכּות: 

 ֵאל ֶמֶלְך ָּגדוֹל ּוְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחוֹת,ְיָי,עוָֹלם ַאָּתה ֵאל: ָּברּוְך ַאָּתה 
ָּכל  ִרּבוֹן  ַהְּנָׁשמוֹת,  ָּכל  ּבוֵֹרא  ַהִּנְפָלאוֹת,  ֲאדוֹן  ַההוָֹדאוֹת,  ֵאל 

ַהַּמֲעִׂשים, ַהּבוֵֹחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ָיִחיד, ֵחי ָהעוָֹלִמים:

From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence,  Psalm 130 is
recited before the the Hatzi Kaddish:

ַהַּמֲעלוֹת  ְקָראִתיָך  ִׁשיר  ִמַּמֲעַמִּקים  ְבקוִֹליְייָ   ִׁשְמָעה  ֲאֹדָני   :
ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבוֹת ְלקוֹל ַּתֲחנּוָני: ִאם ֲעוֹנוֹת ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי
ַנְפִׁשי,  ִקְּוָתה  ְיָי  ִקִּויִתי  ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי  ַיֲעֹמד: 
ֶקר: ַלֹּבְ ׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר  ִמֹּׁשְמִרים  ַלאֹדָני,  ַנְפִׁשי  הוָֹחְלִּתי:  ְוִלְדָברוֹ 
ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיָי ִּכי ִעם ְיָי ַהֶחֶסד, ְוַהְרֵּבה ִעּמוֹ ְפדּות: ְוהּוא ִיְפֶּדה

ָרֵאל, ִמֹּכל ֲעוֹנוָֹתיו: ֶאת ִיֹשְ

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 

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

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

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:

 ַהְמֹבָרְך ְ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

הְייָ  ַאָּתה  ָּברּוְךָּברּוְך  ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, יוֵֹצר אוֹר ּובוֵֹרא חֶׁשְך, ֹעֹשֶ
ָׁשלוֹם ּובוֵֹרא ֶאת ַהֹּכל:

 ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה ְּבַרֲחִמים, ּוְבטּובוַֹהֵּמִאירַהֵּמִאיר
ה ְבֵראִׁשית. ָמה ַרּבּו ְמַחֵּדׁש ְּבָכל יוֹם ָּתִמיד ַמֲעֹשֵ
ָהָאֶרץ ָמְלָאה  יָת,  ָעֹשִ ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיָי,  יָך  ַמֲעֹשֶ
ַהְמֻׁשָּבח ֵמָאז,  ְלַבּדוֹ  ַהְמרוָֹמם  ַהֶּמֶלְך  ִקְנָיֶנָך. 
עוָֹלם,  ֱאֹלֵהי  עוָֹלם.  ִמימוֹת  ְוַהִּמְתַנֵּׂשא  ְוַהְמֹפָאר 
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ַּגֵּבנּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו צּור ִמֹשְ ָהַרִּבים ַרֵחם ָעֵלינּו, ֲאדוֹן ֻעֵּזנּו  ְּבַרֲחֶמיָך 
ְּגדוֹל ֵּדָעה, ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחָּמה, טוֹב  ָּגב ַּבֲעֵדנּו: ֵאל ָּברּוְך  ִמֹשְ
ָיַצר ָּכבוֹד ִלְׁשמוֹ, ְמאוֹרוֹת ָנַתן ְסִביבוֹת ֻעּזוֹ, ִּפּנוֹת ְצָבָאיו ְקדוִֹׁשים,
ְייָ  ִּתְתָּבֵרְך  ּוְקֻדָּׁשתוֹ:  ֵאל  ְּכבוֹד  ְמַסְּפִרים,  ָּתִמיד  ַׁשַּדי,  רוְֹמֵמי 
ה ַמֲעֹשֵ ֶׁשַבח  ָּכל  ַעל  ִמָּתַחת,  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ֱאֹלֵהינּו 

ָיֶדיָך, ְוַעל ְמאוֵֹרי אוֹר ֶׁשָּיַצְרָּת ְיָפֲארּוָך ֶּסָלה:

ִיְׁשַּתַּבחִּתְתָּבֵרְךִּתְתָּבֵרְך ְקדוִֹׁשים,  ּבוֵֹרא  ְוגוֲֹאֵלנּו  ַמְלֵּכנּו  צּוֵרנּו  ָלֶנַצח   
יוֵֹצר ְמָׁשְרִתים, ַוֲאֶׁשר ְמָׁשְרָתיו, ֻּכָּלם עוְֹמִדים  ָלַעד ַמְלֵּכנּו  ִׁשְמָך 
ַחִּיים ִּדְבֵרי ֱאֹלִהים  עוָֹלם, ּוַמְׁשִמיִעים ְּבִיְרָאה ַיַחד ְּבקוֹל,  ְּברּום 
ֻּכָּלם  ִּגּבוִֹרים,  ֻּכָּלם  ְּברּוִרים,  ֻּכָּלם  ֲאהּוִבים,  ֻּכָּלם  עוָֹלם:  ּוֶמֶלְך 
ים ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצוֹן קוָֹנם. ְוֻכָּלם ּפוְֹתִחים  ְקדוִֹׁשים, ְוֻכָּלם עוֹֹשִ
ּוְמָבְרִכים ּוְבִזְמָרה,  ְּבִׁשיָרה  ּוְבָטֳהָרה,  ִּבְקֻדָּׁשה  ִּפיֶהם  ֶאת 

ּוְמַׁשְּבִחים, ּוְמָפֲאִרים ּוַמֲעִריִצים, ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמְמִליִכים:

ְוֻכָּלם ֶאת ֶאת  הּוא:  ָקדוֹׁש  ְוַהּנוָֹרא  ַהִּגּבוֹר  ַהָּגדוֹל,  ַהֶּמֶלְך  ָהֵאל,  ֵׁשם   
ְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ֶזה ִמֶּזה, ְונוְֹתִנים ְּבַאֲהָבה ְרׁשּות 
ּוִבְנִעיָמה ְברּוָרה  ָפה  ְּבֹשָ רּוַח  ְּבַנַחת  ְליוְֹצָרם  ְלַהְקִּדיׁש  ָלֶזה,  ֶזה 

ְקדוָֹׁשה. ֻּכָּלם ְּכֶאָחד עוִֹנים ְּבֵאיָמה ְואוְֹמִרים ְּבִיְרָאה: 

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

ָרִפים, ְלֻעַּמת ַהֹשְ ִאים  ָּגדוֹל ִמְתַנֹּשְ ְּבַרַעׁש  ְוָהאוַֹפִּנים ְוַחּיוֹת ַהּקֶדׁש 
ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואוְֹמִרים: 

 ִמְּמקוֹמוֹ:ְייָ ָּברּוְך ְּכבוֹד  
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יֹאֵמרּוָלֵאל ָלֵאל  ְזִמירוֹת  ְוַקָּים,  ַחי  ֵאל  ָלֶּמֶלְך  ִיֵּתנּו,  ְנִעימוֹת  ָּברּוְך   
ְּגבּורוֹת, ּפוֵֹעל  ְוָקדוֹׁש,  ָמרוֹם  ְלַבּדוֹ  הּוא  ִּכי  ַיְׁשִמיעּו,  ְוִתְׁשָּבחוֹת 
ה ֲחָדׁשוֹת, ַּבַעל ִמְלָחמוֹת, זוֵֹרַע ְצָדקוֹת, ַמְצִמיַח ְיׁשּועוֹת, ּבוֵֹרא  עוֹֹשֶ
ְּבָכל יוֹם  ְּבטּובוֹ  ְרפּואוֹת, נוָֹרא ְתִהּלוֹת, ֲאדוֹן ַהִּנְפָלאוֹת, ַהְמַחֵּדׁש 
ה אוִֹרים ְּגֹדִלים, ִּכי ְלעוָֹלם  ה ְבֵראִׁשית. ָּכָאמּור, ְלֹעֹשֵ ָּתִמיד ַמֲעֹשֵ

)ָאֵמן : Cong( יוֵֹצר ַהְּמאוֹרוֹת:                         ְייָ ַחְסּדוֹ: ָּברּוְך ַאָּתה  

ֱאֹלֵהינּו, ֶחְמָלה ְּגדוָֹלה ִויֵתָרה ָחַמְלּתָ ַאֲהַבת עוָֹלם ַאֲהַבת עוָֹלם  ְיָי  ֲאַהְבָּתנּו   
ָעֵלינּו. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַּבֲעבּור ִׁשְמָך ַהָּגדוֹל ּוַבֲעבּור ֲאבוֵֹתינּו ֶׁשָּבְטחּו
ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, ֵּכן ְּתָחֵּננּו ְבָך, ַוְּתַלְּמֵדם ֻחֵּקי ַחִּיים, ַלֲעֹש וֹת ְרצוְֹנָך 
ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמַרֵחם, ַרֵחם ָנא ָעֵלינּו, ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ּוְתַלְּמֵדנּו. ָאִבינּו 
ְוַלֲעֹש וֹת, ִלְׁשֹמר  ּוְלַלֵּמד,  ִלְלֹמד  ִלְׁשֹמַע  ִּכיל,  ּוְלַהֹשְ ְלָהִבין  ִּביָנה 
ֵעיֵנינּו ְוָהֵאר  ְּבַאֲהָבה:  ּתוָֹרֶתָך  ַתְלמּוד  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ּוְלַקֵּים 
ְלָבֵבנּו ְוַיֵחד  ְּבִמְצוֶֹתיָך,  ִלֵּבנּו  ְוַדֵּבק  ְּבתוָֹרֶתָך, 
ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך, ולֹא ֵנבוֹׁש ְולֹא ִנָּכֵלם, 
ְולֹא ִנָּכֵׁשל, ְלעוָֹלם ָוֶעד: ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁשָך ַהָּגדוֹל
ִּביׁשּוָעֶתָך: ְמָחה  ְוִנֹשְ ָנִגיָלה  ָּבָטְחנּו,  ְוַהּנוָרא 
ָהַרִּבים ַאל ַיַעְזבּונּו ַוֲחָסֶדיָך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְוַרֲחֶמיָך 
ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ַמֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינּו ְּבָרָכה ְוָׁשלוֹם 
ְלָשלוֹם ֵמַאְרַּבע ַּכְנפוֹת ָהָאֶרץ, ּוְׁשבוֹר ֹעל ַהגוִֹים ְמֵהָרה, ַוֲהִביֵאנּו 
ּפוֵֹעל  ֵאל  ִּכי  ְלַאְרֵצנּו,  קוְֹמִמּיּות  ְמֵהָרה  ְותוִֹליֵכנּו  ַצָּואֵרנּו,  ֵמַעל 
ְיׁשּועוֹת ָאָּתה, ּוָבנּו ָבַחְרָּת ִמָּכל ַעם ְוָלׁשוֹן, ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ְלִׁשְמָך
ּוְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמָך: ָּברּוְך ּוְלַיֶחְדָך  ַהָּגדוֹל ְּבַאֲהָבה ְלהוֹדוֹת ְלָך 

ָרֵאל ְּבַאֲהָבה: Do not respondָאֵמןַאָּתה ְיָי ַהּבוֵֹחר ְּבַעּמוֹ ִיֹשְ
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At this point it is customary
for  one  to  take  the  two
front tzitzit into their right
hand,  then  their  back  left
tzitzit, then the back right.
Then the tzitzit are moved
to  the  left  hand  and  held
near the heart



✶    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.”

48: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  ּוְבָכל ְייָ   ְלָבְבָך,  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך,   
ַנְפְׁשָך, ּוְבָכל ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר 

ַהּיוֹם  ְמַצְּוָך  ְלָבֶניָך ָאֹנִכי  ְוִׁשַּנְנָּתם  ְלָבֶבָך:  ַעל 
ַבֶּדֶרְך,  ְּבֵביֶתָך, ּוְבֶלְכְּתָך  ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך  ְוִדַּבְרָּת 
ָיֶדָך, ַעל  ְלאוֹת  ּוְקַׁשְרָּתם  ּוְבקּוֶמָך:  ּוְבָׁשְכְּבָך, 
ְמֻזזוֹת ַעל  ּוְכַתְבָּתם  ֵעיֶניָך:  ֵּבין  ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו 

48  Deuteronomy 6:4
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One should touch the arm
tefillin  when  saying  the
words ַעל "  ְלאוֹת  ּוְקַׁשְרָּתם 
,"ָיֶדָך  and  touch  the  head
tefillin  when  saying  the
words ֵּבין"  ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו 
,"ֵעיֶניָך  then  kiss  the
fingertips



ֵּ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,  ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך  ְ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  
ְלטוָֹטֹפת ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאוֹת  ֹאָתם  ּוְקַׁשְרֶּתם 
ְלַדֵּבר  ְּבֵניֶכם  ֶאת  ֹאָתם  ְוִלַּמְדֶּתם  ֵעיֵניֶכם:  ֵּבין 
ּוְבָׁשְכְּבָך ַבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך 
ּוִבְׁשָעֶריָך:  ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזוֹת ֵּביֶתָך 
ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 

 ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם, ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ:ְייָ ִנְׁשַּבע 

Numbers 15:37-41. It is customary at this point to take the tzitzit which have been in the
left hand and hold them in the right hand, they are to be looked at and kissed during each
mention of the word " ִציִצת",  it  is also appropriate to pass them before the eyes while
saying the words   "ֹּוְרִאיֶתם ֹאתו".  

ֲ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 
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One should touch the arm
tefillin  when  saying  the
words ְלאוֹת "  ֹאָתם  ּוְקַׁשְרֶּתם 
ֶיְדֶכם  ,"ַעל   and  touch  the
head  tefillin  when  saying
the words ְלטוָֹטֹפת ֵּבין "  ָהיּו 
,"ֵעיֵניֶכם   then  kiss  the
fingertips



 ַ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"

ְוַיִּציב, ְוָנכוֹן, ְוַקָּים, ְוָיָׁשר, ְוֶנֱאָמן: ְוָאהּוב ְוָחִביב, ְוֶנְחָמד ְוָנִעים,, ֱאֶמת 
ְונוָֹרא ְוַאִּדיר, ּוְמֻתָּקן ּוְמֻקָּבל, ְוטוֹב ְוָיֶפה, ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעֵלינּו ְלעוָלם 
צּור ַיֲעֹקב ָמֵגן ִיְׁשֵענּו, ְלֹדר ָוֹדר ָוֶעד: ֱאֶמת, ֱאֹלֵהי עוָֹלם ַמְלֵּכנּו 
ָלַעד ַקֶּיֶמת. ֶוֱאמּוָנתוֹ  ָנכוֹן. ּוַמְלכּותוֹ  ַקָּים, ְוִכְסאוֹ  הּוא ַקָּים, ּוְׁשמוֹ 
עוָֹלִמים ּוְלעוְֹלֵמי  ָלַעד  ְוֶנֱחָמִדים  ֶנֱאָמִנים  ְוַקָּיִמים,  ָחִיים  ּוְדָבָריו 

)kiss and release the tzitzit(  ,ַעל ֲאבוֵֹתינּו ְוָעֵלינּו, ַעל ָּבֵנינּו ְוַעל ּדוֹרוֵֹתינּו
ָרֵאל ֲעָבֶדיָך: ְוַעל ָּכל ּדוֹרוֹת ֶזַרע ִיֹשְ

 ְוַעל ָהַאֲחרוִֹנים ָּדָבר טוֹב ְוַקָּים ֶבֱאֶמת ֶּוֶבֱאמּוָנהַעל ָהִראׁשוִֹניםַעל ָהִראׁשוִֹנים
הּוא  ָׁשַאָּתה  ֱאֶמת,  ַיֲעֹבר.  ְולֹא  ֲאבוֵֹתינּו,ְייָ חוֹק  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו   

ַמְלֵּכנּו ֶמֶלְך ֲאבוֵֹתינּו, ּגוֲֹאֵלנּו ּגוֵֹאל ֲאבוֵֹתינּו, יוְֹצֵרנּו, צּור ְיׁשּוָעֵתנּו,
זּולָ  ֱאֹלִהים  עוֹד  ָלנּו  ְוֵאין  ְׁשֶמָך,  הּוא  ֵמעוָֹלם  ּוַמִּציֵלנּו  ָךתְ ּפוֵֹדנּו 

ֶסָלה:

ְוִלְבֵניֶהםֶעְזַרת ֶעְזַרת  ָלֶהם  ּומוִֹׁשיַע  ָמֵגן  ֵמעוָֹלם,  הּוא  ַאָּתה  ֲאבוֵֹתינּו   
ַאֲחֵריֶהם ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר: ְּברּום עוָֹלם מוָֹׁשֶבָך, ּוִמְׁשָּפֶטיָך ְוִצְדָקְתָך
ְותוָֹרְתָך ְלִמְצוֶֹתיָך,  ֶׁשִּיְׁשַמע  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ֱאֶמת,  ָאֶרץ.  ַאְפֵסי  ַעד 
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ִּגּבוֹר  ָיִשים ַעל ִלּבוֹ. ֱאֶמת, ַאָּתה הּוא ָאדוֹן ְלַעֶּמָך, ּוֶמֶלְך  ּוְדָבְרָך 
הּוא  ְוַאָּתה  ִראׁשוֹן,  הּוא  ַאָּתה  ֱאֶמת,  ּוָבִנים.  ְלָאבוֹת  ִריָבם,  ָלִריב 
ִמִּמְצַרִים  ֱאֶמת,  ּומוִֹׁשיַע.  ּגוֵֹאל  ֶמֶלְך  ָלנּו  ֵאין  ּוִמַּבְלָעֶדיָך  ַאֲחרוֹן, 

ֱאֹלֵהינּו, ּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָתנּו. ָּכל ְּבכוֵֹריֶהם ָהָרְגָּת, ְייָ ְּגַאְלָּתנּו    
ִטַּבְעָּת,  ְוֵזִדים  ָּבַקְעָּת,  ָלֶהם  סּוף  ְוַים  ָּגָאְלָּת,  ָרֵאל  ִיֹשָ ּוְבכוְֹרָך 
ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרָּת, ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם. ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נוָֹתר. ַעל זֹאת 
ִׁשירוֹת ְזִמירוֹת  ְיִדיִדים  ְוָנְתנּו  ָלֵאל,  ְורוְֹממּו  ֲאהּוִבים,  ִׁשְּבחּו 
ֵאל ַחי ְוַקָּים: ָרם ְוִנָּׂשא ָּגדוֹל ְוִתְׁשָּבחוֹת, ְּבָרכוֹת ְוהוָֹדאוֹת ָלֶּמֶלְך 
ְׁשָפִלים ֲעד ָמרוֹם, מוִֹציא  ְונוָֹרא, ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים ֲעֵדי ָאֶרץ, ּוַמְגִּביַּה 
ָרֵאל ְּבֵעת ַׁשְּוָעם ֲאִסיִרים, פוֶֹדה ֲעָנִוים, עוֵֹזר ַּדִּלים, ָהעוֶֹנה ְלַעּמוֹ ִיֹשְ
ּוְבֵני  מֶׁשה  ּוְמבָרְך,  הּוא  ָּברּוְך  ֹּגֲאָלם,  ֶעְליוֹן  ְלֵאל  ְּתִהּלוֹת  ֵאָליו. 
ָכֹמָכה  ִמי  ֻכָּלם:  ְוָאְמרּו  ַרָּבה,  ְמָחה  ְּבֹשִ ִׁשיָרה  ָענּו  ְלָך  ָרֵאל  ִיֹשְ

ה ֶפֶלא: ְיָי,ָּבֵאִלים   49 ִמי ָּכמ◌ָׂכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש, נוָֹרא ְתִהֹּלת ֹעֹשֵ

It is forbidden to speak or make any interruptions between the completion of the words   "
ָרֵאל  "ָּגַאל ִיֹשְ  and starting the Amidah. For this reason it is best to complete the blessing
with the chazzan:

ַפת ַהָּים, ַיַחדִׁשיָרהִׁשיָרה ַהָּגדוֹל ַעל ֹשְ ְגאּוִלים ְלִׁשְמָך  ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו   
 ְוֶנֱאַמר. ֹּגֲאֵלנּו50 ִיְמֹלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד:ְייָ ֻּכָּלם הוֹדּו ְוִהְמִליכּו ְוָאָמרּו: 

ָרֵאל:  ָרֵאל: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיֹשְ 51ְיָי ְצָבאוֹת ְׁשמוֹ ְקדוֹׁש ִיֹשְ

Do not respond  ָאֵמן

49 Exodus 15:11
50 Exodus 15:18
51 Isaiah 47:4
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ה   ✶ ונה 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 52:ֲ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 
ֲ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: 

52 Psalm 51:17
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God's Might  גבורות –  

 ְלעוָֹלם ֲאֹדָני, ְמַחֶּיה ֵ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, ְמַחֶּיה ֵ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: 

 ְמַחֶּיה ַהֵּמִתים:ְיָי,ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים. ָּברּוְך ַאָּתה 

Kedushah – קדושה 

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"

ֹקֶדׁש ְרֵפי  ֹשַ סוֹד  יַח  ֹשִ ְּכֹנַעם  ְוַנֲעִריָצְך  ַנְקִּדיָׁשְך 
ְנִביֶאָך, ַיד  ַעל  ַּכָּכתּוב  ְקֻדָּׁשה,  ְלָך  ַהְמַׁשְּלִׁשים 

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

- Congregation, then
chazzan

ְצָבאוֹת, ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץְייָ ָקדוֹׁש, ָקדוֹׁש, ָקדוֹׁש    
53ְּכבוֹדוֹ: 

- Congregation, then
chazzan

ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואוְֹמִרים: - Chazzan

53  Isaiah 6:3
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54 ִמְּמקוֹמוֹ: ְייָ ָּברּוְך ְּכבוֹד  - Congregation, then
chazzan

ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאֹמר: - Chazzan

 ְלעוָֹלם, ֱאֹלַהִיְך ִצּיוֹן ְלֹדר ָוֹדרְייָ ִיְמֹלְך  
55ַהְללּוָיּה:

- 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 
Duringְיָי,  ( ַאָּתה   the  Ten  Days  of  Penitence  substitute - ַהָּקדוֹׁש   :)ַהֶּמֶלְך 

ָהֵאל  ַהָּקדוֹׁש: 

Insight  –      בינה 

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

Repentance  –      תשובה 

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

54 Ezekiel 3:12
55  Psalms 146:10
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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 ֵאלְסַלח ְסַלח  ָאִבינּו, ִּכי ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו  ָלנּו   
 ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסל◌ַׂח: ְ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

On a Public Fast Day the following is said by the chazzan during the repetition 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 
ַוֲאִני ֶאֱעֶנה, עוֹד ֵהם ְמַדְּבִרים ַּכָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו 

ָהעוֶֹנה ְּבֵעת ָצָרה, ּפוֶֹדה ּוַמִּציל ְּבָכל ֵעתְייָ ַוֲאִני ֶאְׁשָמע, ִּכי ַאָּתה    
ָרֵאל ְּבֵעת ָצָרה:ְייָ ָצָרה ְוצּוָקה: ָּברּוְך ַאָּתה  , ָהעוֶֹנה ְלַעּמוֹ ִיֹשְ

Health and Healing   –   רפואה

ְוַהֲעֵלה ְייָ  ְרָפֵאנּו ָ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
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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”:

 ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּהְייָ  ָעֵלינּו  ָּבֵרְךָּבֵרְך
ְ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
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ֶמֶלְך אוֵֹהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט: 

Against Heretics   –   ברכת המינים 

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

ֹׁשֵבר אְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים:

The Righteous  –      צדיקים 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ַעל ַהַּצִּדיִקים ַעל ַ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 

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

ְּבָיֵמינּו ִּבְנַין עוָֹלם. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ּבוֵֹנה ְירּוָׁשָלִים:

Davidic Reign   –   מלכות בית דוד

 ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְוַקְרנוֹ ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתָך, ִּכי ֶאת ֶצַמחֶאת ֶצַמח
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ִ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   –   אבודה

ָ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  ָּכל ַעְּמָך  ָקְדֶׁשָך, ְוִזְכרוֹן  ִעיר  ָּדִוד ַעְבֶּדָך, ְוִזְכרוֹן ְירּוָׁשַלִים 
ְ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   

ְלַחִּיים טוִֹבים בוֹ  ָאֵמן ְוהוִֹׁשיֵענּו  ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו 
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ַחּנּון ְוַרחּום ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך  ְוהוִֹׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך  ְוַרֵחם ָעֵלינּו 
ָאָּתה: 

ַאָּתה ְיָי, ַהַּמֲחִזיר  ְלִצּיוֹן ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך  ְּבׁשּוְבָך  ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו 
ְׁ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 

ַרֲחֶמיָך, ַהְמַרֵחם, ִּכי  ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטוֹב, ִּכי לֹא ָכלּו 
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: 
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 ֲאַנְחנּו ָלְך, ָׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱאֹלֵהינּומוִדים
יוְֹצֵרנּו,  ר,  ָּבֹשָ ָכל  ֱאלֵהי  ֲאבוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי 
ְלִׁשְמָך ְוהוָֹדאוֹת  ְּבָרכוֹת  ְּבֵראִׁשית,  יוֵֹצר 
ַהָּגדוֹל ְוַהָּקדוׁש, ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ְוִקַּיְמָּתנּו, ֵּכן 
ְלַחְצרוֹת  ּוְתַקְּיֵמנּו, ְוֶתֱאסוֹף ָּגֻלּיוֵֹתינּו  ְּתַחֵּינּו 
ֻחֶּקיָך,  ִלְׁשמוֹר  ֵאֶליָך  ְוָנׁשּוב  ָקְדֶׁשָך, 
ְוַלֲעֹש וֹת ְרצוֶֹנָך, ּוְלָעְבְדָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, ַעל 

ֶׁשָאנּו מוִֹדים ָלְך, ָּברּוְך ֵאל ַההוָֹדאוֹת: 



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 
יתָ  ָעֹשִ ּוְלָך  תוָֹרֶתָך.  עוְֹסֵקי  ְּבַיד  ְוֵזִדים 
ּוְלַעְּמָך ְּבעוָֹלֶמָך,  ְוָקדוֹׁש  ָּגדוֹל  ֵׁשם 
ּוֻפְרָקן ְגדוָֹלה  ְּתׁשּוָעה  יָת  ָעֹשִ ָרֵאל  ִיֹשְ
ְּכַהּיוֹם ַהֶּזה: ְוַאַחר ַּכְך ָּבאּו ָבֶניָך ִלְדִביר 
ֶאת ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך,  ֶאת  ּוִפּנּו  ֵּביֶתָך, 
ִמְקָּדֶׁשָך, ְוִהְדִליקּו ֵנרוֹת ְּבַחְצרוֹת ָקְדֶׁשָך. 
ְלהוֹדוֹת  ֵאּלּו,  ֲחֻנָּכה  ְיֵמי  ְׁשמוַנת  ְוָקְבעּו 

ּ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 56ּוְׁשָלָלם   
ָ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:

56  Esther 3:13
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ְוָכל ַהַחִּיים יוֹדּוָך ֶּסָלה ִויַהְללּו ִׁשְמָך ַהָּגדוֹל ְלעוָֹלם ִּכי טוֹב, ָהֵאל 
ְיָי, ַהּטוֹב ִׁשְמָך ַאָּתה  ֶסָלה. ָהֵאל ַהּטוֹב. ָּברּוְך  ְוֶעְזָרֵתנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו 

ּוְלָך ָנֶאה ְלהוֹדוֹת:

P  riestly Blessing   –   ברכת קהנים  

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 57ִיֹּשָ

Peace   –   שלום  

ְוַעל ,ִׂשים ָׁשלוֹם ִׂשים ָׁשלוֹם  טוָֹבה ּוְבָרָכה, ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו   
ָרֵאל ַעֶּמָך, ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאוֹר ָּפֶניָך, ִּכי ְבאוֹר ָּכל ִיֹשְ
ָּפֶניָך ָנַתָּת ָּלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ּתוַֹרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה 
ָרֵאל ְּבָכל ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלוֹם, ְוטוֹב ְּבֵעיֶניָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיֹשְ

ֵעת ּוְבָכל ָׁ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:
57 Numbers 6:24-26
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ָרֵאל ַּבָּׁשלוֹם:  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ִיֹשְ

58ִיְהיּו ְ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 

ּדוֶֹחה. ְלַמַען ֵיָחְלצּוןַמֲחַׁשְבָּתם.   ְיָי  ּוַמְלַאְך  ְּכמוֹץ ִלְפֵני רּוַח  ִיְהיּו 
ַוֲעֵנִני. ְיִמיְנָך  הוִֹׁשיָעה  ְלַמַען 59ְיִדיֶדיָך,  ה  ֲעֹשֵ ְׁשֶמָך,  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ  

ה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך. ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ה ְלַמַען ּתוָֹרֶתָך, ֲעֹשֵ ְיִמיֶנָך, ֲעֹשֵ
60ִפי ְ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 bow to ,”ִּבְמרוָֹמיו עֹׁשֶ
the right when saying “ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל “ and bow to the front when saying ”הּוא ַיֲעֹשֶ
ָרֵאל  ”ִ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:

58  Psalms 19:15
59  Psalms 60:7, 108:7
60 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 Hatzi
Kaddish. On Rosh Chodesh, Chol haMoed and Chanukah, Hallel is also said.

ן  ✶   תחנו
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: 61ְוַאָּתה ַ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  62ְּכמוֹ  ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך  ְייָ  
ָׁשם.63ֶּבָעָנן. ַּתֲעבוֹר ַעל ֶּפַׁשע ְוִתְמֶחה ָאָׁשם, ְּכיוֹם ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמוֹ   64

ְבֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ְּכיוֹם  ַמֲאַמר,  ֶמּנּו  ְוַתְקִׁשיב  ַׁשְוָעֵתנּו  ְוָׁשם 65ְייָ ַּתֲאִזין   
ֶנֱאַמר:

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

 ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא: ְייָ ַוַּיֲעבר 

 ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ְייָ  ְייָ 
א ָעוֹן ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה: 66ָלֲאָלִפים נֹׁשֵ

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִֹׁשֵיענּו:

★  Putting Down The Headנפילת 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.

61 Nechemiah 9:33
62 Exodus 32:12
63 Exodus 34:5a
64 Exodus 34:5b
65 Exodus 34:5c
66  Exodus 34:6-7
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Psalm 25

ַאל ְלָדִוד ְלָדִוד  ֵאבוָֹׁשה,  ַאל  ָבַטְחִּתי  אֱֹֽלַהי ְּבָך  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

 67ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל, ֲעו ֹֹנָתיו:

On all days except for Monday, Thursdays and public fast days one continues on with
ַמְלֵּכנּו “ .”ָאִבינּו   Between Rosh haShanah and Yom Kippur one should substitute with the
alternate Avinu Malkeinu. 

67 Psalms 130:8
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A  dditional Prayers for Monday and Thursday  –   תחנון לשני וחמישי 

One should remain standing from this point until the Torah is placed on the bimah during
the Torah Service

, ְיַכֵּפר ָעוֹן ְולֹא ַיְׁשִחית, ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפוֹ,ְוהּוא ַרחּום ְוהּוא ַרחּום 
ִמֶּמּנּו, 68ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתוֹ. לֹא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך  ַאָּתה ְיָי   

ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּונּו. הוִֹׁשיֵענּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְוַקְּבֵצנּו
ִּבְתִהָּלֶתָך.  ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָקְדֶׁשָך,  ְלֵׁשם  ְלהוֹדוֹת  ַהּגוִֹים,  69ִמן 

ַהְּסִליָחה, ִאם ֲעוֹנוֹת ִּתְׁשָמר ָיּה, ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד. ִּכי ַעְּמָך 
ִּתָּוֵרא. ַכֲעוֹֹנֵתינּו70ְלַמַען  ְולֹא  ָלנּו,  ַּתֲעֶׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא   

ָבנּו, ְיָי, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך. ָענּו  71ִתְגֹמל ָעֵלינּו. ִאם ֲעוֵֹנינּו 

 ַיֲעֵננּו ְיָי ְּביוֹם 72ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ְיָי, ַוֲחָסֶדיָך, ִּכי ֵמעוָֹלם ֵהָּמה. 
ַיֲעֵננּו הוִֹׁשיָעה, ַהֶּמֶלְך  ֵׁשם ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ְיָי  ָצָרה, ְיַׁשְּגֵבנּו 

ָקְרֵאנּו. ָּבנּו73ְביוֹם  ֵאין  ִּכי  ַוֲעֵננּו,  ָחֵּננּו  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו   
ֲאֹדָני  ְוַעָּתה  ְׁשֶמָך.  ְלַמַען  ְצָדָקה   ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ַמֲעִׂשים, 
ֱאֹלֵהינּו, ֲאֶׁשר הוֵֹצאָת ֶאת ַעְּמָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה,
ְּכָכל ֲאֹדָני  ָרָׁשְענּו.  ָחָטאנּו  ַהֶּזה,  ַּכּיוֹם  ֵׁשם  ְלָך  ַוַּתַעׂש 
ַהר ְירּוָׁשַלִים  ֵמִעיְרָך  ַוֲחָמְתָך  ַאְּפָך  ָנא  ָיָׁשב  ִצְדקוֶֹתיָך, 
ְוַעְּמָך ְירּוָׁשַלִים  ֲאֹבֵתינּו,  ּוַבֲעוֹנוֹת  ַבֲחָטֵאינּו  ִּכי  ָקְדֶׁשָך, 
ְלֶחְרָּפה ְלָכל ְסִביבוֵֹתינּו. ְוַעָּתה, ְׁשַמע ֱאֹלֵהינּו ֶאל ְּתִפַּלת 

68  Psalms 78:38 

69 Psalms 106:47
70 Psalms 130:3-4
71 Jeremiah 14:7
72 Psalm 25:6
73   Psalm 20:10
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ַעְבְּדָך ְוֶאל ַּתֲחנּוָניו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ַעל ִמְקָּדְׁשָך ַהָּׁשֵמם, ְלַמַען 
ֲאֹדָני:

ֹׁשְמֹמֵתינּו,ַהֵּטה ַהֵּטה  ּוְרֵאה  ֵעיֶניָך  ְּפַקח  ּוֲׁשָמע,  ָאְזְנָך  ֱאֹלַהי   
ְוָהִעיר ֲאֶׁשר ִנְקָרא ִׁשְמָך ָעֶליָה, ִּכי לֹא ַעל ִצְדֹקֵתינּו ֲאַנְחנּו
ֲאֹדָני ָהַרִּבים.  ַרֲחֶמיָך  ַעל  ִּכי  ְלָפֶניָך,  ַּתֲחנּוֵנינּו  ַמִּפיִלים 
ְּתַאַחר, ַאל  ַוֲעֵׂשה  ַהְקִׁשיָבה,  ֲאֹדָני  ְסָלָחה,  ֲאֹדָני  ְׁשָמָעה, 

 ָאִבינּו74ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי, ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעֶּמָך: 
ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְרֵאנּו אוֹת ְלטוָֹבה ְוַקֵּבץ ְנפּוצוֵֹתינּו ֵמַאְרַּבע 
ַּכְנפוֹת ָהָאֶרץ, ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל ַהּגוִֹים, ִּכי ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו.
ַהֹחֶמר ְוַאָּתה ֹיְצֵרנּו, ּוַמֲעֵׂשה ָאָּתה, ֲאַנְחנּו  ָאִבינּו  ְוַעָּתה ְיָי 

ֻּכָּלנּו.  ַעל 75ָיְדָך  ְיָי  חּוָסה  ְוגוֲֹאֵלנּו.  צּוֵרנּו  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו   
ָלָּמה  ּגוִֹים,  ָּבם  ִלְמָׁשל  ְלֶחְרָּפה  ַנֲחָלְתָך  ִּתֵּתן  ְוַאל  ַעֶּמָך, 

ָבַעִּמים ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם.  ִּכי ָחָטאנּו, ְוֵאין76יֹאְמרּו  ְיָי  ָיַדְענּו   
ִמי ַיֲעֹמד ַּבֲעֵדנּו, ֶאָּלא ִׁשְמָך ַהָּגדוֹל ַיֲעָמד ָלנּו ְּבֵעת ָצָרה. 
ְלַמַען  ְוהוִֹׁשיֵענּו  ָעֵלינּו  ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים, ֵּכן ְּתַרֵחם ְיָי 
ְׁשֶמָך. ֲחמוֹל ַעל ַעֶּמָך, ַרֵחם ַעל ַנֲחָלֶתָך, חּוָסה ָּנא ְּכֹרב 
ַרֲחֶמיָך, ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו, ִּכי ְלָך ְיָי ַהְּצָדָקה. ֹעֵׂשה ִנְפָלאוֹת ְּבָכל 

ֵעת:

ֶקֶצף, ַהֶּבט ָנאַהֶּבט ָנא , ְוהוִֹׁשיָעה צֹאן ַמְרִעיֶתָך. ְוַאל ִיְמָׁשל ָּבנּו 
ָאָּנא,  ְסִליחוֹת.  ֱאלוַֹּה  תוַֹחְלֵּתנּו,  ְּבָך  ַהְיׁשּוָעה,  ְיָי  ְלָך  ִּכי 

74  Daniel 9:15-19
75 Isaiah 64:7
76 Joel 2:17
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ְסַלח ָנא, ִּכי ֵאל טוֹב ְוַסָּלח ָאָּתה: 

ֶמֶלְך ֶמֶלְךָאָּנא  ֵּבין ָאָּנא  ִלְבִרית  ְוַהֵּבט  זכוֹר  ְוַרחּום,  ַחּנּון   
ָרֵאל ִיֹשְ ּוְלַמַען  ָיִהד  ֲעֵקַדת  ְלָפֶניָך  ְוֵתָרֶאה  ַהְבָתַרים, 
ְוַאל ַמלֵּכנּו,  ִתְּטֵשנּו  ְוַאל  ָאִבינּו,  ַּתַעְזֵבנּו  ַאל  ָאִבינּו.  
ְּכַחּטאֵתינּו, ָכָלה  ִעָּמנּו  ַּתַעׂש  ְוַאל  יוְֹצֵרנּו,  ִתְׁשָּכֵחנּו 

ְּבָגלּוֵתנּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה: 

ֵאל ֶאֶרְךֵאין ָּכמוָֹךֵאין ָּכמוָֹך ֱאֹלֵהינּו, ֵאין ָּכמוָֹך  ַחּנּון ְוַרחּום ְיָי   
ּוֵמֹרֶגז  ֵמַרַעׁש  ְוַרֲחֵמנּו,  הוִֹׁשיֵענּו  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים 
ַאל  ּוְלַיֲעֹקב,  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲעָבֶדיָך  ְזכוֹר  ַהִּציֵלנּו. 
ֵּתֶפן ֶאל ְקִׁשֵינּו ְוֶאל ִרְׁשֵענּו ְוֶאל ַחָּטאֵתנּו. ׁשּוב ֵמֲחרוֹן ַאֶּפָך

ְלַעֶּמָך.  ָהָרָעה  ַעל  ִּכי77ְוִהָּנֵחם  ַהָּמֶות  ַמַּכת  ִמֶּמּנּו  ְוָהֵסר   
ַרחּום ָאָּתה, ִּכי ֵכן ַּדְרֶּכָך ֹעֶׂשת ֶחֶסד ִחָּנם ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר. 

ָנא. ַהְּצִליָחה  ְיָי  ָאָּנא  ָּנא.  הוִֹׁשיָעה  ְיָי  ֲעֵננּו78ָאָּנא  ְיָי  ָאָּנא   
ְנַיֵחל, ַאל ְיָי  ִחִּכינּו, ְלָך  ְיָי  ִקִּוינּו, ְלָך  ְיָי  ְביוֹם ָקְרֵאנּו. ְלָך 
ֶּתֱחֶׁשה ּוְתַעֵּננּו, ִּכי ָנֲאמּו ּגוִֹים ָאְבָדה ִתְקָוָתם, ָּכל ֶּבֶרְך ְלָך

ִתְכַרע ְוָכל קוָֹמה ְלָפֶניָך ִּתְׁשַּתֲחֶוה:  

ָיד  ָיד ַהּפוֵֹתַח  ִּבְתׁשּוָבה ְלַקֵּבל ּפוְֹׁשִעים ְוַחָּטִאים, ִנְבֲהָלה ַהּפוֵֹתַח   
ֶנַצח, קּוָמה ְוהוִֹׁשיֵענּו.  ֵמרוֹב ִעְּצבוֵֹננּו, ַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו  ַנְפֵׁשנּו 
ְבִריֶתָך.  ְּבֵני  ַעְּמָך  ֲאַנְחנּו  ִּכי  ָעֵלינּו,  ֲחרוְֹנָך  ִּתְׁשֹּפְך  ְוַאל 
עוְֹרָרה ְגבּוָרְתָך ְוהוִֹׁשיֵענּו ְלַמַען ְׁשֶמָך, ְוַאל ִיְמֲעטּו ְלָפֶניָך

77 Exodus 32:12
78 Psalms 118:25
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לֹא  ָצרוֵֹתינּו  ְּבֵעת  ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ְּתָלאוֵֹתינּו. 
ְלַמֲעֵננּו ֶאָּלא ְלַמַעְנָך ְפַעל, ְוַאל ַּתְׁשִחית ֶאת ֵזֶכר ְׁשֵאִריֵתנּו, 
ָאָּתה,  ְוַרחּום  ַחּנּון  ֶמֶלְך  ֵאל  ִּכי  ֵעיֵנינּו,  ְמַיֲחלוֹת  ְלָך  ִּכי 
ְּבַאֲהָבה: ַּפֲעַמִים  אוְֹמִרים  ָּתִמיד  יוֹם  ְּבָכל  ֵעדּוֵתנּו  ּוְזֹכר 

79ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהינּו. ְיָי ֶאָחד:

ָהָרָעה  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ַאֶּפָך,  ֵמֲחרוֹן  ׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי  ְיָי 
80ְלַעֶּמָך: 

ַלַעג ָוֶקֶלס ַּבּגוִֹים, ֶנְחַׁשְבנּוַהֵּבט ַהֵּבט  ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה, ִּכי ָהִיינּו   
ּוְלֶחְרָּפה. ּוְלַמָּכה  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרוֹג  יּוָבל,  ַלֶּטַבח  ְּכצֹאן 

ּוְבָכל זֹאת ִׁשְמָך לֹא ָׁשָכְחנּו, ָנא, ַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו: 

ָהָרָעה  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ַאֶּפָך,  ֵמֲחרוֹן  ׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי  ְיָי 
ְלַעֶּמָך: 

 אוְֹמִרים ֵאין ּתוֶֹחֶלת ְוִתְקָוה, חוֹן אוֹם ְלִׁשְמָך ְמַקָּוה,ָזִריםָזִרים
ַרֲחֶמיָך ָלנּו,  הּוַנח  ְולֹא  ָיַגְענּו  ָקְרָבה,  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָטהוֹר, 
ִיְכְּבׁשּו ֶאת ַּכַעְסָך ֵמָעֵלינּו: ָאָּנא ׁשּוב ֵמֲחרוְֹנָך, ְוַרֵחם ְסֻגָּלה 

ֲאֶׁשר ָּבָחְרָּת: 

ָהָרָעה  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ַאֶּפָך,  ֵמֲחרוֹן  ׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי  ְיָי 
ְלַעֶּמָך: 

79  Deuteronomy 6:4
80  Exodus 32:2
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 ְיָי ָעֵלינּו ְּבַרֲחֶמיָך, ְוַאל ִּתְּתֵננּו ִּביֵדי ַאְכָזִרים, ָלָּמה חּוָסהחּוָסה
 ְלַמַעְנָך ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ֶחֶסד 81יֹאְמרּו ַהּגוִֹים ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם, 

ְוַאל ְּתַאַחר: ָאָּנא ׁשּוב ֵמֲחרוְֹנָך ְוַרֵחם ְסֻגָּלה ֲאֶׁשר ָּבָחְרָּת: 

ָהָרָעה  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ַאֶּפָך,  ֵמֲחרוֹן  ׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי  ְיָי 
ְלַעֶּמָך: 

 ִתְׁשַמע ְוָתחוֹן, ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ְּבַיד ֹאְיֵבינּו ִלְמחוֹת ֶאתקוֵֹלנּוקוֵֹלנּו
ַהָּׁשַמִים  ְּככוְֹכֵבי  ַלֲאבוֵֹתינּו,  ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר  ְזֹכר  ְׁשֵמנּו, 
ְמַעט ֵמַהְרֵּבה.  ּוְבָכל  ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם, ְוַעָּתה ִנְׁשַאְרנּו 

זֹאת ִׁשְמָך לֹא ָׁשָכְחנּו, ָנא ַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו:

ָהָרָעה  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ַאֶּפָך,  ֵמֲחרוֹן  ׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי  ְיָי 
ְלַעֶּמָך: 

 ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבוֹד ְׁשֶמָך, ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ָעְזֵרנּוָעְזֵרנּו
82ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך:

ָהָרָעה  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ַאֶּפָך,  ֵמֲחרוֹן  ׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי  ְיָי 
ְלַעֶּמָך: 

When the Fast  of  Gedaliah,  which  occurs  on the  3rd of  Tishrei,  falls  on a  Monday or
Thursday Selichot for Tzom Gedaliah are recited at this point

 ִיְׂשָרֵאל, ְׁשמוֹר ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל, ְוַאל יֹאַבד ִיְׂשָרֵאל,ׁשוֵֹמר ׁשוֵֹמר 
 ָהאוְֹמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל: 

81 Psalms 115:2
82  Psalms 79:9
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 ּגוֹי ֶאָחד, ְׁשמוֹר ְׁשֵאִרית ַעם ֶאָחד,  ְוַאל יֹאַבד ּגוֹיׁשוֵֹמר ׁשוֵֹמר 
ֶאָחד, ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְיָי  ֶאָחד:

 ּגוֹי ָקדוֹׁש, ְׁשמוֹר ְׁשֵאִרית  ַעם ָקדוֹׁש. ְוַאל יֹאַבד ּגוֹיׁשוֵֹמר ׁשוֵֹמר 
ָקדוֹׁש, ַהְּמַׁשְּלִׁשים ָׁשלוֹׁש ְקֻדּׁשוֹת ְלָקדוֹׁש:

 ְבַרֲחִמים, ּוִמְתַּפֵּיס ְּבַתֲחנּוִנים, ִהְתַרֵּצה ְוִהְתַּפֵּיס ִמְתַרֶּצה ִמְתַרֶּצה 
ְלדוֹר ָעִני ִּכי ֵאין עוֵֹזר:

ADDITIONAL PRAYERS FOR MONDAYS AND THURSDAYS END HERE

.On public fast days selichot are recited at this point

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 

ַ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   83  ְייָ ְזֹכר 
ֵהָּמה. ֵמעוָֹלם  ִּכי  ַחְסְּדָך  84ַוֲחָסֶדיָך,  ְיִהי  ִיַחְלנּוְייָ   ַּכֲאֶׁשר  ָעֵלינּו,   

ִּכי 85ָלְך.  ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים,  ֲעו ֹנוֹת  ָלנּו   ִּתְזָּכר  ַאל   

83 2 Chronicles 20:12
84 Psalms 25:6
85  Psalms 33:22
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ֶגז ַרֵחם ִּתְזּכוֹר,87 ָחֵּננּו, ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז.ְייָ  ָחֵּננּו  86ַדּלוֹנּו ְמֹאד.  ְּבֹרֽ
ֶגז ֲעֵקָדה ִּתְזּכוֹר, ֶגז ַאֲהָבה ִּתְזָּכר: ְייָ 88ְּבֹרֽ ֶגז ְּתִמימוֹת ִּתְזּכוֹר, ְּבֹרֽ  ְּבֹרֽ

נּו.  ְביוֹם ָקְרֵאֽ ַיֲעֵנֽנּו  ֶלְך  יָעה ַהֶּמֽ נּו, ָזכּור ִּכי 89הוִֹׁשֽ ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרֽ  
נּו90ָעָפר ֲאָנְֽחנּו. ָך, ְוַהִּציֵלֽ ַעל ְּדַבר ְּכבוֹד ְׁשֶמֽ נּו  ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵעֽ נּו  ָעְזֵרֽ  

ָך. ַען ְׁשֶמֽ ינּו ְלַמֽ 91ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתֽ

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  (ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה:  ָאֵמן
ְּבַחֵּייכוֹן :  ָאֵמן)Cong( ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה.

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

On days when The Torah is not read one should omit the following paragraph and the
Order of the Torah Reading and continue on with "ַאְׁשֵרי." 

86  Psalms 79:8
87 Psalms 123:3
88 Habakkuk 3:2
89 Psalms 20:10
90 Psalms 103:14
91 Psalms 79:9
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The following paragraph is to be said on Mondays and Thursdays, except when Techanun is
not said:

 ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוֱאֶמת, ַאל ְּבַאְּפָך תוִֹכיֵחנּו, חּוָסה ְיָי ַעל ֵאל ֵאל 
ַעֶּמָך, ְוהוִֹׁשיֵענּו ִמָּכל ָרע, ָחָטאנּו ְלָך אדוֹן, ְסַלח ָנא כרוֹב ְרֲחֶמיָך

ֵאל:

ל ✶  ריאת התורה לחו
Order of the Torah Reading for Weekdays

At this point the Torah is read on Mondays, Thursdays, Rosh Chodesh, Chanukah, public
fast days and Chol haMoed.  

One is required to rise as the Ark is opened and remain standing, facing the Torah until it
is placed on the bimah.  As the Ark is opened the following is recited: 

קּוָמה ַוְיִהי ַוְיִהי  ֹמֶׁשה,  ַוּיֹאֶמר  ָהָאֹרן  ִּבְנֹסַע  ְוָיֻנסּוְייָ   ֹאְיֶביָך  ְוָיֻפצּו   
ִמָּפֶניָך.  ּוְדַבר 92ְמַׂשְנֶאיָך  תוָֹרה  ֵּתֵצא  ִמִּצּיוֹן  ִּכי  ִמירּוָׁשָלִם.ְייָ    93

ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתוָֹרה ְלַעּמוֹ ִיְׁשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתוֹ: 

 ְּדָמֵרא ָעְלָמא, ְּבִריְך ִּכְתָרְך ְוַאְתָרְך, ְיֵהא ְרעּוָתְך ִעם ְּבִריְך ְׁשֵמּהְּבִריְך ְׁשֵמּה
ַמְקְּדָׁשְך, ְּבֵבית  ְלַעָּמְך  ַאֲחֵזי  ְיִמיָנְך  ּוֻפְרַקן  ְלָעַלם,  ָרֵאל  ִיֹשְ ַעָּמְך 
ּוְלַקֵּבל ְצלוָֹתָנא ְּבַרֲחִמין. ְיֵהא ַרֲעָוא ּוְלַאְמטּוֵיי ָלָנא ִמּטּוב ְנהוָֹרְך 
ַצִּדיַקָּיא, ָלן ַחִּיין ְּבִטיבּו, ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא ְפִקיָדא ְּבגוֹ  ְּדתוִריְך  ֳקָדָמְך 
ָרֵאל. ַאְנּתְ  ְלִמְרַחם ָעַלי ּוְלִמְנַטר ָיִתי ְוַית ָּכל ִּדי ִלי, ְוִדי ְלַעָּמְך ִיֹשְ
הּוא ָזן ְלֹכָּלא ּוְמַפְרֵנס ְלכָּלא, ַאְנְּת הּוא ַׁשִּליט ַעל ּכָּלא. ַאְנְּת הּוא 
ְדֻקְדָׁשא  ַעְבָּדא  ֲאָנא  ִהיא.  ִּדיָלְך  ּוַמְלכּוָתא  ַמְלַכָּיא.  ַעל  ְדַׁשִּליט 

92 Numbers 10:35
93  Isaiah 2:3
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ּוִמַּקֵּמי ִּדיַקר אוַֹרְיֵתּה. ְּבָכל ִעָּדן ְוִעָּדן הּוא, ְּדָסִגיְדָנא ַקֵּמּה  ְּבִריְך 
ָרִחיְצָנא ְוָלא ַעל ַּבר ֱאָלִהין ָסִמיְכָנא. ֶאָּלא ֶּבֱאָלָהא  ָלא ַעל ֱאָנׁש 
ְקׁשוֹט, ּוְנִביאוִֹהי  ְקׁשוֹט,  ְואוַֹרְיֵתּה  ְקׁשוֹט,  ֱאָלָהא  ְּדהּוא  ִדְׁשַמָּיא, 
ּוַמְסֵּגא ְלֶמְעַּבד ַטְבָון ּוְקׁשוט. ֵּבּה ֲאָנא ָרִחיץ. ְוִלְׁשֵמּה ַקִּדיָׁשא ַיִּקיָרא 
ְּבאוַֹרְיָתא,  ִלָּבִאי  ְּדִתְפַּתח  ֳקָדָמְך  ַרֲעָוא  ְיֵהא  ֻּתְׁשְּבָחן.  ֵאַמר  ֲאָנא 
ָרֵאל, ְלַטב ּוְלַחִּיין  ִיֹשְ ְוַתְׁשִלים ִמְׁשֲאִלין ְּדִלָּבאי, ְוִלָּבא ְדָכל ַעָּמְך 

94ְוִלְׁשָלם:

The Torah is received by the chazzan in his right arm, he then slightly raises it saying: 

95 ִאִּתי, ּוְנרוְֹמָמה ְׁשמוֹ ַיְחָּדו:ַלײָ ַּגְּדלּו 

The congregation and chazzan say as me makes his way to the bimah with the Torah: 
 ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההוֹד, ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמִים ְייָ  ְלָךְלָך

ְלָך   ְלרֹאׁש. ְייָ ּוָבָאֶרץ.  ְלֹכל  א  ְוַהִּמְתַנֹּשֵ ַהַּמְמָלָכה  רוְֹממּו  96  ְייָ  
הּוא. ָקדוֹׁש  ַרְגָליו,  ַלֲהֹדם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  רוְֹממּו  97ֱאֹלֵהינּו,  ֱאֹלֵהינּוְייָ    

98 ֱאֹלֵהינּו:ְייָ ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ, ִּכי ָקדוֹׁש 

 הּוא ְיַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים ְוִיְזּכוֹר ְּבִרית ֵאיָתִנים ְוַיִּצילַאב ָהַרֲחִמים ַאב ָהַרֲחִמים 
ַנְפׁשוֵֹתינּו ִמן ַהָּׁשעוֹת ָהָרעוֹת ְוִיְגַער ְּבֵיֶצר ָהָרע ִמן ַהְּנשּוִאים ְוָיחוֹן
ְּבִמָּדה טוָֹבה ְיׁשּוָעה ִלְפֵליַטת עוָֹלִמים. ִויַמֵּלא ִמְׁשֲאלוֵֹתינּו  ָעֵלינּו 

ְוַרֲחִמים:

94 Zohar II, 206a
95  Psalms 34:4
96  1 Chornicles 29:11
97  Psalms 99:5
98  Psalms 99:9
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Once the Torah is placed on the bimah you may be seated.

The following formula is used for the gabbai to call a Kohen to the Torah. If a Kohen is not
present the alternative method is used in order call a Levite or Israelite to the Torah:

ָקרוֹב,ְוִתָּגֶלה ְוִתָּגֶלה  ִּבְזַמן  ָעֵלינּו  ַמְלכּותוֹ  ְוֵתָרֶאה   
ְלֵחן ָרֵאל  ִיֹשְ ֵּבית  ַעּמוֹ  ּוְפֵלַטת  ְּפֵלָטֵתנּו  ְוָיחוֹן 
ַהֹּכל  ָאֵמן.  ְונֹאַמר  ּוְלָרצוֹן  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד 
ֹּכֵהן ַלּתוָֹרה,  ָכבוֹד  ּוְתנּו  ֵלאֹלֵהינּו  ֹגֶדל  ָהבּו 

ַיֲעמוֹד  father's( ֶּבן  )name( ְקָרב   name(  ,ַהֹּכֵהן
ָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשתוֹ:  ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתוָֹרה ְלַעּמוֹ ִיֹשְ

Congregation, followed by the gabbai responds:

99 ֱאֹלֵהיֶכם, ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיוֹם: ײָ ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ּבַ 

As olim are called up to the Torah they should make the most direct route to the bimah. 

★ברכות קריאת התורה   ★
Blessings for the Torah Reading

The oleh called to the Sefer Torah should touch he beginning and end of the portion being
read with the corner of their Tallit or the belt of the Sefer Torah and then kiss it.  The
Sefer Torah should be closed and held by both handles, then ones head turned slightly to
the left as they say:

 ַהְמבָרְך: ְייָ ָּבְרכּו ֶאת  
The congregation responds:

 ַהְמבָרְך ְלעוָֹלם ָוֶעד:ְייָ ָּברּוְך  
The oleh then says:

 ַהְמבָרְך ְלעוָֹלם ָוֶעד:ְייָ ָּברּוְך  
99 Deuteronomy 4:4
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If no Kohen is present,
the  gabbai  substitutes
saying: “ ,ֹּכהן ַּכאן  ֵאין 
insert) ַיֲעֹמד  name)
ִּבְמקוֹם  (ֵלִוי)  ָרֵאל  ִיֹשְ
”ֹּכֵהן



ַאָּתה ָּברּוְךָּברּוְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּוְייָ   ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו   
 נוֵֹתן ְייָ ִמָּכל ָהַעִּמים, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתוָֹרתוֹ. ָּברּוְך ַאָּתה  

 ָאֵמן) :Cong(ַהּתוָֹרה: 

As the Torah portion is being read, one should hold on to the left handle of the Sefer Torah
and quietly read along with the reader. 

Upon completion of the portion by the reader one should touch the portion being read
again with the corner of their Tallit or the belt of the Sefer Torah, again close the the Sefer
Torah and hold both handles, holding the head slightly to right and say the concluding
blessing as follows: 

ַאָּתה ָּברּוְךָּברּוְך ָלנּוְייָ   ֲאֶׁשר ָנַתן  ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו   
ַאָּתה  ְּבתוֵֹכנּו. ָּברּוְך  ְוַחֵּיי עוָֹלם ָנַטע  ֱאֶמת,  ,ְייָ ּתוַֹרת 

 ָאֵמן) :Cong(נוֵֹתן ַהּתוָֹרה:

Upon completion of the aliyah the oleh should remain at the bimah and stand to the right
of the next oleh.  If one is the final oleh it is customary to remain at the bimah until the
Torah is raised.  As one returns to their seat one should not use the most direct route.

ברכת הגומל
Thanksgiving Blessing of Gomel

One should recite Gomel upon survival of a dangerous situation, it should be said during
the reading of the Sefer Torah. If possible one should fulfill ones obligation to say Gomel
within three days of the event. 

ַאָּתה ָּברּוְך טוֹבוֹת, ְייָ   ְלַחָּיִבים  ַהּגוֵֹמל  ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו   
ֶׁשְּגָמַלִני טוֹב:

Congregation responds:

ָאֵמן. ִמי ֶׁשְּגָמְלָך טוֹב, הּוא ִיְגָמְלָך ָּכל טוֹב ֶסָלה:
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ברוך שפטרני
Bar Mitzvah Blessing

Upon the completion of the bar mitzvah boy's first aliyah his father recites the following
blessing (it is our custom to not recite the words in brackets):

 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם) ֶׁשְּפָטַרִני ֵמָעְנׁשו ֶׁשָּלֶזה:ְייָ  (ַאָּתה  ָּברּוְך

מי שבירך ליולדת זכר
Prayer for a women who gave birth to a baby boy

ֶׁשֵּבַרְך ָּדִוד ִמי  ְוַאֲהֹרן,  ֹמֶׁשה  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבוֵֹתינּו 
ַהּיוֶֹלֶדת  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  new(ּוְׁשֹלֹמה,   mother's  name(ַּבת  

)mother's name(ִעם ְּבָנּה ַהּנוָֹלד ָלּה ְּבַמָּזל טוֹב, ַּבֲעבּור ֶׁשַּבְעָלּה ְוָאִביו  
ִּבְבִריתוֹ ְלַהְכִניסוֹ  ִיֵּתן ְּבִלי ֶנֶדר ִלְצָדָקה ַּבֲעָדם, ּוִבְׂשַכר ֶזה ִיְזּכּו 
טוִֹבים, ּוְלַמֲעִׂשים  ּוְלֻחָּפה  ְלתוָֹרה,  ִויַגְּדלּוהּו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל 

ְונֹאַמר ָאֵמן:

מי שבירך ליולדת נקבה
Prayer for a woman who gave birth to a baby girl

ֶׁשֵּבַרְך ָּדִודִמי  ְוַאֲהֹרן,  מֶׁשה  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבוֵֹתינּו   
ַהּיוֶֹלֶדת  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  new (ּוְׁשֹלֹמה,   mother's  name (ַּבת

)mother's  name (ְׁשָמּה ְוִיָּקֵרא  טוֹב,  ְּבַמָּזל  ָלּה  ַהּנוְֹלָדה  ִּבָּתּה  ִעם 
announce (ְּבִיְׂשָרֵאל  child's  name (ַּבת )father's  name(ֶׁשַּבְעָלּה ,  ַּבֲעבּור 

ְלתוָֹרה  ִיֵּתן ְּבִלי ֶנֶדר ִלְצָדָקה ַּבֲעָדן, ּוִבְׂשַכר ֶזה ְיַגְּדלּוָה  ְוָאִביָה 
ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טוִֹבים, ְונֹאַמר ָאֵמן:
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מי שברך לחולה
Prayer for a sick person

Prayer for a sick man

ֶׁשֵּבַרְך ָּדִודִמי  ְוַאֲהֹרן,  ֹמֶׁשה  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבוֵֹתינּו   
ֶאת ְיַרֵּפא  הּוא  mother's (ֶּבן) name (ּוְׁשֹלֹמה,   name  ( ֶׁש ַּבֲעבּור 

)name  of  supplicant (ֶּבן) father's  name (,ִֹלְצָדָקה ַּבֲעבּורו ִיֵּתן ְּבִלי ֶנֶדר 
ְלַהֲחִלימוֹ ָעָליו  ַרֲחִמים  ִיָּמֵּלא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ֶזה  ַכר  ִּבֹשְ
אתוֹ ּוְלַהֲחִזיקוֹ ּוְלַהֲחיוֹתוֹ, ְוִיְׁשַלח לוֹ ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִמן ּוְלַרֹּפְ
ִיְׂשָרֵאל, חוֵֹלי  ְׁשָאר  ְּבתוְֹך  ִּגיָדיו  ּוְׁשָס"ה  ֵאָבָריו  ְלַרַמ"ח  ַהָּׁשַמִים 

ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ְונֹאַמר ָאֵמן:
Prayer for a sick woman

ֶׁשֵּבַרְך ָּדִודִמי  ְוַאֲהֹרן,  ֹמֶׁשה  ְוַיֲעֹקב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבוֵֹתינּו   
ֶאת ְיַרֵּפא  הּוא  mother's (ַּבת) name (ּוְׁשֹלֹמה,   name ( ֶׁש ַּבֲעבּור 

)name  of  supplicant ( ֶּבן) father's  name (,ַֹּבֲעבּורו ִלְצָדָקה  ֶנֶדר  ְּבִלי  ִיֵּתן 
ְלַהֲחִליָמּה ָעֶליָה  ַרֲחִמים  ִיָּמֵּלא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ֶזה  ַכר  ִּבֹשְ
אָתּה ּוְלַהֲחִזיָקּה ּוְלַהֲחיוָֹתּה, ְוִיְׁשַלח ָלּה ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוְלַרֹּפְ
ִמן ַהָּׁשַמִים ְּבָכל ֵאָבֶריָה ְוִּגיֶדיָה ְּבתוְֹך ְׁשָאר חוֵֹלי ִיְׂשָרֵאל, ְרפּוַאת

ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף, ְונֹאַמר ָאֵמן:

Upon completion of the final aliyah the Torah is covered and the Hatzi-Kaddish is said. It is
customary for it be recited by one in a house of mourning or one observing a yahrzeit to
say this Kaddish, if one is not present then it may be recited by the reader:

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

Before raising the Sefer Torah it should be rolled open to reveal at least three columns and
one of the seams.  When it is raised it should be turned to left and to the right so that the
text is seem by all.  As it is raised the congregation should stand, look at the Sefer Torah
and say:

ָרֵאל: ם מֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיֹשְ 100ְוזֹאת ַהּתוָֹרה ֲאֶׁשר ֹשָ

ְמֻאָּׁשר. ֵעץ ֵעץ  ְוֹתְמֶכיָה  ָּבּה,  ַלַּמֲחִזיִקים  ִהיא  ַחִּיים  ַדְרֵכי101  ְּדָרֶכיָה   
ָׁשלוֹם. ֹעֶׁשר102ֹנַעם, ְוָכל ְנִתיבוֶֹתיָה  ָיִמים ִּביִמיָנּה, ִּבְׂשמֹאָלּה  ֹאֶרְך   

 104 ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקוֹ, ַיְגִּדיל ּתוָֹרה ְוַיְאִּדיר:ְייָ  103ְוָכבוֹד.

The Torah is  then lowered and rolled closed,  with  a  seam centered between the  two
handles, it is then raised and the bearer sits with the Torah.  A second person, should dress
the Torah placing the belt at the top of the lower third of the Sefer Torah, followed by the
mantle, followed by the crown.  

You may now be seated.

100   Deuteronomy 4:44
101  Proverbs 3:18
102   Proverbs 3:17
103  Proverbs 3:16
104  Isaiah 42:21
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 ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלוֹ, 105 יוְֹׁשֵבי ֵביֶתָך, עוֹד ְיַהְללּוָך ֶּסָלה:ַאְׁשֵרי ַאְׁשֵרי 
106ַאְׁשֵרי ָ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
ַ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 ֶאתעֵ 

ָאְכָלם ְּבִעּתוֹ: 
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 

105  Psalm 84:5
106  Psalms 144:15
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צוֹן ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה, ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויוִֹׁשיֵעם:  ְר 
וֵֹמר ְיָי ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו, ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד:  ׁש
107ִהַּלת ְיָי ְיַדֶּבר ִּפי, ִויָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד: ּתְ 

108ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעָּתה ְוַעד עוָֹלם, ַהְללּוָיּה: 

On Purim the Megillah is read at this point. On Tisha b'Av the Sefer Torah is returned to
the Ark and the Kinot are said.

Psalm 20. On days when Tachanun is not said the following paragraph is omitted, however
when omitted it should be added before the daily reading of Psalms:

ַיַעְנָך  ַלְמַנֵּצַח ַלְמַנֵּצַח  ְלָדִוד:  ִמְזמוֹר  ֱאֹלֵהי ְייָ   ֵׁשם  ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה,  ְּביוֹם   
ִמְנחֶתיָך,  ָּכל  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיוֹן  ִמֹּקֶדׁש,  ֶעְזֶרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: 
ְיַמֵּלא: ְנַרְּנָנה ְוָכל ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך  ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלה: ִיֵּתן ְלָך  ְועוָֹלְתָך 

ְיַמֵּלא   ִנְדֹּגל,  ֱאֹלֵהינּו  ּוְבֵׁשם  ַעָּתה ְייָ ִּביׁשּוָעֶתָך  ִמְׁשֲאלוֶֹתיָך:  ָּכל   
הוִֹׁשיַע   ִּכי  ֵיַׁשעְייָ ָיַדְעִּתי,  ִּבְגבּורוֹת  ָקְדׁשוֹ,  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחוֹ,   

ְּבֵׁשם   ַנְזִּכיר: ְייָ ְיִמינוֹ: ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים, ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו   
 הוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּוְייָ ֵהָמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו, ַוֲאַנְחנּו ַקְמנּו ַוִּנְתעוָֹדד: 

ְביוֹם ָקְרֵאנּו: 
In a house of morning and Tisha b'Av the shaded  verse is omitted:

ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי ֹאָתם: ְייָ  ּגוֵֹאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעֹקב, ְנֻאם ּוָבא ְלִצּיוֹן 
לֹא ָימּוׁשּו ָעֶליָך, ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך,  ֲאֶׁשר  ָאַמר ְיָי, רּוִחי 

ֵמַעָּתה ְוַעד עוָֹלם.  ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲעך, ָאַמר ְיָי  ּוִמִּפי ַזְרֲעָך  109ִמִּפיָך 

ִיְׂשָרֵאל. ְּתִהּלוֹת  יוֵֹׁשב  ָקדוֹׁש,  ְוָאַמר, 110ְוַאָּתה  ֶזה  ֶאל  ֶזה  ְוָקָרא   

107 Psalms 145
108 Psalms 115:18
109 Isaiah 59:20-21
110 Psalms 22:4
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 ּוְמַקְּבִלין111 ְצָבאוֹת, ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ.ְייָ ָקדוׁש, ָקדוׁש, ָקדוׁש,  
ְׁשִכיְנֵּתּה,  ֵּבית  ִעָּלָאה  ְמרוָֹמא  ִּבְׁשֵמי  ַקִּדיׁש  ְוָאְמִרין:  ֵּדין  ִמן  ֵּדין 
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא:  ְייָ ַקִּדיׁש ַעל ַאְרָעא עוַֹבד ְּגבּוְרֵּתּה, ַקִּדיׁש 

ַוִּתָּׂשֵאִני רּוַח, ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי112ְצָבאוֹת ַמְלָיא ָכל ַאְרָעא ִזיו ְיָקֵרּה.  
 ּוְנָטַלְתִני רּוָחא ּוְׁשָמִעית 113 ִמְּמקוֹמוֹ: ְייָ קוֹל ַרַעׁש ָּגדוֹל, ָּברּוְך ְּכבוֹד 

 ֵמֲאַתר ֵּבית ְייָ ַּבְתַרי ַקל ִזיַע ַׂשִּגיא ִדְמַׁשְּבִחין ְוָאְמִרין ְּבִריְך ְיָקָרא ַד 
 ַמְלכּוֵתּה ָקֵאים ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ְייָ  114 ִיְמלְך ְלֹעָלם ָוֶעד. ְייָ ְׁשִכיְנֵּתּה. 

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ֲאבוֵֹתינּו, ָׁשְמָרה זֹאתְייָ  115ָעְלַמָּיא.   
ֵאֶליָך ְלָבָבם  ְוָהֵכן  ַעֶּמָך,  ְלַבב  ַמְחְׁשבוֹת  ְלֵיֶצר  ְוהּוא116ְלעוָֹלם,   

ַרחּום ְיַכֵּפר ָעוֹן ְולֹא ַיְׁשִחית, ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפוֹ, ְולֹא ָיִעיר ָּכל
ֹקְרֶאיָך.117ֲחָמתוֹ. ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח,  טוֹב  ֲאדָני  ַאָּתה  ִּכי   118

ֱאֶמת. ְותוָֹרְתָך  ְלעוָֹלם,  ֶצֶדק  ֶחֶסד119ִצְדָקְתָך  ְלַיֲעֹקב,  ֱאֶמת  ִּתֵּתן   
ֶקֶדם. ִמיֵמי  ַלֲאֹבֵתינּו  ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר  יוֹם120ְלַאְבָרָהם,  ֲאדָני  ָּברּוְך   

ֶסָלה.  ְצָבאוֹת ִעָּמנּו, ִמְׂשַּגב ָלנּוְייָ  121יוֹם ַיֲעָמס ָלנּו. ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו   
ֶסָלה. ַיֲעֹקב  ָּבְך: ְייָ  122ֱאֹלֵהי  ֹּבֵטַח  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאוֹת,  ְייָ  123 

111 Psalms 6:3
112 This verse is a paraphrase of the previous Biblical verse from the Targum Yonatan in Aramaic
113 Ezekiel 3:12
114 Exodus 15:18
115 This verse is a paraphrase of the previous Biblical verse from the Targum Onkelos in Aramaic
116 1 Chronicles 29:18
117 Psalms 78:38
118 Psalms 86:5
119 Psalm 119:142
120 Micah 7:20
121 Psalms 68:20
122 Psalms 46:8
123 Psalms 84:13
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124הוִׁשיָעה, ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:

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

ִיֹּדם, ַהָּבא.  ְולֹא  ָכבוֹד  ְיַזֶּמְרָך  אוֶֹדָּך: ְייָ ְלַמַען  ְלעוָֹלם  ֱאֹלַהי   125

 ֲעֵדיײָ   ִּבְטחּו בַ 126, ִמְבַטחוֹ.ְייָ ; ְוָהָיה  ְייָ ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ּבַ 
יוְֹדֵעי ְׁשֶמָך, ִּכי לֹא127, צּור עוָֹלִמים.ְייָ ַעד,  ִּכי ְּבָיּה   ְבָך  ְוִיְבְטחּו   
 129 ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקּו, ַיְגִּדיל ּתוָרה ְוַיְאִּדיר:ְייָ   128.ְייָ ָעַזְבָּת ֹדְרֶׁשיָך 

★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: 

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

ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו

124 Psalms 20:10
125 Psalms 30:13
126 Jeremiah 17:7
127 Isaiah 26:4
128 Psalms 9:11
129 Isaiah 42:21
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  ָ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
ָׁשלוֹם“ ה  עֹׁשֶ ,”ִּבְמרוָֹמיו   bow forward  when  saying ,”הּוא “   bow to  the  left  when  saying
ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו “ ָרֵאל“ and bow to the front when saying ”ַיֲעֹשֶ ”ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ה ָׁשלוֹם  (  ַהָּׁשלוֹם) ִּבְמרוָֹמיו, - During the Ten Days of Penitence substituteעֹׁשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו ,ְוַעל ָּכל ִיֹשְ הּוא ַיֲעֹשֶ

The Torah is returned to the Ark at this point on Mondays and Thursdays being carried in
the right arm, the following  is recited by the chazzan:

 ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמוֹ ְלַבּדוֹ: ְיָי,ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם 
The congregation then responds:

ֲחִסיָדיו,הוֹדוֹהוֹדוֹ ְלָכ  ְּתִהָּלה  ְלַעּמוֹ,  ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ  ַעל   ,
130ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקֹרבוֹ, ַהְללּוָיּה:

130 Psalms 148:13-14
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On days when Tachanun is not said the following Psalm is omitted. One should continue
on with " ֵבית ַיֲעֹקב":

Psalm 86

 ָאְזְנָך ֲעֵנִני, ִּכי ָעִני, ְוֶאְביוֹן ָאִני:ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְייָ : ַהֵּטה ְּתִפָּלה ְלָדִוד ְּתִפָּלה ְלָדִוד 
ִּכי ָחִסיד ָאִני, הוַֹׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי, ַהּבוֵֹטַח ֵאֶליָך: ָחֵּנִני ֲאֹדָני,
ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָּכל ַהּיוֹם: ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך, ִּכי ֵאֶליָך ֲאֹדָני ַנְפִׁשי 
ֶאָּׂשא:  ִּכי ַאָּתה ֲאֹדָני טוֹב ְוַסָּלח, ְוַרב ֶחֶסד, ְלָכל ֹקְרֶאיָך: ַהֲאִזיָנה 

ַהֲאִזיָנה ְייָ  ַּתֲחנּונוָֹתי:  ְּבקוֹל  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי,  ְּתִפָּלִתי, ְייָ ,   ,
ֵאין ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך  ָצָרִתי  ְּביוֹם  ַּתֲחנּונוָֹתי:   ְּבקוֹל  ְוַהְקִׁשיָבה, 
ָיבוֹאּו ָבֱאֹלִהים ֲאֹדָני, ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשיָך: ָּכל ּגוִֹים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת  ָּכמוָֹך 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאֹדָני, ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: ִּכי ָגדוֹל ַאָּתה ְוֹעֵׂשה ִנְפָלאוֹת 

, ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך, ַיֵחד ְלָבִבי ְייָ ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: הוֵֹרִני  
ִׁשְמָך ַוֲאַכְּבָדה  ְּבָכל-ְלָבִבי,  ֱאֹלַהי  ֲאֹדָני  אוְֹדָך  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה 
ַּתְחִּתָּיה: ִמְּׁשאוֹל  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי,  ָּגדוֹל  ַחְסְּדָך  ִּכי  ְלעוָֹלם: 
ָׂשמּוָך ְולֹא  ַנְפִׁשי,  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי,  ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים, 
ְלֶנְגָּדם: ְוַאָּתה ֲאֹדָני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַּפִים, ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: 
ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני, ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך, ְוהוִֹׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: ֲעֵׂשה ֲעִּמי 

 ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני:ְייָ אוֹת ְלטוָֹבה ְוִיְראּו ֹׂשְנַאי ְוֵיֹבׁשּו, ִּכי ַאָּתה  

ְּבאוֹר ֵּבית ַיֲעֹקב, ֵּבית ַיֲעֹקב,  ְוֵנְלָכה  ְלכּו  ִאיׁש131ְיָי:  ֵיְלכּו  ָהַעִּמים  ָּכל  ִּכי   
132ְּבֵׁשם ֱאֹלָהיו, ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְּבֵׁשם ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְלעוָֹלם ָוֶעד:

ְוַאלְיִהי ְיִהי  ַיַעְזֵבנּו  ַאל  ֲאֹבֵתינּו,  ִעם  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ִעָּמנּו,  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי   

131 Isaiah 2:5
132  Micah 4:5
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ֵאָליו, ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוִלְׁשֹמר ִמְצו ָֹתיו  ִיְּטֵׁשנּו:  ְלַהּטוֹת ְלָבֵבנּו 
ֲאֶׁשר ֵאֶּלה  ְדָבַרי  ְוִיְהיּו  ֲאֹבֵתינּו:  ֶאת  ִצָּוה,  ֲאֶׁשר  ּוִמְׁשָּפָטיו,  ְוֻחָּקיו 
ַלֲעׂשוֹת ָוָלְיָלה,   יוָֹמם  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ֶאל  ְקֹרִבים  ְיָי,  ִלְפֵני  ִהְתַחַּנְנִּתי 
ִמְׁשַּפט ַעְבּדוֹ, ּוִמְׁשַּפט ַעּמוֹ ִיְׂשָרֵאל ְּדַבר יוֹם ְּביוֹמוֹ: ְלַמַען ַּדַעת ָּכל 

ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ְיָי, הּוא ָהֱאֹלִהים,  ֵאין עוֹד: 

Psalm 124

ְלָדִוד: לּוֵלי ְיָי, ֶׁשָהָיה ָלנּו,  יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל:ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת   
ָאָדם: ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו, ַּבֲחרוֹת  לּוֵלי ְיָי, ֶׁשָהָיה ָלנּו, ְּבקּום ָעֵלינּו 
ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו: ֲאַזי ָעַבר ַעל  ַאָּפם ָּבנּו: ֲאַזי, ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו 
ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם: ַנְפֵׁשנּו ַנְפֵׁשנּו, ַהַּמִים ַהֵּזידוִֹנים: ָּברּוְךְיָי, ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו 
ִנְמָלְטנּו: ֶעְזֵרנּו ְּכִצּפוֹר ִנְמְלָטה ִמַּפח יוְֹקִׁשים, ַהַּפח ִנְׁשָּבר,  ַוֲאַנְחנּו 

ְּבֵׁשם ְיָי, ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:

ם  ✶    שיר של יו
Song of the Day

On each day of the week a different Psalm is recited as the “Song of the Day,” one should
recite the Psalm that corresponds to that specific day of the week

Sunday

ַהּיוֹם, יוֹם ִראׁשוֹן ְּבַׁשָּבת, ֶׁשּבוֹ ָהיּו ַהְּלִוִּיים אוְֹמִרים  ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: 

ִמְזמוֹר, ְלָדִוד ְלָדִוד  ָהָאֶרץ ּוְמלוָֹאּה, ֵּתֵבל ְוֹיְׁשֵבי ָבּה: ִּכי הּוא ַעל    ַלָײ 
 ּוִמי ָיקּום ִּבְמקוֹם,ְייָ ַיִּמים ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרוֹת ְיכוְֹנֶנָה: ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר 

ָקְדׁשוֹ: ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב, ֲאֶׁשר לֹא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי, ְולֹא ִנְׁשַּבע 
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 ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעוֹ: ֶזה ּדוֹר ֹּדְרָׁשו, ְיָי,ְלִמְרָמה: ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת  
ִּפְתֵחי ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם,  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי 

ַהָּכבוֹד:  ַהָּכבוֹד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך  ִעּזּוז ְוִגּבוֹר,  ְייָ עוָֹלם ְוָיבוֹא ֶמֶלְך  ְייָ  
ִּגּבוֹר ִמְלָחָמה: ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָֹלם, ְוָיבֹא ֶמֶלְך

ַהָּכבוֹד,   ֶמֶלְך  ֶזה  הּוא  ִמי  ַהָּכבוֹד ְייָ ַהָּכבוֹד:  ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאוֹת   
133ֶסָלה:

Monday

ַהּיוֹם, יוֹם ֵׁשִני ְּבַׁשָּבת, ֶׁשּבוֹ ָהיּו ַהְּלִוִּיים אוְֹמִרים  ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: 

 ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו ַהר ְייָ  ִלְבֵני ֹקַרח: ָּגדוֹל  ִׁשיר ִמְזמוֹרִׁשיר ִמְזמוֹר
ָּכל ָהָאֶרץ ַהר ִצּיוֹן, ַיְרְּכֵתי ָצפוֹן ִקְרַית  ָקְדׁשוֹ:  ְיֵפה נוֹף ְמׂשוֹׂש 
ַהְּמָלִכים  ִהֵּנה  ִּכי  ְלִמְׂשָּגב:  נוַֹדע  ְּבַאְרְמנוֶֹתיָה  ָרב:ֱאֹלִהים  ֶמֶלְך 
ְרָעָדה, ֶנְחָּפזּו:  ִנְבֲהלּו  ָּתָמהּו,  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  ַיְחָּדו:  ָעְברּו  נוֲֹעדּו, 
ַּתְרִׁשיׁש: ֳאִנּיוֹת  ְּתַׁשֵּבר  ָקִדים,  ְּברּוַח  ַּכּיוֵֹלָדה:  ִחיל  ָׁשם,  ֲאָחָזַתם 

ְּבִעיר   ֵּכן ָרִאינּו  ְצָבאוֹת, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו, ֱאֹלִהיםְייָ ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו   
ֵהיָכֶלָך: ְּבֶקֶרב  ַחְסֶּדָך,  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  ֶסָלה:  עוָֹלם  ַעד  ְיכוְֹנֶנָה 
ְיִמיֶנָך: ָמְלָאה  ֶצֶדק  ֶאֶרץ,  ַקְצֵוי  ַעל  ְּתִהָּלְתָך  ֵּכן  ֱאֹלִהים  ְּכִׁשְמָך 
ִצּיוֹן  ֹסּבּו  ִמְׁשָּפֶטיָך:  ְלַמַען,  ְיהּוָדה,  ְּבנוֹת  ָּתֵגְלָנה  ִצּיוֹן  ַהר  ִיְׂשַמח 
ַאְרְמנוֶֹתיָה, ַּפְּסגּו  ְלֵחיָלה  ִלְּבֶכם  ִׁשיתּו  ִמְגָּדֶליָה:  ִסְפרּו  ְוַהִּקיפּוָה, 
ְלַמַען ְּתַסְּפרּו ְלדוֹר ַאֲחרוֹן: ִּכי ֶזה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו עוָֹלם ָוֶעד, הּוא

134ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות: 

Tuesday

133 Psalm 24
134 Psalms 48
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ַהּיוֹם, יוֹם ְׁשִליִׁשי ְּבַׁשָּבת, ֶׁשּבוֹ ָהיּו ַהְּלִוִּיים אוְֹמִרים  ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש:

, ֱאֹלִהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל, ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט: ַעד  ְלָאָסף ִמְזמוֹר ִמְזמוֹר 
ַדל ְוָיתוֹם, ָעִני ֶסָלה: ִׁשְפטּו  ָעֶול, ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו  ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו 
ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביוֹן, ִמַּיד ְרָׁשִעים ַהִּצילּו: לֹא ָיְדעּו ְולֹא 
ָיִבינּו ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו, ִיּמוֹטּו ָּכל מוְֹסֵדי ָאֶרץ: ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים
ַהָּׂשִרים ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון,  ְּכָאָדם  ָאֵכן  ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליוֹן  ּוְבֵני  ַאֶּתם, 

135ִּתֹּפלּו: קּוָמה ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ,  ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגוִֹים:

Wednesday

ַהּיוֹם, יוֹם ְרִביִעי ְּבַׁשָּבת, ֶׁשּבוֹ ָהיּו ַהְּלִוִּיים אוְֹמִרים  ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: 

, ֵאל ְנָקמוֹת הוִֹפיַע: ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ, ָהֵׁשב ְּגמּולְייָ  ֵאל ְנָקמוֹת ֵאל ְנָקמוֹת 
 ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו: ַיִּביעּו ְיַדְּברּוְיָי,ַעל ֵּגִאים: ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים  

 ְיַדְּכאּו, ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו: ַאְלָמָנהְייָ ָעָתק, ִיְתַאְּמרּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון:  ַעְּמָך  
ְוֵגר ַיֲהֹרגּו, ִויתוִֹמים ְיַרֵּצחּו: ַוּיֹאְמרּו, לֹא ִיְרֶאה ָּיּה, ְולֹא ָיִבין ֱאֹלֵהי 
ַיֲעֹקב: ִּבינּו, ֹּבֲעִרים ָּבָעם, ּוְכִסיִלים, ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו: ֲהֹנַטע ֹאֶזן ֲהלֹא 
ִיְׁשָמע, ִאם ֹיֵצר ַעִין ֲהלֹא ַיִּביט: ֲהֹיֵסר ּגוִֹים ֲהלֹא יוִֹכיַח, ַהְמַלֵּמד 

ָּדַעת:   ַהֶּגֶברְייָ ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ָהֶבל:  ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם,  ַמְחְׁשבוֹת  ֹיֵדַע   
ִמיֵמי ָרע, ַעד ְתַלְּמֶדּנּו: ְלַהְׁשִקיט לוֹ  ָּיּה, ּוִמּתוָֹרְתָך  ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו 

לֹא ַיֲעֹזב: ִּכי ַעדְייָ ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת: ִּכי לֹא ִיֹּטׁש   ַעּמוֹ, ְוַנֲחָלתוֹ   
ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט, ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים,

 ֶעְזָרָתה ִּלי, ִּכְמַעט ָׁשְכָנה דּוָמהְייָ ִמי ִיְתַיֵּצב ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: לּוֵלי  
ַחְסְּדָך   ַרְגִלי,  ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  ַׂשְרַעַּפיְייָ ַנְפִׁשי:  ְּבֹרב  ִיְסָעֵדִני:   

135 Psalm 82

- 58 -



ִּכֵּסא ַהּווֹת, ֹיֵצר ָעָמל  ַנְפִׁשי: ַהְיָחְבְרָך  ְיַׁשַעְׁשעּו  ְּבִקְרִּבי, ַּתְנחּוֶמיָך 
 ִלי ְלִמְׂשָּגב, ְייָ ֲעֵלי ֹחק: ָיגוֹּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצִּדיק, ְוָדם ָנִקי ַיְרִׁשיעּו: ַוְיִהי 

ַיְצִמיֵתם,  ּוְבָרָעָתם  אוָֹנם,  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  ַמְחִסי:  ְלצּור  ֵואֹלַהי 
ְנַרְּנָנה ַלָײ, ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו: ְנַקְּדָמה ְייָ ַיְצִמיֵתם  ֱאֹלֵהינּו: ְלכּו   

 ּוֶמֶלְך ָּגדוֹל ַעל ָּכל ְיָי,ָפָניו ְּבתוָֹדה, ִּבְזִמרוֹת ָנִריַע לוֹ: ִּכי ֵאל ָּגדוֹל 
136ֱאֹלִהים:

Thursday

ַהּיוֹם, יוֹם ֲחִמיִשי ְּבַׁשָּבת, ֶׁשּבוֹ ָהיּו ַהְּלִוִּיים אוְֹמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש:

 ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: ַהְרִנינּו, ֵלאֹלִהים עֵּזנּו, ָהִריעּו ֵלאֹלֵהיַלְמַנֵּצַח ַלְמַנֵּצַח 
ַבֹחֶדׁש ִּתְקעּו  ָנֶבל:  ִעם  ָנִעים  ִּכּנוֹר  ֹתף,  ּוְתנּו  ִזְמָרה  ַיֲעֹקב:  ְׂשאּו 
ֵלאֹלֵהי ִמְׁשָּפט  הּוא,  ְלִיְׂשָרֵאל  ֹחק  ִּכי  ַחֵּגנּו:  ְליוֹם  ַּבֵּכֶסה  ׁשוָֹפר, 
לֹא  ְׂשַפת  ִמְצָרִים,  ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתוֹ  ָׂשמוֹ  ִּביהוֵֹסף  ֵעדּות,  ַיֲעֹקב: 
ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: ֲהִסירוִֹתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמוֹ, ַּכָּפיו ִמּדּוד ַּתֲעֹבְרָנה: ַּבָּצָרה 
ַעל ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה: ְּבֵסֶתר ַרַעם, ֶאְבָחְנָך  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך, ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּתְׁשַמע ִלי: לֹא-ִיְהֶיה ְבָך, ֵאל ָזר,

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים,ְייָ ְולֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר: ָאֹנִכי  ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך   
ַהְרֶחב ִּפיָך ַוֲאַמְלֵאהּו: ְולֹא ָׁשַמע ַעִּמי ְלקוִֹלי, ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
ִלי, ַעִּמי ֹׁשֵמַע  ְּבמוֲֹעצוֵֹתיֶהם: לּו  ִּבְׁשִרירּות ִלָּבם, ֵיְלכּו  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו: ִּכְמַעט אוְֹיֵביֶהם ַאְכִניַע, ְוַעל ָצֵריֶהם, ָאִׁשיב

 ְיַכֲחׁשּו לוֹ, ִויִהי ִעָּתם ְלעוָֹלם: ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה,ְייָ ָיִדי: ְמַׂשְנֵאי  
137ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

136 Psalms 94:1 - 95:3
137 Psalm 81
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Friday

ַהּיוֹם, יוֹם ִׁשִּׁשי ְּבַׁשָּבת, ֶׁשּבוֹ ָהיּו ַהְּלִוִּיים אוְֹמִרים  ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: 

ָמָלְך ָמָלְךְיָי  ָלֵבׁש  ְיָי  ָלֵבׁש,  ֵּגאּות  ַּבלְייָ   ֵּתֵבל  ִּתּכוֹן  ַאף  ִהְתַאָּזר,  ֹעז   ,
 ָנְׂשאּו ְנָהרוֹתְיָי,ִּתּמוֹט: ָנכוֹן ִּכְסֲאָך ֵמָאז, ֵמעוָֹלם ָאָּתה: ָנְׂשאּו ְנָהרוֹת 

קוָֹלם, ִיְׂשאּו ְנָהרוֹת ָּדְכָים: ִמֹּקלוֹת ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים,
, ְלֹאֶרְךְייָ ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד, ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש, ְיָי: ַאִּדיר ַּבָּמרוֹם 

138ָיִמים:

ָקְדֶׁשָך, הוִֹׁשיֵענּוהוִֹׁשיֵענּו ְלֵׁשם  ְלֹהדוֹת  ַהּגוִֹים  ִמן  ְוַקְּבֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי   
ְוַעד ָהעוָֹלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיָי  ָּברּוְך  ִּבְתִהָּלֶתָך:  ְלִהְׁשַּתֵּבַח 

ַהְללּוָיּה:  ָאֵמן  ָהָעם  ָּכל  ְוָאַמר  ֹׁשֵכן139ָהעוָֹלם  ִמִּצּיוֹן  ְיָי  ָּברּוְך   
 ָּברּוְך ְיָי ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ֹעֵׂשה ִנְפָלאוֹת140ְירּוָׁשָלִים ַהְללּוָיּה: 

ֶאת ֹּכל ָהָאֶרץ,  ְלעוָֹלם, ְוִיָּמֵלא ְכבוֹדוֹ  ֵׁשם ְּכבוֹדוֹ  ְלַבּדוֹ: ּוָברּוְך 
 141ָאֵמן ְוָאֵמן:

On Rosh Chodesh, after recital of The Song of the Day, 
one should additionally recite the following, Psalm 104:

 ֱאֹלַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד, הוֹד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת: ֹעֶטה ְיָי, ְייָ  ֶאת   ַנְפִׁשיָּבְרִכי
אוֹר ַּכַּׂשְלָמה, נוֶֹטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבַּמִים ֲעִלּיוָֹתיו, ַהָּׂשם

138 Psalm 93
139 Psalms 106:47-48
140 Psalms 135:21
141 Psalms 72:18-19
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רּוחוֹת,  ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  רּוַח:  ַּכְנֵפי  ַעל  ַהְמַהֵּלְך,  ְרכּובוֹ,  ָעִבים 
ֹלֵהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכוֶֹניָה, ַּבל ִּתּמוֹט עוָֹלם ָוֶעד: ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש 
ְּתהוֹם ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתוֹ, ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון, ִמן 
ְבָקעוֹת, ֶאל ְמקוֹם ֶזה ָיַסְדּתָ  ָהִרים ֵיְרדּו  ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו  קוֹל ַרַעְמָך 
ָלֶהם: ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל ַיֲעֹברּון, ַּבל ְיֻׁשבּון, ְלַכּסוֹת ָהָאֶרץ: ַהְמַׁשֵּלַח 
ָׂשָדי, ִיְׁשְּברּו ָּכל ַחְיתוֹ  ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים, ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון: ַיְׁשקּו 
ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עוֹף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכוֹן, ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו קוֹל:
ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיוָֹתיו, ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר 
ַלְּבֵהָמה, ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם, ְלהוִֹציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיַׂשַּמח
ְלַבב ֱאנוֹׁש, ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן, ְוֶלֶחם, ְלַבב ֱאנוֹׁש ִיְסָעד: ִיְׂשְּבעּו

ֲחִסיָדהְיָי,ֲעֵצי   ְיַקֵּננּו,  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ָנָטע:  ֲאֶׁשר  ְלָבנוֹן  ַאְרֵזי   
ְּברוִֹׁשים ֵּביָתּה: ָהִרים ַהְּגֹבִהים ַלְּיֵעִלים, ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים:
ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמוֲֹעִדים, ֶׁשֶמׁש ָיַדע ְמבוֹאוֹ: ָּתֶׁשת ֹחֶׁשְך ִויִהי ָלְיָלה, ּבוֹ
ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף,  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  ָיַער:  ַחְיתוֹ  ָּכל  ִתְרֹמׂש 
ָאָדם ֵיֵצא  ִיְרָּבצּון:  ְמעוֹֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון,  ַהֶּׁשֶמׁש  ָאְכָלם:ִּתְזַרח 

ַמֲעֶׂשיָך   ַרּבּו  ָמה  ָעֶרב:  ֲעֵדי  ְוַלֲעֹבָדתוֹ  ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ,ְייָ ְלָפֳעלוֹ,   
ָעִׂשיָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה ַהָּים ָּגדוֹל ּוְרַחב ָיָדִים, ָׁשם ֶרֶמׂש
ְוֵאין ִמְסָּפר, ַחּיוֹת ְקַטּנוֹת ִעם ְּגֹדלוֹת: ָׁשם ֳאִנּיוֹת ְיַהֵּלכּון, ִלְוָיָתן ֶזה
ִּתֵּתן  ְּבִעּתוֹ:  ָאְכָלם  ָלֵתת  ְיַׂשֵּברּון,  ֵאֶליָך  ֻּכָּלם  ּבוֹ:  ְלַׂשֶחק  ָיַצְרָּת 
ָלֶהם ִיְלֹקטּון, ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טוֹב: ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון, ֹּתֵסף 
רּוָחם ִיְגָועּון, ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך ִיָּבֵראּון, ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני 

ְכבוֹד  ְיִהי  ִיְׂשַמח ְייָ ֲאָדָמה:  ְלעוָֹלם,  ָלָאֶרץְייָ   ַהַּמִּביט  ְּבַמֲעָׂשיו:   
ֵלאֹלַהי ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי,  ַלָײ  ָאִׁשיָרה  ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ִיַּגע  ַוִּתְרָעד, 
ְּבעוִֹדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי, ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּבָײ: ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ
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ַהְללּוָיּה:ְיָי, ּוְרָׁשִעים עוֹד ֵאיָנם, ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת 
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
ַיְסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלוֹ, ְּבצּור ְירוְֹמֵמִני: ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל ֹאְיַבי
ַלָײ:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה,  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלוֹ  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבוַֹתי,  
ָפָני, ֶאת ָאַמר ִלִּבי, ַּבְּקׁשּו  קוִֹלי ֶאְקָרא,  ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני: ְלָך  ְׁשַמע ְיָי 
ָּפֶניָך ְיָי ֲאַבֵּקׁש: ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני, ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך ֶעְזָרִתי 
ָהִייָת, ַאל ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני, ַוײָ 
ַאל  ֹׁשְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשוֹר,  ְּבֹאַרח  ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיָי  הוֵֹרִני  ַיַאְסֵפִני: 
ִּ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 

★  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: 

ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל ִיְתַּגַּדל  ְׁשֵמּה  ְוִיְתַקַּדׁש   ) Cong  (ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה:  ָאֵמן
ְמִׁשיֵחּה.  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  :  ָאֵמן) Cong( ְוַיְמִליְך 
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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: ְיֵהאָאֵמן)  :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  (  ַהָּׁשלוֹם) ִּבְמרוָֹמיו - During the Ten Days of Penitence substituteעֹׁשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ הּוא ַיֲעֹשֶ

 ִּכי ֵאיןָײ,  ֵאין ָקדוֹׁש ּכַ 142: ֶאל ְיָי, ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל ְייָ ַקֵּוה ַקֵּוה 
ִמַּבְלֲעֵדי 143ִּבְלֶּתָך, ְוֵאין צּור ֵּכאֹלֵהינּו:  ִּכי ִמי ֱאלוַֹּה  ; ּוִמי צּורְייָ  

 144זּוָלִתי ֱאֹלֵהינּו:

ִמיֵאיןֵאין ּכמוִֹׁשיֵענּו:  ֵאין  ְּכַמְלֵּכנּו,  ֵאין  ַּכאדוֵֹנינּו,  ֵאין  ֵּכאֹלֵהינּו,   
ֵּכאֹלֵהינּו, ִמי ַּכאדוֵֹנינּו, ִמי ְּכַמְלֵּכנּו,  ִמי ּכמוִֹׁשיֵענּו: נוֶֹדה ֵלאֹלֵהינּו, 

142 Psalms 27:14
143 1 Samuel 2:2
144 Psalms 18:32
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ֱאֹלֵהינּו, ָּברּוְך  ְלמוִֹׁשיֵענּו:  נוֶֹדה  ְלַמְלֵּכנּו,  נוֶֹדה  ַלאדוֵֹנינּו,  נוֶֹדה 
ֱאֹלֵהינּו, הּוא  ַאָּתה  מוִֹׁשיֵענּו:  ַמְלֵּכנּו, ָּברּוְך  ֲאדוֵֹנינּו, ָּברּוְך  ָּברּוְך 
ַאָּתה  מוִֹׁשיֵענּו,  הּוא  ַאָּתה  ַמְלֵּכנּו,  הּוא  ַאָּתה  ֲאדוֵֹנינּו,  הּוא  ַאָּתה 

145תוִֹׁשיֵענּו: ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיוֹן ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה, ִּכי ָבא מוֵֹעד:

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבוֵֹתינּו ְלָפֶניָך ֶאתְיָי  ַאָּתה הּוא  
ְקֹטֶרת ַהַּסִמים:

Talmud, Kereitot 6a,b. Yerushalmi, Yoma 4:5

ִמְׁשַקל ִּפּטּום ִּפּטּום  ְוַהְּלבוָֹנה,  ַהֶחְלְּבָנה,  ְוַהִּצֹּפֶרן,  ַהֳּצִרי,  ַהְּקֹטֶרת,   
ר ִׁשְבִעים ָמֶנה, מוֹר, ּוְקִציָעה, ִׁשֹּבֶלת ֵנְרְּד, ְוַכְרֹּכם, ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעֹשָ
ר, ִקּלּוָפה ְׁשֹלָשה, ִקָּנמוֹן ִּתְׁשָעה,  ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמֶנה, ַהּקְׁשְט ְׁשֵנים ָעֹשָ
ֹבִרית ַּכְרִׁשיָנה ִּתְׁשָעה ַקִּבין, ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלָתא ְוַקִּבין ְּתָלָתא,
ְוִאם ֵאין לוֹ ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלָתא ְוַקִּבין ְּתָלָתא, ְוִאם ֵאין לוֹ ֵיין 

ֲחמַ  ֵמִביא  ַמֲעֶלה ַקְפִריִסין  רוַֹבע,  ְסדוִֹמית  ֶמַלח  ַעִּתיק,  ִחַּוְרָין  ר 
ָעָׁשן, ָּכל ֶׁשהּוא. ַרִּבי ָנָתן ַהַּבְבִלי אוֵֹמר, ַאף ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא, 
ַחָיב ַסְּמָמֶניָה  ִמָּכל  ֶאָחד  ִחַּסר  ְוִאם  ְּפָסָלה,  ְּדַבׁש  ָּבּה  ָנַתן  ְוִאם 
ָרף ַהּנוֵֹטף ִמיָתה: ַרָּבן ִׁשְמעוֹן ֶּבן ַּגְמִליֵאל אוֵֹמר, ַהֳצִרי ֵאינוֹ ֶאָּלא ֹשְ
ֶאת ַהִּצֹפֶרן, ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא  ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף, ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ֶׁשָּׁשִפין ָּבּה 
ַנָאה; ֵיין ַקְפִריִסין ֶׁשּׁשוִֹרין ּבוֹ ֶאת ַהִּצֹּפֶרן, ְכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָזה. ַוֲהלֹא 
ִמְּפֵני  ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַּבִּמְקָּדׁש 

ַהָּכבוֹד: 

Talmud, Megillah 28b

 לוֹ ֶׁשהּוא ֶּבן ֻמְבַטח  ְדֵבי ֵאִלָיהּו ָּכל ַהּׁשוֶֹנה ֲהָלכוֹת ְּבָכל יוֹם  ָּתָנא ָּתָנא 

145  Psalms 102:14
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ַאל ִּתְקֵרי ֲהִליכוֹת ֶאָּלא146עוָֹלם ַהָּבא ֶׁשֶנֶאַמר ֲהִליכוֹת עוָֹלם לוֹ,  
ֲהָלכוֹת:

Talmud, Berachot 64a

 ֶאִלָעָזר ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא, ַּתְלִמיֵדי ֲהָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלוֹם ַרִּביָאַמר ָאַמר 
 ַאל ִּתְקֵרי 147ְיָי, ְוַרב ְׁשלוֹם ָּבָנִיְך: ָּבעוָֹלם, ֶׁשֶּנֶאַמר ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי  

148ָּבָנִיְך, ֶאָּלא ּבוָֹנִיְך: ָׁשלוֹם ָרב ְלֹאֲהֵבי תוָֹרֶתָך, ְוֵאין ָלמוֹ ִמְכׁשוֹל:

ְיִהי ָׁשלוֹם ְּבֵחיֵלְך, ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנוָֹתִיְך: ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא 
ָׂשה טוֹב ָלְך:  ְיָי ֹעז ְלַעּמו149ָֹׁשלוֹם ָּבְך: ְלַמַען ֵּבית ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ֲאַבֹקְ

150ִיּתן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבָּׁשלוֹם: 

★  קדיש דרבנן  ★
The Rabbis' Kaddish

In the presence of a minyan, a mourner recites the Rabbis'  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

146  Chabakkuk 3:6
147  Isaiah 54:13
148  Psalms 119:165
149  Psalms 122:7-9
150  Psalms 29:11
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ְ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:

ַּתְלִמיֵדי  ָּכל  ְוַעל  ַּתְלִמיֵדהוֹן  ְוַעל  ֵרָּבָנן.  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַעל 
ַתְלִמיֵדיהוֹן. ְוַעל ָּכל ָמאן ְּדָעְסִקין ְּבאוַֹרְיָתא ִּדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי
ְוִחְסָּדא  ִחָּנא  ַרָּבא  ׁשָלָמא  ּוְלכוֹן  ְלהוֹן  ְיֵהא  ַוֲאַתר.  ֲאַתר  ְבָכל 
ֲאבּוהוֹן  ֳקָדם  ִמן  ּופּוְרָקָנא  ְרִויָחא  ּוְמזוָֹנא  ֲאִריִכין  ְוַחִּיין  ְוַרֲחִמין 

ְּדִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ָרֵאל,  ְיֵהא ְׁשָלָמה רָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טוִֹבים ָעֵלינּו  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ
ְ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  (  ַהָּׁשלוֹם) ִּבְמרוָֹמיו - During the Ten Days of Penitence substituteעֹׁשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ הּוא ַיֲעֹשֶ

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  הּוא: ֶׁשהּוא נוֶֹטה ָׁשַמִים ְויוֵֹסד ָאֶרץ, ּומוַֹׁשב ְיָקרוֹ  ָּברּוְך 
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Bow  while  saying  the
words ּכוְֹרִעים“  ַוֲאַנְחנּו 
  "ּוִמְׁשַּתֲחִוים



ֵאין עוֹד. ֱאֶמת ְּבָגְבֵהי ְמרוִֹמים, הּוא ֱאֹלֵהינּו  ִמַּמַעל, ּוְׁשִכיַנת ֻעּזוֹ 
ֶאל151ַמְלֵּכנּו, ֶאֶפס זּוָלתוֹ, ַּכָּכתּוב ְּבתוָֹרתוֹ: ַהּיוֹם ַוֲהֵׁשֹבָת  ְוָיַדְעָּת   

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

ֵּכן ְוַעל ְוַעל  ְּלָך    ְנַקֶּוה  ֻעֶּזָך,ְייָ   ְּבִתְפֶאֶרת  ְמֵהָרה  ִלְראוֹת  ֱאֹלֵהינּו,   
ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרוֹת ִיָּכֵרתּון, ְלַתֵּקן עוָֹלם 
ָּכל ֵאֶליָך  ְלַהְפנוֹת  ִבְׁשֶמָך,  ִיְקְראּו  ר  ָבֹשָ ְוָכל ְּבֵני  ַׁ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  152 ִיְמֹלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד.ְייָ ְּבָכבוֹד, ַּכָּכתּוב ְּבתוָֹרֶתָך: 
153 ֶאָחד ּוְׁשמוֹ ֶאָחד: ְייָ ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ַּבּיוֹם ַההּוא ִיְהֶיה 

★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 

151  Deuteronomy 4:39
152  Exodus 15:18
153  Zechariah 14:9
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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: ְיֵהאָאֵמן)  :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  (  ַהָּׁשלוֹם) ִּבְמרוָֹמיו - During the Ten Days of Penitence substituteעֹׁשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ הּוא ַיֲעֹשֶ

ָתבֹא: ַאל ַאל  ִּכי  ְרָׁשִעים  ּוִמֹּׁשַאת  ִּפְתֹאם,  ִמַּפַחד  ִּתיָרא  ֵעָצה154  ֻעצּו   
ֵאל: ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו  ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא,155ְוֻתָפר, ַּדְּברּו   

156ְוַעד ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסֹּבל; ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ֶאְסֹּבל ַוֲאַמֵּלט:

 ַצִּדיִקים יוֹדּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך:ַאְךַאְך

It  is  appropriate  to  recite  ones  daily  Tehillim at  the  point  followed by  the  Mourners
Kaddish.  On days when Tachnun is not said Psalm 20 is said before ones daily portion.

154  Proverbs 3:25
155  Isaiah 8:10
156  Isaiah 46:4
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Mourners should take on Mishanyot at this time, followed by The Rabbis' Kaddish.

✶ נו תם סדר הנחת תפילין רבי   ✶
Rabbeinu Tam's Tefillin

At the conclussion of Shachrit, it is the custom of some of great piety to lay Rabbenu Tam's
Tefillin – however, without pronouncing a blessing over them.   One should recite the
Shema; some also recite the following biblical portions as well:

157: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:

ּוְבָכל ְוָאַהְבּתָ ְוָאַהְבּתָ  ְלָבְבָך,  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך,  ְיָי  ֵאת   
ַנְפְׁשָך, ּוְבָכל ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
ְלָבֶניָך ְוִׁשַּנְנָּתם  ְלָבֶבָך:  ַעל  ַהּיוֹם  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי 
ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך, ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך,
ָיֶדָך, ַעל  ְלאוֹת  ּוְקַׁשְרָּתם  ּוְבקּוֶמָך:  ּוְבָׁשְכְּבָך, 
ְמֻזזוֹת ַעל  ּוְכַתְבָּתם  ֵעיֶניָך:  ֵּבין  ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו 

ֵּ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 

157 Deuteronomy 6:4

- 69 -

One should touch the arm
tefillin  when  saying  the
words ַעל "  ְלאוֹת  ּוְקַׁשְרָּתם 
,"ָיֶדָך  and  touch  the  head
tefillin  when  saying  the
words ֵּבין "  ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו 
,"ֵעיֶניָך  then  kiss  the
fingertips

One should touch the arm
tefillin  when  saying  the
words ְלאוֹת"  ֹאָתם  ּוְקַׁשְרֶּתם 
ֶיְדֶכם  ,"ַעל   and  touch  the
head  tefillin  when  saying
the words ְלטוָֹטֹפת ֵּבין"  ָהיּו 
,"ֵעיֵניֶכם  then  kiss  the
fingertips



ֶאת   ַנְפְׁשֶכם:ְייָ ְלַאֲהָבה  ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ּוְלָעְבדוֹ  ֱאֹלֵהיֶכם    
ְדָגֶנָך, ְוִתיֹרְׁשָך יוֶֹרה ּוַמְלקוֹׁש, ְוָאַסְפָּת  ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתוֹ 
ִהָּׁשְמרּו ְוָׂשָבְעָּת:  ְוָאַכְלָּת  ִלְבֶהְמֶּתָך,  ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך  ְ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  
ֵעיֵניֶכם: ֵּבין  ְלטוָֹטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאוֹת  ֹאָתם  ּוְקַׁשְרֶּתם 
ּוְבֶלְכְּתָך ְּבֵביֶתָך  ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך 
ּוִבְׁשָעֶריָך: ֵּביֶתָך  ְמזּוזוֹת  ַעל  ּוְכַתְבָּתם  ּוְבקּוֶמָך:  ּוְבָׁשְכְּבָך  ַבֶּדֶרְך 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר   ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְייָ ְלַמַען 

ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם, ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ: 

ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת  ְיָי   
ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף 
ָּכל  ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם  ֹאתוֹ  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ְּתֵכֶלת:  ְּפִתיל 
ִמְצוֹת ְיָי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם,  ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם
ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתי, ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ִּתְזְּכרּו 
ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם  ֲאֶׁשר הוֵֹצאִתי ֶאְתֶכם 

ֱאֶמת:ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיוֹת ָלֶכם ֵלאֹלִהים, ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם: 
ִלי ָכל ְּבכוֹר ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחם ַוְיַדֵּבר ַוְיַדֵּבר  ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַקֶּדׁש  ְיָי   

ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִלי הּוא: ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ָזכוֹר
ִמֵּבית  ִמִּמְצַרִים  ְיָצאֶתם  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהּיוֹם  ֶאת 

ֲעָבִדים ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הוִֹציא ְייָ 
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One should touch the arm
tefillin  when  saying  the
words ָיְדָך"  ַעל  ,"ְלאוֹת   and
touch  the  head  tefillin
when  saying  the  words  "
then kiss ,"ּוְלִזָּכרוֹן ֵּבין ֵעיֶניָך
the fingertips

One should touch the arm
tefillin  when  saying  the
words " ְלאוֹת ַעל ָיְדָכה", and
touch  the  head  tefillin
when saying the words     "
ֵעיֶניָך ֵּבין  ,"ּוְלטוָֹטֹפת   then
kiss the fingertips



ָהָאִביב: ְּבֹחֶדׁש  ֹיְצִאים  ַאֶּתם  ַהּיוֹם  ָחֵמץ:  ֵיָאֵכל  ְולֹא  ִמֶּזה  ֶאְתֶכם 
ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ְיָי ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי 
ֶאת ְוָעַבְדָּת  ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש  ָלֶתת ָלְך  ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך 
ּוַבּיוֹם  ַמֹּצת  ּתֹאַכל  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ַהֶּזה:  ַּבֹחֶדׁש  ַהּזֹאת  ָהֲעֹבָדה 
ַהְּׁשִביִעי ַחג ַלָײ: ַמּצוֹת ֵיָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ

ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיוֹם ַההּוא ֵלאֹמר ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשֹאר ְּבָכל ְּגֻבֶלָך: 
ְלאוֹת ַעל ָיְדָךְייָ ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה  ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים: ְוָהָיה ְלָך   

ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתוַֹרת  ְּבִפיָך  ִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה ְייָ ּוְלִזָּכרוֹן ֵּבין ֵעיֶניָך   
ִמָּיִמיםְייָ הוִֹצֲאָך   ְלמוֲֹעָדּה  ַהּזֹאת  ַהֻחָּקה  ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת  ִמִּמְצָרִים:   

ְיִבֲאָך   ִּכי  ְוָהָיה  ְלָךְייָ ָיִמיָמה:  ִנְׁשַּבע  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּכַנֲעִני  ֶאֶרץ  ֶאל   
ָכל ֶּפֶטר ֶרֶחם   ָלְך: ְוַהֲעַבְרָּת  ּוְנָתָנּה  ְוָכל ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ַלײָ ְוַלֲאֹבֶתיָך   

ַהְּזָכִרים  : ְוָכל ֶּפֶטר ֲחֹמר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשהַלײָ ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְלָך 
ִּתְפֶּדה: ְוָהָיה ִּכי ְוֹכל ְּבכוֹר ָאָדם ְּבָבֶניָך  ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתוֹ 
ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאֹמר ַמה ּזֹאת ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבֹחֶזק ָיד הוִֹציָאנּו

ְייָ  ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים: ַוְיִהי ִּכי ִהְקָׁשה ַפְרֹעה ְלַׁשְּלֵחנּו ַוַּיֲהֹרג  ְייָ 
ָּכל ְּבכוֹר ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבֹכר ָאָדם ְוַעד ְּבכוֹר ְּבֵהָמה ַעל ֵּכן ֲאִני

 ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים ְוָכל ְּבכוֹר ָּבַני ֶאְפֶּדה: ְוָהָיה ְלאוֹתַלײָ ֹזֵבַח  
 ִמִּמְצָרִים: ְייָ ַעל ָיְדָכה ּוְלטוָֹטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הוִֹציָאנּו  

★שש זכירות   ★  
The Six Remembrances

It is commanded in the Torah that six events always be remembered.  For this reason it is
the ruling of some halachic authorities that these verses containing these commandments
be recited daily.

ְיֵמי ְלַמַען ְלַמַען ]1[ ֹּכל  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  יוֹם  ֶאת  ִּתְזֹּכר   
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158ַחֶּייָך:

ֶאתַרקַרק]2[ ִּתְׁשַּכח  ֶּפן  ְמֹאד  ַנְפְׁשָך  ּוְׁשֹמר  ְלָך  ִהָּׁשֶמר,   
ְיֵמי  ֹּכל  ִמְּלָבְבָך  ָיסּורּו  ּוֶפן  ֵעיֶניָך  ָראּו  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים 
ָעַמְדּתָ  ֲאֶׁשר  יוֹם  ָבֶניָך:  ְוִלְבֵני  ְלָבֶניָך,  ְוהוַֹדְעָּתם  ַחֶּייָך 

159 ֱאֹלֶהיָך ְּבֹחֵרב: ְייָ ִלְפֵני 

ְּבֵצאְתֶכםָזכוֹרָזכוֹר]3[ ַּבֶּדֶרְך  ֲעָמֵלק  ְלָך  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת   
ַהֶּנֱחָׁשִלים ָּכל  ְּבָך  ַוְיַזֵּנב  ַּבֶּדֶרְך  ָקְרָך  ֲאֶׁשר  ִמִּמְצָרִים: 
ְייָ ַאֲחֶריָך ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאֹלִהים: ְוָהָיה ְּבָהִניַח  

ִמָּסִביב ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר   ִמָּכל ֹאְיֶביָך  ְלָך  ֱאֹלֶהיָךְייָ ֱאֹלֶהיָך   
ִמַּתַחת  ֲעָמֵלק  ֵזֶכר  ֶאת  ִּתְמֶחה  ְלִרְׁשָּתּה  ַנֲחָלה  ְלָך  ֹנֵתן 

 160ַהָּׁשָמִים לֹא, ִּתְׁשָּכח: 

 161 ֱאֹלֶהיָך ַּבִּמְדָּבר:ְייָ  ַאל ִּתְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת ֶאת ְזֹכרְזֹכר]4[

 ֱאֹלֶהיָך ְלִמְרָים ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ְייָ  ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ָזכוֹרָזכוֹר]5[
162ִמִּמְצָרִים:

163 ֶאת יוֹם ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשוֹ:ָזכוֹרָזכוֹר]6[

158 Deuteronomy 16:3
159 Deuteronomy 4:9-10
160 Deuteronomy 25:17-19
161  Deuteronomy 9:7
162 Deuteronomy 24:9
163 Deuteronomy 20:8

- 72 -



I am the original transcriber of this liturgy "Shachrit 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 Shmuel Gonzales included in the contributors list.  

- 73 -


