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✶

פסוקי דזמרה

✶

Verses of Praise

הוֹדוּ

1 Chronicles 16:8-36

הוֹדיעוּ בָ עַ ִמּים ע ֲִלילוֹתָ יו ִ :שׁירוּ לוֹ ז ְַמּרוּ
ִ
לַ ָײ ִק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ,

לוִֹֹ ,שיחוּ ְבּכָ ל נִ ְפ ְלאֹתָ יו ִ :ה ְתהַ ְלּלוּ ְבּשֵׁ ם קָ ְדשׁוֹ ,יִ ְֹשמַ ח לֵ ב ְמבַ ְקּשֵׁ י
שה,
יְ ָי ִ :דּ ְרשׁוּ יְ ָי וְ עֻ זּוֹ ,בַּ ְקּשׁוּ פָ נָיו תָּ ִמיד  :זִ ְכרוּ נִ ְפ ְלאֹתָ יו אֲשֶׁ ר עָ ָ ֹ
יריו :הוּא יְ ָי
עקֹב ְבּ ִח ָ
וּמ ְשׁ ְפּטֵ י ִפיהוּ :ז ֶַרע יִ ְֹש ָראֵ ל עַ ְבדּוְ ,בּנֵי ַי ֲ
מ ְֹפתָ יו ִ
אֱֹלהֵ ינוְּ ,בּכָ ל הָ אָ ֶרץ ִמ ְשׁפָּ טָ יו  :זִ ְכרוּ ְלעוֹלָ ם ְבּ ִריתוָֹ ,דּבָ ר ִצוָּה
ידהָ
וּשׁבוּעָ תוֹ ְליִ ְצחָ ק ַ :ו ַיּע ֲִמ ֶ
ְלאֶ לֶ ף דּוֹר  :אֲשֶׁ ר כָּ ַרת אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם ְ
עקֹב ְלחֹקְ ,ליִ ְֹש ָראֵ ל ְבּ ִרית עוֹלָ ם  :לֵ אמֹרְ :לָך אֶ תֵּ ן אֶ ֶרץ ְכּנָעַ ן,
ְל ַי ֲ
יוֹתכֶ ם ְמתֵ י ִמ ְספָּ רִ ,כּ ְמעַ ט וְ ג ִָרים בָּ הּ  :וַיִּ ְתהַ ְלּכוּ
חֶ בֶ ל ַנחֲלַ ְתכֶ ם ִ :בּ ְה ְ
ִמגּוֹי אֶ ל גּוֹיִ ,
יח ְל ִאישׁ ְלעָ ְשׁקָ ם,
וּממַּ ְמלָ כָ ה אֶ ל עַ ם אַ חֵ ר  :ל ֹא ִהנִּ ַ
וּבנְ ִביאַ י אַ ל תָּ ֵרעוּ ִ :שׁירוּ
וַיּוֹכַ ח עֲלֵ יהֶ ם ְמלָ ִכים :אַ ל ִתּגְּ עוּ ִבּ ְמ ִשׁיחָ י ִ
לַ יָי כָּ ל הָ אָ ֶרץ ,בַּ שּרוּ ִמיּוֹם אֶ ל יוֹם יְ שׁוּעָ תוֹ  :סַ ְפּרוּ בַ גּוֹיִ ם אֶ ת
נוֹרא הוּא
וּמהֻ לָּ ל ְמאֹד ,וְ ָ
ְכּבוֹדוְֹ ,בּכָ ל הָ עַ ִמּים נִ ְפ ְלאֹתָ יוִ :כּי גָדול יְ ָי ְ
ילים )  (pauseו ַָײ שָׁ מַ יִ ם
עַ ל כָּ ל אֱל ִֹהים ִ :כּי כָּ ל אֱֹלהֵ י הָ עַ ִמּים א ֱִל ִ

עָ שֹה  :הוֹד וְ הָ ָדר ְלפָ נָיו ,עז וְ חֶ ְדוָה ִבּ ְמקוֹמוֹ  :הָ בוּ לַ ָײ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת
עַ ִמּים ,הָ בוּ לַ ָײ כָּ בוֹד וָעֹ ז  :הָ בוּ לַ ָײ ְכּבוֹד ְשׁמו ,שׂאוּ ִמנְ חָ ה וּבֹאוּ
ְלפָ נָיוִ ,ה ְשׁתַּ חֲווּ לַ ָײ ְבּהַ ְד ַרת ק ֶֹדשׁ ִ :חילוּ ִמ ְלּפָ נָיו כָּ ל הָ אָ ֶרץ ,אַ ף
ֹאמרוּ בַ גּויִ ם יְ ָי
שמחוּ הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ תָ גֵל הָ אָ ֶרץ ,וְ י ְ
ִתּכּוֹן תֵּ בֵ ל בַּ ל ִתּמּוֹט :יִ ְ
שּׂדה וְ כָ ל אֲשֶׁ ר בּוֹ  :אָ ז יְ ַרנְּ נוּ עֲצֵ י
וּמֹלאוֹ ַיעֲֹלץ הַ ֶ
מָ לָ ְך  :יִ ְרעַ ם הַ יָּם ְ
הַ יָּעַ ר ִמ ִלּ ְפנֵי יְ יִָ ,כּי בָ א ִל ְשׁפּוֹט אֶ ת הָ אָ ֶרץ  :הוֹדוּ לַ ָײ ִכּי טוֹבִ ,כּי
הוֹשׁיעֵ נוּ אֱֹלהֵ י יִ ְשׁעֵ נוּ ,וְ קַ ְבּצֵ נוּ וְ הַ ִצּילֵ נוּ ִמן
ִ
ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ  :וְ ִא ְמרוּ
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הַ גּוֹיִ ם ְלהֹדוֹת ְלשֵׁ ם קָ ְדשֶׁ ָךְ ,ל ִה ְשׁתַּ בֵּ ַח ִבּ ְת ִהלָּ תֶ ָך  :בָּ רוְּך יְ ָי אֱֹלהֵ י
ֹאמרוּ כָ ל הָ עָ ם אָ מֵ ן וְ הַ לֵּ ל לַ ָײ:
שראֵ ל ִמן הָ עוֹלָ ם וְ עַ ד הָ עוֹלָ ם ,וַיּ ְ
יִ ָ
1
רוֹממוּ יְ ָי
ְ
הדֹם ַרגְ לָ יו  ,קָ דוֹשׁ הוּא:
רוֹממוּ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ וְ ִה ְשׁתַּ חֲווּ לַ ֲ
ְ
אֱֹלהֵ ינוּ וְ ִה ְשׁתַּ חֲווּ ְלהַ ר קָ ְדשׁוִֹ ,כּי קָ דוֹשׁ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ 2:וְ הוּא ַרחוּם
3
ַשׁ ִחית ,וְ ִה ְרבָּ ה ְלהָ ִשׁיב אַ פּוֹ וְ ל ֹא י ִָעיר כָּ ל חֲמָ תוֹ:
יְ כַ פֵּ ר עָ וֹן וְ ל ֹא י ְ
4
אַ תָּ ה יְ ָי ל ֹא ִת ְכלָ א ַרחֲמֶ יָך ִממֶּ נִּ י ,חַ ְס ְדָּך ַוא ֲִמ ְתָּך תָּ ִמיד יִ ְצּרוּנִ י:
אֹלהים עַ ל
ִ
זְ כֹר ַרחֲמֶ יָך יְ ָי ַוחֲסָ ֶדיָךִ ,כּי מֵ עוֹלָ ם הֵ מָּ הְ 5:תּנוּ עֹ ז לֵ
שראֵ ל,
ֱֹלהים ִמ ִמּ ְק ָדּשֶׁ יָך .אֵ ל יִ ָ
נוֹרא א ִ
אוָתו ,וְ עֻ זּוֹ בַּ ְשּׁחָ ִקיםָ :
שראֵ ל ַגּ ֲ
יִ ָ
ֱֹלהים 6:אֵ ל נְ קָ מוֹת יְ ָי ,אֵ ל
הוּא נוֹתֵ ן עֹ ז וְ תַ עֲצֻ מוֹת לָ עָ ם ,בָּ רוְּך א ִ
יע ִ :הנָּשֵׂ א שׁפֵ ט הָ אָ ֶרץ הָ שֵׁ ב גְּ מוּל עַ ל גּ ִֵאים 7:לַ ָײ
הוֹפ ַ
ִ
נְ קָ מוֹת
הַ יְ שׁוּעָ ה ,עַ ל עַ ְמָּך ִב ְרכָ תֶ ָך סֶּ לָ ה 8:יְ ָי ְצבָ אוֹת ִעמָּ נוִּ ,משׂגָּב לָ נוּ אֱלהֵ י
הוֹשׁיעָ ה ,הַ מֶּ לֶ ְך
ִ
עקֹב סֶ לָ ה 9:יְ ָי ְצבָ אוֹת ,אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם בֹּטֵ ַח בָּ ְך 10:יְ ָי
ַי ֲ
11
וּרעֵ ם
הוֹשׁיעָ ה אֶ ת עַ מֶּ ָך וּבָ ֵרְך אֶ ת ַנחֲלָ תֶ ָךְ ,
ִ
ענֵנוּ ְביוֹם קָ ְראֵ נוּ:
ַי ֲ
וְ ַנשֹּאֵ ם עַ ד הָ עוֹלָ ם 12:נ ְַפשֵׁ נוּ ִח ְכּתָ ה לַ ָײ ,עֶ זְ ֵרנוּ וּמָ גִ נֵּנוּ הוּא ִ :כּי בוֹ
יִ שׂמַ ח ִלבֵּ נוִּ ,כּי ְבשֵׁ ם קָ ְדשׁוֹ בָ טָ ְחנוּ  :יְ ִהי חַ ְס ְדָּך יְ ָי עָ לֵ ינוּ ,כַּ אֲשֶׁ ר
Psalms 99:5
Psalms 99:9
Psalms 78:38
Psalms 40:12
Psalms 25:6
Psalms 68:35-36
Psalms 94:1-2
Psalms 3:9
Psalms 46:8
Psalms 84:13
Psalms 2:10
Psalms 28:9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ֶשׁעֲָך ִתּתֶּ ן לָ נוּ 14:קוּמָ ה עֶ זְ ָרתָ ה לָ נוּ,
יִ חַ ְלנוּ לָ ְך 13:הַ ְראֵ נוּ יְ ָי חַ ְס ֶדָּך ,וְ י ְ
וּפ ֵדנוּ ְלמַ עַ ן חַ ְס ֶדָּך 15:אָ נ ִֹכי יְ ָי אֱֹלהֶ יָך הַ מַּ עַ ְלָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם,
ְ
הַ ְרחֶ ב ִפּיָך ַואֲמַ ְלאֵ הוּ 16:אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֶׁ כָּ כָ ה־־לּוֹ ,אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֶׁ ָײ
ירה לַ ָײ ִכּי
אֱֹלהָ יוַ 17:ואֲנִ י ְבּחַ ְס ְדָּך בָ טַ ְח ִתּי ָיגֵל ִל ִבּי ִבּישׁוּעָ תֶ ָך ,אָ ִשׁ ָ
18
גָמַ ל עָ לָ י:

ִמזְ מוֹר

Psalm 30

ֲרוֹמ ְמָך יְ ָי ִכּי ִד ִלּיתָ נִ י  ,וְ ל ֹא
חנֻכַּ ת הַ בַּ יִ ת ְל ָדוִ ד :א ִ
ִשׁיר ֲ

שׂמַּ ְחתָּ אֹיְ בַ י ִלי  :יְ ָי אֱֹלהָ יִ ,שׁוּ ְַע ִתּי אֵ לֶ יָך ו ִַתּ ְרפָּ אֵ נִ י  :יְ ָי הֶ ע ֱִליתָ ִמן
ידיו ,וְ הוֹדוּ ְלזֵכֶ ר
ְשׁאוֹל נ ְַפ ִשׁיִ ,חיִּ יתַ נִ י ִמיּ ְָר ִדי בוֹר  :ז ְַמּרוּ לַ ָײ ח ֲִס ָ
קָ ְדשׁו ִ :כּי ֶרגַע ְבּאַ פּוֹ  ,חַ יִּ ים ִבּ ְרצוֹנוֹ ,בָּ עֶ ֶרב י ִָלין בֶּ ִכי  ,וְ לַ בֹּקֶ ר ִרנָּה:
ַואֲנִ י אָ מַ ְר ִתּי ְבשַׁ ְלוִ י ,בַּ ל אֶ מּוֹט ְלעוֹלָ ם  :יְ ָי ִבּ ְרצוֹנְ ָך הֶ עֱמַ ְדתָּ ה
דנָי
א ֹ
יתי נִ ְבהָ ל  :אֵ לֶ יָך יְ ָי אֶ ְק ָרא  ,וְ אֶ ל ֲ
ְלהַ ְר ִרי עֹ זִ ,ה ְסתַּ ְרתָּ פָ נֶיָך הָ יִ ִ
היַגִּ יד
ֲיוֹדָך עָ פָ ר ֲ
אֶ ְתחַ נָּן  :מַ ה בֶּ צַ ע ְבּ ָד ִמי ְבּ ִר ְד ִתּי אֶ ל שַׁ חַ ת ,ה ְ
היֵה עֹ זֵר ִלי  :הָ פַ ְכתָּ ִמ ְס ְפּ ִדי ְלמָ חוֹל ִלי,
א ֲִמתֶּ ָך ְ :שׁמַ ע יְ ָי וְ חָ נֵּנִ י ,יְ ָי ֱ
שׂקּי ו ְַתּאַ זְּ ֵרנִ י ִשׂ ְמחָ הְ :למַ עַ ן יְ זַמֶּ ְרָך כָ בוד וְ ל ֹא יִ דֹּם ,יְ ָי אֱֹלהַ י
ִ
ִפּתַּ ְחתָּ
אוֹדךָּ :
ֶ
ְלעוֹלָ ם
"יְ ִהי ְכבוֹד" Stand while reciting until

יְ ָי מֶ לֶ ְך ,יְ ָי מָ לָ ְך ,יְ ָי יִ ְמֹלְך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד
יְ ָי מֶ לֶ ְך ,יְ ָי מָ לָ ְך ,יְ ָי יִ ְמֹלְך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד
Psalms 33:20-22
Psalms 85:8
Psalms 44:27
Psalms 81:11
Psalms 144:15
Psalms 13:6
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13
14
15
16
17
18

וּשׁמוֹ
וְ הָ יָה יְ ָי ְלמֶ לֶ ְך עַ ל כָּ ל הָ אָ ֶרץ בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה יְ ָי אֶ חָ ד ְ
אֶ חָ ד:

19

הוֹשׁיעֵ נוּ
ִ

יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ ,וְ קַ ְבּצֵ נוּ ִמן הַ גּוֹיִ ם ְלהוֹדוֹת ְלשֵׁ ם קָ ְדשֶׁ ָך

ְל ִה ְשׁתַּ בֵּ ַח ִבּ ְת ִהלָּ תֶ ָך  :בָּ רוְּך יְ ָי אֱֹלהֵ י יִ ָ
שראֵ ל ִמן הָ עוֹלָ ם וְ עַ ד
הָ עוֹלָ ם וְ אָ מַ ר כָּ ל הָ עָ ם אָ מֵ ן  .הַ ְללוּיָהּ 20:כֹּל הַ נְּ שָׁ מָ ה ְתּהַ לֵּ ל יָהּ
21
הַ ְללוּיָהּ:

לַ ְמנַצֵּ ַח

Psalm 67

ֱֹלהים יְ חָ נֵּנוּ וִ יבָ ְרכֵ נוּ ,יָאֵ ר פָּ נָיו
ִבּנְ גִ ינֹתִ ,מזְ מוֹר ִשׁיר :א ִ

ִאתָּ נוּ סֶ לָ ה :לָ ַדעַ ת בָּ אָ ֶרץ ַדּ ְרכֶּ ָךְ ,בּכָ ל גּוֹיִ ם יְ שׁוּעָ תֶ ָך :יוֹדוָּך עַ ִמּים
ירנְּ נוְּ ,לאֻ ִמּיםִ ,כּי ִת ְשׁפֹּט עַ ִמּים
ֱֹלהים ,יוֹדוָּך עַ ִמּים כֻּ לָּ ם :יִ ְשׂ ְמחוּ וִ ַ
א ִ
ִמישֹׁרְ ,
ֱֹלהים ,יוֹדוָּך
וּלאֻ ִמּים בָּ אָ ֶרץ תַּ נְ חֵ ם סֶ לָ ה :יוֹדוָּך עַ ִמּים א ִ
ֱֹלהים אֱֹלהֵ ינוּ :יְ בָ ְרכֵ נוּ
עַ ִמּים כֻּ לָּ ם :אֶ ֶרץ נ ְָתנָה יְ בוּלָ הּ .יְ בָ ְרכֵ נוּ ,א ִ
ֱֹלהים ,וְ יִ ְ
א ִ
יראוּ אוֹתוֹ כָּ ל אַ ְפסֵ י אָ ֶרץ:

ְלשֵׁ ם

וּשׁ ִכינְ תֵּ הּ ְל ַיח ֲָדא שֵׁ ם י"ה בו"ה
יִ חוּד קֻ ְדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא ְ

חוּדא ְשׁ ִלים ְבּשֵׁ ם כָּ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל:
ְבּיִ ָ

בָּ רוְּך שֶׁ אָ מַ ר

וְ הָ יָה הָ עוֹלָ ם :בָּ רוְּך הוּא ,בָּ רוְּך אוֹמֵ ר וְ עוֹשֶׂ ה,

אשׁית ,בָּ רוְּך ְמ ַרחֵ ם עַ ל הָ אָ ֶרץ,
וּמקַ יֵּם ,בָּ רוְּך עוֹשֶׂ ה ְב ֵר ִ
בָּ רוְּך גּוֹזֵר ְ
יראָ יו ,בָּ רוְּך
בָּ רוְּך ְמ ַרחֵ ם עַ ל הַ ְבּ ִריּוֹת ,בָּ רוְּך ְמשַׁ לֵּ ם שָׂ כָ ר טוֹב ִל ֵ
פּוֹדה וּמַ ִצּיל ,בָּ רוְּך ְשׁמוֹ .בָּ רוְּך אַ תָּ ה
ֶ
חַ י לָ עַ ד וְ קַ יָּם לָ נֶצַ ח ,בָּ רוְּך
19 Zechariah 14:9
20 Psalms 106:47-48
21 Psalms 150:6
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יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ מֶ לֶ ְך הָ עוֹלָ ם ,הָ אֵ ל ,אָ ב הָ ַרחֲמָ ן ,הַ ְמהֻ לָּ ל ְבּפֶ ה עַ מּוֹ,
וּמפֹאָ ר ִבּ ְלשׁוֹן ח ֲִס ָ
ְמשֻׁ בָּ ח ְ
ירי ָדוִ ד עַ ְב ֶדָּך .נְ הַ לֶּ ְלָך
וּב ִשׁ ֵ
ידיו ַועֲבָ ָדיוְ ,
יכָך
וּבזְ ִמירוֹת .וּנְ ג ֶַדּ ְלָך וּנְ שַׁ בֵּ חֲָך וּנְ פָ אֶ ְרָך ,וְ נ ְַמ ִל ְ
יְ ָי אֱלהֵ ינוּ ִבּ ְשׁבָ חוֹת ִ
וְ נַזְ ִכּיר ִשׁ ְמָך מַ ְלכֵּ נוּ אֱלהֵ ינוּ ,י ִָחיד ,חֵ י הָ עוֹלָ ִמים מֶ לֶ ְךְ .משֻׁ בָּ ח
וּמפֹאָ ר ע ֲֵדי עַ ד ְשׁמוֹ הַ גָּדוֹל :בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי ,מֶ לֶ ְך ְמהֻ לָּ ל
ְ
בַּ ִתּ ְשׁבָּ חוֹת:
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

ִמזְ מוֹר

תוֹדה :הָ ִריעוּ לַ ָײ ,כָּ ל-הָ אָ ֶרץִ :ע ְבדוּ אֶ ת יְ ָי ְבּ ִשׂ ְמחָ ה;
ְל ָ

בֹּאוּ ְלפָ נָיו ִבּ ְר ָננָהְ :דּעוּ ִכּי יְ ָי הוּא א ִ
אנ ְַחנוּ,
ֱֹלהים ,הוּא עָ שָׂ נוּ ,וְ לוֹ ֲ
תוֹדה ,חֲצֵ רֹתָ יו ִבּ ְת ִהלָּ ה ,הוֹדוּ לוֹ
עַ מּוֹ ,וְ צ ֹאן מַ ְר ִעיתוֹ :בֹּאוּ ְשׁעָ ָריו ְבּ ָ
בָּ ְרכוּ ְשׁמוִֹ .כּי טוֹב יְ יְָ ,לעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ ,וְ עַ ד דֹּר ָודֹר ,אֱמוּנָתוֹ:

יְ ִהי

ְכבוֹד יְ ָי ְלעוֹלָ ם ,יִ ְשׂמַ ח יְ ָי ְבּמַ עֲשָׂ יו:

22

יְ ִהי שֵׁ ם יְ ָי ְמב ָֹרְך,

מֵ עַ תָּ ה וְ עַ ד עוֹלָ םִ :מ ִמּזְ ַרח שֶׁ מֶ שׁ עַ ד ְמבוֹאוֹ ְמהֻ לָּ ל שֵׁ ם יְ יָָ :רם עַ ל
כָּ ל גּוֹיִ ם ,יְ יָ ,עַ ל הַ שָּׁ מַ יִ ם ְכּבוֹדוֹ 23:יְ ָי ִשׁ ְמָך ְלעוֹלָ ם ,יְ ָי זִ ְכ ְרָך ְלדֹר
ָודֹר 24:יְ ָי בַּ שָּׁ מַ יִ ם הֵ ִכין ִכּ ְסאוֹ ,וּמַ ְלכוּתוֹ בַּ כֹּל מָ שָׁ לָ ה 25:יִ ְשׂ ְמחוּ
ֹאמרוּ בַ גּוֹיִ ם יְ ָי מָ לָ ְך 26:יְ ָי מֶ לֶ ְך יְ ָי מָ לָ ְך ,יְ ָי
הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ תָ גֵל הָ אָ ֶרץ ,וְ י ְ
יִ ְמֹלְך ְלעֹ לָ ם וָעֶ ד :יְ ָי מֶ לֶ ְך עוֹלָ ם וָעֶ ד ,אָ ְבדוּ גוֹיִ ם מֵ אַ ְרצוֹ 27 :יְ ָי
Psalms 104:31
Psalms 113:2-4
Psalms 135:13
Psalms 103:19
1 Chronicles 16:31
Psalms 10:16
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22
23
24
25
26
27

הֵ ִפיר עֲצַ ת גּוֹיִ ם ,הֵ נִ יא מַ ְח ְשׁבוֹת עַ ִמּיםַ 28:רבּוֹת מַ חֲשָׁ בוֹת ְבּלֶ ב ִאישׁ,
ַועֲצַ ת יְ ָי ִהיא תָ קוּם 29:עֲצַ ת יְ ָי ְלעוֹלָ ם תַּ עֲמוֹד ,מַ ְח ְשׁבוֹת ִלבּוֹ ְלדֹר
עמֹדִ 31:כּי בָ חַ ר יְ ָי ְבּ ִציּוֹןִ ,אוָּהּ
ָודֹרִ 30:כּי הוּא אָ מַ ר ַויּ ִֶהי ,הוּא ִצוָּה ַו ַיּ ֲ
עקֹב בָּ חַ ר לוֹ יָהּ ,יִ ש ָֹראֵ ל ִל ְסגֻלָּ תוִֹ 33:כּי ,ל ֹא יִ טּשׁ
ְלמוֹשָׁ ב לוִֹ 32:כּי ַי ֲ
ַשׁ ִחית,
עזֹב 34:וְ הוּא ַרחוּם יְ כַ פֵּ ר עָ וֹן וְ ל ֹא י ְ
יְ ָי עַ מּוֹ ,וְ ַנחֲלָ תוֹ ל ֹא ַי ֲ
הושׁיעָ ה ,הַ מֶּ לֶ ְך
ִ
וְ ִה ְרבָּ ה ְלהָ ִשׁיב אַ פּוֹ ,וְ ל ֹא י ִָעיר כָּ ל חֲמָ תוֹ 35:יְ ָי
36
ענֵנוּ ְביוֹם קָ ְראֵ נוּ:
ַי ֲ

אַ ְשׁ ֵרי

יוֹשׁבֵ י בֵ יתֶ ָך ,עוֹד יְ הַ ְללוָּך סֶּ לָ ה:
ְ

אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֶׁ יְ ָי אֱֹלהָ יו:

37

אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֶׁ כָּ כָ ה לּוֹ,

38

ְתּ ִהלָּ ה ְל ָדוִ ד,
רוֹמ ְמָך אֱֹלהַ י הַ מֶּ לֶ ְךַ ,ואֲבָ ְרכָ ה ִשׁ ְמָך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד:
א ִ
ֲ
ְבּכָ ל יוֹם אֲבָ ְרכֶ ךָּ ַ ,ואֲהַ ְללָ ה ִשׁ ְמָך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד:
וּמהֻ לָּ ל ְמאֹד ,וְ ִלגְ ֻדלָּ תוֹ אֵ ין חֵ קֶ ר:
ָגּדוֹל יְ ָי ְ
דּוֹר ְלדוֹר יְ שַׁ בַּ ח מַ עֲשֶׂ יָך .וּגְ בוּרתֶ יָך יַגִּ ידוּ:
הוֹדָך ,וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְלאתֶ יָך אָ ִשׂיחָ ה:
ֶ
ה ַדר ְכּבוֹד
ֲ
נוֹראתֶ יָך י ֹאמֵ רוּ ,וּגְ ֻדלָּ ְתָך אֲסַ ְפּ ֶרנָּה:
ֶועֱזוּז ְ
Psalms 33:10
Proverbs 19:21
Psalms 33:11
Psalms 33:9
Psalms 132:13
Psalms 135:4
Psalms 94:14
Psalms 78:38
Psalms 20:10
Psalm 84:5
Psalms 144:15
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

טוּבָך י ִַבּיעוּ ,וְ ִצ ְדקָ ְתָך יְ ַרנֵּנוּ:
ְ
ֵזכֶ ר ַרב
חַ נּוּן וְ ַרחוּם יְ יָ ,אֶ ֶרְך אַ פַּ יִ ם וּגְ ָדל חָ סֶ ד:
טוֹב יְ ָי לַ כּל ,וְ ַרחֲמָ יו עַ ל כָּ ל מַ עֲשיו:
ידיָך יְ בָ ְרכוּכָ ה:
יוֹדוָּך יְ ָי כָּ ל מַ עֲשֶׂ יָךַ ,וח ֲִס ֶ
בוּר ְתָך יְ ַדבֵּ רוּ:
כוּתָך יאמֵ רוּ ,וּגְ ָ
ְכּבוֹד מַ ְל ְ
יע ִל ְבנֵי הָ אָ ָדם גְּ בוּרֹתָ יוְ ,
הוֹד ַ
ְל ִ
וּכבוֹד ה ֲַדר מַ ְלכוּתוֹ:
כוּתָך ,מַ ְלכוּת כָּ ל עוֹלָ ִמים ,וּמֶ ְמשַׁ ְל ְתָּך ְבּכָ ל דּוֹר ָודֹר:
מַ ְל ְ
סוֹמֵ ְך יְ ָי ְלכָ ל הַ ְ
פוּפים:
נּפ ִלים ,וְ זוֹקֵ ף ְלכָ ל הַ ְכּ ִ
עֵ ינֵי כֹל אֵ לֶ יָך יְ שַׂ בֵּ רוּ ,וְ אַ תָּ ה נותֵ ן לָ הֶ ם אֶ ת
One should concentrate
אָ ְכלָ ם ְבּ ִעתּוֹ:
while while reciting the
. It is customaryפּוֹתֵ ַח line
פּוֹתֵ ַח אֶ ת י ֶָדָך ,וּמַ ְשׂ ִבּ ַ
יע ְלכָ ל חַ י ָרצוֹן:
to touch the tefillin on the
arm while saying the first
צַ ִדּיק יְ ָי ְבּכָ ל ְדּ ָרכָ יו ,וְ חָ ִסיד ְבּכָ ל מַ עֲשָׂ יו:
half of the verse, and
קָ רוֹב יְ ָי ְלכָ ל ְ
קראָ יוְ ,לכֹל אֲשֶׁ ר יִ ְק ָ
ראֻ הוּ בֶ אֱמֶ תtefillin on the head when :
saying the second
יוֹשׁיעֵ ם:
ְרצוֹן יְ ֵראָ יו ַיעֲשֶׂ ה ,וְ אֶ ת שַׁ וְ עָ תָ ם יִ ְשׁמַ ע וְ ִ
ַשׁ ִמיד:
שׁוֹמֵ ר יְ ָי אֶ ת כָּ ל ֹאהֲבָ יו ,וְ אֵ ת כָּ ל הָ ְרשָׁ ִעים י ְ
39
ְתּ ִהלַּ ת יְ ָי יְ ַדבֶּ ר ִפּי ,וִ יבָ ֵרְך כָּ ל בָּ שָׂ ר שֵׁ ם קָ ְדשׁוֹ ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד:
40
אנ ְַחנוּ נְ בָ ֵרְך יָהּ ,מֵ עַ תָּ ה וְ עַ ד עוֹלָ ם ,הַ ְללוּיָהּ:
ַו ֲ
Psalm 146

אז ְַמּ ָרה לֵ אֹלהַ י
ללוּיָהּ ,הַ ְל ִלי נ ְַפ ִשׁי אֶ ת יְ יָ :אֲהַ ְללָ ה יְ ָי ְבּחַ יָּיֲ ,
הַ ְ

ְבּ ִ
יביםְ ,בּבֶ ן אָ ָדם שֶׁ אֵ ין לוֹ ְתשׁוּעָ ה :תֵּ צֵ א
עוֹדי :אַ ל ִתּ ְב ְטחוּ ִבנְ ִד ִ
עקֹב
תּנֹתָ יו :אַ ְשׁ ֵרי שֶׁ אֵ ל ַי ֲ
רוּחוֹ יָשֻׁ ב ְלאַ ְדמָ תוּ ,בַּ יּוֹם הַ הוּא אָ ְבדוּ עֶ ְשׁ ֹ
39 Psalms 145
40 Psalms 115:18
-8-

שה שָׁ מַ יִ ם וָאָ ֶרץ ,אֶ ת הַ יָּם וְ אֶ ת כָּ ל
שברוֹ עַ ל יְ ָי אֱֹלהָ יו :עֹ ֶ ֹ
ְ
ְבּעֶ זְ רוֹ,
ֲשׁוּקים ,נתֵ ן לֶ חֶ ם
אֲשֶׁ ר בָּ ם ,הַ שֹּׁמֵ ר אֱמֶ ת ְלעוֹלָ ם :עֹ שֶׁ ה ִמ ְשׁפָּ ט לַ ע ִ
פוּפים ,יְ ָי
ֲסוּרים :יְ ָי פֹּקֵ ַח ִעוְ ִרים ,יְ ָי זוֹקֵ ף ְכּ ִ
לָ ְרעֵ ִבים ,יְ ָי מַ ִתּיר א ִ
יקים :יְ ָי שֹׁמֵ ר אֶ ת גּ ִֵרים ,יָתוֹם וְ אַ ְלמָ נָה יְ ֵ
אֹהֵ ב צַ ִדּ ִ
עוֹדד ,וְ ֶד ֶרְך
ְרשָׁ ִעים יְ עַ וֵּת :יִ ְמֹלְך יְ ָי ְלעוֹלָ ם ,אֱֹלהַ יִ ְך ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹר הַ ְללוּיָהּ:
Psalm 147

ללוּיָהִּ ,כּי טוֹב ז ְַמּ ָרה אֱֹלהֵ ינוִּ ,כּי נ ִָעים נָאוָה ְת ִהלָּ ה :בּוֹנֵה
הַ ְ

וּמחַ בֵּ שׁ
בוּרי לֵ בְ ,
שׂראֵ ל יְ כַ נֵּס :הָ רוֹפֵ א ִל ְשׁ ֵ
יְ רוּשָׁ לַ יִ ם יְ יָ ,נִ ְדחֵ י יִ ָ
ְלעַ ְצּבוֹתָ ם :מונֶה ִמ ְספָּ ר לַ כּוֹכָ ִביםְ ,לכֻ לָּ ם שֵׁ מוֹת יִ ְק ָרא :גָּדוֹל
ענָוִ ים יְ יָ ,מַ ְשׁ ִפּיל
עוֹדד ֲ
אֲדוֹנֵינוּ וְ ַרב כּ ַֹחִ ,ל ְתבוּנָתוֹ אֵ ין ִמ ְספָּ רְ :מ ֵ
תוֹדה ,ז ְַמּרוּ לֵ אֹלהֵ ינוּ ְב ִכנּוֹר :הַ ְמכַ סֶּ ה
ְרשָׁ ִעים ע ֲֵדי אָ ֶרץ :עֱנוּ לַ ָײ ְבּ ָ
שָׁ מַ יִ ם ְבּעָ ִבים ,הַ מֵּ ִכין לָ אָ ֶרץ מָ טָ ר ,הַ מַּ ְצ ִמ ַ
יח הָ ִרים חָ ִציר :נוֹתֵ ן
בוּרת הַ סּוּס י ְֶחפָּ ץ,
ִל ְבהֵ מָ ה לַ ְחמָ הִּ ,ל ְבנֵי עֹ ֵרב אֲשֶׁ ר יִ ְק ָראוּ :ל ֹא ִבגְ ַ
ֲלים ְלחַ ְסדּוֹ:
ל ֹא ְבשׁוֹקֵ י הָ ִאישׁ יִ ְרצֶ ה :רוֹצֶ ה יְ ָי אֶ ת יְ ֵראָ יו ,אֶ ת הַ ְמ ַיח ִ
שַׁ ְבּ ִחי יְ רוּשָׁ לַ יִ ם אֶ ת יְ יָ ,הַ ְל ִלי אֱֹלהַ יִ ְך ִציּוֹןִ :כּי ִחזַּק ְבּ ִריחֵ י ְשׁעָ ָריִ ְך,
ַשׂ ִבּיעֵ ְך:
בֵּ ַרְך בָּ נַיִ ְך ְבּ ִק ְרבֵּ ְך :הַ שָּׂ ם גְּ בוּלֵ ְך שָׁ לוֹם ,חֵ לֶ ב ִח ִטּים י ְ
השֹּלֵ ַח ִא ְמ ָרתוֹ אָ ֶרץ ,עַ ד ְמהֵ ָרה יָרוּץ ְדּבָ רוֹ :הַ נֹּתֵ ן שֶׁ לֶ ג כַּ צָּ מֶ ר,
ַֹ
ְכּפוֹר כָּ אֵ פֶ ר יְ פַ זֵּר :מַ ְשׁ ִליְך קַ ְרחוֹ ְכ ִפ ִתּיםִ ,ל ְפנֵי קָ ָרתוֹ ִמי ַי ֲ
עמֹד:
עקֹב,
יִ ְשׁלַ ח ְדּבָ רו וְ י ְַמסֵ ם ,יַשֵּׁ ב רוּחוֹ יִ זְּ לוּ מָ יִ ם :מַ גִּ יד ְדּבָ ָריו ְל ַי ֲ
וּמ ְשׁפָּ ִטים בַּ ל
וּמ ְשׁפָּ טָ יו ְליִ ְשׂ ָראֵ ל :ל ֹא עָ שֹה כֵ ן ְלכָ ל גּוֹיִ ,
חֻ קָּ יו ִ
יְ ָדעוּם .הַ ְללוּיָהּ:
Psalm 148

רוֹמים :הַ ְללוּהוּ
ללוּיָהּ ,הַ ְללוּ אֶ ת יְ ָי ִמן הַ שָּׁ מַ יִ ם ,הַ ְללוּהוּ בַּ ְמּ ִ
ֹהַ ְ
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כָּ ל מַ ְלאָ כָ יו ,הַ ְללוּהוּ כָּ ל ְצבָ אָ יו :הַ ְללוּהוּ שֶׁ מֶ שׁ וְ י ֵָר ַח ,הַ ְללוּהוּ כָּ ל
ְ
כּוֹכבֵ י אוֹר :הַ ְללוּהוּ ְשׁמֵ י הַ שָּׁ מָ יִ םֹ ,וְ הַ מַּ יִ ם אֲשֶׁ ר מֵ עַ ל הַ שָּׁ מָ יִ ם:
ידם לָ עַ ד ְלעולָ ם ,חָ ק
יְ הַ ְללוּ אֶ ת שֵׁ ם יְ יִָ ,כּי הוּא ִצוָּה וְ נִ ְב ָראוַּ :ו ַיּע ֲִמ ֵ
נָתַ ן וְ ל ֹא ַיעֲבוֹר :הַ ְללוּ אֶ ת יְ ָי ִמן הָ אָ ֶרץ ,תַּ נִּ ינִ ים וְ כָ ל ְתּהֹמוֹת :אֵ שׁ
ַ
וּבָ ָרד ,שֶׁ לֶ ג וְ ִקיטוֹר,
שה ְדבָ רוֹ :הֶ הָ ִרים וְ כָ ל גְ בָ עוֹת,
רוּח ְסעָ ָרה עֹ ָ ֹ
עֵ ץ ְפּ ִרי וְ כָ ל א ֲָרזִ ים :הַ חַ יָּה וְ כָ ל ְבּהֵ מָ הֶ ,רמֶ שׂ וְ ִצפּוֹר כָּ נָף :מַ ְלכֵ י
אֶ ֶרץ וְ כָ ל ְלאֻ ִמּים ,שָׂ ִרים וְ כָ ל שׁ ְֹפטֵ י אָ ֶרץ :בַּ ִ
חוּרים וְ גַם ְבּתוּלוֹת,
זְ קֵ נִ ים ִעם נְ עָ ִרים :יְ הַ ְללוּ אֶ ת שֵׁ ם יְ ָי ִכּי נִ שׂגָּב ְשׁמוֹ ְלבַ דּוֹ ,הוֹדוֹ עַ ל
ידיוִ ,ל ְבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
אֶ ֶרץ וְ שָׁ מָ יִ םַ :ויּ ֶָרם קֶ ֶרן ְלעַ מּוְֹ ,תּ ִהלָּ ה ְלכָ ל ח ֲִס ָ
עַ ם ְקרֹבוֹ הַ ְללוּיָהּ:
Psalm 149

ידים :יִ ְשׂמַ ח
ללוּיָהִּ ,שׁירוּ לַ ָײ ִשׁיר חָ ָדשְׁ ,תּ ִהלָּ תוֹ ִבּ ְקהַ ל ח ֲִס ִ
הַ ְ

יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּעֹ ָ ֹ
שיוְ ,בּנֵי ִציּוֹן יָגִ ילוּ ְבמַ ְלכָּ ם :יְ הַ ְללוּ ְשׁמוֹ ְבמָ חוֹלְ ,בּתֹף
ענָוִ ים ִבּישׁוּעָ ה :י ְַע ְלזוּ
וְ ִכנּוֹר יְ ז ְַמּרוּ לוִֹ :כּי רוֹצֶ ה יְ ָי ְבּעַ מּוֹ ,יְ פָ אֵ ר ֲ
ְ
ידים ְבּכָ בוֹד ,יְ ַרנְּ נוּ עַ ל ִמ ְשׁ ְכּבוֹתָ ם:
ח ֲִס ִ
רוֹממוֹת אֵ ל ִבּגְ רוֹנָם ,וְ חֶ ֶרב
ש וֹת נְ קָ מָ ה בַ גּויִ ם ,תּוֹכֵ חוֹת בַּ ְלאֻ ִמּים :לֶ ְאסֹר
ע ֹ
יפיּות ְבּי ָָדם :לַ ֲ
ִפּ ִ
ש וֹת בָּ הֶ ם ִמ ְשׁפָּ ט
ע ֹ
מַ ְלכֵ יהֶ ם ְבּזִ ִקּים ,וְ נִ ְכ ְבּ ֵדיהֶ ם ְבּכַ ְבלֵ י בַ ְרזֶל :לַ ֲ
ידיו ,הַ ְללוּיָהּ:
כָּ תוּב ,הָ ָדר הוּא ְלכָ ל ח ֲִס ָ

Psalm 150

יע עֻ זּו :הַ ְללוּהוּ
ללוּיָהּ ,הַ ְללוּ אֵ ל ְבּקָ ְדשׁוֹ ,הַ ְללוּהוּ ִבּ ְר ִק ַ
הַ ְ
ִבּגְ בוּרתָ יו .הַ ְללוּהוּ ְכּרֹב גּ ְֻדלוֹ :הַ ְללוּהוּ ְבּתֵ קַ ע שׁוֹפָ ר ,הַ ְללוּהוּ
ְבּנֵבֶ ל וְ ִכנּוֹר :הַ ְללוּהוּ ְבּתֹף וּמָ חוֹל ,הַ ְללוּהוּ ְבּ ִמנִּ ים וְ עֻ גָב :הַ ְללוּהוּ
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ְבּ ִצ ְל ְצלֵ י שָׁ מַ ע ,הַ ְללוּהוּ ְבּ ִצ ְל ְצלֵ י ְתרוּעָ ה :כֹּל הַ נְּ שָׁ מָ ה ְתּהַ לֵּ ל יָהּ
הַ ְללוּיָהּ :כֹּל הַ נְּ שָׁ מָ ה ְתּהַ לֵּ ל יָהּ הַ ְללוּיָהּ:

בָּ רוְּך

יְ ָי ְלעוֹלָ ם אָ מֵ ן וְ אָ מֵ ן:

41

בָּ רוְּך יְ ָי ִמ ִצּיּוֹן שֹׁכֵ ן יְ רוּשָׁ לָ יִ ם

ֱלהים אֱלהֵ י יִ ְֹש ָראֵ ל ,עֹ שֵׂ ה נִ ְפלָ אוֹת ְלבַ דּוֹ:
הַ ְללוּיָהּ 42:בָּ רוְּך יְ ָי א ִ
וּבָ רוְּך שֵׁ ם ְכּבוֹדוֹ ְלעוֹלָ ם ,וְ יִ מָּ לֵ א ְכבוֹדוֹ אֶ ת כָּ ל הָ אָ ֶרץ ,אָ מֵ ן
43
וְ אָ מֵ ן:
" until after the saying theוַיְ בָ ֶרְך ָדּוִ יד" It is necessary for one to stand from this blessing of
", however it is generally customary to remain standing untilאַ תָּ ה הוּא יְ ָי הָ א ִ
ֱֹלהים" verse
"בָּ ְרכוּ" after the Barchu
1 Chronicles 29:10-13

וַיְ בָ ֶרְך

ָדּוִ יד אֶ ת יְ ָי ְלעֵ ינֵי כָּ ל הַ קָּ הָ ל וַיּאֹמֶ ר ָדּוִ יד ,בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי

בוּרה,
אֱלהֵ י יִ ְֹש ָראֵ ל אָ ִבינוּ ,מֵ עוֹלָ ם וְ עַ ד עוֹלָ םְ :לָך יְ ָי הַ גְּ ֻדלָּ ה ,וְ הַ גְּ ָ
וְ הַ ִתּ ְפאֶ ֶרת ,וְ הַ נֵּצַ ח ,וְ הַ הודִ ,כּי כֹל בַּ שָּׁ מַ יִ ם וּבָ אָ ֶרץְ :לָך יְ ָי הַ מַּ ְמלָ כָ ה
שּאְ ,לכֹל ְלר ֹאשׁ :וְ הָ עֹ שֶׁ ר וְ הַ כָּ בוֹד ִמ ְלּפָ נֶיָך ,וְ אַ תָּ ה מוֹשֵׁ ל
וְ הַ ִמּ ְת ַנ ֵ ֹ
ְ
בוּרה,
וּבי ְָדָך כּ ַֹח וּגְ ָ
ְ
בַּ כֹּל,
וּלחַ זֵּק לַ כֹּל :וְ עַ תָּ ה
וּבי ְָדָךְ ,לג ֵַדּל ְ
וּמהַ ְל ִלים ְלשֵׁ ם ִתּ ְפאַ ְרתֶּ ָך:
אנ ְַחנוּ לָ ְך ְ
מוֹדיםֲ ,
ִ
אֱֹלהֵ ינוּ

וִ יבָ ְרכוּ

Nehemiah 9:5-11

וּת ִהלָּ ה :אַ תָּ ה הוּא יְ ָי
וּמרוֹמַ ם עַ ל כָּ ל ְבּ ָרכָ ה ְ
בוֹדָך ְ
שֵׁ ם ְכּ ֶ

ְלבַ ֶדָּך ,אַ תָּ ה עָ ִֹשיתָ אֶ ת הַ שָּׁ מַ יִ ם ְשׁמֵ י הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ כָ ל ְצבָ אָ ם ,הָ אָ ֶרץ
וְ כָ ל אֲשֶׁ ר עָ לֶ יהָ  ,הַ יּ ִַמּים וְ כָ ל אֲשֶׁ ר בָּ הֶ ם ,וְ אַ תָּ ה ְמחַ יֶּה אֶ ת כֻּ לָּ ם,
41 Psalm 89:53
42 Psalms 135:21
43 Psalms 72:18-19
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ֱֹלהים אֲשֶׁ ר בָּ חַ ְרתָּ
וּצבָ א הַ שָּׁ מַ יִ ם ְלָך ִמ ְשׁתַּ חֲוִ ים :אַ תָּ ה הוּא יְ ָי הָ א ִ
ְ
ְבּאַ ְב ָרם וְ הוֹצֵ אתוֹ מֵ אוּר כַּ ְֹש ִדּים ,וְ שַ ְמתָּ ְשׁמוֹ אַ ְב ָרהָ ם :וּמָ צָ אתָ אֶ ת
ְלבָ בוֹ ֶנאֱמָ ן ְלפָ נֶיָך:

וְ כָ רוֹת

ֱמרי וְ הַ ְפּ ִרזִּ י
ִעמּוֹ הַ ְבּ ִרית לָ תֵ ת אֶ ת אֶ ֶרץ הַ ְכּ ַנעֲנִ י .הַ ִח ִתּי הָ א ִ

בוּסי וְ הַ גִּ ְרגּ ִ
ִ
וְ הַ יְ
ָשׁי לָ תֵ ת ְלז ְַרעוֹ ,וַתָּ קֶ ם אֶ ת ְדּבָ ֶריָך ִכּי צַ ִדּיק אָ תָּ ה:
וַתֵּ ֶרא אֶ ת עֳנִ י אֲבוֹתֵ ינוּ ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם ,וְ אֶ ת ַזעֲקָ תָ ם שָׁ מַ ְעתָּ עַ ל יַם סוּף:
וּבכָ ל עַ ם אַ ְרצוִֹ ,כּי
וּבכָ ל עֲבָ ָדיו ְ
וּמפ ִתים ְבּפַ ְרעֹ ה ְ
ְ
ו ִַתּתֵּ ן ֹאתֹת
י ַָד ְעתָּ ִכּי הֵ זִ ידוּ עֲלֵ יהֶ ם וַתַּ עַ ֹ
ש ְלָך שֵׁ ם ְכּהַ יּוֹם הַ זֶּה :וְ הַ יָּם בָּ קַ ְעתָּ
ִל ְפנֵיהֶ ם ַויַּעַ ְברוּ ְבתוְֹך הַ יָּם בַּ יַּבָּ שָׁ ה ,וְ אֶ ת ר ְֹדפֵ יהֶ ם ִה ְשׁלַ ְכתָּ
ִב ְמצוֹֹלת ְכּמוֹ אֶ בֶ ן ְבּמַ יִ ם עַ זִּ ים:
★ שירת הים ★
Song of The Sea

Exodus 14:30 – 15:19

וַיּוֹשַׁ ע

יְ ָי בַּ יּוֹם הַ הוּא אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמיַּד ִמ ְצ ָריִ םַ ,ויּ ְַרא יִ ְֹש ָראֵ ל אֶ ת

ִמ ְצ ַריִ ם מֵ ת עַ ל ְֹשפַ ת הַ יָּםַ :ויּ ְַרא יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ יָּד הַ גְּ דלָ ה אֲשֶׁ ר
וּבמשֶׁ ה עַ ְבדּוֹ:
יראוּ הָ עָ ם אֶ ת יְ יַָ ,ו ַיּא ֲִמינוּ בַּ ָײ ְ
שה יְ ָי ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְ
עָ ָ ֹ

ַיּאמרוּ לֵ אמֹר,
ירה הַ זּ ֹאת לַ ָײ ו ְ
וּבנֵי יִ ְֹש ָראֵ ל אֶ ת הַ ִשּׁ ָ
ָשׁיר מֹשֶׁ ה ְ
אָ ז י ִ
ירה לַ ָײ ִכּי ָגּאֹה גָּאָ ה ,סוּס וְ ר ְֹכבוֹ ָרמָ ה בַ יָּם :עָ זִּ י וְ זִ ְמ ָרת יָהּ וַיְ ִהי
אָ ִשׁ ָ
אר ְֹממֶ נְ הוּ :יְ ָי ִאישׁ ִמ ְלחָ מָ ה,
ִלי ִלישׁוּעָ ה ,זֶה אֵ ִלי וְ אַ נְ וֵהוּ אֱֹלהֵ י אָ ִבי ַו ֲ
וּמ ְבחַ ר שָׁ ִלשָׁ יו טֻ ְבּעוּ ְביַם
יְ ָי ְשׁמוֹ :מַ ְר ְכּבֹת פַּ ְרעֹ ה וְ חֵ ילוֹ י ָָרה בַ יָּםִ ,
המֹת יְ כַ ְסיֻמוּ ,י ְָרדוּ ִב ְמצוֹֹלת ְכּמוֹ אָ בֶ ן :יְ ִמינְ ָך יְ ָי נ ְֶא ָדּ ִרי
סוּףְ :תּ ֹ
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הרֹס קָ מֶ יָךְ ,תּשַׁ לַּ ח
וּברֹב גְּ אוֹנְ ָך תַּ ֲ
בַּ כּ ַֹח ,יְ ִמינְ ָך יְ ָי ִתּ ְרעַ ץ אוֹיֵבְ :
וּב ַ
ֹאכלֵ מוֹ כַּ קַּ שְׁ :
חֲרנְ ָך י ְ
רוּח אַ פֶּ יָך נֶעֶ ְרמוּ מַ יִ ם נִ ְצּבוּ ְכמוֹ נֵד נֹזְ ִלים,
המֹת ְבּלֶ ב יָם :אָ מַ ר אוֹיֵב אֶ ְרדֹּף אַ ִשּׂיג אֲחַ לֵּ ק שָׁ לָ ל,
קָ ְפאוּ ְת ֹ
ִ
ִתּ ְמלָ אֵ מוֹ נ ְַפ ִשׁי ,אָ ִריק חַ ְר ִבּי,
תּוֹרישֵׁ מוֹ י ִָדי :נָשַׁ ְפתָּ ְברוּחֲָך ִכּסָּ מוֹ יָם
יריםִ :מי כָ מֹכָ ה בָּ אֵ ִלם יְ יִָ ,מי כָּ מֹכָ ה
צָ לֲלוּ כַּ עוֹפֶ ֶרת ְבּמַ יִ ם אַ ִדּ ִ
נוֹרא ְת ִהֹלּת עֹ שֵׂ ה פֶ לֶ א :נ ִָטיתָ יְ ִמינְ ָך ִתּ ְבלָ עֵ מוֹ אָ ֶרץ:
נ ְֶא ָדּר בַּ קּ ֶֹדשָׁ ,
נ ִָחיתָ ְבחַ ְס ְדָּך עַ ם זוּ גָּאָ ְלתָּ  ,נֵהַ ְלתָּ ְבעָ זְּ ָך אֶ ל נְ וֵה קָ ְדשֶׁ ָך :שָׁ ְמעוּ
עַ ִמּים יִ ְרגָּזוּןִ ,חיל אָ חַ ז ְ
ישׁבֵ י ְפּלָ שֶׁ ת :אָ ז נִ ְבהֲלוּ אַ לּוּפֵ י אֱדוֹם ,אֵ ילֵ י
ישׁבֵ י ְכנָעַ ןִ :תּפֹּל עֲלֵ יהֶ ם אֵ ימָ תָ ה
חזֵמוֹ ָרעַ דָ ,נמֹגוּ כֹּל ְ
מוֹאָ ב י ֹא ֲ
עבֹר עַ ְמָּך יְ יָ ,עַ ד ַי ֲ
רעֲָך יִ ְדּמוּ כָּ אָ בֶ ן ,עַ ד ַי ֲ
וָפַ חַ דִ ,בּגְ דֹל זְ ֹ
עבֹר עַ ם זוּ
קָ נִ יתָ ְ :תּ ִבאֵ מוֹ וְ ִתטָּ עֵ מוֹ ְבּהַ ר ַנחֲלָ ְתָך ,מָ כוֹן ְל ִשׁ ְב ְתָּך פָּ עַ ְלתָּ יְ יָ,
דנָי כֹּנְ נוּ י ֶָדיָך :יְ ָי יִ ְמֹלְך ְלעֹ לָ ם וָעֶ ד:
א ֹ
ִמ ְקּ ָדשֲׁ .
יְ ָי יִ ְמֹלְך ְלעֹ לָ ם וָעֶ ד:
44
וּל ָֹע ְלמֵ י ָֹע ְלמַ יָּא:
יְ ָי מַ ְלכוּתֵ הּ קָ אֵ ם ְל ָֹעלַ ם ְ
וּבפָ ָרשָׁ יו בַּ יָּם ַויָּשֶׁ ב יְ ָי עֲלֵ יהֶ ם אֶ ת מֵ י
ִכּי בָ א סוּס פַּ ְרעֹ ה ְבּ ִר ְכבּוֹ ְ
הַ יָּם ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל הָ ְלכוּ בַ יַּבָּ שָׁ ה ְבּתוְֹך הַ יָּם:
יעים ְבּהַ ר ִציּוֹן ִל ְשׁפֹּט
מוֹשׁ ִ
ִ
ִכּי לַ ָײ הַ ְמּלוּכָ ה וּמוֹשֵׁ ל בַּ גּוֹיִ ם 45:וְ עָ לוּ
אֶ ת הַ ר עֵ שָׂ ו ,וְ הָ יְ תָ ה לַ ָײ הַ ְמּלוּכָ ה 46:וְ הָ יָה יְ ָי ְלמֶ לֶ ְך עַ ל כָּ ל הָ אָ ֶרץ,
47
וּשׁמוֹ אֶ חָ ד:
בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה יְ ָי אֶ חָ ד ְ
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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יִ ְשׁתַּ בַּ ח

ִשׁ ְמָך לָ עַ ד מַ ְלכֵּ נוּ ,הָ אֵ ל הַ מֶּ לֶ ְך הַ גָּדוֹל וְ הַ קָּ דוֹשׁ ,בַּ שָּׁ מַ יִ ם

וּשׁבָ חָ ה ,הַ לֵּ ל
וּבָ אָ ֶרץִ ,כּי ְלָך נָאֶ ה יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוִּ ,שׁיר ְ
בוּרהְ ,תּ ִהלָּ ה ,וְ ִת ְפאֶ ֶרתְ ,ק ֻדשָּׁ ה,
וְ זִ ְמ ָרה ,עֹ ז וּמֶ ְמשָׁ לָ ה ,נֶצַ ח ,גְּ ֻדלָּ ה וּגְ ָ
ָ
וּמַ ְלכוּתְ :בּ ָרכוֹת וְ
הוֹדאוֹתְ ,ל ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל וְ הַ קָּ דוֹשׁ ,וּמֵ עוֹלָ ם עַ ד
וּמהֻ לָּ ל בַּ ִתּ ְשׁבָּ חוֹת,
עוֹלָ ם אַ תָּ ה אֵ ל :בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,אֵ ל מֶ לֶ ְך גָּדוֹל ְ
בּוֹרא כָּ ל הַ נְּ שָׁ מוֹתִ ,רבּוֹן כָּ ל
ֵ
הוֹדאוֹת ,אֲדוֹן הַ נִּ ְפלָ אוֹת,
ָ
אֵ ל הַ
ירי זִ ְמ ָרה ,מֶ לֶ ְך י ִָחיד ,חֵ י הָ עוֹלָ ִמים:
ֲשׂים ,הַ בּוֹחֵ ר ְבּ ִשׁ ֵ
הַ מַּ ע ִ
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, Psalm 130 is
recited before the the Hatzi Kaddish:

ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת

קוֹלי
דנָי ִשׁ ְמעָ ה ְב ִ
א ֹ
אתיָך יְ ָיֲ :
ִממַּ עֲמַ ִקּים ְק ָר ִ

דנָי ִמי
א ֹ
ִתּ ְהיֶינָה אָ זְ נֶיָך קַ שֻּׁ בוֹת ְלקוֹל תַּ חֲנוּנָיִ :אם עֲוֹנוֹת ִתּ ְשׁמָ ר יָהּ ֲ
יתי יְ ָי ִקוְּ תָ ה נ ְַפ ִשׁי,
עמֹדִ :כּי ִע ְמָּך הַ ְסּ ִליחָ ה ְלמַ עַ ן ִתּוּ ֵָראִ :קוִּ ִ
ַי ֲ
ְ
דנָיִ ,משּׁ ְֹמ ִרים לַ בֹּקֶ ר
וְ ִל ְדבָ רוֹ הוֹחָ ְל ִתּי :נ ְַפ ִשׁי לַ א ֹ
שׁמ ִרים לַ ְֹבּקֶ ר:
יַחֵ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל יְ ָי ִכּי ִעם יְ ָי הַ חֶ סֶ ד ,וְ הַ ְרבֵּ ה ִעמּוֹ ְפדוּת :וְ הוּא יִ ְפ ֶדּה
אֶ ת יִ ְֹש ָראֵ לִ ,מכֹּל עֲוֹנוֹתָ יו:
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:

יִ ְתגּ ַַדּל

וְ יִ ְתקַ ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א.

)  : Congאָ מֵ ן(

ְבּעָ ְלמָ א ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּתֵ הּ

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

)  : Congאָ מֵ ן(

וּבזְ מַ ן קָ ִריב.
עגָלָ א ִ
וּבחַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בַּ ֲ
וּביוֹמֵ יכוֹן ְ
ְבּחַ יֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
) :Cong

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

)  :Congאָ מֵ ן(

ירתָ א,
ְלעֵ לָּ א ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ ָ

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

)  :Congאָ מֵ ן(

The chazzan and congregation bow as he says:

בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ָי הַ ְמב ָֹרְך:

The congregation, followed by the chazzan,
:יְ ָי ” and straitening up atבָּ רוְּך“ responds bowing as he says

בָּ רוְּך יְ ָי הַ ְמב ָֹרְך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד:
אָ מֵ ן Do not respond

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

★

ברכות קריאת שמע

★

Blessings of the Shema

בָּ רוְּך

שה
וּבוֹרא חשֶׁ ְך ,עֹ ֶ ֹ
ֵ
אַ תָּ ה יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ מֶ לֶ ְך הָ עוֹלָ ם ,יוֹצֵ ר אוֹר

וּבוֹרא אֶ ת הַ כֹּל:
ֵ
שָׁ לוֹם

 It is customary to touch theהַ מֵּ ִאיר

tefillin on the arm when
יוֹצֵ ר אוֹר saying the words
and to touch the head
ֵ
וּבוֹרא tefillin when saying
, then to kiss theחֹשֶׁ ְך
fingertips

וּבטוּבוֹ
לָ אָ ֶרץ וְ לַ ָדּ ִרים עָ לֶ יהָ ְבּ ַרח ֲִמיםְ ,

אשׁית .מָ ה ַרבּוּ
שה ְב ֵר ִ
ע ֵֹ
ְמחַ ֵדּשׁ ְבּכָ ל יוֹם תָּ ִמיד מַ ֲ
ע ֶֹ
מַ ֲ
שיָך יְ יָ ,כֻּ לָּ ם ְבּחָ ְכמָ ה עָ ִֹשיתָ  ,מָ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ
ִקנְ ָינֶָך .הַ מֶּ לֶ ְך הַ ְמרוֹמָ ם ְלבַ דּוֹ מֵ אָ ז ,הַ ְמשֻׁ בָּ ח
וְ הַ ְמפֹאָ ר וְ הַ ִמּ ְתנַשֵּׂ א ִמימוֹת עוֹלָ ם .אֱֹלהֵ י עוֹלָ ם,
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ְבּ ַרחֲמֶ יָך הָ ַר ִבּים ַרחֵ ם עָ לֵ ינוּ ,אֲדוֹן עֻ זֵּנוּ צוּר ִמ ְֹשגַּבֵּ נוּ ,מָ גֵן יִ ְשׁעֵ נוּ
ִמ ְֹשגָּב בַּ ע ֲֵדנוּ :אֵ ל בָּ רוְּך גְּ דוֹל ֵדּעָ ה ,הֵ ִכין וּפָ עַ ל ָזה ֳֵרי חַ מָּ ה ,טוֹב
דוֹשׁים,
יָצַ ר כָּ בוֹד ִל ְשׁמוְֹ ,מאוֹרוֹת נָתַ ן ְס ִביבוֹת עֻ זּוִֹ ,פּנּוֹת ְצבָ אָ יו ְק ִ
רוֹממֵ י שַׁ ַדּי ,תָּ ִמיד ְמסַ ְפּ ִריםְ ,כּבוֹד אֵ ל ְ
ְ
וּק ֻדשָּׁ תוִֹ :תּ ְתבָּ ֵרְך יְ ָי
שה
ע ֵֹ
אֱֹלהֵ ינוּ בַּ שָּׁ מַ יִ ם ִממַּ עַ ל וְ עַ ל הָ אָ ֶרץ ִמתָּ חַ ת ,עַ ל כָּ ל שֶׁ בַ ח מַ ֲ
אוֹרי אוֹר שֶׁ יָּצַ ְרתָּ יְ פָ אֲרוָּך סֶּ לָ ה:
י ֶָדיָך ,וְ עַ ל ְמ ֵ

ִתּ ְתבָּ ֵרְך

דוֹשׁים ,יִ ְשׁתַּ בַּ ח
בּוֹרא ְק ִ
ֵ
צוּרנוּ מַ ְלכֵּ נוּ וְ גוֹאֲלֵ נוּ
ֵ
לָ נֶצַ ח

עוֹמ ִדים
ְ
ִשׁ ְמָך לָ עַ ד מַ ְלכֵּ נוּ יוֹצֵ ר ְמשָׁ ְר ִתיםַ ,ואֲשֶׁ ר ְמשָׁ ְרתָ יו ,כֻּ לָּ ם
ֱֹלהים חַ יִּ ים
יעים ְבּיִ ְראָ ה יַחַ ד ְבּקוֹלִ ,דּ ְב ֵרי א ִ
ְבּרוּם עוֹלָ ם ,וּמַ ְשׁ ִמ ִ
בּוֹרים ,כֻּ לָּ ם
רוּרים ,כֻּ לָּ ם גִּ ִ
ֲהוּבים ,כֻּ לָּ ם ְבּ ִ
וּמֶ לֶ ְך עוֹלָ ם :כֻּ לָּ ם א ִ
פּוֹת ִחים
ְ
וּביִ ְראָ ה ְרצוֹן קוֹנָם .וְ כֻ לָּ ם
דוֹשׁים ,וְ כֻ לָּ ם עוֹ ִֹשים ְבּאֵ ימָ ה ְ
ְק ִ
ְ
אֶ ת ִפּיהֶ ם ִבּ ְק ֻדשָּׁ ה
וּמבָ ְר ִכים
ְ
וּבזִ ְמ ָרה,
ְ
ירה
וּבטָ ה ֳָרהְ ,בּ ִשׁ ָ
יכים:
ישׁים וּמַ ְמ ִל ִ
יצים ,וּמַ ְק ִדּ ִ
וּמפָ א ֲִרים וּמַ ע ֲִר ִ
וּמשַׁ ְבּ ִחיםְ ,
ְ

אֶ ת

נּוֹרא קָ דוֹשׁ הוּא :וְ כֻ לָּ ם
שֵׁ ם הָ אֵ ל ,הַ מֶּ לֶ ְך הַ גָּדוֹל ,הַ גִּ בּוֹר וְ הַ ָ

נוֹתנִ ים ְבּאַ הֲבָ ה ְרשׁוּת
ְמקַ ְבּ ִלים עֲלֵ יהֶ ם עֹ ל מַ ְלכוּת שָׁ מַ יִ ם זֶה ִמזֶּה ,וְ ְ
וּבנְ ִעימָ ה
רוּרה ִ
שפָ ה ְב ָ
רוּח ְבּ ָ ֹ
ַ
יוֹצ ָרם ְבּנַחַ ת
זֶה לָ זֶהְ ,להַ ְק ִדּישׁ ְל ְ
אוֹמ ִרים ְבּיִ ְראָ ה:
ְ
ְקדוֹשָׁ ה .כֻּ לָּ ם ְכּאֶ חָ ד עוֹנִ ים ְבּאֵ ימָ ה וְ

קָ דוֹשׁ | קָ דוֹשׁ קָ דוֹשׁ יְ ָי ְצבָ אוֹתְ ,מל ֹא כָ ל הָ אָ ֶרץ ְכּבוֹדוֹ:
קּדשׁ ְבּ ַרעַ שׁ גָּדוֹל ִמ ְת ַנ ְֹשּ ִאים ְלעֻ מַּ ת הַ ְֹש ָר ִפים,
וְ הָ אוֹפַ נִּ ים וְ חַ יּוֹת הַ ֶ
אוֹמ ִרים:
ְ
ְלעֻ מָּ תָ ם ְמשַׁ ְבּ ִחים וְ

בָּ רוְּך ְכּבוֹד יְ ָי ִמ ְמּקוֹמוֹ:
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לָ אֵ ל

בָּ רוְּך נְ ִעימוֹת יִ תֵּ נוּ ,לָ מֶּ לֶ ְך אֵ ל חַ י וְ קַ יָּם ,זְ ִמירוֹת יאֹמֵ רוּ

ַשׁ ִמיעוִּ ,כּי הוּא ְלבַ דּוֹ מָ רוֹם וְ קָ דוֹשׁ ,פּוֹעֵ ל גְּ בוּרוֹת,
וְ ִת ְשׁבָּ חוֹת י ְ
בּוֹרא
ֵ
יח יְ שׁוּעוֹת,
זוֹר ַע ְצ ָדקוֹת ,מַ ְצ ִמ ַ
שה ח ֲָדשׁוֹת ,בַּ עַ ל ִמ ְלחָ מוֹתֵ ,
עוֹ ֶ ֹ
נוֹרא ְת ִהלּוֹת ,אֲדוֹן הַ נִּ ְפלָ אוֹת ,הַ ְמחַ ֵדּשׁ ְבּטוּבוֹ ְבּכָ ל יוֹם
ְרפוּאוֹתָ ,
ֹליםִ ,כּי ְלעוֹלָ ם
אוֹרים גְּ ד ִ
ִ
שה
אשׁית .כָּ אָ מוּרְ ,לעֹ ֵ ֹ
שה ְב ֵר ִ
ע ֵֹ
תָּ ִמיד מַ ֲ

חַ ְסדּוֹ :בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי יוֹצֵ ר הַ ְמּאוֹרוֹת:

אַ הֲבַ ת עוֹלָ ם

)  :Congאָ מֵ ן(

אֲהַ ְבתָּ נוּ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ ,חֶ ְמלָ ה גְּ דוֹלָ ה וִ יתֵ ָרה חָ מַ ְלתָּ

עָ לֵ ינוּ .אָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ .בַּ עֲבוּר ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל וּבַ עֲבוּר אֲבוֹתֵ ינוּ שֶׁ בָּ ְטחוּ
ש וֹת ְרצוֹנְ ָך ְבּלֵ בָ ב שָׁ לֵ ם ,כֵּ ן ְתּחָ נֵּנוּ
ע ֹ
ְבָך ,ו ְַתּלַ ְמּ ֵדם חֻ קֵּ י חַ יִּ ים ,לַ ֲ
ְ
וּתלַ ְמּ ֵדנוּ .אָ ִבינוּ אָ ב הָ ַרחֲמָ ן ,הַ ְמ ַרחֵ םַ ,רחֵ ם נָא עָ לֵ ינוּ ,וְ תֵ ן ְבּ ִלבֵּ נוּ
ש וֹת,
ע ֹ
וּללַ מֵּ דִ ,ל ְשׁמֹר וְ לַ ֲ
וּלהַ ְֹש ִכּילִ ,ל ְשׁמ ַֹע ִל ְלמֹד ְ
ִבּינָה ְלהָ ִבין ְ
תּוֹרתֶ ָך ְבּאַ הֲבָ ה :וְ הָ אֵ ר עֵ ינֵינוּ
ָ
וּלקַ יֵּם אֶ ת כָּ ל ִדּ ְב ֵרי תַ ְלמוּד
ְ
ְ At this point it is customaryבּ ָ
תוֹרתֶ ָך ,וְ ַדבֵּ ק ִלבֵּ נוּ ְבּ ִמ ְצוֹתֶ יָך ,וְ יַחֵ ד ְלבָ בֵ נוּ
וּליִ ְראָ ה אֶ ת ְשׁמֶ ָך ,ול ֹא נֵבוֹשׁ וְ ל ֹא נִ כָּ לֵ ם,
ְ for one to take the twoלאַ הֲבָ ה ְ
front tzitzit into their right
hand,
then their back left
וְ ל ֹא נִ כָּ שֵׁ לְ ,לעוֹלָ ם וָעֶ דִ :כּי ְבשֵׁ ם קָ ְד ְשָׁך הַ גָּדוֹל
tzitzit, then the back right.
ִבּישׁוּעָ תֶ ָך:
נּורא בָּ טָ ְחנוּ ,נָגִ ילָ ה וְ נִ ְֹש ְמחָ ה
 Then the tzitzit are movedוְ הַ ָ
to the left hand and held
 near the heartוְ ַרחֲמֶ יָך יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ ַוחֲסָ ֶדיָך הָ ַר ִבּים אַ ל יַעַ זְ בוּנוּ
נֶצַ ח סֶ לָ ה וָעֶ ד :מַ הֵ ר וְ הָ בֵ א עָ לֵ ינוּ ְבּ ָרכָ ה וְ שָׁ לוֹם
ְמהֵ ָרהַ ,וה ִ
וּשׁבוֹר עֹ ל הַ גוֹיִ ם
ֲביאֵ נוּ ְלשָ לוֹם מֵ אַ ְרבַּ ע כַּ נְ פוֹת הָ אָ ֶרץְ ,
קוֹמ ִמיּוּת ְלאַ ְרצֵ נוִּ ,כּי אֵ ל פּוֹעֵ ל
ְ
תוֹליכֵ נוּ ְמהֵ ָרה
ִ
ָארנוּ ,וְ
מֵ עַ ל צַ וּ ֵ
יְ שׁוּעוֹת אָ תָּ ה ,וּבָ נוּ בָ חַ ְרתָּ ִמכָּ ל עַ ם וְ לָ שׁוֹן ,וְ קֵ ַר ְבתָּ נוּ מַ ְלכֵּ נוּ ְל ִשׁ ְמָך
וּלאַ הֲבָ ה אֶ ת ְשׁמֶ ָך :בָּ רוְּך
וּליַחֶ ְדָך ְ
הַ גָּדוֹל ְבּאַ הֲבָ ה ְלהוֹדוֹת ְלָך ְ
אָ מֵ ן Do not respond
אַ תָּ ה יְ ָי הַ בּוֹחֵ ר ְבּעַ מּוֹ יִ ְֹש ָראֵ ל ְבּאַ הֲבָ ה:
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✶

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 “”שׁמַ ע
ְ with “ ָ( ”וְ אָ הַ ְבתּDeut. 6:4-9), and “( ”וְ הָ יָהDeut. 11:13-21);
which focus on the sovereignty of God.
At the word אֶ חָ ד, one should bear in mind when reading the letter ( אwhich has the numeric value of one)
that G-d is One. One should slightly draw out the ( חwhich 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 ( דwhich 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

: יְ ָי | אֶ חָ ד, יְ ָי | אֱֹלהֵ ינוּ,| יִ ְשׂ ָראֵ ל
say in an undertone:

ְשׁמַ ע

:בָּ רוְּך שֵׁ ם ְכּבוֹד מַ ְלכוּתוֹ ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד
The following paragraph should be said with ones mind set upon
completing this command with love for G-d, Deuteronomy 6:5-9:
One should touch the arm
tefillin when saying the
ְ
words "וּקשַׁ ְרתָּ ם ְלאוֹת עַ ל
"י ֶָדָך, and touch the head
tefillin when saying the
words "וְ הָ יוּ ְלטֹטָ פֹת בֵּ ין
"עֵ ינֶיָך,
then
kiss
the
fingertips

וּבכָ ל
ְ , ְבּכָ ל ְלבָ ְבָך,אֵ ת יְ ָי אֱֹלהֶ יָך

ָוְ אָ הַ ְבתּ

 וְ הָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲשֶׁ ר:וּבכָ ל ְמא ֶֹדָך
ְ ,נ ְַפ ְשָׁך
 וְ ִשׁנַּנְ תָּ ם ְלבָ נֶיָך:אָ נ ִֹכי ְמצַ וְּ ָך הַ יּוֹם עַ ל ְלבָ בֶ ָך
,וּבלֶ ְכ ְתָּך בַ ֶדּ ֶרְך
ְ , ְבּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּבֵ יתֶ ָך,וְ ִדבַּ ְרתָּ בָּ ם
ְ :וּבקוּמֶ ָך
ְ ,וּבשָׁ ְכ ְבָּך
ְ
,וּקשַׁ ְרתָּ ם ְלאוֹת עַ ל י ֶָדָך
וּכתַ ְבתָּ ם עַ ל ְמזֻזוֹת
ְ :וְ הָ יוּ ְלטֹטָ פֹת בֵּ ין עֵ ינֶיָך

48 Deuteronomy 6:4
- 18 -

וּב ְשׁעָ ֶריָך:
בֵּ יתֶ ָך ִ
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:

וְ הָ יָה

ִאם שָׁ מ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמ ְצוֹתַ י אֲשֶׁ ר אָ נ ִֹכי ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶ ם הַ יּוֹם,

וּלעָ ְבדוֹ ְבּכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם ְ
ְ
ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת יְ ָי אֱֹלהֵ יכֶ ם
וּבכָ ל נ ְַפ ְשׁכֶ ם:
ֹשָׁך
יוֹרה וּמַ ְלקוֹשׁ ,וְ אָ סַ ְפתָּ ְד ָגנֶָך ,וְ ִתיר ְ
וְ נָתַ ִתּי ְמטַ ר אַ ְר ְצכֶ ם ְבּ ִעתּוֹ ֶ
וְ יִ ְצהָ ֶרָך :וְ נָתַ ִתּי עֵ שֶׂ ב ְבּשָׂ ְדָך ִל ְבהֶ ְמתֶּ ָך ,וְ אָ כַ ְלתָּ וְ שָׂ בָ ְעתָּ ִ :השָּׁ ְמרוּ
לָ כֶ ם פֶּ ן יִ ְפתֶּ ה ְלבַ ְבכֶ ם ,וְ סַ ְרתֶּ ם ַועֲבַ ְדתֶּ ם א ִ
ֱֹלהים אֲחֵ ִרים וְ ִה ְשׁתַּ חֲוִ י
תֶ ם לָ הֶ ם :וְ חָ ָרה אַ ף יְ ָי בָּ כֶ ם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ ל ֹא יִ ְהיֶה מָ טָ ר
וְ הָ א ֲָדמָ ה ל ֹא ִתתֵּ ן אֶ ת יְ בוּלָ הַּ ,ואֲבַ ְדתֶּ ם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ אָ ֶרץ הַ טֹּבָ ה
אֲשֶׁ ר יְ ָי נֹתֵ ן לָ כֶ ם :וְ שַׂ ְמתֶּ ם אֶ ת ְדּבָ ַרי אֵ לֶּ ה עַ ל ְלבַ ְבכֶ ם וְ עַ ל נ ְַפ ְשׁכֶ ם,
ְ One should touch the arm
וּקשַׁ ְרתֶּ ם אֹתָ ם ְלאוֹת עַ ל י ְֶדכֶ ם וְ הָ יוּ ְלטוֹטָ פֹת
tefillin when saying the
ְוּקשַׁ ְרתֶּ ם אֹתָ ם ְלאוֹת"  wordsבֵּ ין עֵ ינֵיכֶ ם :וְ ִלמַּ ְדתֶּ ם אֹתָ ם אֶ ת ְבּנֵיכֶ ם ְל ַדבֵּ ר
", and touch theעַ ל י ְֶדכֶ ם
 head tefillin when sayingבָּ םְ ,בּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּבֵ יתֶ ָך ְ
וּבשָׁ ְכ ְבָּך
וּבלֶ ְכ ְתָּך בַ ֶדּ ֶרְך ְ
הָ יוּ ְלטוֹטָ פֹת בֵּ ין" words
וּב ְשׁעָ ֶריָך:
וּכתַ ְבתָּ ם עַ ל ְמזוּזוֹת בֵּ יתֶ ָך ִ
וּבקוּמֶ ָךְ :
ְ the
", then kiss theעֵ ינֵיכֶ ם
fingertips
ְלמַ עַ ן יִ ְרבּוּ יְ מֵ יכֶ ם וִ ימֵ י ְבנֵיכֶ ם עַ ל הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶׁ ר
אבֹתֵ יכֶ ם לָ תֵ ת לָ הֶ םִ ,כּימֵ י הַ שָּׁ מַ יִ ם עַ ל הָ אָ ֶרץ:
נִ ְשׁבַּ ע יְ ָי לַ ֲ
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
יצת" mention of the word
",צ ִ
ִ it is also appropriate to pass them before the eyes while
ְ
".וּר ִאיתֶ ם ֹאתוֹ" saying the words

וַיּ ֹאמֶ ר

יְ ָי אֶ ל מֹשֶׁ ה לֵּ אמֹרַ :דּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אָ מַ ְרתָּ אֲלֵ הֶ ם

וְ עָ שׂוּ לָ הֶ ם ִצ ִ
יצת הַ כָּ נָף
דרֹתָ ם ,וְ נ ְָתנוּ עַ ל ִצ ִ
יצת עַ ל כַּ נְ פֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם ְל ֹ
וּר ִאיתֶ ם אֹתוֹ וּזְ כַ ְרתֶּ ם אֶ ת כָּ ל
יצת ְ
ְפּ ִתיל ְתּכֵ לֶ ת :וְ הָ יָה לָ כֶ ם ְל ִצ ִ
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ֲשׂיתֶ ם אֹתָ ם ,וְ ל ֹא תָ תוּרוּ אַ ח ֲֵרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֲֵרי עֵ ינֵיכֶ ם
ִמ ְצוֹת יְ ָי ַוע ִ
ֲשׂיתֶ ם אֶ ת כָּ ל ִמ ְצוֹתָ י,
אֲשֶׁ ר אַ תֶּ ם זֹנִ ים אַ ח ֲֵריהֶ םְ :למַ עַ ן ִתּזְ ְכּרוּ ַוע ִ
אתי אֶ ְתכֶ ם
ֹשׁים לֵ אֹלהֵ יכֶ ם :אֲנִ י יְ ָי אֱֹלהֵ יכֶ ם אֲשֶׁ ר הוֹצֵ ִ
וִ ְהיִ יתֶ ם ְקד ִ
אֹלהים ,אֲנִ י יְ ָי אֱֹלהֵ יכֶ ם
ִ
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיוֹת לָ כֶ ם לֵ
." If one is praying without aאֱמֶ ת" " andאֱֹלהֵ יכֶ ם" One should not pause between the words
" and then conclude with the wordאֲנִ י יְ ָי אֱֹלהֵ יכֶ ם" minyan one should repeat the phrase
"אֱמֶ ת"

אֱמֶ ת ,וְ י ִַצּיב ,וְ נָכוֹן ,וְ קַ יָּם ,וְ יָשָׁ ר ,וְ ֶנאֱמָ ן :וְ אָ הוּב וְ חָ ִביב ,וְ נ ְֶחמָ ד וְ נ ִָעים,
וּמתֻ קָּ ן ְ
נוֹרא וְ אַ ִדּירְ ,
וְ ָ
וּמקֻ בָּ ל ,וְ טוֹב וְ יָפֶ ה ,הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה עָ לֵ ינוּ ְלעולָ ם
עקֹב מָ גֵן יִ ְשׁעֵ נוְּ ,לדֹר ָודֹר
וָעֶ ד :אֱמֶ ת ,אֱֹלהֵ י עוֹלָ ם מַ ְלכֵּ נוּ צוּר ַי ֲ
וּשׁמוֹ קַ יָּם ,וְ ִכ ְסאוֹ נָכוֹן .וּמַ ְלכוּתוֹ ֶואֱמוּנָתוֹ לָ עַ ד קַ יֶּמֶ ת.
הוּא קַ יָּםְ ,
ְ
עוֹלמֵ י עוֹלָ ִמים
וּל ְ
וּדבָ ָריו חָ יִ ים וְ קַ יּ ִָמיםֶ ,נאֱמָ נִ ים וְ ֶנחֱמָ ִדים לָ עַ ד ְ
)  (kiss and release the tzitzitעַ ל אֲבוֹתֵ ינוּ וְ עָ לֵ ינוּ ,עַ ל בָּ נֵינוּ וְ עַ ל דּוֹרוֹתֵ ינוּ,
וְ עַ ל כָּ ל דּוֹרוֹת ז ֶַרע יִ ְֹש ָראֵ ל עֲבָ ֶדיָך:

עַ ל הָ ִראשׁוֹנִ ים

וְ עַ ל הָ אַ חֲרוֹנִ ים ָדּבָ ר טוֹב וְ קַ יָּם בֶ אֱמֶ ת וֶּבֶ אֱמוּנָה

עבֹר .אֱמֶ ת ,שָׁ אַ תָּ ה הוּא יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ,
חוֹק וְ ל ֹא ַי ֲ
יוֹצ ֵרנוּ ,צוּר יְ שׁוּעָ תֵ נוּ,
ְ
מַ ְלכֵּ נוּ מֶ לֶ ְך אֲבוֹתֵ ינוּ ,גּוֹאֲלֵ נוּ גּוֹאֵ ל אֲבוֹתֵ ינוּ,
ֱֹלהים זוּלָ ְתָך
ֵ
פּוֹדנוּ וּמַ ִצּילֵ נוּ מֵ עוֹלָ ם הוּא ְשׁמֶ ָך ,וְ אֵ ין לָ נוּ עוֹד א ִ
סֶ לָ ה:

עֶ זְ ַרת

יע לָ הֶ ם וְ ִל ְבנֵיהֶ ם
וּמוֹשׁ ַ
ִ
אֲבוֹתֵ ינוּ אַ תָּ ה הוּא מֵ עוֹלָ ם ,מָ גֵן

וּמ ְשׁפָּ טֶ יָך וְ ִצ ְדקָ ְתָך
אַ ח ֲֵריהֶ ם ְבּכָ ל דּוֹר וָדוֹרְ :בּרוּם עוֹלָ ם מוֹשָׁ בֶ ָךִ ,
תוֹר ְתָך
ָ
עַ ד אַ ְפסֵ י אָ ֶרץ .אֱמֶ ת ,אַ ְשׁ ֵרי ִאישׁ שֶׁ יִּ ְשׁמַ ע ְל ִמ ְצוֹתֶ יָך ,וְ
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ָשים עַ ל ִלבּוֹ .אֱמֶ ת ,אַ תָּ ה הוּא אָ דוֹן ְלעַ מֶּ ָך ,וּמֶ לֶ ְך גִּ בּוֹר
וּדבָ ְרָך י ִ
ְ
לָ ִריב ִריבָ םְ ,לאָ בוֹת וּבָ נִ ים .אֱמֶ ת ,אַ תָּ ה הוּא ִראשׁוֹן ,וְ אַ תָּ ה הוּא
יע .אֱמֶ תִ ,מ ִמּ ְצ ַריִ ם
וּמוֹשׁ ַ
ִ
וּמבַּ ְלעָ ֶדיָך אֵ ין לָ נוּ מֶ לֶ ְך גּוֹאֵ ל
אַ חֲרוֹןִ ,
גְּ אַ ְלתָּ נוּ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוִּ ,
כוֹריהֶ ם הָ ָרגְ תָּ ,
וּמבֵּ ית עֲבָ ִדים ְפּ ִדיתָ נוּ .כָּ ל ְבּ ֵ
ש ָראֵ ל גָּאָ ְלתָּ  ,וְ יַם סוּף לָ הֶ ם בָּ קַ ְעתָּ  ,וְ ז ִֵדים ִטבַּ ְעתָּ ,
כוֹרָך יִ ָ ֹ
וּב ְ
ְ
ידים הֶ עֱבַ ְרתָּ  ,וַיְ כַ סּוּ מַ יִ ם צָ ֵריהֶ ם .אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ל ֹא נוֹתָ ר .עַ ל ז ֹאת
יד ִ
וִ ִ
ְ
ֲהוּבים ,וְ
ִשׁ ְבּחוּ א ִ
ידים זְ ִמירוֹת ִשׁירוֹת
רוֹממוּ לָ אֵ ל ,וְ נ ְָתנוּ יְ ִד ִ
הוֹדאוֹת לָ מֶּ לֶ ְך אֵ ל חַ י וְ קַ יָּםָ :רם וְ נִ שָּׂ א גָּדוֹל
ָ
וְ ִת ְשׁבָּ חוֹתְ ,בּ ָרכוֹת וְ
וְ ָ
מוֹציא
ִ
יהּ ְשׁפָ ִלים עֲד מָ רוֹם,
נוֹרא ,מַ ְשׁ ִפּיל גּ ִֵאים ע ֲֵדי אָ ֶרץ ,וּמַ גְ ִבּ ַ
ענָוִ ים ,עוֹזֵר ַדּ ִלּים ,הָ עוֹנֶה ְלעַ מּוֹ יִ ְֹש ָראֵ ל ְבּעֵ ת שַׁ וְּ עָ ם
פוֹדה ֲ
ֶ
ירים,
א ֲִס ִ
וּבנֵי
ברְך ,משֶׁ ה ְ
וּמ ָ
אֵ לָ יוְ .תּ ִהלּוֹת ְלאֵ ל עֶ ְליוֹן ֹגּאֲלָ ם ,בָּ רוְּך הוּא ְ
יִ ְֹש ָראֵ ל ְלָך עָ נוּ ִשׁ ָ
ירה ְבּ ִֹש ְמחָ ה ַרבָּ ה ,וְ אָ ְמרוּ כֻ לָּ םִ :מי כָ מֹכָ ה
49
שה פֶ לֶ א:
נוֹרא ְת ִהֹלּת עֹ ֵ ֹ
בָּ אֵ ִלים יְ יִָ ,מי כָּ מ◌ׂכָ ה נ ְֶא ָדּר בַּ קּ ֶֹדשָׁ ,
" It is forbidden to speak or make any interruptions between the completion of the words
" and starting the Amidah. For this reason it is best to complete the blessingגָּאַ ל יִ שְֹ ָראֵ ל
with the chazzan:

ירה
ִשׁ ָ

אוּלים ְל ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל עַ ל ְֹשפַ ת הַ יָּם ,יַחַ ד
ח ֲָדשָׁ ה ִשׁ ְבּחוּ גְ ִ

כֻּ לָּ ם הוֹדוּ וְ ִה ְמ ִליכוּ וְ אָ מָ רוּ :יְ ָי יִ ְמֹלְך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד 50:וְ ֶנאֱמַ רֹ .גּאֲלֵ נוּ
51
יְ ָי ְצבָ אוֹת ְשׁמוֹ ְקדוֹשׁ יִ ְֹש ָראֵ ל :בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי גָּאַ ל יִ ְֹש ָראֵ ל:
אָ מֵ ן Do not respond

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.
52

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

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

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

בָּ רוְּך

 גּוֹמֵ ל,נּוֹרא אֵ ל עֶ ְליוֹן
ָ ַ הָ אֵ ל הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר וְ ה,עקֹב
ֲ  וֵאֹלהֵ י ַי,יִ ְצחָ ק
 וּמֵ ִביא גוֹאֵ ל ִל ְבנֵי, וְ זוֹכֵ ר חַ ְס ֵדּי אָ בוֹת, קוֹנֵה הַ כֹּל,טוֹבים
ִ
חֲסָ ִדים
:ְבנֵיהֶ ם ְלמַ עַ ן ְשׁמוֹ ְבּאַ הֲבָ ה
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

 ְלמַ עַ נְ ָך, וְ כָ ְתבֵ נוּ ְבּסֵ פֶ ר הַ חַ יִּ ים, מֶ לֶ ְך חָ פֵ ץ בַּ חַ יִּ ים,ז ְָכ ֵרנוּ ְלחַ יִּ ים
:ֱֹלהים חַ יִּ ים
ִ א
Bend at בָּ רוְּך, bow at אַ תָּ ה, and straighten up at יְ ָי:

: מָ גֵן אַ ְב ָרהָ ם,ָ בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ י.יע וּמָ גֵן
ַ וּמוֹשׁ
ִ
 עוֹזֵר,מֶ לֶ ְך

52 Psalm 51:17
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גבורות – God's Might

אַ תָּ ה

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

Summer, Pesach through Sukkot:

וּמוֹריד הַ גֶּשֶּׁ ם:
ִ
רוּח
מַ ִשּׁיב הָ ַ

מוֹריד הַ טָּ ל:
ִ

נוֹפ ִלים,
ְמכַ ְלכֵּ ל חַ יִּ ים ְבּחֶ סֶ דְ ,מחַ יֶּה מֵ ִתים ְבּ ַרח ֲִמים ַר ִבּים ,סוֹמֵ ְך ְ
ֲסוּריםְ ,
חוֹלים ,וּמַ ִתּיר א ִ
ִ
וְ רוֹפֵ א
וּמקַ יֵּם אֱמוּנָתוֹ ִלישֵׁ נֵי עָ פָ רִ .מי
יח
וּמחַ יֶּה וּמַ ְצ ִמ ַ
וּמי דוֹמֶ ה לָּ ְך ,מֶ לֶ ְך מֵ ִמית ְ
כָ מוָֹך בַּ עַ ל גְּ בוּרוֹת ִ
יְ שׁוּעָ ה:
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

צוּריו ְלחַ יִּ ים ְבּ ַרח ֲִמים:
ִמי כָ מוָֹך אָ ב הָ ַרחֲמָ ן זוֹכֵ ר יְ ָ

וְ ֶנאֱמָ ן אַ תָּ ה ְלהַ חֲיוֹת מֵ ִתים .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יְָ ,מחַ יֶּה הַ מֵּ ִתים:
קדושה – Kedushah
The Kedushah is recited during the Chazzan's repetition of the Amidah. One is to stand
with feet together, avoiding any form of interruptions. One should rise upon the toes when
"יִ ְמלְך" " andבָּ רוְּך" " , also when sayingקָ דוֹשׁ ,קָ דוֹשׁ ,קָ דוֹש" saying the words
- Congregation, then
chazzan

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

- Congregation, then
chazzan

קָ דוֹשׁ ,קָ דוֹשׁ ,קָ דוֹשׁ יְ ָי ְצבָ אוֹתְ ,מל ֹא כָ ל הָ אָ ֶרץ
53
ְכּבוֹדוֹ:

- Chazzan

אוֹמ ִרים:
ְ
ְלעֻ מָּ תָ ם ְמשַׁ ְבּ ִחים וְ
53 Isaiah 6:3
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- Congregation, then
chazzan
- Chazzan

בָּ רוְּך ְכּבוֹד יְ ָי ִמ ְמּקוֹמוֹ:

54

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

- Congregation, then
chazzan

יִ ְמֹלְך יְ ָי ְלעוֹלָ ם ,אֱֹלהַ יִ ְך ִציּוֹן ְלדֹר ָודֹר
55
הַ ְללוּיָהּ:

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

קדושת השם – Holiness of God's Name
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, one substitutes the
”הַ מֶּ לֶ ְך הַ קָּ דוֹשׁ“ ” with the wordsהָ אֵ ל הַ קָּ דוֹשׁ“ words

אַ תָּ ה

דוֹשׁים ְבּכָ ל יוֹם יְ הַ ְלּלוָּך סֶּ לָ ה .בָּ רוְּך
וּק ִ
קָ דוֹשׁ וְ ִשׁ ְמָך קָ דוֹשְׁ ,
) During the Ten Days of Penitence substitute

אַ תָּ ה יְ יָ,
הָ אֵ ל הַ קָּ דוֹשׁ:

בינה

אַ תָּ ה

 -הַ מֶּ לֶ ְך הַ קָּ דוֹשׁ(:

– Insight

וּמלַ מֵּ ד לֶ אֱנוֹשׁ ִבּינָה .חָ נֵּנוּ מֵ ִא ְתָּך חָ ְכמָ ה
חוֹנֵן ְלאָ ָדם ַדּעַ תְ ,

ִבּינָה ו ָָדעַ ת .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,חוֹנֵן הַ ָדּעַ ת:

תשובה

ֲשׁיבֵ נוּ
ה ִ

– Repentance

ירנוּ
ֲבוֹדתֶ ָך ,וְ הַ חֲזִ ֵ
תוֹרתֶ ָך ,וְ קָ ְרבֵ נוּ מַ ְלכֵּ נוּ לַ ע ָ
אָ ִבינוּ ְל ָ

ִבּ ְתשׁוּבָ ה ְשׁלֵ מָ ה ְלפָ נֶיָך .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הָ רוֹצֶ ה ִבּ ְתשׁוּבָ ה:
54 Ezekiel 3:12
55 Psalms 146:10
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סליחה – Forgiveness
" One should lightly strike the chest on the left side over the heart while saying the words
"פָ שָׁ ְענוּ" ", andחָ טָ אנוּ

ְסלַ ח

לָ נוּ אָ ִבינוִּ ,כּי חָ טָ אנוְּ ,מחַ ל לָ נוּ מַ ְלכֵּ נוִּ ,כּי פָ שָׁ ְענוִּ ,כּי אֵ ל

טוֹב וְ סַ לָּ ח אָ תָּ ה .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,חַ נּוּן הַ מַּ ְרבֶּ ה ִל ְסל◌ׂחַ :

גאולה

ְראֵ ה

– Redemption

נָא ְבעָ נְ יֵנוּ וְ ִריבָ ה ִריבֵ נוּ ,וּגְ אָ לֵ נוּ ְמהֵ ָרה ְלמַ עַ ן ְשׁמֶ ָךִ ,כּי אֵ ל

גּוֹאֵ ל חָ זָק אָ תָּ ה .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,גּוֹאֵ ל יִ ְֹש ָראֵ ל:
On a Public Fast Day the following is said by the chazzan during the repetition of the
Amidah.

ענֵנוּ
ֲ

אנ ְָחנוּ ,אַ ל תֵּ פֶ ן
ענֵנוּ ְבּיוֹם צוֹם תַּ עֲנִ יתֵ נוִּ ,כּי ְבצָ ָרה גְ דוֹלָ ה ֲ
יְ ָי ֲ

היֵה נָא
אֶ ל ִר ְשׁעֵ נוּ ,וְ אַ ל תַּ ְסתֵּ ר פָּ נֶיָך ִממֶּ נּוּ ,וְ אַ ל ִתּ ְתעַ לַּ ם ִמ ְתּ ִחנָּתֵ נוֱּ ,
ענֵנוּ,
קָ רוֹב ְלשַׁ וְ עָ תֵ נוּ ,יְ ִהי נָא חַ ְס ְדָּך ְל ַנחֲמֵ נוּ ,טֶ ֶרם נִ ְק ָרא אֵ לֶ יָך ֲ
ענֶה ,עוֹד הֵ ם ְמ ַד ְבּ ִרים
כַּ ָדּבָ ר שֶׁ ֶנּאֱמַ ר :וְ הָ יָה טֶ ֶרם יִ ְק ָראוּ ַואֲנִ י אֶ ֱ
פּוֹדה וּמַ ִצּיל ְבּכָ ל עֵ ת
ֶ
ַואֲנִ י אֶ ְשׁמָ עִ ,כּי אַ תָּ ה יְ ָי הָ עוֹנֶה ְבּעֵ ת צָ ָרה,
צָ ָרה וְ צוּקָ ה :בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי ,הָ עוֹנֶה ְלעַ מּוֹ יִ ְֹש ָראֵ ל ְבּעֵ ת צָ ָרה:
רפואה – Health and Healing

ְרפָ אֵ נוּ

הושׁיעֵ נוּ וְ נִ וָּשֵׁ עָ ה ִכּי ְת ִהלָּ תֵ נוּ אָ תָּ ה ,וְ הַ עֲלֵ ה
ִ
יְ ָי וְ נ ֵָרפֵ א,

אֲרוּכָ ה ְ
וּרפוּאָ ה ְשׁלֵ מָ ה ְלכָ ל מַ כּוֹתֵ ינוִּ .כּי אֵ ל מֶ לֶ ְך רוֹפֵ א ֶנאֱמָ ן
וְ ַרחֲמָ ן אָ תָּ ה .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,רוֹפֵ א חוֹלֵ י עַ מּוֹ יִ ְֹש ָראֵ ל:
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ברכת השנים – Year of Prosperity
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
”. The rest of the year one addsטַ ל וּמָ טָ ר ִל ְב ָרכָ ה“ through Mincha of Erev Pesach one adds
ְ ”:בּ ָרכָ ה“ the word

בָּ ֵרְך עָ לֵ ינוּ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ אֶ ת הַ שָּׁ נָה הַ זּ ֹאת וְ אֶ ת כָּ ל ִמינֵי ְתבוּאָ תָ הּ
ְלטוֹבָ ה ,וְ תֵ ן
Winter:

Summer:

טַ ל וּמָ טָ ר ִל ְב ָרכָ ה:

ְבּ ָרכָ ה:

ש ְבּעֵ נוּ ִמטּוּבֶ ָך ,וּבָ ֵרְך ְשׁנָתֵ נוּ כַּ שָּׁ נִ ים הַ טּוֹבוֹת
עַ ל ְפּנֵי הָ א ֲָדמָ ה ,וְ ַ ֹ
ִל ְב ָרכָ הִ ,כּי אֵ ל טוֹב וּמֵ ִטיב אָ תָּ ה ְ
וּמבָ ֵרְך הַ שָּׁ נִ ים :בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי
ְמבָ ֵרְך הַ שָּׁ נִ ים:
קיבוץ גליות – Ingathering of the Exiles

ְתּקַ ע

שא נֵס ְלקַ בֵּ ץ גָּלֻ יּוֹתֵ ינוּ ,וְ קַ ְבּצֵ נוּ יַחַ ד
ְבּשׁוֹפָ ר גָּדוֹל ְלחֵ רוּתֵ נוּ ,וְ ָ ֹ

מֵ אַ ְרבַּ ע כַּ נְ פוֹת הָ אָ ֶרץ ְלאַ ְרצֵ נוּ :בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יְָ ,מקַ בֵּ ץ נִ ְדחֵ י עַ מּוֹ
יִ ְֹש ָראֵ ל:
דין – Justice
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, one substitutes the
וּמ ְשׁפָּ טף“ words
”:הַ מֶּ לֶ ְך הַ ִמ ְשׁפָּ ט“ ”, with the wordsמֶ לֶ ְך אוֹהֵ ב ְצ ָדקָ ה ִ

הָ ִשׁיבָ ה

שׁוֹפטֵ ינוּ ְכּבָ ִראשׁוֹנָה ,וְ יוֹעֲצֵ ינוּ ְכּבַ ְתּ ִחלָּ ה ,וְ הָ סֵ ר ִממֶּ נּוּ יָגוֹן
ְ

אנָחָ הְ ,
ַו ֲ
וּב ַרח ֲִמיםְ ,בּצֶ ֶדק
וּמלוְֹך עָ לֵ ינוּ אַ תָּ ה יְ ָי ְלבַ ְדָּך ְבּחֶ סֶ ד ְ
וּב ִמ ְשׁפָּ ט .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ,
ְ
) - During the Ten Days of Penitence substitute
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הַ מֶּ לֶ ְך הַ ִמ ְשׁפָּ ט(

וּמ ְשׁפָּ ט:
מֶ לֶ ְך אוֹהֵ ב ְצ ָדקָ ה ִ
ברכת המינים – Against Heretics

וְ לַ מַּ ְל ִשׁינִ ים

אַ ל ְתּ ִהי ִת ְקוָה ,וְ כָ ל הַ ִמּינִ ים וְ כָ ל הַ זּ ִֵדים ְכּ ֶרגַע

י ֹאבֵ דוּ ,וְ כָ ל איְ בֵ י עַ ְמָּך ְמהֵ ָרה יִ כָּ ֵרתוּ ,וּמַּ ְלכוּת הָ ִר ְשׁעָ ה ְמהֵ ָרה
יע ִבּ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוּ .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ,
וּתמַ גֵּר ,וְ תַ ְכנִ ַ
וּתשַׁ בֵּ ר ְ
ְתעַ קֵּ ר ְ
יע ז ִֵדים:
שֹׁבֵ ר איְ ִבים וּמַ ְכנִ ַ

צדיקים

יקים
עַ ל הַ צַּ ִדּ ִ

– The Righteous

ידים ,וְ עַ ל זִ ְקנֵי עַ ְמָּך בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,וְ עַ ל
וְ עַ ל הַ ח ֲִס ִ

ְ
ְפּלֵ יטַ ת בֵּ ית
סוֹפ ֵריהֶ ם וְ עַ ל גּ ֵֵרי הַ צֶּ ֶדק וְ עָ לֵ ינוֶּ ,יהֱמוּ נָא ַרחֲמֶ יָך יְ ָי
בּוֹט ִחים ְבּ ִשׁ ְמָך בֶּ אֱמֶ ת ,וְ ִשׂים חֶ ְלקֵ נוּ
ְ
אֱֹלהֵ ינוּ ,וְ תֵ ן שָׂ כָ ר טוֹב ְלכָ ל הַ
ִעמָּ הֶ םְ ,
וּלעוֹלָ ם ל ֹא נֵבוֹשׁ ִכּי ְבָך בָּ טָ ְחנוּ .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יִָ ,מ ְשׁעָ ן
יקים:
וּמ ְבטָ ח לַ צַּ ִדּ ִ
ִ
בנין ירושלים – Rebuilding Jerusalem

וְ ִלירוּשָׁ לַ יִ ם

ירָך ְבּ ַרח ֲִמים תָּ שׁוּב ,וְ ִת ְשׁכּוֹן ְבּתוֹכָ הּ כַּ אֲשֶׁ ר
ִע ְ

,וּבנֵה אוֹתָ הּ ְבּקָ רוֹב
ִדּבַּ ְרתָּ  ,וְ ִכסֵּ א ָדוִ ד עַ ְב ְדָּך ְמהֵ ָרה ְבּתוֹכָ הּ תָּ ִכין ְ
ְבּיָמֵ ינוּ ִבּנְ יַן עוֹלָ ם .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,בּוֹנֵה יְ רוּשָׁ לָ יִ ם:
מלכות בית דוד – Davidic Reign

אֶ ת צֶ מַ ח

יח ,וְ קַ ְרנוֹ תָּ רוּם ִבּישׁוּעָ תֶ ָךִ ,כּי
ָדּוִ ד עַ ְב ְדָּך ְמהֵ ָרה תַ ְצ ִמ ַ
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יח קֶ ֶרן יְ שׁוּעָ ה:
ִלישׁוּעָ ְתָך ִקוִּ ינוּ כָּ ל הַ יּוֹם .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,מַ ְצ ִמ ַ

קבלת תפלה

ְשׁמַ ע

– Acceptance of Prayer

קוֹלֵ נוּ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ ,אָ ב הָ ַרחֲמָ ןַ ,רחֵ ם עָ לֵ ינוּ ,וְ קַ בֵּ ל ְבּ ַרח ֲִמים

ְ
וּמ ְלּפָ נֶיָך
וּב ָרצוֹן אֶ ת ְתּ ִפלָּ תֵ נוִּ ,כּי אֵ ל שׁוֹמֵ ַע ְתּ ִפלּוֹת וְ תַ חֲנוּנִ ים אָ תָּ הִ ,
מַ ְלכֵּ נוּ ֵריקָ ם אַ ל ְתּ ִשׁיבֵ נוִּ .כּי אַ תָּ ה שׁוֹמֵ ַע ְתּ ִפלַּ ת כָּ ל פֶּ ה .בָּ רוְּך
אַ תָּ ה יְ יָ ,שׁוֹמֵ ַע ְת ִפלָּ ה:
אבודה – Temple Service

ְרצֵ ה

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

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

אֱֹלהֵ ינוּ

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

יע ,וְ י ֵָראֶ ה וְ י ֵָרצֶ ה וְ יִ שָּׁ מַ ע,
וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוַּ ,יעֲלֶ ה וְ יָב ֹא וְ יַגִּ ַ

וְ יִ פָּ קֵ ד וְ יִ זָּכֵ ר זִ ְכרוֹנֵנוּ ִ
יח בֶּ ן
וּפ ְקדוֹנֵנוּ וְ זִ ְכרוֹן אֲבוֹתֵ ינוּ ,וְ זִ ְכרוֹן מָ ִשׁ ַ
ָדּוִ ד עַ ְב ֶדָּך ,וְ זִ ְכרוֹן יְ רוּשָׁ לַ יִ ם ִעיר קָ ְדשֶׁ ָך ,וְ זִ ְכרוֹן כָּ ל עַ ְמָּך בֵּ ית
וּל ַרח ֲִמים ְלחַ יִּ ים
וּלחֶ סֶ ד ְ
יִ ְֹש ָראֵ ל ְלפָ נֶיָךִ ,ל ְפלֵ יטָ ה ְלטוֹבָ הְ ,לחֵ ן ְ
וּלשָׁ לוֹם ְבּיוֹם
טוֹבים ְ
ִ
On Rosh Chodesh:

חדשׁ
ר ֹאשׁ הַ ֶ

On Pesach:

חַ ג הַ מַּ צּות

הַ זֶּה .ז ְָכ ֵרנוּ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ בּוֹ ְלטוֹבָ ה
טוֹבים
ִ
הוֹשׁיעֵ נוּ בוֹ ְלחַ יִּ ים
ִ
וְ

אָ מֵ ן

אָ מֵ ן

On Sukkot:

חַ ג הַ סֻּ כּות
וּפָ ְק ֵדנוּ בוֹ ִל ְב ָרכָ ה

אָ מֵ ן

וּב ְדבַ ר יְ שׁוּעָ ה וְ ַרח ֲִמים חוּס וְ חָ נֵּנוּ
ִ
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הוֹשׁיעֵ נוִּ ,כּי אֵ לֶ יָך עֵ ינֵינוִּ ,כּי אֵ ל מֶ לֶ ְך חַ נּוּן וְ ַרחוּם
ִ
וְ ַרחֵ ם עָ לֵ ינוּ וְ
אָ תָּ ה:
חזֶינָה עֵ ינֵינוּ ְבּ ְ
וְ תֶ ֱ
שׁוּבָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַרח ֲִמים .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הַ מַּ חֲזִ יר
ְשׁ ִכינָתוֹ ְל ִציּוֹן:
מודים – Thanksgiving
מוֹדים“ Bow at
”. During the chazzan's repetition of the Amidahיְ ָי“ ִ ” and straighten up at
he says the full Modim at the right, however the congregation recites the Modim
D'Rabbanan on the left in an undertone.

מוֹדים
ִ

אנ ְַחנוּ לָ ְך ,שָׁ אַ תָּ ה הוּא
ֲ

Modim D'Rabbanan

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

מודים
ִ

וְ עַ ל

אנ ְַחנוּ לָ ְך ,שָׁ אַ תָּ ה הוּא יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ
ֲ

On Chanukah and Purim one adds the following:

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

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

ִבּימֵ י מַ ִתּ ְתיָהוּ בֶּ ן יוֹחָ נָן כֹּהֵ ן גָּדוֹלִ ,בּימֵ י
חַ ְשׁמוֹנ ִָאי וּבָ נָיוְ ,כּשֶׁ עָ ְמ ָדה מַ ְלכוּת ָיוָן
הָ ְרשָׁ עָ ה ,עַ ל עַ ְמָּך יִ ְֹש ָראֵ לְ ,להַ ְשׁ ִכּיחָ ם
ירם מֵ חֻ קֵּ י ְרצוֹנֶָך ,וְ אַ תָּ ה
וּלהַ ע ֲִב ָ
תּוֹרתֶ ָך ְ
ָ
ְבּ ַרחֲמֶ יָך הָ ַר ִבּים ,עָ מַ ְדתָּ לָ הֶ ם ְבּעֵ ת
צָ ָרתָ םַ .ר ְבתָּ אֶ ת ִריבָ םַ ,דנְ תָּ אֶ ת ִדּינָם,
בּוֹרים ְבּיַד
נָקַ ְמתָּ אֶ ת נִ ְקמָ תָ ם ,מָ סַ ְרתָּ גִ ִ
וּטמֵ ִאים
ְ
חַ לָּ ִשׁים ,וְ ַר ִבּים ְבּיַד ְמעַ ִטּים,
יקים,
וּרשָׁ ִעים ְבּיַד צַ ִדּ ִ
הוֹריםְ ,
ְבּיַד ְט ִ
וּלָך עָ ִֹשיתָ
תוֹרתֶ ָךְ .
ָ
עוֹסקֵ י
ְ
וְ ז ִֵדים ְבּיַד
וּלעַ ְמָּך
ְ
שֵׁ ם גָּדוֹל וְ קָ דוֹשׁ ְבּעוֹלָ מֶ ָך,
יִ ְֹש ָראֵ ל עָ ִֹשיתָ ְתּשׁוּעָ ה גְ דוֹלָ ה וּפֻ ְרקָ ן
ְכּהַ יּוֹם הַ זֶּה :וְ אַ חַ ר כַּ ְך בָּ אוּ בָ נֶיָך ִל ְד ִביר
ִ
בֵּ יתֶ ָך,
וּפנּוּ אֶ ת הֵ יכָ לֶ ָך ,וְ ִטהֲרוּ אֶ ת
ִמ ְק ָדּשֶׁ ָך ,וְ ִה ְד ִליקוּ נֵרוֹת ְבּחַ ְצרוֹת קָ ְדשֶׁ ָך.
חנֻכָּ ה אֵ לּוְּ ,להוֹדוֹת
וְ קָ ְבעוּ ְשׁמונַת יְ מֵ י ֲ
וּלהַ לֵּ ל ְל ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל:
ְ

On Purim add:

מָ ְר ְדּכַ י וְ אֶ ְסתֵּ ר

ירה,
הַ ִבּ ָ
ְבּשׁוּשַׁ ן
ְכּשֶׁ עָ מַ ד עֲלֵ יהֶ ם הָ מָ ן
הָ ָרשָׁ עִ ,בּקֵּ שׁ ְלהַ ְשׁ ִמיד
וּלאַ בֵּ ד אֶ ת כָּ ל
לַ הֲרוֹג ְ
הוּדיםִ ,מנַּעַ ר וְ עַ ד
הַ יְּ ִ
ָשׁיםְ ,בּיוֹם
זָקֵ ן ,טַ ף וְ נ ִ
שר
אֶ חָ דִ ,בּ ְשׁלשָׁ ה עָ ָ ֹ
שר,
ְשׁנֵים עָ ָ ֹ
ְלח ֶֹדשׁ
א ֲָדר
ח ֶֹדשׁ
הוּא
וּשׁלָ לָ ם לָ בוֹז 56.וְ אַ תָּ ה
ְ
הָ ַר ִבּים
ְבּ ַרחֲמֶ יָך
עֲצָ תוֹ,
אֶ ת
הֵ פַ ְרתָּ
וְ ִק ְלקַ ְלתָּ אֶ ת מַ חֲשַׁ ְבתּוֹ,
לּוֹ גְּ מוּלוֹ
ַוהֲשֵׁ בוֹתָ
ְבר ֹאשׁוֹ .וְ תָ לוּ אוֹתוֹ
וְ אֶ ת בָּ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ.

שּא ִשׁ ְמָך מַ ְלכֵּ נוּ תָּ ִמיד ְלעוֹלָ ם
וְ עַ ל כֻּ לָּ ם יִ ְתבָּ ֵרְך וְ יִ ְתרוֹמֵ ם וְ יִ ְת ַנ ֵ ֹ
וָעֶ ד:
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

טוֹבים כָּ ל ְבּנֵי ְב ִריתֶ ָך:
ִ
וּכתוֹב ְלחַ יִּ ים
ְ

:יְ ָי , and straighten up atאַ תָּ ה , bow atבָּ רוְּך Bend at
56 Esther 3:13
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וְ כָ ל הַ חַ יִּ ים יוֹדוָּך סֶּ לָ ה וִ יהַ ְללוּ ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל ְלעוֹלָ ם ִכּי טוֹב ,הָ אֵ ל
יְ שׁוּעָ תֵ נוּ וְ עֶ זְ ָרתֵ נוּ סֶ לָ ה .הָ אֵ ל הַ טּוֹב .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הַ טּוֹב ִשׁ ְמָך
וּלָך נָאֶ ה ְלהוֹדוֹת:
ְ
ברכת קהנים – Priestly Blessing
This blessing is added during the chazzan's repetition of the Amidah, the congregation
 where indicated:אָ מֵ ן responds

תּוֹרה
ָ
אֱלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ ,בָּ ְרכֵ נוּ בַ ְבּ ָרכָ ה הַ ְמשֻׁ לֶּ שֶׁ ת ,בַּ
כּהֲנִ ים
הרֹן וּבָ נָיו ֹ
ֲמוּרה ִמ ִפּי אַ ֲ
הַ ְכּתוּבָ ה עַ ל יְ ֵדי משֶׁ ה עַ ְב ֶדָּך ,הָ א ָ
עַ ם ְקדוֹשֶׁ ָך כָּ אָ מוּר:
יְ בָ ֶר ְכָך יְ ָי וְ יִ ְשׁ ְמ ֶרָך :אָ מֵ ן יָאֵ ר יְ ָי פָּ נָיו אֵ לֶ יָך וִ יחֻ נֶּךָּ :
57
אָ מֵ ן
שם ְלָך שָׁ לוֹם:
שּא יְ ָי פָּ נָיו אֵ לֶ יָך וְ ָי ֵ ֹ
יִ ָ ֹ

אָ מֵ ן

שלום – Peace

ִשׂים שָׁ לוֹם,

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

כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל עַ מֶּ ָך ,בָּ ְרכֵ נוּ אָ ִבינוּ כֻּ לָּ נוּ ְכּאֶ חָ ד ְבּאוֹר פָּ נֶיָךִ ,כּי ְבאוֹר
וּב ָרכָ ה
וּצ ָדקָ ה ְ
תּוֹרת חַ יִּ ים וְ אַ הֲבַ ת חֶ סֶ דְ ,
ַ
פָּ נֶיָך נָתַ תָּ לָּ נוּ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ
וְ ַרח ֲִמים וְ חַ יִּ ים וְ שָׁ לוֹם ,וְ טוֹב ְבּעֵ ינֶיָך ְלבָ ֵרְך אֶ ת עַ ְמָּך יִ ְֹש ָראֵ ל ְבּכָ ל
וּבכָ ל שָׁ עָ ה ִבּ ְשׁלוֹמֶ ָך:
עֵ ת ְ
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

וּבּסֵ פֶ ר חַ יִּ ים ְבּ ָרכָ ה וְ שָׁ לוֹם וּפַ ְרנָסָ ה טוֹבָ ה ,יְ שׁוָּעה וְ נֶחָ מָ ה וּגְ זֵרוֹת
ְ
טוֹבוֹת נִ זָּכֵ ר וְ נִ כָּ תֵ ב ְלפָ נֶיָךֲ ,
אנ ְַחנוּ וְ כָ ל עַ ְמָּך בֵּ ית יִ ְֹש ָראֵ לְ ,לחַ יִּ ים
וּלשָׁ לוֹם:
טוֹבים ְ
ִ
57 Numbers 6:24-26
- 31 -

בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הַ ְמבָ ֵרְך אֶ ת עַ מּוֹ יִ ְֹש ָראֵ ל בַּ שָּׁ לוֹם:
צוּרי וְ גוֹא ֲִלי:
ִ
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ הֶ גְ יוֹן ִל ִבּי ְלפָ נֶיָך יְ ָי

58

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

וּב ִמ ְצוֹתֶ יָך
תוֹרתֶ ָךְ ,
ִתדּוֹם ,וְ נ ְַפ ִשׁי כֶּ עָ פָ ר לַ כֹּל ִתּ ְהיֶהְ ,פּתַ ח ִל ִבּי ְבּ ָ
חוֹשׁ ִבים עָ לַ י ָרעָ הְ ,מהֵ ָרה הָ פֵ ר עֲצָ תָ ם וְ קַ ְלקֵ ל
ְ
ִתּ ְרדּוֹף נ ְַפ ִשׁי ,וְ כָ ל הַ
רוּח וּמַ ְלאַ ְך יְ ָי דּוֹחֶ הְ .למַ עַ ן יֵחָ ְלצוּן
ַ
מַ חֲשַׁ ְבתָּ ם .יִ ְהיוּ ְכּמוֹץ ִל ְפנֵי
שה ְלמַ עַ ן
ע ֵֹ
שה ְלמַ עַ ן ְשׁמֶ ָךֲ ,
ע ֵֹ
ענֵנִ יֲ 59.
הוֹשׁיעָ ה יְ ִמינְ ָך ַו ֲ
ִ
ידיָך,
יְ ִד ֶ
שה ְלמַ עַ ן ְק ֻדשָּׁ תֶ ָך .יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי
ע ֵֹ
תּוֹרתֶ ָךֲ ,
ָ
שה ְלמַ עַ ן
ע ֵֹ
יְ ִמינֶָךֲ ,
60
צוּרי וְ גוֹא ֲִלי:
ִ
ִפי וְ הֶ גְ יוֹן ִל ִבּיְ ,לפָ נֶיָך ,יְ ָי
One should bow and in the bowed position take three steps back, showing reverence as
though one is taking leave of a king.

שׁה שָׁ לוֹם“ Standing in one place one must bow to the left when saying
”בּ ְמרוֹמָ יו ע ֶ ֹ
ִ , bow to
ֲשה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ“ the right when saying
וְ עַ ל כָּ ל“ ” and bow to the front when sayingהוּא ַיע ֶ ֹ
”יִ ְֹש ָראֵ ל

שׁה שָׁ לוֹם )  - During the Ten Days of Penitence substituteהַ שָּׁ לוֹם( ִבּ ְמרוֹמָ יו,
ע ֶֹ
שה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ,
ע ֶֹ
הוּא ַי ֲ
וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרוּ ,אָ מֵ ן:
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּפָ נֶיָך ,יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ ,שֶׁ יִּ בָּ נֶה בֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
תוֹרתֶ ָך:
ִבּ ְמהֵ ָרה ְביָמֵ ינוּ ,וְ תֵ ן חֶ ְלקֵ נוּ ְבּ ָ

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 “ ”בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָיone
should respond “ֹ ”בָּ רוְּך הוּא וּבָ רוְּך ְשׁמוand responding  אָ מֵ ןafter 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 “”וַיּאמֶ ר ָדּוִ ד

 וְ אַ ל ִתּ ְתעַ לַּ ם, תָּ ב ֹא ְלפָ נֶיָך ְתּ ִפלָּ תֵ נוּ,וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ

אֱֹלהֵ ינוּ

 לוֹמַ ר ְלפָ נֶיָך יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ,ערף
ֶ וּקשֵׁ י
ְ  שֶׁ אֵ ין אָ נוּ עַ זֵּי פָ נִ ים,ִמ ְתּ ִחנָּתֵ נוּ
אנ ְַחנוּ ַואֲבוֹתֵ ינוּ
ֲ  אֲבָ ל,אנ ְַחנוּ וְ ל ֹא חָ טָ אנוּ
ֲ יקים
ִ  צַ ִדּ,וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ
:חָ טָ אנוּ
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:

, ַז ְדנוּ, וְ ִה ְרשַׁ ְענוּ, הֶ עֱוִ ינוּ. ִדּבַּ ְרנוּ ד ִֹפי, ָגּז ְַלנוּ, בָּ ג ְַדנוּ,

אָ שַׁ ְמנוּ
, נִ אַ ְצנוּ, מָ ַר ְדנוּ, לַ ְצנוּ,כּזּ ְַבנוּ
ִ , ָיעַ ְצנוּ ָרע. טָ פַ ְלנוּ שֶׁ קֶ ר,חָ מַ ְסנוּ
, ִתּעַ ְבנוּ,שׁחַ ְתנוּ
ִ , ָרשַׁ ְענוּ.ערף
ֶ  ִק ִשּׁינוּ, צָ ַר ְרנוּ, פָּ שַׁ ְענוּ, עָ וִ ינוּ,סָ ַר ְרנוּ
.טּוֹבים וְ ל ֹא שָׁ וָה לָ נוּ
ִ
ַוּמ ִמּ ְשׁפָּ טֶ יָך ה
ִ  סַ ְרנוּ ִמ ִמּ ְצוֹתֶ יָך: ִתּ ְעתָּ ְענוּ,תָּ ִעינוּ
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אנ ְַחנוּ ִה ְרשָׁ ְענוּ:
וְ אַ תָּ ה צַ ִדּיק עַ ל כָּ ל הַ בָּ א עָ לֵ ינוִּ ,כּי אֱמֶ ת עָ ִֹשיתָ ַו ֲ

אֵ ל

61

אֶ ֶרְך אַ פַּ יִ ם אַ תָּ ה וּבַ עַ ל הָ ַרח ֲִמים נִ ְק ֵראתָ  ,וְ ֶד ֶרְך ְתּשׁוּבָ ה

ֵ
וּבכָ ל יוֹם ְלז ֶַרע
הוֹריתָ  .גְּ ֻדלַּ ת ַרחֲמֶ יָך ַוחֲסָ ֶדיָךִ ,תּזְ כּוֹר הַ יּוֹם ְ
ידיָך .תֵּ פֶ ן אֵ לֵ ינוּ ְבּ ַרח ֲִמיםִ ,כּי אַ תָּ ה הוּא בַּ עַ ל הָ ַרח ֲִמיםְ .בּתַ חֲנוּן
יְ ִד ֶ
תפילָּ ה פָּ נֶיָך נְ קַ ֵדּםְ ,כּ ַ
וּב ִ
ִ
הוֹד ְעתָּ לֶ עָ נָו ִמקֶּ ֶדם .מֵ חֲרוֹן אַ ְפָּך שׁוּב,
וּבצֵ ל ְכּנָפֶ יָך נ ְֶחסֶ ה וְ נִ ְתלוֹנָןְ ,כּיוֹם ַויּ ֵֶרד יְ ָי
תוֹר ְתָך כָּ תוּבְ 62.
ְכּמוֹ ְבּ ָ
64
בֶּ עָ נָן 63.תַּ עֲבוֹר עַ ל פֶּ שַׁ ע וְ ִת ְמחֶ ה אָ שָׁ םְ ,כּיוֹם וַיִּ ְתיַצֵּ ב ִעמּוֹ שָׁ ם.
תַּ אֲזִ ין שַׁ וְ עָ תֵ נוּ וְ תַ ְק ִשׁיב מֶ נּוּ מַ אֲמַ רְ ,כּיוֹם וַיִּ ְק ָרא ְבשֵׁ ם יְ ָי 65וְ שָׁ ם
ֶנאֱמַ ר:
In the presence of a minyan one should say the following three lines with the chazzan:

ַו ַיּעֲבר יְ ָי עַ ל פָּ נָיו וַיִּ ְק ָרא:

יְ ָי יְ ָי אֵ ל ַרחוּם וְ חַ נּוּן אֶ ֶרְך אַ פַּ יִ ם וְ ַרב חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת :נֹצֵ ר חֶ סֶ ד
66
שׁא עָ וֹן וָפֶ שַׁ ע וְ חַ טָּ אָ ה וְ נַקֵּ ה:
לָ אֲלָ ִפים נ ֵ ֹ
הוֹשׁיֵענוּ:
ִ
אתי ְלפָ נֶיָך ַרחֵ ם עָ לֵ ינוּ וְ
ַרחוּם וְ חַ נּוּן חָ טָ ִ
★ נפילת אפים – ★ Putting Down The Head
” one is required to sit. In the presenceוְ הוּא יִ ְפ ֶדּה“ While reciting the following psalm and
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.
Nechemiah 9:33
Exodus 32:12
Exodus 34:5a
Exodus 34:5b
Exodus 34:5c
Exodus 34:6-7
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61
62
63
64
65
66

ְל ָדוִ ד

Psalm 25

שּׂא :אֱֹֽלהַ י ְבָּך בָ טַ ְח ִתּי אַ ל אֵ בוֹשָׁ ה ,אַ ל
אֵ לֶ יָך יְ ָי נ ְַפ ִשׁי אֶ ָ ֽ

יקם:
יַ ֽעַ ְלצוּ אוֹיְ בַ י ִ ֽלי :גַּם כָּ ל קוֶֹיָך ל ֹא יֵבשׁוּ ,יֵבשׁוּ הַ בּוֹגְ ִדים ֵר ָ ֽ
הוֹדיעֵ נִ י ,א ְֹרחוֹתֶ יָך לַ ְמּ ֵ ֽדנִ י :הַ ְד ִריכֵ נִ י ַ ֽבא ֲִמתֶּ ָך ְוֽלַ ְמּ ֵדנִ י ִ ֽכּי
ִ
ְדּ ָרכֶ יָך יְ ָי
אוֹתָך ִקוִּ ִ
ְ
אַ תָּ ה אֱֹלהֵ י יִ ְשׁ ִעי,
יתי כָּ ל הַ יּוֹם :זְ כֹר ַ ֽרחֲמֶ יָך יְ ָי וַ ֽ חֲסָ ֶדיָך
וּפשָׁ עַ י אַ ל ִתּזְ כּוֹר ְ ֽכּחַ ְס ְדָּך זְ כָ ר ִלי
עוּרי ְ
המָּ ה :חַ טּ ֹאות נְ ַ
ִכּי מֵ עוֹלָ ם ֵ ֽ
יוֹרה חַ טָּ ִאים בַּ ָ ֽדּ ֶרְך:
טוּבָך יְ יָ :טוֹב וְ יָשָׁ ר יְ ָי עַ ל כֵּ ן ֶ
ְ
אַ תָּ הְ ,למַ עַ ן
ענָוִ ים ַדּ ְר ֽכּוֹ :כָּ ל אָ ְרחוֹת יְ ָי חֶ סֶ ד
ענָוִ ים בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט ִ ֽוילַ מֵּ ד ֲ
י ְַד ֵרְך ֲ
ֶואֱמֶ תְ ,לנ ְֹצ ֵרי ְב ִריתוֹ וְ עֵ ד ָ ֽ
לעֲוֹנִ י ִכּי ַרב
ֽסלַ ְחתָּ ַ ֽ
ֹתיוְ :ל ַ ֽמעַ ן ִשׁ ְמָך יְ ָי ְו ָ ֽ
חר :נ ְַפשׁוֹ ְבּטוֹב תָּ ִלין
יוֹרנּוּ ְבּ ֶד ֶרְך יִ ְב ָ ֽ
הוּאִ :מי זֶה הָ ִאישׁ יְ ֵרא יְ ָי ֶ
יעֽם :עֵ ינַי תָּ ִמיד אֶ ל
הוֹד ָ
וּב ִריתוֹ ְל ִ
יראָ יוְ ,
ירשׁ ָ ֽא ֶרץ :סוֹד יְ ָי ִל ֵ
וְ ז ְַרעוֹ יִ ַ
:רגְ ָ ֽ
יוֹציא מֵ ֶרשֶׁ ת ַ
יְ יִָ ,כּי הוּא ִ
ליְ :פּנֵה אֵ לַ י וְ חָ נֵּנִ יֽ ִ ,כּי י ִָחיד וְ עָ נִ י ָ ֽאנִ י:
ִ
צָ רוֹת ְלבָ ִבי ִה ְר ִחיבוִּ ,מ ְמּצוּקוֹתַ י
יאנִ יְ :ר ֵ ֽאה עָ נְ יִ י וַ ֽ עֲמָ ִלי ,וְ שָׂ א
הוֹצ ֵ ֽ
ֹאותיְ :ראֵ ה אֹיְ בַ י ִכּי ָרבּוּ וְ ִשׂנְ אַ ת חָ מָ ס ְשׂנ ֵֽאוּנִ י :שָׁ ְמ ָרה נ ְַפ ִשׁי
ְלכָ ל חַ טּ ָ ֽ
יתיָך:
יתי ָ ֽבְך :תּוֹם וָישֶׁ ר יִ ְצּרוּנִ יִ ,כּי ִקוִּ ִ ֽ
וְ הַ ִצּילֵ נִ י אַ ל אֵ בוֹשׁ ִ ֽכּי חָ ִס ִ
ְפּ ֵ ֽדה א ִ
וֹתיו:
ֱֹלהים אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמכֹּל צָ ֽר ָ ֽ
וְ הוּא יִ ְפ ֶדּה אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמכֹּל ,עֲוֹנֹתָ יו:

67

On all days except for Monday, Thursdays and public fast days one continues on with
”. Between Rosh haShanah and Yom Kippur one should substitute with theאָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ“
alternate Avinu Malkeinu.

67 Psalms 130:8
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תחנון לשני וחמישי – Additional Prayers for Monday and Thursday
One should remain standing from this point until the Torah is placed on the bimah during
the Torah Service

וְ הוּא

ַשׁ ִחית ,וְ ִה ְרבָּ ה ְלהָ ִשׁיב אַ פּוֹ,
ַרחוּם ,יְ כַ פֵּ ר עָ וֹן וְ ל ֹא י ְ

וְ ל ֹא י ִָעיר כָּ ל חֲמָ תוֹ 68.אַ תָּ ה יְ ָי ל ֹא ִת ְכלָ א ַרחֲמֶ יָך ִממֶּ נּוּ,
הוֹשׁיעֵ נוּ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ ,וְ קַ ְבּצֵ נוּ
ִ
חַ ְס ְדָּך ַוא ֲִמ ְתָּך תָּ ִמיד יִ ְצּרוּנוּ.
69
ִמן הַ גּוֹיִ םְ ,להוֹדוֹת ְלשֵׁ ם קָ ְדשֶׁ ָךְ ,ל ִה ְשׁתַּ בֵּ ַח ִבּ ְת ִהלָּ תֶ ָך.
עמֹדִ .כּי עַ ְמָּך הַ ְסּ ִליחָ ה,
דנָי ִמי ַי ֲ
א ֹ
ִאם עֲוֹנוֹת ִתּ ְשׁמָ ר יָהֲּ ,
ְלמַ עַ ן ִתּוּ ֵָרא 70.ל ֹא כַ חֲטָ אֵ ינוּ תַּ עֲשֶׂ ה לָ נוּ ,וְ ל ֹא כַ עֲוֹנֹתֵ ינוּ
71
ִתגְ מֹל עָ לֵ ינוִּ .אם עֲוֹנֵינוּ עָ נוּ בָ נוּ ,יְ יָ ,עֲשֵׂ ה ְלמַ עַ ן ְשׁמֶ ָך.
ענֵנוּ יְ ָי ְבּיוֹם
זְ כֹר ַרחֲמֶ יָך יְ יַָ ,וחֲסָ ֶדיָךִ ,כּי מֵ עוֹלָ ם הֵ מָּ הַ 72.י ֲ
ענֵנוּ
הוֹשׁיעָ ה ,הַ מֶּ לֶ ְך ַי ֲ
ִ
עקֹב :יְ ָי
צָ ָרה ,יְ שַׁ גְּ בֵ נוּ שֵׁ ם אֱֹלהֵ י ַי ֲ
ענֵנוִּ ,כּי אֵ ין בָּ נוּ
ְביוֹם קָ ְראֵ נוּ 73.אָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ חָ נֵּנוּ ַו ֲ
דנָי
א ֹ
ְלמַ עַ ן ְשׁמֶ ָך .וְ עַ תָּ ה ֲ
ֲשׂים ,עֲשֵׂ ה ִעמָּ נוּ ְצ ָדקָ ה
מַ ע ִ
אֱֹלהֵ ינוּ ,אֲשֶׁ ר הוֹצֵ אתָ אֶ ת עַ ְמָּך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּיָד ֲ
חזָקָ ה,
דנָי ְכּכָ ל
א ֹ
וַתַּ עַ שׂ ְלָך שֵׁ ם כַּ יּוֹם הַ זֶּה ,חָ טָ אנוּ ָרשָׁ ְענוֲּ .
ירָך יְ רוּשָׁ לַ יִ ם הַ ר
ִצ ְדקוֹתֶ יָך ,יָשָׁ ב נָא אַ ְפָּך ַוחֲמָ ְתָך מֵ ִע ְ
אבֹתֵ ינוּ ,יְ רוּשָׁ לַ יִ ם וְ עַ ְמָּך
קָ ְדשֶׁ ָךִ ,כּי בַ חֲטָ אֵ ינוּ וּבַ עֲוֹנוֹת ֲ
ְלחֶ ְרפָּ ה ְלכָ ל ְס ִביבוֹתֵ ינוּ .וְ עַ תָּ הְ ,שׁמַ ע אֱֹלהֵ ינוּ אֶ ל ְתּ ִפלַּ ת
Psalms 78:38
Psalms 106:47
Psalms 130:3-4
Jeremiah 14:7
Psalm 25:6
Psalm 20:10
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68
69
70
71
72
73

עַ ְב ְדָּך וְ אֶ ל תַּ חֲנוּנָיו וְ הָ אֵ ר פָּ נֶיָך עַ ל ִמ ְק ָדּ ְשָׁך הַ שָּׁ מֵ םְ ,למַ עַ ן
דנָי:
א ֹ
ֲ

הַ טֵּ ה

וּראֵ ה שׁ ְֹממֹתֵ ינוּ,
אֱֹלהַ י אָ זְ נְ ָך וּשֲׁמָ עְ ,פּקַ ח עֵ ינֶיָך ְ

אנ ְַחנוּ
וְ הָ ִעיר אֲשֶׁ ר נִ ְק ָרא ִשׁ ְמָך עָ לֶ יהָ ִ ,כּי ל ֹא עַ ל ִצ ְדקֹתֵ ינוּ ֲ
דנָי
א ֹ
ילים תַּ חֲנוּנֵינוּ ְלפָ נֶיָךִ ,כּי עַ ל ַרחֲמֶ יָך הָ ַר ִבּיםֲ .
מַ ִפּ ִ
א ֹ
דנָי ְסלָ חָ הֲ ,
א ֹ
ְשׁמָ עָ הֲ ,
דנָי הַ ְק ִשׁיבָ הַ ,ועֲשֵׂ ה אַ ל ְתּאַ חַ ר,
ירָך וְ עַ ל עַ מֶּ ָך 74:אָ ִבינוּ
ְלמַ עַ נְ ָך אֱֹלהַ יִ ,כּי ִשׁ ְמָך נִ ְק ָרא עַ ל ִע ְ
אָ ב הָ ַרחֲמָ ן ,הַ ְראֵ נוּ אוֹת ְלטוֹבָ ה וְ קַ בֵּ ץ נְ פוּצוֹתֵ ינוּ מֵ אַ ְרבַּ ע
כַּ נְ פוֹת הָ אָ ֶרץ ,י ִַכּירוּ וְ י ְֵדעוּ כָּ ל הַ גּוֹיִ םִ ,כּי אַ תָּ ה יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ.
אנ ְַחנוּ הַ חֹמֶ ר וְ אַ תָּ ה י ְֹצ ֵרנוּ ,וּמַ עֲשֵׂ ה
וְ עַ תָּ ה יְ ָי אָ ִבינוּ אָ תָּ הֲ ,
צוּרנוּ וְ גוֹאֲלֵ נוּ .חוּסָ ה יְ ָי עַ ל
ֵ
י ְָדָך כֻּ לָּ נוּ 75.אָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ
עַ מֶּ ָך ,וְ אַ ל ִתּתֵּ ן ַנחֲלָ ְתָך ְלחֶ ְרפָּ ה ִל ְמשָׁ ל בָּ ם גּוֹיִ ם ,לָ מָּ ה
ֹאמרוּ בָ עַ ִמּים אַ יֵּה אֱֹלהֵ יהֶ ם 76.י ַָד ְענוּ יְ ָי ִכּי חָ טָ אנוּ ,וְ אֵ ין
י ְ
עמֹד בַּ ע ֲֵדנוּ ,אֶ לָּ א ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל ַיעֲמָ ד לָ נוּ ְבּעֵ ת צָ ָרה.
ִמי ַי ֲ
ִ
ְכּ ַרחֵ ם אָ ב עַ ל בָּ נִ ים ,כֵּ ן ְתּ ַרחֵ ם יְ ָי עָ לֵ ינוּ וְ
הוֹשׁיעֵ נוּ ְלמַ עַ ן
ְשׁמֶ ָך .חֲמוֹל עַ ל עַ מֶּ ָךַ ,רחֵ ם עַ ל ַנחֲלָ תֶ ָך ,חוּסָ ה נָּא ְכּרֹב
ענֵנוִּ ,כּי ְלָך יְ ָי הַ ְצּ ָדקָ ה .עֹ שֵׂ ה נִ ְפלָ אוֹת ְבּכָ ל
ַרחֲמֶ יָך ,חָ נֵּנוּ ַו ֲ
עֵ ת:

הַ בֶּ ט

הוֹשׁיעָ ה צ ֹאן מַ ְר ִעיתֶ ָך .וְ אַ ל יִ ְמשָׁ ל בָּ נוּ קֶ צֶ ף,
ִ
נָא ,וְ

ֱלוֹהּ ְס ִליחוֹת .אָ נָּא,
ִכּי ְלָך יְ ָי הַ יְ שׁוּעָ הְ ,בָּך תוֹחַ ְלתֵּ נוּ ,א ַ
74 Daniel 9:15-19
75 Isaiah 64:7
76 Joel 2:17
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ְסלַ ח נָאִ ,כּי אֵ ל טוֹב וְ סַ לָּ ח אָ תָּ ה:

אָ נָּא מֶ לֶ ְך

חַ נּוּן וְ ַרחוּם ,זכוֹר וְ הַ בֵּ ט ִל ְב ִרית בֵּ ין

וּלמַ עַ ן יִ ְֹש ָראֵ ל
ְ
הַ ְבתָ ַרים ,וְ תֵ ָראֶ ה ְלפָ נֶיָך עֲקֵ ַדת י ִָהד
אָ ִבינוּ.
אַ ל תַּ עַ זְ בֵ נוּ אָ ִבינוּ ,וְ אַ ל ִת ְטּשֵ נוּ מַ לכֵּ נוּ ,וְ אַ ל
יוֹצ ֵרנוּ ,וְ אַ ל תַּ עַ שׂ ִעמָּ נוּ כָ לָ ה ְכּחַ טּאתֵ ינוּ,
ְ
ִת ְשׁכָּ חֵ נוּ
ְבּגָלוּתֵ נוִּ ,כּי אֵ ל מֶ לֶ ְך חַ נּוּן וְ ַרחוּם אָ תָּ ה:

אֵ ין כָּ מוָֹך

חַ נּוּן וְ ַרחוּם יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ ,אֵ ין כָּ מוָֹך אֵ ל אֶ ֶרְך

רגֶז
הוֹשׁיעֵ נוּ וְ ַרחֲמֵ נוּ ,מֵ ַרעַ שׁ וּמֵ ֹ
ִ
אַ פַּ יִ ם וְ ַרב חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת,
וּל ַי ֲ
הַ ִצּילֵ נוּ .זְ כוֹר לַ עֲבָ ֶדיָך ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ ְצחָ ק ְ
עקֹב ,אַ ל
תֵּ פֶ ן אֶ ל ְק ִשׁיֵנוּ וְ אֶ ל ִר ְשׁעֵ נוּ וְ אֶ ל חַ טָּ אתֵ נוּ .שׁוּב מֵ חֲרוֹן אַ פֶּ ָך
וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל הָ ָרעָ ה ְלעַ מֶּ ָך 77.וְ הָ סֵ ר ִממֶּ נּוּ מַ כַּ ת הַ מָּ וֶת ִכּי
ַרחוּם אָ תָּ הִ ,כּי כֵ ן ַדּ ְרכֶּ ָך עֹ שֶׂ ת חֶ סֶ ד ִחנָּם ְבּכָ ל דּוֹר וָדוֹר.
ענֵנוּ
הוֹשׁיעָ ה נָּא .אָ נָּא יְ ָי הַ ְצּ ִליחָ ה נָא 78.אָ נָּא יְ ָי ֲ
ִ
אָ נָּא יְ ָי
ְביוֹם קָ ְראֵ נוְּ .לָך יְ ָי ִקוִּ ינוְּ ,לָך יְ ָי ִח ִכּינוְּ ,לָך יְ ָי נְ יַחֵ ל ,אַ ל
תֶּ חֱשֶׁ ה ְ
וּתעַ נֵּנוִּ ,כּי ָנאֲמוּ גּוֹיִ ם אָ ְב ָדה ִת ְקוָתָ ם ,כָּ ל בֶּ ֶרְך ְלָך
חוֶה:
ִת ְכ ַרע וְ כָ ל קוֹמָ ה ְלפָ נֶיָך ִתּ ְשׁתַּ ֲ

הַ פּוֹתֵ ַח יָד

פּוֹשׁ ִעים וְ חַ טָּ ִאים ,נִ ְבהֲלָ ה
ְ
ִבּ ְתשׁוּבָ ה ְלקַ בֵּ ל

הוֹשׁיעֵ נוּ.
ִ
נ ְַפשֵׁ נוּ מֵ רוֹב ִע ְצּבוֹנֵנוּ ,אַ ל ִתּ ְשׁכָּ חֵ נוּ נֶצַ ח ,קוּמָ ה וְ
וְ אַ ל ִתּ ְשׁפְֹּך חֲרוֹנְ ָך עָ לֵ ינוִּ ,כּי ֲ
אנ ְַחנוּ עַ ְמָּך ְבּנֵי ְב ִריתֶ ָך.
עוֹר ָרה גְ ָ
ְ
הוֹשׁיעֵ נוּ ְלמַ עַ ן ְשׁמֶ ָך ,וְ אַ ל יִ ְמעֲטוּ ְלפָ נֶיָך
ִ
בוּר ְתָך וְ
77 Exodus 32:12
78 Psalms 118:25
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ְתּלָ אוֹתֵ ינוּ .מַ הֵ ר יְ קַ ְדּמוּנוּ ַרחֲמֶ יָך ְבּעֵ ת צָ רוֹתֵ ינוּ ל ֹא
ְלמַ ֲ
ענֵנוּ אֶ לָּ א ְלמַ עַ נְ ָך ְפעַ ל ,וְ אַ ל תַּ ְשׁ ִחית אֶ ת זֵכֶ ר ְשׁאֵ ִריתֵ נוּ,
ִכּי ְלָך ְמ ַיחֲלוֹת עֵ ינֵינוִּ ,כּי אֵ ל מֶ לֶ ְך חַ נּוּן וְ ַרחוּם אָ תָּ ה,
אוֹמ ִרים פַּ עֲמַ יִ ם ְבּאַ הֲבָ ה:
ְ
וּזְ כֹר עֵ דוּתֵ נוּ ְבּכָ ל יוֹם תָּ ִמיד
79
ְשׁמַ ע יִ ְשׂ ָראֵ ל יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ .יְ ָי אֶ חָ ד:
יְ ָי אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ,שׁוּב מֵ חֲרוֹן אַ פֶּ ָך ,וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל הָ ָרעָ ה
80
ְלעַ מֶּ ָך:

הַ בֵּ ט

וּראֵ הִ ,כּי הָ יִ ינוּ לַ עַ ג וָקֶ לֶ ס בַּ גּוֹיִ ם ,נ ְֶחשַׁ ְבנוּ
ִמשָּׁ מַ יִ ם ְ

וּלחֶ ְרפָּ ה.
וּלמַ כָּ ה ְ
וּלאַ בֵּ ד ְ
ְכּצ ֹאן לַ טֶּ בַ ח יוּבָ ל ,לַ הֲרוֹג ְ
וּבכָ ל ז ֹאת ִשׁ ְמָך ל ֹא שָׁ כָ ְחנוּ ,נָא ,אַ ל ִתּ ְשׁכָּ חֵ נוּ:
ְ

יְ ָי אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ,שׁוּב מֵ חֲרוֹן אַ פֶּ ָך ,וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל הָ ָרעָ ה
ְלעַ מֶּ ָך:

ז ִָרים

אוֹמ ִרים אֵ ין תּוֹחֶ לֶ ת וְ ִת ְקוָה ,חוֹן אוֹם ְל ִשׁ ְמָך ְמקַ וָּה,
ְ

טָ הוֹר ,יְ שׁוּעָ תֵ נוּ קָ ְרבָ הָ ,יג ְַענוּ וְ ל ֹא הוּנַח לָ נוַּ ,רחֲמֶ יָך
יִ ְכ ְבּשׁוּ אֶ ת כַּ עַ ְסָך מֵ עָ לֵ ינוּ :אָ נָּא שׁוּב מֵ חֲרוֹנְ ָך ,וְ ַרחֵ ם ְסגֻלָּ ה
אֲשֶׁ ר בָּ חָ ְרתָּ :
יְ ָי אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ,שׁוּב מֵ חֲרוֹן אַ פֶּ ָך ,וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל הָ ָרעָ ה
ְלעַ מֶּ ָך:

79 Deuteronomy 6:4
80 Exodus 32:2
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חוּסָ ה

ידי אַ ְכז ִָרים ,לָ מָּ ה
יְ ָי עָ לֵ ינוּ ְבּ ַרחֲמֶ יָך ,וְ אַ ל ִתּ ְתּנֵנוּ ִבּ ֵ

ֹאמרוּ הַ גּוֹיִ ם אַ יֵּה נָא אֱֹלהֵ יהֶ םְ 81,למַ עַ נְ ָך עֲשֵׂ ה ִעמָּ נוּ חֶ סֶ ד
י ְ
וְ אַ ל ְתּאַ חַ ר :אָ נָּא שׁוּב מֵ חֲרוֹנְ ָך וְ ַרחֵ ם ְסגֻלָּ ה אֲשֶׁ ר בָּ חָ ְרתָּ :
יְ ָי אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ,שׁוּב מֵ חֲרוֹן אַ פֶּ ָך ,וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל הָ ָרעָ ה
ְלעַ מֶּ ָך:

קוֹלֵ נוּ

ִת ְשׁמַ ע וְ תָ חוֹן ,וְ אַ ל ִתּ ְטּשֵׁ נוּ ְבּיַד אֹיְ בֵ ינוּ ִל ְמחוֹת אֶ ת

כוֹכבֵ י הַ שָּׁ מַ יִ ם
ְשׁמֵ נוּ ,זְ כֹר אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ְעתָּ לַ אֲבוֹתֵ ינוְּ ,כּ ְ
וּבכָ ל
ְ
אַ ְרבֶּ ה אֶ ת ז ְַרעֲכֶ ם ,וְ עַ תָּ ה נִ ְשׁאַ ְרנוּ ְמעַ ט מֵ הַ ְרבֵּ ה.
ז ֹאת ִשׁ ְמָך ל ֹא שָׁ כָ ְחנוּ ,נָא אַ ל ִתּ ְשׁכָּ חֵ נוּ:
יְ ָי אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ,שׁוּב מֵ חֲרוֹן אַ פֶּ ָך ,וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל הָ ָרעָ ה
ְלעַ מֶּ ָך:

עָ זְ ֵרנוּ

אֱֹלהֵ י יִ ְשׁעֵ נוּ עַ ל ְדּבַ ר ְכּבוֹד ְשׁמֶ ָך ,וְ הַ ִצּילֵ נוּ וְ כַ פֵּ ר

עַ ל חַ טּ ֹאתֵ ינוּ ְלמַ עַ ן ְשׁמֶ ָך:

82

יְ ָי אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ,שׁוּב מֵ חֲרוֹן אַ פֶּ ָך ,וְ ִהנָּחֵ ם עַ ל הָ ָרעָ ה
ְלעַ מֶּ ָך:
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

שׁוֹמֵ ר

יִ ְשׂ ָראֵ לְ ,שׁמוֹר ְשׁאֵ ִרית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,וְ אַ ל י ֹאבַ ד יִ ְשׂ ָראֵ ל,

אוֹמ ִרים ְשׁמַ ע יִ ְשׂ ָראֵ ל:
ְ
הָ
81 Psalms 115:2
82 Psalms 79:9
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שׁוֹמֵ ר

גּוֹי אֶ חָ דְ ,שׁמוֹר ְשׁאֵ ִרית עַ ם אֶ חָ ד ,וְ אַ ל י ֹאבַ ד גּוֹי

אֶ חָ ד ,הַ ְמ ַיח ֲִדים ִשׁ ְמָך יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ יְ ָי אֶ חָ ד:

שׁוֹמֵ ר

גּוֹי קָ דוֹשְׁ ,שׁמוֹר ְשׁאֵ ִרית עַ ם קָ דוֹשׁ .וְ אַ ל י ֹאבַ ד גּוֹי

קָ דוֹשׁ ,הַ ְמּשַׁ ְלּ ִשׁים שָׁ לוֹשׁ ְק ֻדשּׁוֹת ְלקָ דוֹשׁ:

ִמ ְת ַרצֶּ ה

וּמ ְתפַּ יֵּס ְבּתַ חֲנוּנִ יםִ ,ה ְת ַרצֵּ ה וְ ִה ְתפַּ יֵּס
ְב ַרח ֲִמיםִ ,

ְלדוֹר עָ נִ י ִכּי אֵ ין עוֹזֵר:

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.

אָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ

אָ ִבינוּ אָ תָּ ה .אָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ אֵ ין לָ נוּ מֶ לֶ ְך אֶ לָּ א אָ תָּ ה.

ענֵנוּ ִכּי אֵ ין בָּ נוּ
אָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ ַרחֵ ם עָ לֵ ינוּ .אָ ִבינוּ מַ ְלכֵּ נוּ חָ נֵּנוּ ַו ֲ
הוֹשׁיעֵ נוּ :
ִ
ֲשׂים עֲשֵׂ ה ִעמָּ נוּ ְצ ָדקָ ה וָחֶ סֶ ד ְלמַ עַ ן ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל וְ
מַ ע ִ
” in the following paragraph:מַ ה ַנּעֲשֶׂ ה“ One should rise while saying the words

אנ ְַחנוּ
ַו ֲ

ל ֹא נ ֵַדע מַ ה ַנּעֲשֶׂ הִ ,כּי עָ לֶ יָך עֵ ינֵינוּ.

83

זְ כֹר ַרחֲמֶ יָך יְ ָי

ַוחֲסָ ֶדיָךִ ,כּי מֵ עוֹלָ ם הֵ מָּ ה 84.יְ ִהי חַ ְס ְדָּך יְ ָי עָ לֵ ינוּ ,כַּ אֲשֶׁ ר יִ חַ ְלנוּ
לָ ְך 85.אַ ל ִתּזְ כָּ ר לָ נוּ עֲוֹנוֹת ִראשֹׁנִ ים ,מַ הֵ ר יְ קַ ְדּמוּנוּ ַרחֲמֶ יָך ִכּי

83 2 Chronicles 20:12
84 Psalms 25:6
85 Psalms 33:22
- 41 -

רגֶז ַרחֵ ם ִתּזְ כּוֹר,
ַדלּוֹנוּ ְמאֹד 86.חָ נֵּנוּ יְ ָי חָ נֵּנוִּ ,כּי ַרב שָׂ בַ ְענוּ בוּזְ 87.בּ ֽ ֹ
רגֶז אַ הֲבָ ה ִתּזְ כָּ ר :יְ ָי
רגֶז ְתּ ִמימוֹת ִתּזְ כּוֹרְ ,בּ ֽ ֹ
רגֶז עֲקֵ ָדה ִתּזְ כּוֹרְ 88,בּ ֽ ֹ
ְבּ ֽ ֹ
הוֹשׁיעָ ה הַ ֶ ֽמּלֶ ְך ַיעֲנֵ ֽנוּ ְביוֹם קָ ְר ֵ ֽאנוִּ 89.כּי הוּא י ַָדע יִ ְצ ֵ ֽרנוּ ,זָכוּר ִכּי
ִֽ
ילנוּ
עָ פָ ר אֲנָ ְֽחנוּ 90.עָ זְ ֵ ֽרנוּ אֱֹלהֵ י יִ ְשׁ ֵעֽנוּ עַ ל ְדּבַ ר ְכּבוֹד ְשׁ ֶ ֽמָך ,וְ הַ ִצּ ֵ ֽ
91
ֹאתינוּ ְל ַ ֽמעַ ן ְשׁ ֶ ֽמָך.
וְ כַ פֵּ ר עַ ל חַ טּ ֵ ֽ
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:

יִ ְתגּ ַַדּל

וְ יִ ְתקַ ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א.

)  :Congאָ מֵ ן(

ְבּעָ ְלמָ א ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּתֵ הּ

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

)  :Congאָ מֵ ן(

ְבּחַ יֵּיכוֹן

וּבזְ מַ ן קָ ִריב .וְ ִא ְמרוּ
עגָלָ א ִ
וּבחַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בַּ ֲ
וּביוֹמֵ יכוֹן ְ
ְ
אָ מֵ ן:
) :Cong

וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא ,יִ ְתבָּ ֵרְך(:
אָ מֵ ן .יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ

וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא ,יִ ְתבָּ ֵרְך ,וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח,
יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ
וְ יִ ְתפָּ אֵ ר ,וְ יִ ְתרוֹמֵ ם ,וְ יִ ְתנַשֵּׂ א ,וְ יִ ְתהַ ָדּר ,וְ יִ ְתעַ לֶּ ה ,וְ יִ ְתהַ לָּ לְ ,שׁמֵ הּ
ירתָ א,
ְדקֻ ְדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא :Cong ) .אָ מֵ ן ( ְלעֵ לָּ א ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ ָ
מרוּ אָ מֵ ן :Cong) :אָ מֵ ן(
ירן ְבּעָ ְלמָ א ,וְ ִא ְ
תֻּ ְשׁ ְבּחָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ אַ ,דּא ֲִמ ָ
On days when The Torah is not read one should omit the following paragraph and the
".אַ ְשׁ ֵרי" Order of the Torah Reading and continue on with

Psalms 79:8
Psalms 123:3
Habakkuk 3:2
Psalms 20:10
Psalms 103:14
Psalms 79:9
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86
87
88
89
90
91

The following paragraph is to be said on Mondays and Thursdays, except when Techanun is
not said:

אֵ ל

תוֹכיחֵ נוּ ,חוּסָ ה יְ ָי עַ ל
ִ
אֶ ֶרְך אַ פַּ יִ ם וְ ַרב חֶ סֶ ד וְ אֱמֶ ת ,אַ ל ְבּאַ ְפָּך

ִ
עַ מֶּ ָך ,וְ
הוֹשׁיעֵ נוּ ִמכָּ ל ָרע ,חָ טָ אנוּ ְלָך אדוֹןְ ,סלַ ח נָא כרוֹב ְרחֲמֶ יָך
אֵ ל:

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:

וַיְ ִהי

ִבּנְ ס ַֹע הָ אָ רֹן וַיּ ֹאמֶ ר מֹשֶׁ ה ,קוּמָ ה יְ ָי וְ יָפֻ צוּ אֹיְ בֶ יָך וְ ָינֻסוּ

וּדבַ ר יְ ָי ִמירוּשָׁ לָ ִם.
תוֹרה ְ
ָ
ְמשַׂ נְ אֶ יָך ִמפָּ נֶיָךִ 92.כּי ִמ ִצּיּוֹן תֵּ צֵ א
תּוֹרה ְלעַ מּוֹ יִ ְשׁ ָראֵ ל ִבּ ְק ֻדשָּׁ תוֹ:
ָ
בָּ רוְּך שֶׁ נָּתַ ן

ְבּ ִריְך ְשׁמֵ הּ

93

ְדּמָ ֵרא עָ ְלמָ אְ ,בּ ִריְך ִכּ ְת ָרְך וְ אַ ְת ָרְך ,יְ הֵ א ְרעוּתָ ְך ִעם

חזֵי ְלעַ מָּ ְך ְבּבֵ ית מַ ְק ְדּשָׁ ְך,
עַ מָּ ְך יִ ְֹש ָראֵ ל ְלעָ לַ ם ,וּפֻ ְרקַ ן יְ ִמינְָך אַ ֲ
עוָא
וּלקַ בֵּ ל ְצלוֹתָ נָא ְבּ ַרח ֲִמין .יְ הֵ א ַר ֲ
הוֹרְך ְ
וּלאַ ְמטוּיֵי לָ נָא ִמטּוּב נְ ָ
ְ
אנָא ְפ ִק ָ
הוֵי ֲ
תוריְך לָ ן חַ יִּ ין ְבּ ִטיבוּ ,וְ לֶ ֱ
קֳ ָדמָ ְך ְדּ ִ
ידא ְבּגוֹ צַ ִדּיקַ יָּא,
ְל ִמ ְרחַ ם עָ לַ י ְ
וּל ִמנְ טַ ר י ִָתי וְ יַת כָּ ל ִדּי ִלי ,וְ ִדי ְלעַ מָּ ְך יִ ְֹש ָראֵ ל .אַ נְ ְתּ
וּמפַ ְרנֵס ְלכלָּ א ,אַ נְ ְתּ הוּא שַׁ ִלּיט עַ ל כּלָּ א .אַ נְ ְתּ הוּא
הוּא זָן ְלכֹלָּ א ְ
אנָא עַ ְב ָדּא ְדקֻ ְדשָׁ א
ְדשַׁ ִלּיט עַ ל מַ ְלכַ יָּא .וּמַ ְלכוּתָ א ִדּילָ ְך ִהיאֲ .
92 Numbers 10:35
93 Isaiah 2:3
- 43 -

אוֹריְ תֵ הְּ .בּכָ ל ִע ָדּן וְ ִע ָדּן
ַ
וּמקַּ מֵּ י ִדּיקַ ר
ידנָא קַ מֵּ הּ ִ
ְבּ ִריְך הוּאְ ,דּסָ גִ ְ
אנָשׁ ָר ִח ְ
לָ א עַ ל ֱ
יכנָא .אֶ לָּ א בֶּ אֱלָ הָ א
יצנָא וְ לָ א עַ ל בַּ ר אֱלָ ִהין סָ ִמ ְ
יאוֹהי ְקשׁוֹט,
ִ
אוֹריְ תֵ הּ ְקשׁוֹט ,וּנְ ִב
ִד ְשׁמַ יָּאְ ,דּהוּא אֱלָ הָ א ְקשׁוֹט ,וְ ַ
וּקשׁוט .בֵּ הּ ֲ
וּמַ ְסגֵּא ְלמֶ ְעבַּ ד טַ ְבוָן ְ
ירא
אנָא ָר ִחיץ .וְ ִל ְשׁמֵ הּ קַ ִדּישָׁ א י ִַקּ ָ
אנָא אֵ מַ ר תֻּ ְשׁ ְבּחָ ן .יְ הֵ א ַר ֲ
ֲ
אוֹריְ תָ א,
עוָא קֳ ָדמָ ְך ְדּ ִת ְפתַּ ח ִלבָּ ִאי ְבּ ַ
וּלחַ יִּ ין
וְ תַ ְשׁ ִלים ִמ ְשׁא ֲִלין ְדּ ִלבָּ אי ,וְ ִלבָּ א ְדכָ ל עַ מָּ ְך יִ ְֹש ָראֵ לְ ,לטַ ב ְ
94
וְ ִל ְשׁלָ ם:
The Torah is received by the chazzan in his right arm, he then slightly raises it saying:
95

רוֹממָ ה ְשׁמוֹ י ְַח ָדּו:
ְ
גּ ְַדּלוּ לַ ָײ ִא ִתּי ,וּנְ

The congregation and chazzan say as me makes his way to the bimah with the Torah:

ְלָך

בוּרה וְ הַ ִתּ ְפאֶ ֶרת וְ הַ נֵּצַ ח וְ הַ הוֹדִ ,כּי כֹל בַּ שָּׁ מַ יִ ם
יְ ָי הַ גְּ ֻדלָּ ה וְ הַ גְּ ָ

96
רוֹממוּ יְ ָי
ְ
וּבָ אָ ֶרץְ .לָך יְ ָי הַ מַּ ְמלָ כָ ה וְ הַ ִמּ ְת ַנ ֵ ֹ
שּא ְלכֹל ְלר ֹאשׁ.
97
הדֹם ַרגְ לָ יו ,קָ דוֹשׁ הוּא.
אֱֹלהֵ ינוּ ,וְ ִה ְשׁתַּ חֲווּ לַ ֲ
רוֹממוּ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ
ְ
98
וְ ִה ְשׁתַּ חֲווּ ְלהַ ר קָ ְדשׁוִֹ ,כּי קָ דוֹשׁ יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ:

אַ ב הָ ַרח ֲִמים

ֲמוּסים וְ יִ זְ כּוֹר ְבּ ִרית אֵ יתָ נִ ים וְ י ִַצּיל
הוּא יְ ַרחֵ ם עַ ם ע ִ

שוּאים וְ יָחוֹן
ִ
נ ְַפשׁוֹתֵ ינוּ ִמן הַ שָּׁ עוֹת הָ ָרעוֹת וְ יִ גְ עַ ר ְבּיֵצֶ ר הָ ָרע ִמן הַ נְּ
עָ לֵ ינוּ ִל ְפלֵ יטַ ת עוֹלָ ִמים .וִ ימַ לֵּ א ִמ ְשׁאֲלוֹתֵ ינוּ ְבּ ִמ ָדּה טוֹבָ ה יְ שׁוּעָ ה
וְ ַרח ֲִמים:
Zohar II, 206a
Psalms 34:4
1 Chornicles 29:11
Psalms 99:5
Psalms 99:9
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94
95
96
97
98

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:

,וְ תֵ ָראֶ ה מַ ְלכוּתוֹ עָ לֵ ינוּ ִבּזְ מַ ן קָ רוֹב

 וְ ִתגָּלֶ הIf no Kohen is present,

וּפלֵ טַ ת עַ מּוֹ בֵּ ית יִ ְֹש ָראֵ ל ְלחֵ ן
ְ וְ יָחוֹן ְפּלֵ טָ תֵ נוּ
ְ וּל ַרח ֲִמים
ְ וּלחֶ סֶ ד
ְ
 הַ כֹּל.וּל ָרצוֹן וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן
 כֹּהֵ ן,תּוֹרה
ָ ַוּתנוּ כָ בוֹד ל
ְ הָ בוּ ג ֶֹדל לֵ אֹלהֵ ינוּ
,הַ כֹּהֵ ן

(father's name)

בֶּ ן

(name)

ְק ָרב ַיעֲמוֹד

the gabbai substitutes
saying: “,כּהן
ֹ אֵ ין כַּ אן
(insert name)
מד
ֹ ע
ֲ ַי
ִבּ ְמקוֹם
”כֹּ הֵ ן

()לֵ וִ י

יִ ְֹש ָראֵ ל

:ֹתּוֹרה ְלעַ מּוֹ יִ ְֹש ָראֵ ל ִבּ ְק ֻדשָּׁ תו
ָ
בָּ רוְּך שֶׁ נָּתַ ן
Congregation, followed by the gabbai responds:

: חַ יִּ ים כֻּ ְלּכֶ ם הַ יּוֹם,וְ אַ תֶּ ם הַ ְדּבֵ ִקים בַּ ָײ אֱֹלהֵ יכֶ ם

99

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:

:ברְך
ָ בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ָי הַ ְמ
The congregation responds:

:ברְך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד
ָ בָּ רוְּך יְ ָי הַ ְמ
The oleh then says:

:ברְך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד
ָ בָּ רוְּך יְ ָי הַ ְמ
99 Deuteronomy 4:4
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 אֲשֶׁ ר בָּ חַ ר בָּ נוּ,אַ תָּ ה יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ מֶ לֶ ְך הָ עוֹלָ ם

בָּ רוְּך

 בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי נוֹתֵ ן.ֹתּוֹרתו
ָ
 וְ נָתַ ן לָ נוּ אֶ ת,ִמכָּ ל הָ עַ ִמּים
( אָ מֵ ן:Cong )
:תּוֹרה
ָ
ַה
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:

 אֲשֶׁ ר נָתַ ן לָ נוּ,אַ תָּ ה יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ מֶ לֶ ְך הָ עוֹלָ ם

בָּ רוְּך

, בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי. וְ חַ יֵּי עוֹלָ ם נָטַ ע ְבּתוֹכֵ נוּ,תּוֹרת אֱמֶ ת
ַ
:תּוֹרה
ָ
ַנוֹתֵ ן ה
( אָ מֵ ן:Cong )
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.

, הַ גּוֹמֵ ל ְלחַ יּ ִָבים טוֹבוֹת,אַ תָּ ה יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ מֶ לֶ ְך הָ עוֹלָ ם
Congregation responds:

:שֶׁ גְּ מָ לַ נִ י טוֹב

: הוּא יִ גְ מָ ְלָך כָּ ל טוֹב סֶ לָ ה, ִמי שֶׁ גְּ מָ ְלָך טוֹב.אָ מֵ ן
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בָּ רוְּך

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):

בָּ רוְּך

)אַ תָּ ה יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ מֶ לֶ ְך הָ עוֹלָ ם( שֶׁ ְפּטָ ַרנִ י מֵ עָ נְ שׁו שֶׁ לָּ זֶה:
מי שבירך ליולדת זכר
Prayer for a women who gave birth to a baby boy

ִמי שֶׁ בֵּ ַרְך

הרֹןָ ,דּוִ ד
עקֹב ,מֹשֶׁ ה וְ אַ ֲ
אֲבוֹתֵ ינוּ אַ ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ַי ֲ

וּשֹׁלמֹה ,הוּא יְ בָ ֵרְך אֶ ת הָ ִאשָּׁ ה הַ יּוֹלֶ ֶדת
ְ

)(new mother's name

בַּ ת

)ִ (mother's nameעם ְבּנָהּ הַ נּוֹלָ ד לָ הּ ְבּמַ זָּל טוֹב ,בַּ עֲבוּר שֶׁ בַּ ְעלָ הּ וְ אָ ִביו
וּב ְשׂכַ ר זֶה יִ זְ כּוּ ְלהַ ְכנִ יסוֹ ִבּ ְב ִריתוֹ
יִ תֵּ ן ְבּ ִלי נ ֶֶדר ִל ְצ ָדקָ ה בַּ ע ֲָדםִ ,
טוֹבים,
ִ
ֲשׂים
וּלמַ ע ִ
וּלחֻ פָּ ה ְ
תוֹרהְ ,
שֶׁ ל אַ ְב ָרהָ ם אָ ִבינוּ וִ יג ְַדּלוּהוּ ְל ָ
וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן:
מי שבירך ליולדת נקבה
Prayer for a woman who gave birth to a baby girl

ִמי שֶׁ בֵּ ַרְך

הרֹןָ ,דּוִ ד
עקֹב ,משֶׁ ה וְ אַ ֲ
אֲבוֹתֵ ינוּ אַ ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ַי ֲ

וּשֹׁלמֹה ,הוּא יְ בָ ֵרְך אֶ ת הָ ִאשָּׁ ה הַ יּוֹלֶ ֶדת ) ( new mother's nameבַּ ת
ְ
נּוֹל ָדה לָ הּ ְבּמַ זָּל טוֹב ,וְ יִ קָּ ֵרא ְשׁמָ הּ
)ִ ( mother's nameעם ִבּתָּ הּ הַ ְ
ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל

)announce child's name

( בַּ ת

)name

 ,(father'sבַּ עֲבוּר שֶׁ בַּ ְעלָ הּ

תוֹרה
וּב ְשׂכַ ר זֶה יְ ג ְַדּלוּהָ ְל ָ
וְ אָ ִביהָ יִ תֵּ ן ְבּ ִלי נ ֶֶדר ִל ְצ ָדקָ ה בַּ ע ֲָדןִ ,
טוֹבים ,וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן:
ִ
ֲשׂים
וּלמַ ע ִ
וּלחֻ פָּ ה ְ
ְ
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מי שברך לחולה
Prayer for a sick person

ִמי שֶׁ בֵּ ַרְך

Prayer for a sick man

הרֹןָ ,דּוִ ד
עקֹב ,מֹשֶׁ ה וְ אַ ֲ
אֲבוֹתֵ ינוּ אַ ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ַי ֲ

וּשֹׁלמֹה ,הוּא יְ ַרפֵּ א אֶ ת
ְ
)of supplicant

 ( nameבֶּ ן

)name

)name

( בֶּ ן

)name

( mother's

בַּ עֲבוּר שֶׁ

 ( father'sיִ תֵּ ן ְבּ ִלי נ ֶֶדר ִל ְצ ָדקָ ה בַּ עֲבוּרוֹ,

ֲלימוֹ
ִבּ ְֹשכַ ר זֶה הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא יִ מָּ לֵּ א ַרח ֲִמים עָ לָ יו ְלהַ ח ִ
וּלהַ חֲזִ יקוֹ ְ
וּל ַר ְֹפּאתוֹ ְ
ְ
וּלהַ חֲיוֹתוֹ ,וְ יִ ְשׁלַ ח לוֹ ְמהֵ ָרה ְרפוּאָ ה ְשׁלֵ מָ ה ִמן
ידיו ְבּתוְֹך ְשׁאָ ר חוֹלֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל,
וּשׁסָ "ה גִּ ָ
הַ שָּׁ מַ יִ ם ְל ַרמַ "ח אֵ בָ ָריו ְ
וּרפוּאַ ת הַ גּוּף ,וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן:
ְרפוּאַ ת הַ נֶּפֶ שׁ ְ

ִמי שֶׁ בֵּ ַרְך

Prayer for a sick woman

הרֹןָ ,דּוִ ד
עקֹב ,מֹשֶׁ ה וְ אַ ֲ
אֲבוֹתֵ ינוּ אַ ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ַי ֲ

וּשֹׁלמֹה ,הוּא יְ ַרפֵּ א אֶ ת ) ( nameבַּ ת ) ( mother's nameבַּ עֲבוּר שֶׁ
ְ
) ( name of supplicantבֶּ ן ) ( father's nameיִ תֵּ ן ְבּ ִלי נ ֶֶדר ִל ְצ ָדקָ ה בַּ עֲבוּרוֹ,
ֲלימָ הּ
ִבּ ְֹשכַ ר זֶה הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא יִ מָּ לֵּ א ַרח ֲִמים עָ לֶ יהָ ְלהַ ח ִ
וּלהַ חֲזִ יקָ הּ ְ
וּל ַר ְֹפּאתָ הּ ְ
ְ
וּלהַ חֲיוֹתָ הּ ,וְ יִ ְשׁלַ ח לָ הּ ְמהֵ ָרה ְרפוּאָ ה ְשׁלֵ מָ ה
ידיהָ ְבּתוְֹך ְשׁאָ ר חוֹלֵ י יִ ְשׂ ָראֵ לְ ,רפוּאַ ת
ִמן הַ שָּׁ מַ יִ ם ְבּכָ ל אֵ בָ ֶריהָ וְ גִּ ֶ
וּרפוּאַ ת הַ גּוּף ,וְ נ ֹאמַ ר אָ מֵ ן:
הַ נֶּפֶ שׁ ְ
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:

יִ ְתגּ ַַדּל

וְ יִ ְתקַ ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א.

)  :Congאָ מֵ ן(

ְבּעָ ְלמָ א ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּתֵ הּ

וְ י ְַמ ִליְך מַ ְלכוּתֵ הּ ,וְ י ְַצמַ ח פֻּ ְרקָ נֵהּ וִ יקָ ֵרב ְמ ִשׁיחֵ הּ.
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)  :Congאָ מֵ ן(

ְבּחַ יֵּיכוֹן

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

:Cong )

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

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

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:
100

:שם משֶׁ ה ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְֹש ָראֵ ל
ֹ ָ תּוֹרה אֲשֶׁ ר
ָ
ַוְ ז ֹאת ה

ְדּ ָרכֶ יהָ ַד ְרכֵ י

101

. וְ ת ְֹמכֶ יהָ ְמאֻ שָּׁ ר,יקים בָּ הּ
ִ ִחַ יִּ ים ִהיא לַ מַּ חֲז

עֵ ץ

 ִבּ ְשׂמ ֹאלָ הּ עֹ שֶׁ ר,ימינָהּ
ִ  א ֶֹרְך י ִָמים ִבּ102. וְ כָ ל נְ ִתיבוֹתֶ יהָ שָׁ לוֹם,נֹעַ ם
104
:תּוֹרה וְ י ְַא ִדּיר
ָ
 יַגְ ִדּיל,ֹ יְ ָי חָ פֵ ץ ְלמַ עַ ן ִצ ְדקו103.וְ כָ בוֹד
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
101
102
103
104

Deuteronomy 4:44
Proverbs 3:18
Proverbs 3:17
Proverbs 3:16
Isaiah 42:21
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אַ ְשׁ ֵרי

יוֹשׁבֵ י בֵ יתֶ ָך ,עוֹד יְ הַ ְללוָּך סֶּ לָ ה:
ְ

אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֶׁ יְ ָי אֱֹלהָ יו:

105

אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם שֶׁ כָּ כָ ה לּוֹ,

106

ְתּ ִהלָּ ה ְל ָדוִ ד,
רוֹמ ְמָך אֱֹלהַ י הַ מֶּ לֶ ְךַ ,ואֲבָ ְרכָ ה ִשׁ ְמָך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד:
א ִ
ֲ
ְבּכָ ל יוֹם אֲבָ ְרכֶ ךָּ ַ ,ואֲהַ ְללָ ה ִשׁ ְמָך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד:
וּמהֻ לָּ ל ְמאֹד ,וְ ִלגְ ֻדלָּ תוֹ אֵ ין חֵ קֶ ר:
ָגּדוֹל יְ ָי ְ
דּוֹר ְלדוֹר יְ שַׁ בַּ ח מַ עֲשֶׂ יָך .וּגְ בוּרתֶ יָך יַגִּ ידוּ:
הוֹדָך ,וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְלאתֶ יָך אָ ִשׂיחָ ה:
ֶ
ה ַדר ְכּבוֹד
ֲ
נוֹראתֶ יָך י ֹאמֵ רוּ ,וּגְ ֻדלָּ ְתָך אֲסַ ְפּ ֶרנָּה:
ֶועֱזוּז ְ
ְ
ֵזכֶ ר ַרב
טוּבָך י ִַבּיעוּ ,וְ ִצ ְדקָ ְתָך יְ ַרנֵּנוּ:
חַ נּוּן וְ ַרחוּם יְ יָ ,אֶ ֶרְך אַ פַּ יִ ם וּגְ ָדל חָ סֶ ד:
טוֹב יְ ָי לַ כּל ,וְ ַרחֲמָ יו עַ ל כָּ ל מַ עֲשיו:
ידיָך יְ בָ ְרכוּכָ ה:
יוֹדוָּך יְ ָי כָּ ל מַ עֲשֶׂ יָךַ ,וח ֲִס ֶ
בוּר ְתָך יְ ַדבֵּ רוּ:
כוּתָך יאמֵ רוּ ,וּגְ ָ
ְכּבוֹד מַ ְל ְ
הוֹד ַ
ְל ִ
וּכבוֹד ה ֲַדר מַ ְלכוּתוֹ:
יע ִל ְבנֵי הָ אָ ָדם גְּ בוּרֹתָ יוְ ,
כוּתָך ,מַ ְלכוּת כָּ ל עוֹלָ ִמים ,וּמֶ ְמשַׁ ְל ְתָּך ְבּכָ ל דּוֹר ָודֹר:
מַ ְל ְ
סוֹמֵ ְך יְ ָי ְלכָ ל הַ ְ
פוּפים:
נּפ ִלים ,וְ זוֹקֵ ף ְלכָ ל הַ ְכּ ִ
One should concentrate
while while reciting the
עֵ ינֵי כֹל אֵ לֶ יָך יְ שַׂ בֵּ רוּ ,וְ אַ תָּ ה נותֵ ן לָ הֶ ם אֶ ת
. It is customaryפּוֹתֵ ַח line
to touch the tefillin on the
אָ ְכלָ ם ְבּ ִעתּוֹ:
arm while saying the first
יע ְלכָ ל חַ י ָרצוֹן:
פּוֹתֵ ַח אֶ ת י ֶָדָך ,וּמַ ְשׂ ִבּ ַ
half of the verse, and
tefillin on the head when
צַ ִדּיק יְ ָי ְבּכָ ל ְדּ ָרכָ יו ,וְ חָ ִסיד ְבּכָ ל מַ עֲשָׂ יו:
saying the second
קָ רוֹב יְ ָי ְלכָ ל ְ
קראָ יוְ ,לכֹל אֲשֶׁ ר יִ ְק ָראֻ הוּ בֶ אֱמֶ ת:
105 Psalm 84:5
106 Psalms 144:15
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יוֹשׁיעֵ ם:
ְרצוֹן יְ ֵראָ יו ַיעֲשֶׂ ה ,וְ אֶ ת שַׁ וְ עָ תָ ם יִ ְשׁמַ ע וְ ִ
ַשׁ ִמיד:
שׁוֹמֵ ר יְ ָי אֶ ת כָּ ל ֹאהֲבָ יו ,וְ אֵ ת כָּ ל הָ ְרשָׁ ִעים י ְ
107
ְתּ ִהלַּ ת יְ ָי יְ ַדבֶּ ר ִפּי ,וִ יבָ ֵרְך כָּ ל בָּ שָׂ ר שֵׁ ם קָ ְדשׁוֹ ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד:
108
אנ ְַחנוּ נְ בָ ֵרְך יָהּ ,מֵ עַ תָּ ה וְ עַ ד עוֹלָ ם ,הַ ְללוּיָהּ:
ַו ֲ
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:

לַ ְמנַצֵּ ַח

ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד :יַעַ נְ ָך יְ ָי ְבּיוֹם צָ ָרה ,יְ שַׂ גּ ְֶבָך שֵׁ ם אֱֹלהֵ י

ַי ֲ
וּמ ִצּיּוֹן יִ ְסעָ ֶדךָּ  :יִ זְ כֹּר כָּ ל ִמנְ חתֶ יָך,
עקֹב :יִ ְשׁלַ ח עֶ זְ ֶרָך ִמקּ ֶֹדשִׁ ,
וְ עוֹלָ ְתָך יְ ַד ְשּׁנֶה סֶ לָ ה :יִ תֵּ ן ְלָך ִכ ְלבָ בֶ ָך וְ כָ ל עֲצָ ְתָך יְ מַ לֵּ א :נְ ַרנְּ נָה
וּבשֵׁ ם אֱֹלהֵ ינוּ נִ ְדגֹּל ,יְ מַ לֵּ א יְ ָי כָּ ל ִמ ְשׁאֲלוֹתֶ יָך :עַ תָּ ה
ִבּישׁוּעָ תֶ ָך ְ
יע יְ ָי ְמ ִשׁיחוַֹ ,י ֲ
ענֵהוּ ִמ ְשּׁמֵ י קָ ְדשׁוִֹ ,בּגְ בוּרוֹת יֵשַׁ ע
הוֹשׁ ַ
ִ
י ַָד ְע ִתּיִ ,כּי
אנ ְַחנוּ ְבּשֵׁ ם יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ נַזְ ִכּיר:
סּוּסיםַ ,ו ֲ
ִ
יְ ִמינוֹ :אֵ לֶּ ה בָ ֶרכֶ ב וְ אֵ לֶּ ה בַ
ענֵנוּ
הושׁיעָ ה הַ מֶּ לֶ ְך ַי ֲ
ִ
עוֹדד :יְ ָי
אנ ְַחנוּ קַ ְמנוּ וַנִּ ְת ָ
הֵ מָ ה כָּ ְרעוּ וְ נָפָ לוַּ ,ו ֲ
ְביוֹם קָ ְראֵ נוּ:
In a house of morning and Tisha b'Av the shaded verse is omitted:

יתי אֹתָ ם
עקֹב ,נְ אֻ ם יְ ָיַ :ואֲנִ י ז ֹאת ְבּ ִר ִ
וּלשָׁ בֵ י פֶ שַׁ ע ְבּ ַי ֲ
וּבָ א ְל ִציּוֹן גּוֹאֵ ל ְ
רוּחי אֲשֶׁ ר עָ לֶ יָךְ ,
ִ
אָ מַ ר יְ יָ,
וּדבָ ַרי אֲשֶׁ ר שַׂ ְמ ִתּי ְבּ ִפיָך ,ל ֹא יָמוּשׁוּ
109
וּמ ִפּי ז ֶַרע ז ְַרעֲך ,אָ מַ ר יְ ָי מֵ עַ תָּ ה וְ עַ ד עוֹלָ ם.
וּמ ִפּי ז ְַרעֲָך ִ
ִמ ִפּיָך ִ
וְ אַ תָּ ה קָ דוֹשׁ ,יוֹשֵׁ ב ְתּ ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָראֵ ל 110.וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ אָ מַ ר,
107 Psalms 145
108 Psalms 115:18
109 Isaiah 59:20-21
110 Psalms 22:4
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וּמקַ ְבּ ִלין
קָ דושׁ ,קָ דושׁ ,קָ דושׁ ,יְ ָי ְצבָ אוֹתְ ,מל ֹא כָ ל הָ אָ ֶרץ ְכּבוֹדוְֹ 111.
ֵדּין ִמן ֵדּין וְ אָ ְמ ִרין :קַ ִדּישׁ ִבּ ְשׁמֵ י ְמרוֹמָ א ִעלָּ אָ ה בֵּ ית ְשׁ ִכינְ תֵּ הּ,
וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא :יְ ָי
קַ ִדּישׁ עַ ל אַ ְרעָ א עוֹבַ ד גְּ ְ
בוּרתֵּ הּ ,קַ ִדּישׁ ְלעָ לַ ם ְ
רוּח ,וָאֶ ְשׁמַ ע אַ ח ֲַרי
ַ
ְצבָ אוֹת מַ ְליָא כָ ל אַ ְרעָ א זִ יו יְ קָ ֵרהּ 112.ו ִַתּשָּׂ אֵ נִ י
וּשׁמָ ִעית
קוֹל ַרעַ שׁ גָּדוֹל ,בָּ רוְּך ְכּבוֹד יְ ָי ִמ ְמּקוֹמוֹ 113:וּנְ טָ לַ ְתנִ י רוּחָ א ְ
יע שַׂ גִּ יא ִד ְמשַׁ ְבּ ִחין וְ אָ ְמ ִרין ְבּ ִריְך יְ קָ ָרא ַדיְ ָי מֵ אֲתַ ר בֵּ ית
בַּ ְת ַרי קַ ל זִ ַ
וּלעָ ְלמֵ י
ְשׁ ִכינְ תֵּ הּ .יְ ָי יִ ְמלְך ְלעֹ לָ ם וָעֶ ד 114.יְ ָי מַ ְלכוּתֵ הּ קָ אֵ ים ְלעָ לַ ם ְ
עָ ְלמַ יָּא 115.יְ ָי אֱֹלהֵ י אַ ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲבוֹתֵ ינוּ ,שָׁ ְמ ָרה ז ֹאת
ְלעוֹלָ םְ ,ליֵצֶ ר מַ ְח ְשׁבוֹת ְלבַ ב עַ מֶּ ָך ,וְ הָ כֵ ן ְלבָ בָ ם אֵ לֶ יָך 116וְ הוּא
ַשׁ ִחית ,וְ ִה ְרבָּ ה ְלהָ ִשׁיב אַ פּוֹ ,וְ ל ֹא י ִָעיר כָּ ל
ַרחוּם יְ כַ פֵּ ר עָ וֹן וְ ל ֹא י ְ
118
חֲמָ תוִֹ 117.כּי אַ תָּ ה אֲדנָי טוֹב וְ סַ לָּ ח ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָ ל ק ְֹראֶ יָך.
עקֹב ,חֶ סֶ ד
תוֹר ְתָך אֱמֶ תִ 119.תּתֵּ ן אֱמֶ ת ְל ַי ֲ
ִצ ְדקָ ְתָך צֶ ֶדק ְלעוֹלָ ם ,וְ ָ
אבֹתֵ ינוּ ִמימֵ י קֶ ֶדם 120.בָּ רוְּך אֲדנָי יוֹם
ְלאַ ְב ָרהָ ם ,אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ְעתָּ לַ ֲ
יוֹם ַיעֲמָ ס לָ נוּ .הָ אֵ ל יְ שׁוּעָ תֵ נוּ סֶ לָ ה 121.יְ ָי ְצבָ אוֹת ִעמָּ נוִּ ,מ ְשׂגַּב לָ נוּ
עקֹב סֶ לָ ה 122.יְ ָי ְצבָ אוֹת ,אַ ְשׁ ֵרי אָ ָדם בֹּטֵ ַח בָּ ְך 123:יְ ָי
אֱֹלהֵ י ַי ֲ
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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ענֵנוּ ְביוֹם קָ ְראֵ נוּ:
הושׁיעָ ה ,הַ מֶּ לֶ ְך ַי ֲ
ִ

124

תּוֹעים .וְ נָתַ ן
ִ
בָּ רוְּך הוּא אֱֹלהֵ ינוּ שֶׁ ְבּ ָראָ נוּ ִל ְכבוֹדוֹ ,וְ ִה ְב ִדּילָ נוּ ִמן הַ
ַ
לָ נוּ
תוֹרתוֹ,
תּוֹרת אֱמֶ ת ,וְ חַ יֵּי עוֹלָ ם נָטַ ע ְבּתוֹכֵ נוּ ,הוּא יִ ְפתַּ ח ִלבֵּ נוּ ְבּ ָ
וּלעָ ְבדוֹ ְבּלֵ בָ ב שָׁ לֵ ם,
ָשׂים ְבּ ִלבֵּ נוּ אַ הֲבָ תוֹ וְ יִ ְראָ תוֹ ,לַ עֲשׂוֹת ְרצוֹנוֹ ְ
וְ י ִ
ל ֹא נִ יגַע לָ ִריק וְ ל ֹא נֵלֵ ד לַ בֶּ הָ לָ ה .וּבכֵ ן יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּפָ נֶיָך יְ ָי
אֱֹלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ ,שֶׁ נִּ ְשׁמוֹר חֻ קֶּ יָך בָּ עוֹלָ ם הַ זֶּה ,וְ נִ זְ כֶּ ה וְ נִ ְחיֶה
וּלחַ יֵּי הָ עוֹלָ ם
יח ְ
וּב ָרכָ ה ,לֵ ְשנֵי ,יְ מוּת הַ מָּ ִשׁ ַ
ירשׁ טוֹבָ ה ְ
וְ נִ ְראֶ ה ,וְ נִ ַ
125
אוֹדךָּ :
ֶ
הַ בָּ אְ .למַ עַ ן יְ זַמֶּ ְרָך כָ בוֹד וְ ל ֹא יִ דֹּם ,יְ ָי אֱֹלהַ י ְלעוֹלָ ם
בָּ רוְּך הַ גֶּבֶ ר אֲשֶׁ ר יִ ְבטַ ח בַּ יְ ָי; וְ הָ יָה יְ ָיִ ,מ ְבטַ חוִֹ 126.בּ ְטחוּ בַ ָײ ע ֲֵדי
יוֹדעֵ י ְשׁמֶ ָךִ ,כּי ל ֹא
עַ דִ ,כּי ְבּיָהּ יְ ָי ,צוּר עוֹלָ ִמים 127.וְ יִ ְב ְטחוּ ְבָך ְ
129
תּורה וְ י ְַא ִדּיר:
ָ
עָ ז ְַבתָּ ד ְֹרשֶׁ יָך יְ ָי 128.יְ ָי חָ פֵ ץ ְלמַ עַ ן ִצ ְדקוּ ,יַגְ ִדּיל
★ 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:

יִ ְתגּ ַַדּל

וְ יִ ְתקַ ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א.

)  :Congאָ מֵ ן(

ְבּעָ ְלמָ א ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּתֵ הּ

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

)  :Congאָ מֵ ן(

ְבּחַ יֵּיכוֹן

וּבזְ מַ ן קָ ִריב .וְ ִא ְמרוּ
עגָלָ א ִ
וּבחַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בַּ ֲ
וּביוֹמֵ יכוֹן ְ
ְ
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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אָ מֵ ן:
) :Cong

וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא ,יִ ְתבָּ ֵרְך(:
אָ מֵ ן .יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ

וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא ,יִ ְתבָּ ֵרְך ,וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח,
יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ
וְ יִ ְתפָּ אֵ ר ,וְ יִ ְתרוֹמֵ ם ,וְ יִ ְתנַשֵּׂ א ,וְ יִ ְתהַ ָדּר ,וְ יִ ְתעַ לֶּ ה ,וְ יִ ְתהַ לָּ לְ ,שׁמֵ הּ
ירתָ א,
ְדקֻ ְדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא :Cong ) .אָ מֵ ן( ְלעֵ לָּ א ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ ָ
למָ א ,וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן :Cong ) :אָ מֵ ן(
ירן ְבּעָ ְ
תֻּ ְשׁ ְבּחָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ אַ ,דּא ֲִמ ָ
עוּתהוֹן ְדּכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,קֳ ָדם אֲבוּהוֹן ִדּי
ְ
לוֹתהוֹן וּבָ
ִתּ ְתקַ בֵּ ל ְצ ְ
ִב ְשׁמַ יָּא ,וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
טוֹבים עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל,
ִ
יְ הֵ א ְשׁלָ מָ ה רבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ חַ יִּ ים
וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
Take three steps back, standing in one place one must bow to the right when saying
שׁה שָׁ לוֹם“
”בּ ְמרוֹמָ יו ע ֶ ֹ
”, bow to the left when sayingהוּא“ ִ , bow forward when saying
ֲשה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ“
”וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל“ ַ ” and bow to the front when sayingיע ֶ ֹ

שׁה שָׁ לוֹם )  - During the Ten Days of Penitence substituteהַ שָּׁ לוֹם( ִבּ ְמרוֹמָ יו,
ע ֶֹ
שה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ ,וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
ע ֶֹ
הוּא ַי ֲ

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:

יְ הַ ְללוּ אֶ ת שֵׁ ם יְ יִָ ,כּי נִ ְשׂגָּב ְשׁמוֹ ְלבַ דּוֹ:
The congregation then responds:

ידיו,
הוֹדוֹ ,עַ ל אֶ ֶרץ וְ שָׁ מָ יִ םַ :ויּ ֶָרם קֶ ֶרן ְלעַ מּוְֹ ,תּ ִהלָּ ה ְלכָ ח ֲִס ָ
ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ם ְקרֹבוֹ ,הַ ְללוּיָהּ:

130

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

ְתּ ִפלָּ ה

Psalm 86

ענֵנִ יִ ,כּי עָ נִ י ,וְ אֶ ְביוֹן אָ נִ י:שָׁ ְמ ָרה נ ְַפ ִשׁי
ל ָדוִ ד :הַ טֵּ ה יְ ָי אָ זְ נְ ָך ֲ
ְ

דנָי,
א ֹ
ִכּי חָ ִסיד אָ נִ י ,הוֹשַׁ ע עַ ְב ְדָּך אַ תָּ ה אֱֹלהַ י ,הַ בּוֹטֵ ַח אֵ לֶ יָך :חָ נֵּנִ י ֲ
דנָי נ ְַפ ִשׁי
א ֹ
ִכּי אֵ לֶ יָך אֶ ְק ָרא כָּ ל הַ יּוֹם :שַׂ מֵּ ַח נֶפֶ שׁ עַ ְב ֶדָּךִ ,כּי אֵ לֶ יָך ֲ
דנָי טוֹב וְ סַ לָּ ח ,וְ ַרב חֶ סֶ דְ ,לכָ ל ק ְֹראֶ יָך :הַ אֲזִ ינָה
א ֹ
אֶ שָּׂ אִ :כּי אַ תָּ ה ֲ
יְ ָיְ ,תּ ִפלָּ ִתי ,וְ הַ ְק ִשׁיבָ ה ְבּקוֹל תַּ חֲנוּנוֹתָ י :הַ אֲזִ ינָה יְ ָיְ ,תּ ִפלָּ ִתי,
ענֵנִ י :אֵ ין
ְבּיוֹם צָ ָר ִתי אֶ ְק ָראֶ ךָּ ִכּי תַ ֲ
וְ הַ ְק ִשׁיבָ הְ ,בּקוֹל תַּ חֲנוּנוֹתָ י:
דנָי ,וְ אֵ ין ְכּמַ עֲשֶׂ יָך :כָּ ל גּוֹיִ ם אֲשֶׁ ר עָ ִשׂיתָ יָבוֹאוּ
א ֹ
ֱֹלהים ֲ
כָּ מוָֹך בָ א ִ
א ֹ
וְ יִ ְשׁתַּ חֲווּ ְלפָ נֶיָך ֲ
דנָי ,וִ יכַ ְבּדוּ ִל ְשׁמֶ ָךִ :כּי גָדוֹל אַ תָּ ה וְ עֹ שֵׂ ה נִ ְפלָ אוֹת
הוֹרנִ י יְ ָיַ ,דּ ְרכֶּ ָך אֲהַ לֵּ ְך בַּ א ֲִמתֶּ ָך ,יַחֵ ד ְלבָ ִבי
ֵ
ֱֹלהים ְלבַ ֶדָּך:
אַ תָּ ה א ִ
ל-לבָ ִביַ ,ואֲכַ ְבּ ָדה ִשׁ ְמָך
ְ
דנָי אֱֹלהַ י ְבּכָ
א ֹ
אוֹדָך ֲ
ְ
ְליִ ְראָ ה ְשׁמֶ ָך:
ְלעוֹלָ םִ :כּי חַ ְס ְדָּך גָּדוֹל עָ לָ י ,וְ ִהצַּ ְלתָּ נ ְַפ ִשׁי ִמ ְשּׁאוֹל תַּ ְח ִתּיָּה:
יצים ִבּ ְקשׁוּ נ ְַפ ִשׁי ,וְ ל ֹא שָׂ מוָּך
ֱֹלהים ,ז ִֵדים קָ מוּ עָ לַ יַ ,וע ֲַדת עָ ִר ִ
א ִ
דנָי אֵ ל ַרחוּם וְ חַ נּוּן ,אֶ ֶרְך אַ פַּ יִ ם ,וְ ַרב חֶ סֶ ד ֶואֱמֶ ת:
א ֹ
ְלנֶגְ ָדּם :וְ אַ תָּ ה ֲ
ִ
ְפּנֵה אֵ לַ י וְ חָ נֵּנִ יְ ,תּנָה עֻ זְּ ָך ְלעַ ְב ֶדָּך ,וְ
הוֹשׁיעָ ה ְלבֶ ן אֲמָ תֶ ָך :עֲשֵׂ ה ע ֲִמּי
אוֹת ְלטוֹבָ ה וְ יִ ְראוּ ֹשׂנְ אַ י וְ ֵיבֹשׁוִּ ,כּי אַ תָּ ה יְ ָי ֲ
עז ְַרתַּ נִ י וְ נִ חַ ְמתָּ נִ י:

עקֹב,
בֵּ ית ַי ֲ

ְלכוּ וְ נ ְֵלכָ ה ְבּאוֹר יְ יָ:

131

ִכּי כָּ ל הָ עַ ִמּים י ְֵלכוּ ִאישׁ

אנ ְַחנוּ נֵלֵ ְך ְבּשֵׁ ם יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד:
ְבּשֵׁ ם אֱֹלהָ יוַ ,ו ֲ

יְ ִהי

132

אבֹתֵ ינוּ ,אַ ל יַעַ זְ בֵ נוּ וְ אַ ל
יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ ִעמָּ נוּ ,כַּ אֲשֶׁ ר הָ יָה ִעם ֲ
131 Isaiah 2:5
132 Micah 4:5
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יִ ְטּשֵׁ נוְּ :להַ טּוֹת ְלבָ בֵ נוּ אֵ לָ יו ,לָ לֶ כֶ ת ְבּכָ ל ְדּ ָרכָ יו וְ ִל ְשׁמֹר ִמ ְצוֹתָ יו
וּמ ְשׁפָּ טָ יו ,אֲשֶׁ ר ִצוָּה ,אֶ ת ֲ
וְ חֻ קָּ יו ִ
אבֹתֵ ינוּ :וְ יִ ְהיוּ ְדבָ ַרי אֵ לֶּ ה אֲשֶׁ ר
ֹבים אֶ ל יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ יוֹמָ ם וָלָ יְ לָ ה ,לַ עֲשׂוֹת
ִה ְתחַ נַּנְ ִתּי ִל ְפנֵי יְ יְָ ,קר ִ
וּמ ְשׁפַּ ט עַ מּוֹ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְדּבַ ר יוֹם ְבּיוֹמוְֹ :למַ עַ ן ַדּעַ ת כָּ ל
ִמ ְשׁפַּ ט עַ ְבדּוִֹ ,
ֱֹלהים ,אֵ ין עוֹד:
עַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ ִכּי יְ יָ ,הוּא הָ א ִ

ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת

Psalm 124

ְל ָדוִ ד :לוּלֵ י יְ יָ ,שֶׁ הָ יָה לָ נוּ,

י ֹאמַ ר נָא יִ ְשׂ ָראֵ ל:

אזַי חַ יִּ ים ְבּלָ עוּנוּ ,בַּ חֲרוֹת
לוּלֵ י יְ יָ ,שֶׁ הָ יָה לָ נוְּ ,בּקוּם עָ לֵ ינוּ אָ ָדםֲ :
אזַי עָ בַ ר עַ ל
אזַי ,הַ מַּ יִ ם ְשׁטָ פוּנוּ נ ְַחלָ ה עָ בַ ר עַ ל נ ְַפשֵׁ נוֲּ :
אַ פָּ ם בָּ נוֲּ :
נ ְַפשֵׁ נוּ ,הַ מַּ יִ ם הַ זֵּידוֹנִ ים :בָּ רוְּךיְ יָ ,שֶׁ לּ ֹא נְ תָ נָנוּ טֶ ֶרף ְל ִשׁנֵּיהֶ ם :נ ְַפשֵׁ נוּ
אנ ְַחנוּ נִ ְמלָ ְטנוּ :עֶ זְ ֵרנוּ
יוֹק ִשׁים ,הַ פַּ ח נִ ְשׁבָּ רַ ,ו ֲ
ְ
ְכּ ִצפּוֹר נִ ְמ ְלטָ ה ִמפַּ ח
ְבּשֵׁ ם יְ יָ ,עֹ שֵׂ ה שָׁ מַ יִ ם וָאָ ֶרץ:

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

אוֹמ ִרים ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
הַ יּוֹם ,יוֹם ִראשׁוֹן ְבּשַׁ בָּ ת ,שֶׁ בּוֹ הָ יוּ הַ ְלּוִ יִּ ים

ְל ָדוִ ד

ֹשׁבֵ י בָ הִּ :כּי הוּא עַ ל
וּמלוֹאָ הּ ,תֵּ בֵ ל וְ י ְ
ִמזְ מוֹר ,לַ ָײ הָ אָ ֶרץ ְ

וּמי יָקוּם ִבּ ְמקוֹם
י ִַמּים יְ סָ ָדהּ ,וְ עַ ל נְ הָ רוֹת יְ כוֹנְ נֶהָ ִ :מי ַיעֲלֶ ה ְבהַ ר יְ ָיִ ,
קָ ְדשׁוֹ :נְ ִקי כַ פַּ יִ ם וּבַ ר לֵ בָ ב ,אֲשֶׁ ר ל ֹא נָשָׂ א לַ שָּׁ וְ א נ ְַפ ִשׁי ,וְ ל ֹא נִ ְשׁבַּ ע
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וּצ ָדקָ ה מֵ אֱֹלהֵ י יִ ְשׁעוֹ :זֶה דּוֹר דּ ְֹרשָׁ ו,
ְל ִמ ְרמָ ה :יִ שָּׂ א ְב ָרכָ ה מֵ אֵ ת יְ יְָ ,
ְמבַ ְקשֵׁ י פָ נֶיָך ַי ֲ
ָשׂאוּ ִפּ ְתחֵ י
עקֹב סֶ לָ הְ :שׂאוּ ְשׁעָ ִרים ָראשֵׁ יכֶ ם ,וְ ִהנּ ְ
עוֹלָ ם וְ יָבוֹא מֶ לֶ ְך הַ כָּ בוֹדִ :מי זֶה מֶ לֶ ְך הַ כָּ בוֹד :יְ ָי ִעזּוּז וְ גִ בּוֹר ,יְ ָי
וּשׂאוּ ִפּ ְתחֵ י עוֹלָ ם ,וְ יָב ֹא מֶ לֶ ְך
גִּ בּוֹר ִמ ְלחָ מָ הְ :שׂאוּ ְשׁעָ ִרים ָראשֵׁ יכֶ ם ְ
הַ כָּ בוֹדִ :מי הוּא זֶה מֶ לֶ ְך הַ כָּ בוֹד ,יְ ָי ְצבָ אוֹת הוּא מֶ לֶ ְך הַ כָּ בוֹד
133
סֶ לָ ה:
Monday

אוֹמ ִרים ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
הַ יּוֹם ,יוֹם שֵׁ נִ י ְבּשַׁ בָּ ת ,שֶׁ בּוֹ הָ יוּ הַ ְלּוִ יִּ ים

ִשׁיר ִמזְ מוֹר

וּמהֻ לָּ ל ְמאֹדְ ,בּ ִעיר אֱֹלהֵ ינוּ הַ ר
ִל ְבנֵי ק ַֹרח :גָּדוֹל יְ ָי ְ

קָ ְדשׁוֹ :יְ פֵ ה נוֹף ְמשׂוֹשׂ כָּ ל הָ אָ ֶרץ הַ ר ִציּוֹן ,י ְַר ְכּתֵ י צָ פוֹן ִק ְריַת
נוֹדע ְל ִמ ְשׂגָּבִ :כּי ִהנֵּה הַ ְמּלָ ִכים
ַ
ֱֹלהים ְבּאַ ְר ְמנוֹתֶ יהָ
מֶ לֶ ְך ָרב:א ִ
נוֹעֲדוּ ,עָ ְברוּ י ְַח ָדּו :הֵ מָּ ה ָראוּ כֵּ ן תָּ מָ הוּ ,נִ ְבהֲלוּ נ ְֶחפָּ זוְּ :רעָ ָדה,
רוּח קָ ִדיםְ ,תּשַׁ בֵּ ר אֳנִ יּוֹת תַּ ְר ִשׁישׁ:
אֲחָ זָתַ ם שָׁ םִ ,חיל כַּ יּוֹלֵ ָדהְ :בּ ַ
ֱֹלהים
כַּ אֲשֶׁ ר שָׁ מַ ְענוּ כֵּ ן ָר ִאינוּ ְבּ ִעיר יְ ָי ְצבָ אוֹתְ ,בּ ִעיר אֱֹלהֵ ינוּ ,א ִ
ֱֹלהים חַ ְס ֶדָּךְ ,בּקֶ ֶרב הֵ יכָ לֶ ָך:
יְ כוֹנְ נֶהָ עַ ד עוֹלָ ם סֶ לָ הִ :דּ ִמּינוּ א ִ
ֱֹלהים כֵּ ן ְתּ ִהלָּ ְתָך עַ ל קַ ְצוֵי אֶ ֶרץ ,צֶ ֶדק מָ ְלאָ ה יְ ִמינֶָך:
ְכּ ִשׁ ְמָך א ִ
יִ ְשׂמַ ח הַ ר ִציּוֹן תָּ ג ְֵלנָה ְבּנוֹת יְ ָ
הוּדהְ ,למַ עַ ןִ ,מ ְשׁפָּ טֶ יָך :סֹבּוּ ִציּוֹן
וְ הַ ִקּיפוּהָ ִ ,ס ְפרוּ ִמגְ ָדּלֶ יהָ ִ :שׁיתוּ ִל ְבּכֶ ם ְלחֵ ילָ ה פַּ ְסּגוּ אַ ְר ְמנוֹתֶ יהָ ,
ֱֹלהים אֱֹלהֵ ינוּ עוֹלָ ם וָעֶ ד ,הוּא
ְלמַ עַ ן ְתּסַ ְפּרוּ ְלדוֹר אַ חֲרוֹןִ :כּי זֶה א ִ
134
הגֵנוּ עַ ל מוּת:
יְ ַנ ֲ
Tuesday
133 Psalm 24
134 Psalms 48
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אוֹמ ִרים ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
ישׁי ְבּשַׁ בָּ ת ,שֶׁ בּוֹ הָ יוּ הַ ְלּוִ יִּ ים
הַ יּוֹם ,יוֹם ְשׁ ִל ִ

ִמזְ מוֹר

ֱֹלהים יִ ְשׁפֹּט :עַ ד
ֱֹלהים נִ צָּ ב בַּ ע ֲַדת אֵ לְ ,בּקֶ ֶרב א ִ
ְלאָ סָ ף ,א ִ

מָ תַ י ִתּ ְשׁ ְפּטוּ עָ וֶלְ ,
וּפנֵי ְרשָׁ ִעים ִתּ ְשׂאוּ סֶ לָ הִ :שׁ ְפטוּ ַדל וְ יָתוֹם ,עָ נִ י
ו ָָרשׁ הַ ְצ ִדּיקוּ :פַּ ְלּטוּ ַדל וְ אֶ ְביוֹןִ ,מיַּד ְרשָׁ ִעים הַ ִצּילוּ :ל ֹא י ְָדעוּ וְ ל ֹא
ְ
י ִָבינוּ בַּ חֲשֵׁ כָ ה יִ ְתהַ לָּ כוּ ,יִ מּוֹטוּ כָּ ל
ֱֹלהים
מוֹס ֵדי אָ ֶרץ :אֲנִ י אָ מַ ְר ִתּי א ִ
אַ תֶּ םְ ,
וּכאַ חַ ד הַ שָּׂ ִרים
וּבנֵי עֶ ְליוֹן כֻּ ְלּכֶ ם :אָ כֵ ן ְכּאָ ָדם ְתּמוּתוּןְ ,
135
ֱֹלהים שָׁ ְפטָ ה הָ אָ ֶרץִ ,כּי אַ תָּ ה ִתנְ חַ ל ְבּכָ ל הַ גּוֹיִ ם:
ִתּפֹּלוּ :קוּמָ ה א ִ
Wednesday

אוֹמ ִרים ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
יעי ְבּשַׁ בָּ ת ,שֶׁ בּוֹ הָ יוּ הַ ְלּוִ יִּ ים
הַ יּוֹם ,יוֹם ְר ִב ִ

אֵ ל נְ קָ מוֹת

יעִ :הנָּשֵׂ א שֹׁפֵ ט הָ אָ ֶרץ ,הָ שֵׁ ב גְּ מוּל
הוֹפ ַ
ִ
יְ ָי ,אֵ ל נְ קָ מוֹת

עַ ל גּ ִֵאים :עַ ד מָ תַ י ְרשָׁ ִעים יְ יָ ,עַ ד מָ תַ י ְרשָׁ ִעים ַיעֲֹלזוּ :י ִַבּיעוּ יְ ַד ְבּרוּ
פּעֲלֵ י אָ וֶן :עַ ְמָּך יְ ָי יְ ַד ְכּאוּ ,וְ ַנחֲלָ ְתָך יְ עַ נּוּ :אַ ְלמָ נָה
עָ תָ ק ,יִ ְתאַ ְמּרוּ כָּ ל ֹ
ֹאמרוּ ,ל ֹא יִ ְראֶ ה יָּהּ ,וְ ל ֹא י ִָבין אֱֹלהֵ י
יתוֹמים יְ ַרצֵּ חוּ :וַיּ ְ
ִ
הרֹגוּ ,וִ
וְ גֵר ַי ֲ
וּכ ִס ִ
בּע ֲִרים בָּ עָ םְ ,
עקֹבִ :בּינוֹּ ,
ַי ֲ
הנֹטַ ע ֹאזֶן הֲל ֹא
ילים ,מָ תַ י תַּ ְשׂ ִכּילוֲּ :
יח ,הַ ְמלַ מֵּ ד
יוֹכ ַ
ִ
היֹסֵ ר גּוֹיִ ם הֲל ֹא
יִ ְשׁמָ עִ ,אם יֹצֵ ר עַ יִ ן הֲל ֹא י ִַבּיטֲ :
אָ ָדם ָדּעַ ת :יְ ָי י ֵֹד ַע מַ ְח ְשׁבוֹת אָ ָדםִ ,כּי הֵ מָּ ה הָ בֶ ל :אַ ְשׁ ֵרי הַ גֶּבֶ ר
וּמ ָ
אֲשֶׁ ר ְתּי ְַסּ ֶרנּוּ יָּהִּ ,
תּוֹר ְתָך ְתלַ ְמּ ֶדנּוְּ :להַ ְשׁ ִקיט לוֹ ִמימֵ י ָרע ,עַ ד
עזֹבִ :כּי עַ ד
יִ כָּ ֶרה לָ ָרשָׁ ע שָׁ חַ תִ :כּי ל ֹא יִ טֹּשׁ יְ ָי עַ מּוֹ ,וְ ַנחֲלָ תוֹ ל ֹא ַי ֲ
צֶ ֶדק יָשׁוּב ִמ ְשׁפָּ ט ,וְ אַ ח ֲָריו כָּ ל יִ ְשׁ ֵרי לֵ בִ :מי יָקוּם ִלי ִעם ְמ ֵר ִעים,
פּעֲלֵ י אָ וֶן :לוּלֵ י יְ ָי עֶ זְ ָרתָ ה ִלּיִ ,כּ ְמעַ ט שָׁ ְכנָה דוּמָ ה
ִמי יִ ְתיַצֵּ ב ִלי ִעם ֹ
נ ְַפ ִשׁיִ :אם אָ מַ ְר ִתּי מָ טָ ה ַרגְ ִלי ,חַ ְס ְדָּך יְ ָי יִ ְסעָ ֵדנִ יְ :בּרֹב שַׂ ְרעַ פַּ י
135 Psalm 82
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ְבּ ִק ְר ִבּי ,תַּ נְ חוּמֶ יָך יְ שַׁ עַ ְשׁעוּ נ ְַפ ִשׁי :הַ יְ חָ ְב ְרָך ִכּסֵּ א הַ וּוֹת ,יֹצֵ ר עָ מָ ל
עֲלֵ י חֹק :יָגוֹדּוּ עַ ל נֶפֶ שׁ צַ ִדּיק ,וְ ָדם נ ִָקי י ְַר ִשׁיעוּ :וַיְ ִהי יְ ָי ִלי ְל ִמ ְשׂגָּב,
וּב ָרעָ תָ ם י ְַצ ִמיתֵ ם,
וֵאֹלהַ י ְלצוּר מַ ְח ִסיַ :ויָּשֶׁ ב עֲלֵ יהֶ ם אֶ ת אוֹנָםְ ,
י ְַצ ִמיתֵ ם יְ ָי אֱֹלהֵ ינוְּ :לכוּ נְ ַרנְּ נָה לַ ָײ ,נ ִָריעָ ה ְלצוּר יִ ְשׁעֵ נוּ :נְ קַ ְדּמָ ה
יע לוִֹ :כּי אֵ ל גָּדוֹל יְ יָ ,וּמֶ לֶ ְך גָּדוֹל עַ ל כָּ ל
פָ נָיו ְבּ ָ
תוֹדהִ ,בּזְ ִמרוֹת נ ִָר ַ
136
ֱֹלהים:
א ִ
Thursday

אוֹמ ִרים ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
ישי ְבּשַׁ בָּ ת ,שֶׁ בּוֹ הָ יוּ הַ ְלּוִ יִּ ים
ח ִמ ִ
הַ יּוֹם ,יוֹם ֲ

לַ ְמנַצֵּ ַח

אֹלהים עזֵּנוּ ,הָ ִריעוּ לֵ אֹלהֵ י
ִ
עַ ל הַ גִּ ִתּית ְלאָ סָ ף :הַ ְרנִ ינוּ ,לֵ

עקֹב:
ַי ֲ
וּתנוּ תֹףִ ,כּנּוֹר נ ִָעים ִעם נָבֶ לִ :תּ ְקעוּ בַ ח ֶֹדשׁ
ְשׂאוּ זִ ְמ ָרה ְ
שׁוֹפָ ר ,בַּ כֵּ סֶ ה ְליוֹם חַ גֵּנוִּ :כּי חֹק ְליִ ְשׂ ָראֵ ל הוּאִ ,מ ְשׁפָּ ט לֵ אֹלהֵ י
ַי ֲ
עקֹב :עֵ דוּתִ ,בּיהוֹסֵ ף שָׂ מוֹ ְבּצֵ אתוֹ עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ םְ ,שׂפַ ת ל ֹא
עב ְֹרנָה :בַּ צָּ ָרה
ירוֹתי ִמסֵּ בֶ ל ִשׁ ְכמוֹ ,כַּ פָּ יו ִמדּוּד תַּ ֲ
ִ
י ַָד ְע ִתּי אֶ ְשׁמָ ע :ה ֲִס
קָ ָראתָ ָואֲחַ ְלּצֶ ךָּ אֶ עֶ נְ ָך ְבּסֵ תֶ ר ַרעַ ם ,אֶ ְבחָ נְ ָך עַ ל מֵ י ְמ ִריבָ ה סֶ לָ ה:
ְשׁמַ ע עַ ִמּי וְ אָ ִע ָ
ידה בָּ ְך ,יִ ְשׂ ָראֵ ל ִאם ִתּ ְשׁמַ ע ִלי :ל ֹא-יִ ְהיֶה ְבָך ,אֵ ל זָר,
חוֶה ְלאֵ ל נֵכָ ר :אָ נ ִֹכי יְ ָי אֱֹלהֶ יָך הַ מַּ עַ ְלָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם,
וְ ל ֹא ִת ְשׁתַּ ֲ
קוֹלי ,וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל ל ֹא אָ בָ ה ִלי:
הַ ְרחֶ ב ִפּיָך ַואֲמַ ְלאֵ הוּ :וְ ל ֹא שָׁ מַ ע עַ ִמּי ְל ִ
ָואֲשַׁ ְלּחֵ הוּ ִבּ ְשׁ ִרירוּת ִלבָּ ם ,י ְֵלכוּ ְבּמוֹעֲצוֹתֵ יהֶ ם :לוּ עַ ִמּי שֹׁמֵ ַע ִלי,
יע ,וְ עַ ל צָ ֵריהֶ ם ,אָ ִשׁיב
יִ ְשׂ ָראֵ ל ִבּ ְד ָרכַ י יְ הַ לֵּ כוִּ :כּ ְמעַ ט אוֹיְ בֵ יהֶ ם אַ ְכנִ ַ
יהי ִעתָּ ם ְלעוֹלָ םַ :ו ַיּא ֲִכילֵ הוּ מֵ חֵ לֶ ב ִחטָּ ה,
י ִָדיְ :משַׂ נְ אֵ י יְ ָי יְ כַ חֲשׁוּ לוֹ ,וִ ִ
137
וּמצּוּר ְדּבַ שׁ אַ ְשׂ ִבּיעֶ ָך:
ִ
136 Psalms 94:1 - 95:3
137 Psalm 81
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Friday

אוֹמ ִרים ְבּבֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ:
ְ
הַ יּוֹם ,יוֹם ִשׁ ִשּׁי ְבּשַׁ בָּ ת ,שֶׁ בּוֹ הָ יוּ הַ ְלּוִ יִּ ים

יְ ָי מָ לָ ְך

גֵּאוּת לָ בֵ שׁ ,לָ בֵ שׁ יְ ָי ,עֹ ז ִה ְתאַ זָּר ,אַ ף ִתּכּוֹן תֵּ בֵ ל בַּ ל

ָשׂאוּ נְ הָ רוֹת
ָשׂאוּ נְ הָ רוֹת יְ יָ ,נ ְ
ִתּמּוֹט :נָכוֹן ִכּ ְסאֲָך מֵ אָ ז ,מֵ עוֹלָ ם אָ תָּ ה :נ ְ
ירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם,
קוֹלָ ם ,יִ ְשׂאוּ נְ הָ רוֹת ָדּ ְכיָםִ :מקֹּלוֹת מַ יִ ם ַר ִבּים אַ ִדּ ִ
אוָה ק ֶֹדשׁ ,יְ ָיְ ,לא ֶֹרְך
יתָך ַנ ֲ
אַ ִדּיר בַּ מָּ רוֹם יְ יָ :עֵ דֹתֶ יָך נֶאֶ ְמנוּ ְמאֹדְ ,לבֵ ְ
138
י ִָמים:

הוֹשׁיעֵ נוּ
ִ

יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ וְ קַ ְבּצֵ נוּ ִמן הַ גּוֹיִ ם ְלהֹדוֹת ְלשֵׁ ם קָ ְדשֶׁ ָך,

ְל ִה ְשׁתַּ בֵּ ַח ִבּ ְת ִהלָּ תֶ ָך :בָּ רוְּך יְ ָי אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמן הָ עוֹלָ ם וְ עַ ד
הָ עוֹלָ ם וְ אָ מַ ר כָּ ל הָ עָ ם אָ מֵ ן הַ ְללוּיָהּ 139:בָּ רוְּך יְ ָי ִמ ִצּיּוֹן שֹׁכֵ ן
ֱֹלהים אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ,עֹ שֵׂ ה נִ ְפלָ אוֹת
יְ רוּשָׁ לָ ִים הַ ְללוּיָהּ 140:בָּ רוְּך יְ ָי א ִ
ְלבַ דּוֹ :וּבָ רוְּך שֵׁ ם ְכּבוֹדוֹ ְלעוֹלָ ם ,וְ יִ מָּ לֵ א ְכבוֹדוֹ אֶ ת כֹּל הָ אָ ֶרץ,
141
אָ מֵ ן וְ אָ מֵ ן:
On Rosh Chodesh, after recital of The Song of the Day,
one should additionally recite the following, Psalm 104:

בָּ ְר ִכי נ ְַפ ִשׁי

אֶ ת יְ יָ ,יְ ָי אֱֹלהַ י גּ ַָד ְלתָּ ְמּאֹד ,הוֹד וְ הָ ָדר לָ בָ ְשׁתָּ  :עֹ טֶ ה

אוֹר כַּ שַּׂ ְלמָ ה ,נוֹטֶ ה שָׁ מַ יִ ם כַּ יְ ִריעָ ה :הַ ְמקָ ֶרה בַ מַּ יִ ם ע ֲִליּוֹתָ יו ,הַ שָּׂ ם
Psalm 93
Psalms 106:47-48
Psalms 135:21
Psalms 72:18-19
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138
139
140
141

רוּח :עֹ שֶׂ ה מַ ְלאָ כָ יו רוּחוֹת,
ַ
עָ ִבים ְרכוּבוֹ ,הַ ְמהַ לֵּ ְך ,עַ ל כַּ נְ פֵ י
ְמשָׁ ְרתָ יו אֵ שׁ ֹלהֵ ט :יָסַ ד אֶ ֶרץ עַ ל ְמכוֹנֶיהָ  ,בַּ ל ִתּמּוֹט עוֹלָ ם וָעֶ ד:
ְתּהוֹם כַּ ְלּבוּשׁ ִכּ ִסּיתוֹ ,עַ ל הָ ִרים יַעַ ְמדוּ מָ יִ םִ :מן ַגּע ֲָר ְתָך יְ נוּסוּןִ ,מן
קוֹל ַרעַ ְמָך יֵחָ פֵ זוּןַ :יעֲלוּ הָ ִרים י ְֵרדוּ ְבקָ עוֹת ,אֶ ל ְמקוֹם זֶה יָסַ ְדתָּ
עבֹרוּן ,בַּ ל יְ שֻׁ בוּןְ ,לכַ סּוֹת הָ אָ ֶרץ :הַ ְמשַׁ לֵּ ַח
לָ הֶ ם :גְּ בוּל שַׂ ְמתָּ בַּ ל ַי ֲ
מַ ְעיָנִ ים בַּ נְּ חָ ִלים ,בֵּ ין הָ ִרים יְ הַ לֵּ כוּן :י ְ
ַשׁקוּ כָּ ל חַ יְ תוֹ שָׂ ָדי ,יִ ְשׁ ְבּרוּ
ְפ ָר ִאים ְצמָ אָ ם :עֲלֵ יהֶ ם עוֹף הַ שָּׁ מַ יִ ם יִ ְשׁכּוֹןִ ,מבֵּ ין עֳפָ איִ ם יִ ְתּנוּ קוֹל:
יח חָ ִציר
מַ ְשׁקֶ ה הָ ִרים מֵ ע ֲִליּוֹתָ יוִ ,מ ְפּ ִרי מַ עֲשֶׂ יָך ִתּ ְשׂבַּ ע הָ אָ ֶרץ :מַ ְצ ִמ ַ
עב ַֹדת הָ אָ ָדםְ ,ל ִ
לַ ְבּהֵ מָ ה ,וְ עֵ שֶׂ ב לַ ֲ
הוֹציא לֶ חֶ ם ִמן הָ אָ ֶרץ :וְ יַיִ ן יְ שַׂ מַּ ח
ְלבַ ב אֱנוֹשְׁ ,להַ ְצ ִהיל פָּ נִ ים ִמשָּׁ מֶ ן ,וְ לֶ חֶ םְ ,לבַ ב אֱנוֹשׁ יִ ְסעָ ד :יִ ְשׂ ְבּעוּ
ידה
עֲצֵ י יְ יָ ,אַ ְרזֵי ְלבָ נוֹן אֲשֶׁ ר נָטָ ע :אֲשֶׁ ר שָׁ ם ִצפּ ֳִרים יְ קַ נֵּנוּ ,ח ֲִס ָ
רוֹשׁים בֵּ יתָ הּ :הָ ִרים הַ גְּ ב ִֹהים לַ יְּ עֵ ִליםְ ,סלָ ִעים מַ ְחסֶ ה לַ ְשׁפַ נִּ ים:
ְבּ ִ
יהי לָ יְ לָ ה ,בּוֹ
עָ שָׂ ה י ֵָר ַח ְלמוֹע ֲִדים ,שֶׁ מֶ שׁ י ַָדע ְמבוֹאוֹ :תָּ שֶׁ ת חֹשֶׁ ְך וִ ִ
וּלבַ קֵּ שׁ מֵ אֵ ל
שׁאֲגִ ים לַ טָּ ֶרףְ ,
ירים ֹ
ִת ְרמֹשׂ כָּ ל חַ יְ תוֹ יָעַ ר :הַ ְכּ ִפ ִ
ם:תּזְ ַרח הַ שֶּׁ מֶ שׁ יֵאָ סֵ פוּן ,וְ אֶ ל ְמעוֹנֹתָ ם יִ ְרבָּ צוּן :יֵצֵ א אָ ָדם
אָ ְכלָ ִ
עב ָֹדתוֹ ע ֲֵדי עָ ֶרב :מָ ה ַרבּוּ מַ עֲשֶׂ יָך יְ ָי ,כֻּ לָּ ם ְבּחָ ְכמָ ה
ְלפָ עֳלוֹ ,וְ לַ ֲ
וּרחַ ב י ָָדיִ ם ,שָׁ ם ֶרמֶ שׂ
עָ ִשׂיתָ  ,מָ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ ִקנְ ָינֶָך :זֶה הַ יָּם גָּדוֹל ְ
וְ אֵ ין ִמ ְספָּ ר ,חַ יּוֹת ְקטַ נּוֹת ִעם גְּ דֹלוֹת :שָׁ ם אֳנִ יּוֹת יְ הַ לֵּ כוּןִ ,לוְ יָתָ ן זֶה
יָצַ ְרתָּ ְלשַׂ חֶ ק בּוֹ :כֻּ לָּ ם אֵ לֶ יָך יְ שַׂ בֵּ רוּן ,לָ תֵ ת אָ ְכלָ ם ְבּ ִעתּוִֹ :תּתֵּ ן
לָ הֶ ם יִ ְלקֹטוּןִ ,תּ ְפתַּ ח י ְָדָך יִ ְשׂ ְבּעוּן טוֹב :תַּ ְס ִתּיר פָּ נֶיָך יִ בָּ הֵ לוּן ,תֹּסֵ ף
וּתחַ ֵדּשׁ ְפּנֵי
רוּחָ ם יִ גְ וָעוּן ,וְ אֶ ל עֲפָ ָרם יְ שׁוּבוּןְ :תּשַׁ לַּ ח רוּחֲָך יִ בָּ ֵראוּןְ ,
א ֲָדמָ ה :יְ ִהי ְכבוֹד יְ ָי ְלעוֹלָ ם ,יִ ְשׂמַ ח יְ ָי ְבּמַ עֲשָׂ יו :הַ מַּ ִבּיט לָ אָ ֶרץ
אז ְַמּ ָרה לֵ אֹלהַ י
ירה לַ ָײ ְבּחַ יָּיֲ ,
ו ִַתּ ְרעָ ד ,יִ גַּע בֶּ הָ ִרים וְ ֶיעֱשָׁ נוּ :אָ ִשׁ ָ
יחי ,אָ נ ִֹכי אֶ ְשׂמַ ח בַּ ָײ :יִ תַּ מּוּ חַ טָּ ִאים ִמן הָ אָ ֶרץ
עוֹדיֶ :יע ֱַרב עָ לָ יו ִשׂ ִ
ְבּ ִ
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וּרשָׁ ִעים עוֹד אֵ ינָם ,בָּ ְר ִכי נ ְַפ ִשׁי אֶ ת יְ יָ ,הַ ְללוּיָהּ:
ְ
From the first day of Rosh Chodesh Elul through
Hosha'ana Rabba, the following, Psalm 27, is recited:

ירא ,יְ ָי מָ עוֹז חַ יַּי ִמ ִמּי אֶ ְפחָ דִ :בּ ְקרֹב
אוֹרי וְ יִ ְשׁ ִעי ִמ ִמּי ִא ָ
ִ
ל ָדוִ ד ,יְ ָי
ְ
עָ לַ י ְמ ֵר ִעים לֶ ֱ
אכֹל אֶ ת ְבּשָׂ ִרי צָ ַרי וְ אֹיְ בַ י ִלי ,הֵ מָּ ה כָ ְשׁלוּ וְ נָפָ לוִּ :אם
תַּ ֲ
ירא ִל ִבּיִ ,אם תָּ קוּם עָ לַ י ִמ ְלחָ מָ הְ ,בּז ֹאת אֲנִ י
חנֶה ל ֹא יִ ָ
חנֶה עָ לַ י מַ ֲ
בוֹטֵ ַח :אַ חַ ת שָׁ אַ ְל ִתּי מֵ אֵ ת יְ ָי אוֹתָ הּ אֲבַ קֵּ שִׁ ,שׁ ְב ִתּי ְבּבֵ ית יְ יָ ,כָּ ל יְ מֵ י
חַ יַּי ,לַ חֲזוֹת ְבּנֹעַ ם יְ ָי ְ
וּלבַ קֵּ ר ְבּהֵ יכָ לוִֹ :כּי יִ ְצ ְפּנֵנִ י ְבּסֻ כֹּה ְבּיוֹם ָרעָ ה
ֹאשׁי עַ ל אֹיְ בַ י
רוֹממֵ נִ י :וְ עַ תָּ ה יָרוּם ר ִ
ְ
י ְַס ִתּ ֵרנִ י ְבּסֵ תֶ ר אָ הֳלוְֹ ,בּצוּר יְ
אז ְַמּ ָרה לַ ָײ:
ירה ַו ֲ
ְס ִביבוֹתַ י ,וְ אֶ זְ ְבּחָ ה ְבאָ הֳלוֹ זִ ְבחֵ י ְתרוּעָ ה ,אָ ִשׁ ָ
קוֹלי אֶ ְק ָרא ,וְ חָ נֵּנִ י ַו ֲ
ִ
ְשׁמַ ע יְ ָי
ענֵנִ יְ :לָך אָ מַ ר ִל ִבּי ,בַּ ְקּשׁוּ פָ נָי ,אֶ ת
פָּ נֶיָך יְ ָי אֲבַ קֵּ שׁ :אַ ל תַּ ְסתֵּ ר פָּ נֶיָך ִממֶּ נִּ י ,אַ ל תַּ ט ְבּאַ ף עַ ְב ֶדָּך עֶ זְ ָר ִתי
עזָבוּנִ י ,ו ַָײ
הָ יִ יתָ  ,אַ ל ִתּ ְטּשֵׁ נִ י וְ אַ ל תַּ עַ זְ בֵ נִ י אֱֹלהֵ י יִ ְשׁ ִעיִ :כּי אָ ִבי וְ ִא ִמּי ֲ
הוֹרנִ י יְ ָי ַדּ ְרכֶּ ָך וּנְ חֵ נִ י ְבּא ַֹרח ִמישׁוֹרְ ,למַ עַ ן שׁ ְֹר ָרי :אַ ל
ֵ
יַאַ ְספֵ נִ י:
ִתּ ְתּנֵנִ י ְבּנֶפֶ שׁ צָ ָריִ ,כּי קָ מוּ ִבי עֵ ֵדי שֶׁ קֶ ר וִ יפֵ ַח חָ מָ ס :לוּלֵ א הֶ אֱמַ נְ ִתּי
ִל ְראוֹת ְבּטוּב יְ ָי ְבּאֶ ֶרץ חַ יִּ ים :קַ וֵּה אֶ ל יְ ָי ֲ
חזַק וְ ַיאֲמֵ ץ ִלבֶּ ָך וְ קַ וֵּה אֶ ל
יְ ָי:
★ 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:

יִ ְתגּ ַַדּל

וְ יִ ְתקַ ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א.

)  :Congאָ מֵ ן(

ְבּעָ ְלמָ א ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּתֵ הּ

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

אָ מֵ ן(

וּבזְ מַ ן קָ ִריב.
עגָלָ א ִ
וּבחַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בַּ ֲ
וּביוֹמֵ יכוֹן ְ
ְבּחַ יֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
) :Cong

וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא ,יִ ְתבָּ ֵרְך(:
אָ מֵ ן .יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ

וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא ,יִ ְתבָּ ֵרְך ,וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח,
יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ
וְ יִ ְתפָּ אֵ ר ,וְ יִ ְתרוֹמֵ ם ,וְ יִ ְתנַשֵּׂ א ,וְ יִ ְתהַ ָדּר ,וְ יִ ְתעַ לֶּ ה ,וְ יִ ְתהַ לָּ לְ ,שׁמֵ הּ
ְדקֻ ְדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא.

)  :Congאָ מֵ ן(

ירתָ א,
ְלעֵ לָּ א ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ ָ

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

)  :Congאָ מֵ ן(

יְ הֵ א

טוֹבים עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרוּ
ִ
ְשׁלָ מָ ה רבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ חַ יִּ ים
אָ מֵ ן:
Take three steps back, standing in one place one must bow to the right when saying
שׁה שָׁ לוֹם“
”בּ ְמרוֹמָ יו ע ֶ ֹ
ֲשה“ ”, bow to the left when sayingהוּא“ ִ , bow forward when saying
ַיע ֶ ֹ
”וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל“ ” and bow to the front when sayingשָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ

שׁה שָׁ לוֹם )  - During the Ten Days of Penitence substituteהַ שָּׁ לוֹם( ִבּ ְמרוֹמָ יו
ע ֶֹ
שה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
ע ֶֹ
הוּא ַי ֲ

קַ וֵּה

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

ִבּ ְלתֶּ ָך ,וְ אֵ ין צוּר כֵּ אֹלהֵ ינוּ:
144
זוּלָ ִתי אֱֹלהֵ ינוּ:

אֵ ין

143

142

אֵ ין קָ דוֹשׁ כַּ ָײִ ,כּי אֵ ין

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

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

נוֹדה לֵ אֹלהֵ ינוּ,
כּמוֹשׁיעֵ נוֶּ :
ִ
כֵּ אֹלהֵ ינוִּ ,מי כַּ אדוֹנֵינוִּ ,מי ְכּמַ ְלכֵּ נוִּ ,מי
142 Psalms 27:14
143 1 Samuel 2:2
144 Psalms 18:32
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מוֹשׁיעֵ נוּ :בָּ רוְּך אֱֹלהֵ ינוּ,
נוֹדה ְל ִ
ֶ
נוֹדה ְלמַ ְלכֵּ נוּ,
ֶ
נוֹדה לַ אדוֹנֵינוּ,
ֶ
מוֹשׁיעֵ נוּ :אַ תָּ ה הוּא אֱֹלהֵ ינוּ,
ִ
בָּ רוְּך אֲדוֹנֵינוּ ,בָּ רוְּך מַ ְלכֵּ נוּ ,בָּ רוְּך
ִ
אַ תָּ ה הוּא אֲדוֹנֵינוּ ,אַ תָּ ה הוּא מַ ְלכֵּ נוּ ,אַ תָּ ה הוּא
מוֹשׁיעֵ נוּ ,אַ תָּ ה
145
תוֹשׁיעֵ נוּ :אַ תָּ ה תָ קוּם ְתּ ַרחֵ ם ִציּוֹן ִכּי עֵ ת ְלחֶ נְ נָהִּ ,כּי בָ א מוֹעֵ ד:
ִ
אַ תָּ ה הוּא יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ וֵאֹלהֵ י אֲבוֹתֵ ינוּ ,שֶׁ ִה ְק ִטירוּ אֲבוֹתֵ ינוּ ְלפָ נֶיָך אֶ ת
ְקט ֶֹרת הַ סַּ ִמים:

ִפּטּוּם

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

הַ ְקּט ֶֹרת ,הַ צּ ֳִרי ,וְ הַ ִצּפּ ֶֹרן ,הַ חֶ ְל ְבּנָה ,וְ הַ ְלּבוֹנָהִ ,מ ְשׁקַ ל

ִשׁ ְב ִעים מָ נֶה ,מוֹרְ ,
שר
וּק ִציעָ הִ ,שׁבֹּלֶ ת נ ְֵר ְדּ ,וְ כַ ְרכֹּםִ ,מ ְשׁקַ ל ִשׁשָּׁ ה עָ ָ ֹ
שרִ ,קלּוּפָ ה ְשֹׁלשָ הִ ,קנָּמוֹן ִתּ ְשׁעָ ה,
קּשׁ ְט ְשׁנֵים עָ ָ ֹ
ִשׁשָּׁ ה עָ שָׂ ר מָ נֶה ,הַ ְ
ב ִֹרית כַּ ְר ִשׁינָה ִתּ ְשׁעָ ה קַ ִבּין ,יֵין קַ ְפ ִר ִ
יסין ְס ִאין ְתּלָ תָ א וְ קַ ִבּין ְתּלָ תָ א,
יסין ְס ִאין ְתּלָ תָ א וְ קַ ִבּין ְתּלָ תָ א ,וְ ִאם אֵ ין לוֹ יֵין
וְ ִאם אֵ ין לוֹ יֵין קַ ְפ ִר ִ
דוֹמית רוֹבַ ע ,מַ עֲלֶ ה
יסין מֵ ִביא חֲמַ ר ִחוּ ְַריָן עַ ִתּיק ,מֶ לַ ח ְס ִ
קַ ְפ ִר ִ
עָ שָׁ ן ,כָּ ל שֶׁ הוּאַ .ר ִבּי נָתָ ן הַ בַּ ְב ִלי אוֹמֵ ר ,אַ ף ִכּפַּ ת הַ יּ ְַר ֵדּן כָּ ל שֶׁ ִהיא,
וְ ִאם נָתַ ן בָּ הּ ְדּבַ שׁ ְפּסָ לָ ה ,וְ ִאם ִחסַּ ר אֶ חָ ד ִמכָּ ל סַ ְמּמָ נֶיהָ חַ יָב
ִמיתָ הַ :רבָּ ן ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן גּ ְַמ ִליאֵ ל אוֹמֵ ר ,הַ צ ֳִרי אֵ ינוֹ אֶ לָּ א ְֹש ָרף הַ נּוֹטֵ ף
מֵ עֲצֵ י הַ ְקּטָ ף ,בּ ִֹרית כַּ ְר ִשׁינָה שֶׁ שָּׁ ִפין בָּ הּ אֶ ת הַ ִצּפ ֶֹרןְ ,כּ ֵדי שֶׁ ְתּהֵ א
יסין שֶׁ ִ
נַאָ ה; יֵין קַ ְפ ִר ִ
שּׁוֹרין בּוֹ אֶ ת הַ ִצּפּ ֶֹרןְ ,כ ֵדי שֶׁ ְתּהֵ א עַ זָהַ .והֲל ֹא
יסין מֵ י ַרגְ לַ יִ ם בַּ ִמּ ְק ָדּשׁ ִמ ְפּנֵי
מֵ י ַרגְ לַ יִ ם י ִָפין לָ הּ ,אֶ לָּ א שֶׁ אֵ ין מַ ְכנִ ִ
הַ כָּ בוֹד:

תָּ נָא

Talmud, Megillah 28b

ְדבֵ י אֵ ִליָהוּ כָּ ל הַ שּׁוֹנֶה הֲלָ כוֹת ְבּכָ ל יוֹם מֻ ְבטַ ח לוֹ שֶׁ הוּא בֶּ ן
145 Psalms 102:14
- 64 -

ֲליכוֹת עוֹלָ ם לוֹ,
עוֹלָ ם הַ בָּ א שֶׁ נֶאֶ מַ ר ה ִ
הֲלָ כוֹת:

אָ מַ ר

146

ֲליכוֹת אֶ לָּ א
אַ ל ִתּ ְק ֵרי ה ִ

Talmud, Berachot 64a

ידי הֲכָ ִמים מַ ְר ִבּים שָׁ לוֹם
ַר ִבּי אֶ ִלעָ זָר אָ מַ ר ַר ִבּי חֲנִ ינָא ,תַּ ְל ִמ ֵ

מּוּדי יְ יָ ,וְ ַרב ְשׁלוֹם בָּ נָיִ ְך 147:אַ ל ִתּ ְק ֵרי
בָּ עוֹלָ ם ,שֶׁ נֶּאֶ מַ ר וְ כָ ל בָּ נַיִ ְך ִל ֵ
148
תוֹרתֶ ָך ,וְ אֵ ין לָ מוֹ ִמ ְכשׁוֹל:
ָ
בָּ נָיִ ְך ,אֶ לָּ א בּוֹנָיִ ְך :שָׁ לוֹם ָרב ְל ֹאהֲבֵ י
יְ ִהי שָׁ לוֹם ְבּחֵ ילֵ ְך ,שַׁ ְלוָה ְבּאַ ְר ְמנוֹתָ יִ ְךְ :למַ עַ ן אַ חַ י וְ ֵרעָ י א ֲַד ְבּ ָרה נָּא
שָׁ לוֹם בָּ ְךְ :למַ עַ ן בֵּ ית יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ ,אֲבַ ְֹקשָׂ ה טוֹב לָ ְך 149:יְ ָי עֹ ז ְלעַ מּוֹ
150
יִ תּן ,יְ ָי יְ בָ ֵרְך אֶ ת עַ מּוֹ בַ שָּׁ לוֹם:
★ 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:

יִ ְתגּ ַַדּל

וְ יִ ְתקַ ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א.

)  : Congאָ מֵ ן(

ְבּעָ ְלמָ א ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּתֵ הּ

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

) :Cong

אָ מֵ ן(

וּבזְ מַ ן קָ ִריב.
עגָלָ א ִ
וּבחַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בַּ ֲ
וּביוֹמֵ יכוֹן ְ
ְבּחַ יֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
) :Cong

וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא ,יִ ְתבָּ ֵרְך(:
אָ מֵ ן .יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ
Chabakkuk 3:6
Isaiah 54:13
Psalms 119:165
Psalms 122:7-9
Psalms 29:11
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146
147
148
149
150

וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא ,יִ ְתבָּ ֵרְך ,וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח,
יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ
וְ יִ ְתפָּ אֵ ר ,וְ יִ ְתרוֹמֵ ם ,וְ יִ ְתנַשֵּׂ א ,וְ יִ ְתהַ ָדּר ,וְ יִ ְתעַ לֶּ ה ,וְ יִ ְתהַ לָּ לְ ,שׁמֵ הּ
ְדקֻ ְדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא.

)  :Congאָ מֵ ן(

ירתָ א,
ְלעֵ לָּ א ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ ָ

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

)  :Congאָ מֵ ן(

ידי
ידהוֹן וְ עַ ל כָּ ל תַּ ְל ִמ ֵ
עַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ עַ ל ֵרבָּ נָן .וְ עַ ל תַּ ְל ִמ ֵ
תַ ְל ִמ ֵ
אוֹריְ תָ א ִדּי ְבאַ ְת ָרא הָ ֵדין וְ ִדי
ידיהוֹן .וְ עַ ל כָּ ל מָ אן ְדּעָ ְס ִקין ְבּ ַ
וּלכוֹן שׁלָ מָ א ַרבָּ א ִחנָּא וְ ִח ְס ָדּא
ְבכָ ל אֲתַ ר ַואֲתַ ר .יְ הֵ א ְלהוֹן ְ
ְ
וּמזוֹנָא ְרוִ יחָ א
יכין ְ
וְ ַרח ֲִמין וְ חַ יִּ ין א ֲִר ִ
וּפוּרקָ נָא ִמן קֳ ָדם אֲבוּהוֹן
ְדּ ִב ְשׁמַ יָּא וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
טוֹבים עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל,
ִ
יְ הֵ א ְשׁלָ מָ ה רבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ חַ יִּ ים
וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
Take three steps back, standing in one place one must bow to the right when saying
שׁה שָׁ לוֹם“
”בּ ְמרוֹמָ יו ע ֶ ֹ
ֲשה“ ”, bow to the left when sayingהוּא“ ִ , bow forward when saying
ַיע ֶ ֹ
”וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל“ ” and bow to the front when sayingשָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ

שׁה שָׁ לוֹם )  - During the Ten Days of Penitence substituteהַ שָּׁ לוֹם( ִבּ ְמרוֹמָ יו
ע ֶֹ
שה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
ע ֶֹ
הוּא ַי ֲ

עָ לֵ ינוּ

One should rise to recite the following prayer:

אשׁית ,שֶׁ לּ ֹא
ְלשַׁ בֵּ ַח לַ אֲדוֹן הַ כֹּל ,לָ תֵ ת גְּ ֻדלָּ ה ְליוֹצֵ ר ְבּ ֵר ִ

עָ שָׂ ַנוּ ְכּגוֹיֵי הָ א ֲָרצוֹת ,וְ ל ֹא שָׂ מָ נוּ ְכּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת
Bow while saying the
ְ
אנ ְַחנוּ
ַו ֲ
שם חֶ ְלקֵ נוּ כָּ הֶ ם ,וְ ָ
כּוֹר ִעים“  wordsהָ א ֲָדמָ ה ,שֶׁ לּ ֹא ָ ֹ
גוֹרלֵ נוּ ְכּכָ ל
וּמ ְשׁתַּ חֲוִ ים
" ִ
אנ ְַחנוּ
הֲמוֹנָם .שֶׁ הֵ ם ִמ ְשׁתַּ חֲוִ ים ְלהֶ בֶ ל וְ לָ ִריקַ .ו ֲ
ִ
וּמ ְשׁתַּ חֲוִ ים
כּוֹר ִעים ִ
ְ
וּמוֹדיםִ ,ל ְפנֵי מֶ לֶ ְך ,מַ ְלכֵ י הַ ְמּלָ ִכים ,הַ קָּ דוֹשׁ,
בָּ רוְּך הוּא :שֶׁ הוּא נוֹטֶ ה שָׁ מַ יִ ם וְ יוֹסֵ ד אָ ֶרץ ,וּמוֹשַׁ ב יְ קָ רוֹ בַּ שָּׁ מַ יִ ם
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רוֹמים ,הוּא אֱֹלהֵ ינוּ אֵ ין עוֹד .אֱמֶ ת
וּשׁ ִכינַת עֻ זּוֹ ְבּג ְָבהֵ י ְמ ִ
ִממַּ עַ לְ ,
תוֹרתוֹ 151:וְ י ַָד ְעתָּ הַ יּוֹם ַוהֲשֵׁ בֹתָ אֶ ל
מַ ְלכֵּ נוּ ,אֶ פֶ ס זוּלָ תוֹ ,כַּ כָּ תוּב ְבּ ָ
ֱֹלהים בַּ שָּׁ מַ יִ ם ִממַּ עַ ל ,וְ עַ ל הָ אָ ֶרץ ִמתָּ חַ ת ,אֵ ין
ְלבָ בֶ ָךִ ,כּי יְ ָי הוּא הָ א ִ
עוֹד:

וְ עַ ל

כֵּ ן נְ קַ וֶּה ְלָּך יְ ָי אֱֹלהֵ ינוִּ ,ל ְראוֹת ְמהֵ ָרה ְבּ ִת ְפאֶ ֶרת עֻ זֶָּך,

ִ
ְלהַ ע ֲִביר גִּ
ילים כָּ רוֹת יִ כָּ ֵרתוּןְ ,לתַ קֵּ ן עוֹלָ ם
לּוּלים ִמן הָ אָ ֶרץ וְ הָ א ֱִל ִ
שר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁמֶ ָךְ ,להַ ְפנוֹת אֵ לֶ יָך כָּ ל
ְבּמַ ְלכוּת שַׁ ַדּי; וְ כָ ל ְבּנֵי בָ ָ ֹ
ְ
ִר ְשׁעֵ י אָ ֶרץ .י ִַכּירוּ וְ י ְֵדעוּ כָּ ל
יוֹשׁבֵ י תֵ בֵ לִ ,כּי ְלָך ִתּ ְכ ַרע כָּ ל בֶּ ֶרְך,
ִתּשָּׁ בַ ע כָּ ל לָ שׁוֹןְ .לפָ נֶיָך יְ ָי אֱֹלהֵ ינוּ יִ ְכ ְרעוּ וְ יִ פּוֹלוּ ,וְ ִל ְכבוֹד ִשׁ ְמָך
יְ קָ ר יִ תֵּ נוּ וִ יקַ ְבּלוּ כֻ לָּ ם עֲלֵ יהֶ ם אֶ ת עוֹל מַ ְלכוּתֶ ָך ,וְ ִת ְמלְך עֲלֵ יהֶ ם
ְמהֵ ָרה ְלעוֹלָ ם וָעֶ דִ ,כּי הַ מַּ ְלכוּת שֶׁ ְלָּך ִהיאְ ,
עוֹלמֵ י עַ ד ִתּ ְמלוְֹך
וּל ְ
תוֹרתֶ ָך :יְ ָי יִ ְמֹלְך ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד 152.וְ ֶנאֱמַ ר :וְ הָ יָה יְ ָי
ְבּכָ בוֹד ,כַּ כָּ תוּב ְבּ ָ
153
וּשׁמוֹ אֶ חָ ד:
ְלמֶ לֶ ְך עַ ל כָּ ל הָ אָ ֶרץ ,בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה יְ ָי אֶ חָ ד ְ

★ 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:

יִ ְתגּ ַַדּל

וְ יִ ְתקַ ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א.

)  : Congאָ מֵ ן(

ְבּעָ ְלמָ א ִדּי ְב ָרא ִכ ְרעוּתֵ הּ

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

) :Cong

אָ מֵ ן(

151 Deuteronomy 4:39
152 Exodus 15:18
153 Zechariah 14:9
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וּבזְ מַ ן קָ ִריב.
עגָלָ א ִ
וּבחַ יֵּי ְדכָ ל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בַּ ֲ
וּביוֹמֵ יכוֹן ְ
ְבּחַ יֵּיכוֹן ְ
וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
) :Cong

וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא ,יִ ְתבָּ ֵרְך(:
אָ מֵ ן .יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ

וּלעָ ְלמֵ י עָ ְלמַ יָּא ,יִ ְתבָּ ֵרְך ,וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח,
יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך ְלעָ לַ ם ְ
וְ יִ ְתפָּ אֵ ר ,וְ יִ ְתרוֹמֵ ם ,וְ יִ ְתנַשֵּׂ א ,וְ יִ ְתהַ ָדּר ,וְ יִ ְתעַ לֶּ ה ,וְ יִ ְתהַ לָּ לְ ,שׁמֵ הּ
ירתָ א,
ְדקֻ ְדשָׁ א ְבּ ִריְך הוּא :Cong ) .אָ מֵ ן( ְלעֵ לָּ א ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ תָ א וְ ִשׁ ָ
ירן ְבּעָ ְלמָ א ,וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן :Cong ) :אָ מֵ ן( יְ הֵ א
תֻּ ְשׁ ְבּחָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ אַ ,דּא ֲִמ ָ
טוֹבים עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרוּ
ִ
ְשׁלָ מָ ה רבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ חַ יִּ ים
אָ מֵ ן:
Take three steps back, standing in one place one must bow to the right when saying
שׁה שָׁ לוֹם“
”בּ ְמרוֹמָ יו ע ֶ ֹ
ֲשה“ ”, bow to the left when sayingהוּא“ ִ , bow forward when saying
ַיע ֶ ֹ
”וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל“ ” and bow to the front when sayingשָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ

שׁה שָׁ לוֹם )  - During the Ten Days of Penitence substituteהַ שָּׁ לוֹם( ִבּ ְמרוֹמָ יו
ע ֶֹ
שה שָׁ לוֹם עָ לֵ ינוּ וְ עַ ל כָּ ל יִ ְֹש ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן:
ע ֶֹ
הוּא ַי ֲ

אַ ל

וּמשֹּׁאַ ת ְרשָׁ ִעים ִכּי תָ ב ֹא:
ירא ִמפַּ חַ ד ִפּ ְתאֹםִ ,
ִתּ ָ

154

עֻ צוּ עֵ צָ ה

וְ תֻ פָ רַ ,דּ ְבּרוּ ָדבָ ר וְ ל ֹא יָקוּם ִכּי ִעמָּ נוּ אֵ ל 155:וְ עַ ד זִ ְקנָה אֲנִ י הוּא,
156
יתי ַואֲנִ י אֶ שָּׂ א ַואֲנִ י אֶ ְסבֹּל ַואֲמַ לֵּ ט:
וְ עַ ד שֵׂ יבָ ה אֲנִ י אֶ ְסבֹּל; אֲנִ י עָ ִשׂ ִ

אַ ְך

ֵשׁבוּ יְ שָׁ ִרים אֶ ת פָּ נֶיָך:
יקים יוֹדוּ ִל ְשׁמֶ ָך י ְ
צַ ִדּ ִ

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.

✶ ✶ סדר הנחת תפילין רבינו תם

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

: יְ ָי | אֶ חָ ד, יְ ָי | אֱֹלהֵ ינוּ,| יִ ְשׂ ָראֵ ל
Say in an undertone:

ְשׁמַ ע

: ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד,ֹ שֵׁ ם ְכּבוֹד מַ ְלכוּתו,בָּ רוְּך
The following paragraph should be said with ones mind set upon
completing this command with love for G-d, Deuteronomy 6:5-9:
One should touch the arm
tefillin when saying the
ְ
words "וּקשַׁ ְרתָּ ם ְלאוֹת עַ ל
"י ֶָדָך, and touch the head
tefillin when saying the
words "וְ הָ יוּ ְלטֹטָ פֹת בֵּ ין
"עֵ ינֶיָך,
then
kiss
the
fingertips

וּבכָ ל
ְ , ְבּכָ ל ְלבָ ְבָך,אֵ ת יְ ָי אֱֹלהֶ יָך

ָוְ אָ הַ ְבתּ

 וְ הָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּ ה אֲשֶׁ ר:וּבכָ ל ְמא ֶֹדָך
ְ ,נ ְַפ ְשָׁך
 וְ ִשׁנַּנְ תָּ ם ְלבָ נֶיָך:אָ נ ִֹכי ְמצַ וְּ ָך הַ יּוֹם עַ ל ְלבָ בֶ ָך
,וּבלֶ ְכ ְתָּך בַ ֶדּ ֶרְך
ְ , ְבּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּבֵ יתֶ ָך,וְ ִדבַּ ְרתָּ בָּ ם
ְ :וּבקוּמֶ ָך
ְ ,וּבשָׁ ְכ ְבָּך
ְ
,וּקשַׁ ְרתָּ ם ְלאוֹת עַ ל י ֶָדָך
וּכתַ ְבתָּ ם עַ ל ְמזֻזוֹת
ְ :וְ הָ יוּ ְלטֹטָ פֹת בֵּ ין עֵ ינֶיָך
:וּב ְשׁעָ ֶריָך
ִ בֵּ יתֶ ָך

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 שָׁ מ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמ ְצוֹתַ י אֲשֶׁ ר אָ נ ִֹכי ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶ ם הַ יּוֹם
One should touch the arm
157 Deuteronomy
tefillin
when saying6:4the
ְ
words "וּקשַׁ ְרתֶּ ם אֹתָ ם ְלאוֹת
"עַ ל י ְֶדכֶ ם, and touch the
head tefillin when saying
the words "הָ יוּ ְלטוֹטָ פֹת בֵּ ין
"עֵ ינֵיכֶ ם, then kiss the
fingertips
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וְ הָ יָה

וּבכָ ל נ ְַפ ְשׁכֶ ם:
וּלעָ ְבדוֹ ְבּכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם ְ
ְ
ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת יְ ָי אֱֹלהֵ יכֶ ם
וְ נָתַ ִתּי ְמטַ ר אַ ְר ְצכֶ ם ְבּ ִעתּוֹ ֶ
ֹשָׁך
יוֹרה וּמַ ְלקוֹשׁ ,וְ אָ סַ ְפתָּ ְד ָגנֶָך ,וְ ִתיר ְ
וְ יִ ְצהָ ֶרָך :וְ נָתַ ִתּי עֵ שֶׂ ב ְבּשָׂ ְדָך ִל ְבהֶ ְמתֶּ ָך ,וְ אָ כַ ְלתָּ וְ שָׂ בָ ְעתָּ ִ :השָּׁ ְמרוּ
ֱֹלהים אֲחֵ ִרים וְ ִה ְשׁתַּ חֲוִ י
לָ כֶ ם פֶּ ן יִ ְפתֶּ ה ְלבַ ְבכֶ ם ,וְ סַ ְרתֶּ ם ַועֲבַ ְדתֶּ ם א ִ
תֶ ם לָ הֶ ם :וְ חָ ָרה אַ ף יְ ָי בָּ כֶ ם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ ל ֹא יִ ְהיֶה מָ טָ ר
וְ הָ א ֲָדמָ ה ל ֹא ִתתֵּ ן אֶ ת יְ בוּלָ הַּ ,ואֲבַ ְדתֶּ ם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ אָ ֶרץ הַ טֹּבָ ה
אֲשֶׁ ר יְ ָי נֹתֵ ן לָ כֶ ם :וְ שַׂ ְמתֶּ ם אֶ ת ְדּבָ ַרי אֵ לֶּ ה עַ ל ְלבַ ְבכֶ ם וְ עַ ל נ ְַפ ְשׁכֶ ם,
וּקשַׁ ְרתֶּ ם אֹתָ ם ְלאוֹת עַ ל י ְֶדכֶ ם וְ הָ יוּ ְלטוֹטָ פֹת בֵּ ין עֵ ינֵיכֶ ם:
ְ
וּבלֶ ְכ ְתָּך
וְ ִלמַּ ְדתֶּ ם אֹתָ ם אֶ ת ְבּנֵיכֶ ם ְל ַדבֵּ ר בָּ םְ ,בּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּבֵ יתֶ ָך ְ
וּב ְשׁעָ ֶריָך:
וּכתַ ְבתָּ ם עַ ל ְמזוּזוֹת בֵּ יתֶ ָך ִ
וּבקוּמֶ ָךְ :
וּבשָׁ ְכ ְבָּך ְ
בַ ֶדּ ֶרְך ְ
ְלמַ עַ ן יִ ְרבּוּ יְ מֵ יכֶ ם וִ ימֵ י ְבנֵיכֶ ם עַ ל הָ א ֲָדמָ ה אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע יְ ָי
לַ ֲ
אבֹתֵ יכֶ ם לָ תֵ ת לָ הֶ םִ ,כּימֵ י הַ שָּׁ מַ יִ ם עַ ל הָ אָ ֶרץ:

וַיּ ֹאמֶ ר

יְ ָי אֶ ל מֹשֶׁ ה לֵּ אמֹרַ :דּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אָ מַ ְרתָּ אֲלֵ הֶ ם

וְ עָ שׂוּ לָ הֶ ם ִצ ִ
יצת הַ כָּ נָף
דרֹתָ ם ,וְ נ ְָתנוּ עַ ל ִצ ִ
יצת עַ ל כַּ נְ פֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם ְל ֹ
וּר ִאיתֶ ם אֹתוֹ וּזְ כַ ְרתֶּ ם אֶ ת כָּ ל
יצת ְ
ְפּ ִתיל ְתּכֵ לֶ ת :וְ הָ יָה לָ כֶ ם ְל ִצ ִ
ֲשׂיתֶ ם אֹתָ ם ,וְ ל ֹא תָ תוּרוּ אַ ח ֲֵרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֲֵרי עֵ ינֵיכֶ ם
ִמ ְצוֹת יְ ָי ַוע ִ
ֲשׂיתֶ ם אֶ ת כָּ ל ִמ ְצוֹתָ י,
אֲשֶׁ ר אַ תֶּ ם זֹנִ ים אַ ח ֲֵריהֶ םְ :למַ עַ ן ִתּזְ ְכּרוּ ַוע ִ
אתי אֶ ְתכֶ ם
ֹשׁים לֵ אֹלהֵ יכֶ ם :אֲנִ י יְ ָי אֱֹלהֵ יכֶ ם אֲשֶׁ ר הוֹצֵ ִ
וִ ְהיִ יתֶ ם ְקד ִ
אֹלהים ,אֲנִ י יְ ָי אֱֹלהֵ יכֶ ם :אֱמֶ ת:
ִ
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיוֹת לָ כֶ ם לֵ

וַיְ ַדבֵּ ר

יְ ָי אֶ ל מֹשֶׁ ה לֵּ אמֹר :קַ ֶדּשׁ ִלי כָ ל ְבּכוֹר פֶּ טֶ ר כָּ ל ֶרחֶ ם

ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בָּ אָ ָדם וּבַ ְבּהֵ מָ ה ִלי הוּא :וַיּ ֹאמֶ ר מֹשֶׁ ה אֶ ל הָ עָ ם זָכוֹר
 One should touch the armאֶ ת הַ יּוֹם הַ זֶּה אֲשֶׁ ר יְ צָ אתֶ ם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית
tefillin when saying the
הוֹציא יְ ָי
ִ
חזֶק יָד
",לאוֹת עַ ל י ְָדָך"  wordsעֲבָ ִדים ִכּי ְבּ ֹ
ְ
and

touch the head tefillin
" when saying the words
"וּלזִ כָּ רוֹן בֵּ ין עֵ ינֶיָך
ְ , then kiss
the fingertips
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One should touch the arm
tefillin when saying the
ְ and
",לאוֹת עַ ל י ְָדכָ ה" words
touch the head tefillin
when saying the words
"
"וּלטוֹטָ פֹת בֵּ ין עֵ ינֶיָך
ְ , then
kiss the fingertips

אֶ ְתכֶ ם ִמזֶּה וְ ל ֹא יֵאָ כֵ ל חָ מֵ ץ :הַ יּוֹם אַ תֶּ ם י ְֹצ ִאים ְבּח ֶֹדשׁ הָ אָ ִביב:
בוּסי
ִ
אמ ִֹרי וְ הַ ִחוִּ י וְ הַ יְ
וְ הָ יָה ִכי יְ ִביאֲָך יְ ָי אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ְכּ ַנעֲנִ י וְ הַ ִח ִתּי וְ הָ ֱ
אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע לַ ֲ
וּדבָ שׁ וְ עָ בַ ְדתָּ אֶ ת
אבֹתֶ יָך לָ תֶ ת לָ ְך אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְ
עב ָֹדה הַ זּ ֹאת בַּ ח ֶֹדשׁ הַ זֶּהִ :שׁ ְבעַ ת י ִָמים תּ ֹאכַ ל מַ צֹּת וּבַ יּוֹם
הָ ֲ
הַ ְשּׁ ִב ִ
יעי חַ ג לַ ָײ :מַ צּוֹת יֵאָ כֵ ל אֵ ת ִשׁ ְבעַ ת הַ יּ ִָמים וְ ל ֹא י ֵָראֶ ה ְלָך חָ מֵ ץ
וְ ל ֹא י ֵָראֶ ה ְלָך ְשׂאֹר ְבּכָ ל גְּ בֻ לֶ ָך :וְ ִהגּ ְַדתָּ ְל ִבנְ ָך בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵ אמֹר
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם :וְ הָ יָה ְלָך ְלאוֹת עַ ל י ְָדָך
בַּ עֲבוּר זֶה עָ שָׂ ה יְ ָי ִלי ְבּצֵ ִ
חזָקָ ה
תּוֹרת יְ ָי ְבּ ִפיָך ִכּי ְבּיָד ֲ
ַ
וּלזִ כָּ רוֹן בֵּ ין עֵ ינֶיָך ְלמַ עַ ן ִתּ ְהיֶה
ְ
הוֹצאֲָך יְ ָי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם :וְ שָׁ מַ ְרתָּ אֶ ת הַ חֻ קָּ ה הַ זּ ֹאת ְלמוֹע ֲָדהּ ִמיּ ִָמים
ִ
י ִָמימָ ה :וְ הָ יָה ִכּי יְ ִבאֲָך יְ ָי אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ְכּ ַנעֲנִ י כַּ אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע ְלָך
אבֹתֶ יָך וּנְ תָ נָהּ לָ ְך :וְ הַ עֲבַ ְרתָּ כָ ל פֶּ טֶ ר ֶרחֶ ם לַ ָײ וְ כָ ל פֶּ טֶ ר שֶׁ גֶר
וְ לַ ֲ
חמֹר ִתּ ְפ ֶדּה ְבשֶׂ ה
ְבּהֵ מָ ה אֲשֶׁ ר יִ ְהיֶה ְלָך הַ זְּ כָ ִרים לַ ָײ :וְ כָ ל פֶּ טֶ ר ֲ
וְ ִאם ל ֹא ִת ְפ ֶדּה ַוע ֲַר ְפתּוֹ וְ כֹל ְבּכוֹר אָ ָדם ְבּבָ נֶיָך ִתּ ְפ ֶדּה :וְ הָ יָה ִכּי
הוֹציאָ נוּ
ִ
חזֶק יָד
יִ ְשׁאָ ְלָך ִבנְ ָך מָ חָ ר לֵ אמֹר מַ ה זּ ֹאת וְ אָ מַ ְרתָּ אֵ לָ יו ְבּ ֹ
הרֹג יְ ָי
יְ ָי ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים :וַיְ ִהי ִכּי ִה ְקשָׁ ה פַ ְרעֹ ה ְלשַׁ ְלּחֵ נוּ ַו ַיּ ֲ
כָּ ל ְבּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְבּכֹר אָ ָדם וְ עַ ד ְבּכוֹר ְבּהֵ מָ ה עַ ל כֵּ ן אֲנִ י
זֹבֵ ַח לַ ָײ כָּ ל פֶּ טֶ ר ֶרחֶ ם הַ זְּ כָ ִרים וְ כָ ל ְבּכוֹר בָּ נַי אֶ ְפ ֶדּה :וְ הָ יָה ְלאוֹת
הוֹציאָ נוּ יְ ָי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:
ִ
חזֶק יָד
וּלטוֹטָ פֹת בֵּ ין עֵ ינֶיָך ִכּי ְבּ ֹ
עַ ל י ְָדכָ ה ְ
★ 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.

]ְ [1למַ עַ ן

אתָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם כֹּל יְ מֵ י
ִתּזְ כֹּר אֶ ת יוֹם צֵ ְ
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חַ יֶּיָך:

]ַ [2רק

158

וּשׁמֹר נ ְַפ ְשָׁך ְמאֹד פֶּ ן ִתּ ְשׁכַּ ח אֶ ת
ְ
ִהשָּׁ מֶ רְ ,לָך

הַ ְדּבָ ִרים אֲשֶׁ ר ָראוּ עֵ ינֶיָך וּפֶ ן יָסוּרוּ ִמ ְלּבָ ְבָך כֹּל יְ מֵ י
הוֹד ְעתָּ ם ְלבָ נֶיָך ,וְ ִל ְבנֵי בָ נֶיָך :יוֹם אֲשֶׁ ר עָ מַ ְדתָּ
ַ
חַ יֶּיָך וְ
159
ִל ְפנֵי יְ ָי אֱֹלהֶ יָך ְבּח ֵֹרב:

] [3זָכוֹר

אתכֶ ם
אֵ ת אֲשֶׁ ר עָ שָׂ ה ְלָך עֲמָ לֵ ק בַּ ֶדּ ֶרְך ְבּצֵ ְ

ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם :אֲשֶׁ ר קָ ְרָך בַּ ֶדּ ֶרְך וַיְ ַזנֵּב ְבָּך כָּ ל הַ ֶנּחֱשָׁ ִלים
יח יְ ָי
ֱֹלהים :וְ הָ יָה ְבּהָ נִ ַ
אַ ח ֲֶריָך וְ אַ תָּ ה עָ יֵף וְ ָיג ֵַע וְ ל ֹא י ֵָרא א ִ
אֱֹלהֶ יָך ְלָך ִמכָּ ל אֹיְ בֶ יָך ִמסָּ ִביב בָּ אָ ֶרץ אֲשֶׁ ר יְ ָי אֱֹלהֶ יָך
נֹתֵ ן ְלָך ַנחֲלָ ה ְל ִר ְשׁתָּ הּ ִתּ ְמחֶ ה אֶ ת זֵכֶ ר עֲמָ לֵ ק ִמתַּ חַ ת
160
הַ שָּׁ מָ יִ ם ל ֹאִ ,תּ ְשׁכָּ ח:

] [4זְ כֹר

אַ ל ִתּ ְשׁכַּ ח אֵ ת אֲשֶׁ ר ִה ְקצַ ְפתָּ אֶ ת יְ ָי אֱֹלהֶ יָך בַּ ִמּ ְדבָּ ר:

] [5זָכוֹר

אתכֶ ם
אֵ ת אֲשֶׁ ר עָ שָׂ ה יְ ָי אֱֹלהֶ יָך ְל ִמ ְריָם בַּ ֶדּ ֶרְך ְבּצֵ ְ

ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:

] [6זָכוֹר

161

162

אֶ ת יוֹם הַ שַּׁ בָּ ת ְלקַ ְדּשׁוֹ:

163

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
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