תפלת לשלש רגלים

בס"ד

Prayers for the Three Festivals
Amidah for Pesach, Shavuot,
Sukkot and Shemini Atzeret; Kiddush Rabba

Comparable to the

Siddur Tehillat HASHEM
NUSACH HA-ARI ZAL
According to the Text of
Rabbi Shneur Zalman of Liadi
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✶ ✶ סדר עירוב תבשילין
Eruv Tavshilin
Shabbat and Festival work prohibitions are different in one characteristic, regarding
cooking and preparing food. On a Festival one may prepare food to be eaten that same day.
(see Exodus 12:16)
Festivals can often fall on the immediate days preceding Shabbat, either Thursday or
Friday. Though the work of preparation of food for other days is abstained from on Festival
days, it is nonetheless necessary and permissible to prepare food needed for an upcoming
Shabbat. However in order to remind oneself that we are doing this only for the honor of
Shabbat one makes an Eruv Tavshilin – an assorted mixture of both bread (or matzah) and
cooked foods together to be used for Shabbat.
The establishment of this eruv is often done by a Rabbi or leader for the entire community,
though it is proper for each person to make their own for their household and guests. On
the day before the Festival one should take the bread and a choice cooked food (such as
meat, fish or eggs) and hand it over to another person who receives it on behalf of the
entire community. While handing the items over the leader says:

:הT ירוב זW ל עX ה ]לז\ כות ו\ ]ל \סמוך עT רוצT ל ]מי שa ה \לכTכX נ] י \מזXא

The person who receives the bread and food should take and lift them a tefach (a “handsbreadth,” approximately 3.5 inches) and then return them to the person making the eruv.
Then the leader should then hold the food in hand and reciting the blessing:

נוa ו\ ]צו, יוa נו \ב ]מ \צותa ר ]ק \דשTשk א, םa עולa ך הT לT ינו מWלהmי אa \ ה יa תXא

רוךaב

: רובWת עX ל ]מ \צוXע
The following declaration is also made:

 יW \דלוקXולא
\ יW \טמונXולא
\  יW שולXולב
\ יWפויk אXא לa נaרא לa a א שWין י\ הWב\ד
 לaולכ
\ אa נa ל, אa \בתX א \לשa בa א טaא ]מיומa נa \רכa ל צa ד כW \עבTולמ
] אaרגX \ש
:אתr  זX ]עיר הaד ]רים בa X ל הWראa \rי] ש
One may now engage in preparation at any time during the Festival prior to Shabbat .
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✶ ✶ עירובי חצרות
Eruvei Chatzerot
Carrying from private to public domains is prohibited on Shabbat. An Eruv Chatzerot – a
mingling of courtyards – is made to define many properties as one distinguishable
community in order to permit carrying and pushing inside that marked communal area.
It is the custom that this is done each year on Erev Pesach, thus the enclosed wording is
part of the normative Chabad text. However if one is making an eruv for only that Shabbat
that phrase may be excluded. If one is making an eruv for an entire city the alternate
wording is also provided in parenthesis.
As the laws of constructing an eruv is complicated and the amount that each party must
contribute is detailed, one should consult a local rabbinic authority before construction.
The person who receives the matzah should take them and lift them a tefach (a
“handsbreadth,” approximately 3.5 inches) and give them to the person making the eruv.
Then the leader should then recites the blessing:

נוa ו\ ]צו, יוa נו \ב ]מ \צותa ר ]ק \דשTשk א, םa עולa ך הT לT ינו מWלהmי אa \ ה יa תXא

רוךaב

: רובWת עX ל ]מ \צוXע
The following declaration is also made:

 י] תX י ]מבWול ]ט \לטול
\  יW יולXולע
\  יWפוקk אXא לa נaרא לa a א שWין י\ הWב\ד
 \רשותW י] ת ומX ר \לבW צa חW ר ומW צa י] ת \לחXומב
]  רW צa ר \לחW צa חW י] ת ומX\לב
 נוa ל- הa נa שX \בתות הX ר שa ין ]ב \שאW ת זו ובa בX ין \בשW ב- ]ל \רשות
:אתr  זX ]עיר( הaה )בaד ]רים ]ב \שכונa X ל הaולכ
\
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✶ ✶ עירובי תחומין
Eruvei Techumin
On Shabbat and Festivals it is prohibited by rabbinic tradition from venturing more than
2000 cubits (approximately 3000 feet) from the city in which one resides. Sometimes one
must venture beyond this point. This boundary may be extended by use of an Eruv
Techumin in order to define their place of dwelling outside of this limit and thus extending
this area another 2000 cubits.
This is established by taking two amount of two meals to any point within 2000 cubits of
the city limit on the day before the Shabbat or Festival, and placing it safely there recites
the following blessing:

נוa ו\ ]צו, יוa נו \ב ]מ \צותa ר ]ק \דשTשk א, םa עולa ך הT לT ינו מWלהmי אa \ ה יa תXא
The following declaration is also made:

רוךaב

: רובWת עX ל ]מ \צוXע

אa נaרא לa a א שWין י\ הWב\ד

( קום \פלונ] יaי מW ו\ ]ל \בנor  ו\ ]לפלונ] י: If created for public use add the words )
:רוח
X
 לa ה \לכa מX י] ם אX \לפXה אT קום זa ך ]ממW ילWל
The eruv is only effective and when a person is consciously aware of it's existence. It is
important that people be aware that this eruv has been made for them so they may benefit
from it. One should consult a local rabbinic authority before construction of an eruv.

✶ ✶ קידוש הערב לשלש רגלים
Evening Kiddush for the Three Festivals
Pesach, Shavuot and Sukkot

When a Festival occurs on a weekday night the following is said:

 א \ב ]ריך הואaעודת
a דא ]היא \סa  הa אa א ]עלa \לכX א \דמaעודת
a \ס

 \ת ]קינוXא

: יהWוש ]כינ\ ת
\
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When these Festivals coincide with Shabbat say the all the normal phrases from לוםaש
 םT יכWלk עthrough the paragraph  ]ש ]שיX( יום הSee “The Shabbat Book,” p. 3-5) and continue
below.
One should take the Kiddush cup with their right hand and pass it to the left hand; they
should then with their left hand lower the cup into the flat and open palm of their right
hand; one should then close their fingers faced upwards to hug the base of the cup. The
cup should be held approximately 9 inches above the table while the entire Kiddush is
recited. Those listening should respond “ןWמa "אto the blessings.

:ןaרנa a \ב ]רי מXס
On wine or grape juice:

 ךT לT ינו מWלהm א,a ה י\ יa תXא
( ןW מa)א

רוךaב

 ןTפa גXבורא \פ ]רי ה
W
, םa עולaה

If not saying Kiddush on wine or grape
juice, one may say over bread:

 ךT לT ינו מW להT א,a ה י\ יa תXא
]מן

 םT חTל

מוציא
]
Xה

רוךaב

, םa עולaה
( ןW מa )א:•Tרaאaה

 םa ל עa נו ]מכa ר בX חa ר בTשk א, םa עולa ך הT לT ינו מWלהmי אa \ ה יa תXא

רוךaב

 הaהב
k X ינו \באWלהmי אa \ נו יa ן לTתתX]  ו, יוa נו \ב ]מ \צותa שון ו\ ]ק \דשa ל לa נו ]מכaרוממ
\
\ו
 נ] יםX ג] ים וז\ מX ה חa] \מחrדים \לשk]  ה ו( מועa תות ]ל \מנוחa בX ש: On Shabbat add )
( ת יוםTה ו\ אT זX ת הa בX שX ה: On Shabbat add )  ת יוםTשוון א
r ש
r a \ל
On Shemini Atzeret:

On Sukkot:

On Shavuot:

On Pesach:

 גX חXרת הT Tצk\ש ]מינ] י ע
 ס… כותX ג הXח
 ב… עותa שX ג הX ח,הT זX צות הX מX ג הXח
 ת יוםT ו\ א,הT זX ת יום הT ו\ א,הT זX ת יום הT ו\ א,הT זXה
 ת יום טובTו\ א
דשrT רא קa רא טוב ]מ \קa דש טוב ]מ \קrק
T ראa דש טוב ]מ \קrק
T ראa ]מ \ק
 נוW תa]ש \מחr  ןX ז\ מ,הT זX ן הX ז\ מ,הT זXדש הrק
T
 ןX תX ן מX ז\ מ,הT זXה
 ןX ז\ מ,הT זXה
נוWתa]מ\חrש
 נוWוורת
a rת
 נוW רותWח
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 נוa ]כי ב,רי] םa  ת ]מ \צXיציא
]  ר ]לTכWדש זrק
T ראa  ה( ]מ \קa בk הX \בא: On Shabbat add )
דיkW  ת( ומועa בX ו\ ש: On Shabbat add ) , ]מיםX עa ל הa ]מכaד \שתX  נו ]קa ו\ אותa \רתX חaב
שוון
r ש
r a וב
\
 הa] \מחrרצון( \בשa וב
\
 הa בk הX \בא: On Shabbat add )  ךT \דשaק
 לWראa \שr ] ת ו\ ( יa בX שX ה: On Shabbat add ) דשW X \מק,a ה י\ יa תX רוך אa ב: נוa \לתX]הנ\ ח
( ןW מa )א: נ] יםX ז\ מXו\ ה
When a Festival falls on a Saturday night a short havdalah is incorporated into the kiddush
at this point. After the following blessing one should fold their fingers over their thumb –
so that the thumb is not seen – and look at their fingernails by the light of the flame; then
they should turn their hand over and extend the fingers - with the thumb folded beneath
them - and look at the fingernails by light of the flame.

( ןW מa)א

: שW אaאורי ה
W בורא \מ
W
, םa עולa ך הT לT ינו מWלהm א,a ה י\ יa תXא

 רוךaב

One should briefly glance at the festival lights and then say:

,דש \לחולrק
T  יןW \ב ]דיל בX מX ה, םa עולa ך הT לT ינו מWלהm א,a ה י\ יa תXא

רוךaב

 יW ת י\ מT שWיעי \לש
]  \ש ]בX ין יום הW ב, ]מיםX עa ל לWראa  ין י] \שW ב, ךT ין אור \לחשWב
 ת יוםT ו\ א, aד \לתX  ת יום טוב ]ה \בX ת ]ל \ק …דשa בX ת שX ין \ק …דשW ב. הTשk עX מXה
 \מךX ת עT אaד \שתX  ו\ ]קaד \לתX  ]ה \ב, aד \שתX שה ]קk
r T  עX מX י הW ת י\ מT שWיעי ]מש
]  \ש ]בXה
( ןW מa )א:דשrק
T דש \לrק
T  יןW \ב ]דיל בX מX ה,a ה י\ יa תX רוך אa ב. ךT תa ל ]ב \ק …דשWראa \שr ]י
On the first night of Sukkot say the following blessing, followed by Shehechianu Blessing
below. One the second night, however, the order is reversed; Sukkot, When saying the
words “ הa ס… כX ב בW ישW ”לone should briefly gaze upon the covering of the Sukkah:

נוa יו ו\ ]צוa נו \ב ]מ \צותa ר ]ק \דשTשk א, םa עולa ך הT לT ינו מWלהmי אa \ ה יa תXא
( ןW מa)א

רוךaב

: הa ס… כX ב בW ישWל

On Pesach, this blessing is said all Festival days except for the seventh and eighth nights:

ןX נו ל]ז\מa נו ו\ ]הג] יעaנו ו\ ]קי\ מa יm חT הT ם שa עולa ך הT לT ינו מWלהmי אa \ ה יa תX רוך אaב
( ןW מa )א:הTזXה
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The wine should be distributed to each person listening, the person who recited the
Kiddush should be seated and drink at least 2 ounces of the remaining wine.
All people present should wash their hands in the ritual manner; after washing one should
abstain from any unnecessary talking until after the eating of the bread. The head of the
family should say a blessing over two whole loaves of bread, slice it, and distribute a piece
to each person; each individual should recite the blessing over the bread themselves before
eating.

✶ ✶ עמידה לשלש רגלים
Amidah for the Three Festivals
Pesach, Shavuot and Sukkot

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.
1

: ךT תaג] יד \ת ]הלXופי י
]  חa י ]ת \פתX תa\ פr ש,יa נrדkא
Patriarchs – אבות

Bend at רוךaב, bow at  הa תXא, and straighten up at יa \י:

 יWלהm א, םaרהa  \בX י אWלהm א, ינוWבותk י אWאלהW ינו וWלהmי אa \ ה יa תXא

רוךaב

 לW גומ, \ליוןT ל עWנורא א
a X ג] בור ו\ הXדול הa גX ל הW אa ה,בrקkיעX  יWאלהW ו, קaי] \צח
יW ל ]ל \בנW ]ביא גואW ומ, בותaדי אW  \סX ר חW ו\ זוכ, לr כXה הW קונ,טובים
]
 ]דיםaסkח
: הa בk הX ן \שמו \באX עX ם \למTיהW\בנ
Bend at רוךaב, bow at  הa תXא, and straighten up at יa \י:

: םaרהa  \בXן אW גa מ,a ה י\ יa תX רוך אa ב.ןW גaיע ומ
X ומוש
]
רW עוז, ךT לTמ
1 Psalm 51:17
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God's Might – גבורות

:יע
X הוש
] רב \לX  הa תX ]תים אWה מT יX \מח,יa נrדk ם אaג]בור \לעול
Winter, Shmini Atzeret to Pesach:

הaתXא

Summer, Pesach through Sukkot:

: םTשT גXומוריד ה
]
רוח
X a ]שיב הXמ

: לa טXמוריד ה
]

,נופ ]לים
\  ךW סומ,ר ]ביםX  ]מיםkרחX  ]תים \בWה מT יX \מח, דT סT י] ים \בחX ל חW \לכX\מכ
 ]מי. רa פaי עW נWתו ]לישaמונmם אW יXומק
\ ,סוריםk
]  ]תיר אX ומ,חולים
]
 אWו\ רופ
יח
X  \צ ]מXה ומT יXומח
\  ]מיתW ך מT לT מ, ךa ה לTומי דומ
]  ל ג\ בורותX עX מוך בaכ
: ]תיםW מXה הT יX \מח,a ה י\ יa תX רוך אa ב. ]תיםW יות מk חX ה \להa תX ן אaמmנאT \ ו. הaי\ שוע
Kedushah – קדושה
The Kedushah is recited during the Chazzan's repetition of the Amidah. One is to stand
with feet together, avoiding any form of interruptions. One should rise upon the toes when
saying the words " דושa ק, דושa ק, דושa "ק, also when saying "רוךa "בand " "י]מ\לךOne should
select the corresponding Kedusha for the appropriate service below.

Kedushah for Shacharit – קדושה לשחרית

דשrT  י קWש \רפ
r X יח סוד
X ]r ם שX עr ך \כנaריצk] נעX \ ך וaק ]דישX\ נ
, ךTד נ\ ]ביאX ל יX תוב עa כX כ, הa \ל ]שים \לך \ק …דשX \משXה
: רX מaה ו\ אT ל זTה אTרא זa aו\ ק

- Congregation, then
Chazzan

•רT a אa ל הaא כr  \מל, אותaי \צבa \ דוש יa ק, דושa ק, דושaק
,קa זa ]דיר ו\ חXדול אa ש גXרעX  \בקול, זa א2:\כבודו
ר ]פיםa \שr X ת הX\לע… מ
\ ]איםrשX ]מ \תנ,יעים קול
]  \ש ]מXמ
:אומ ]רים
\
\ \ב ]חים וX ם \משa תa\לע… מ

- Congregation, then
Chazzan

2 Isaiah 6:3
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- Congregation, then
Chazzan

ב aרוך \כבוד י\ aי ]מ \מקומו:

- Congregation, then
Chazzan

יע ו\ ]ת \מלוך ע aל Wינו] ,כי
תופ X
]
]מ \מקומ aך מ\ Xלכ Wנו
אנ \Xחנו ל aך מ aת Xי ]ת \מלוך \ב ]ציון\ ,בק aרוב
\מח] Xכים k
\ביaמ Wינו \לעול aם וaע Tד] :ת \שכון ]ת \תג XWדל ו\ ]ת \תקW Xדש
ולנWצ Xח
\
ירך\ ,לדור וaדור
\בתוך י\ רוש aל Xי] ם ]ע \
נ\ צ] aחים :ו\ ע WינWינו ]ת \רא Tינaה מ\ Xלכות Tך ,כa Xדב aר ה aא aמור
יח ]צ \דק Tך:
ירי ע… זTך ,ע Xל י\ Wדי aדו] ד \מ ]ש X
\ב ]ש W

- Congregation, then
Chazzan

י] \מלך י\ aי \לעול aם ,אmלה Xי] ך ]ציון \לדrר וaדrר
4
ה\ Xללויaה:

3

קדושה למנחה – Kedushah for Mincha
- Congregation, then
Chazzan

ש \רפ Wי ק rTדש
יח סוד r X
נ \Xק ]דיש aך ו\ Xנע ]kריצ aך \כנ rע Xם שX ]r
ה\ Xמש\ Xל ]שים \לך \ק …דש aה ,כ Xכ aתוב ע Xל יXד נ\ ]ביא Tך,
ו\ קa aרא זTה א Tל זTה ו\ א aמ Xר:

- Congregation, then
Chazzan

ק aדוש ,ק aדוש ,ק aדוש י\ aי \צב aאות\ ,מל rא כ aל ה aאT aר•
5
\כבודו:

- Chazzan
- Congregation, then
Chazzan

אומ ]רים:
\
\לע… מ aת aם \מש\ Xב ]חים ו\
ב aרוך \כבוד י\ aי ]מ \מקומו:

6

Ezekiel 3:12
Psalms 146:10
Isaiah 6:3
Ezekiel 3:12
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3
4
5
6

- Chazzan

וב ]ד \ב Wרי ק\ aד \שך כ aתוב ל Wאמrר:
\

- Congregation, then
Chazzan

י] \מלך י\ aי \לעול aם ,אmלה Xי] ך ]ציון \לדrר וaדrר
7
ה\ Xללויaה:

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

קדושת השם – Holiness of God's Name

אXתaה

דושים \בכ aל יום י\ ה\ Xללוך ס Tל aה .ב aרוך
וק ]
ק aדוש ו\ ]ש \מך ק aדוש\ ,

אXתaה י\ י ,aה aא Wל ה Xק aדוש:
קדושת היום – Holiness of the Day

אXתaה

\בח\ Xרת aנו ]מכ aל ה aע] Xמים ,א aה\ Xבת aאות aנו ו\ aר ]צית aב aנו ,ו\ רומ\ Xמת aנו

kבודת Tך
]מכ aל ה\ Xלשונות ,ו\ ]ק Xד \שת aנו \ב ]מ \צות Tיך ,ו\ קX Wר \בת aנו מ\ Xלכ Wנו ל Xע a
ו\ ]ש \מך ה Xגaדול ו\ ה Xק aדוש ע aל Wינו קa aראת: a
When a Festival falls on a Saturday night the following is recited:

Xתודיע Wנו
ו ]

שוות ח… ק Wי
ע r
י\ aי אmלה Wינו א Tת ]מ \ש \פט Wי ]צ \דק Tך ,ו \Xתל\ Xמ Wדנו לk X

\רצונTך .ו ]Xתת Tן ל aנו י\ aי אmלה Wינו] ,מ \שפ] aטים י\ ש] aרים ו\ תורות אmמ Tת ,ח… ]קים
קrדש ו\ ח XגWי נ\ aדב aה,
T
שש rוון ומוע kWדי
טובים ,וXת Xנ\ ]חיל Wנו ז\ מ XנWי r a
]
ומ \צות
]
וכבוד מוע Wד וXח kג] יגXת הT aרגTל ,וXת\ Xב Wדל י\ aי
Xתוריש Wנו \ק …דש Xת ש Xב aת \
ו ]
קrדש \לחול ,ב Wין אור \לחש Tך ,ב Wין י] שa \rרא Wל ל aע] Xמים ,ב Wין
אmלה Wינו ב Wין T
kשה ,ב Wין \ק …דש Xת ש Xב aת ]ל \ק …דש Xת יום טוב
יעי \לש Wש Tת י\ מ Wי ה Xמ Xע r T
יום ה\ Xש ]ב ]
kשה ]ק Xד \שת] . aה \ב Xד \לתa
יעי ]מש Wש Tת י\ מ Wי ה Xמ Xע r T
]ה \ב Xד \לת . aו\ א Tת יום ה\ Xש ]ב ]
ו\ ]ק Xד \שת aא Tת ע\ Xמך י] שa \rרא Wל ]ב \ק …דש aת Tך:
7 Psalms 146:10
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וXת]תTן

ל aנו י\ aי אmלה Wינו \בא Xה kב aה

) : On Shabbat add

ש Xב aתות ]ל \מנוח aה ו(

שש rוון ,א Tת יום
מוע ]kדים \לש\ ]rמח aה ,ח Xג] ים וז\ מ Xנ] ים \ל r a
)  : On Shabbat addה Xש Xב aת ה XזTה ו\ א Tת יום(
On Pesach:

On Sukkot:

On Shavuot:

On Shemini Atzeret:

\ש ]מינ] י עkצT Tרת ה Xח Xג
ח Xג ה Xס… כות
ח Xג ה Xמ Xצות ה XזTה ,ח Xג ה Xש aב… עות
ה XזTה ,ו\ א Tת יום ה XזTה ,ו\ א Tת יום ה XזTה ,ו\ א Tת יום
ו\ א Tת יום טוב
קrדש טוב ]מ \ק aרא טוב ]מ \ק aרא ק rTדש
קrדש טוב ]מ \ק aרא T
]מ \ק aרא T
קrדש ה XזTה ,ז\ מ Xן ה XזTה ,ז\ מ Xן ]rש \מח aת Wנו
T
ה XזTה ,ז\ מ Xן מ Xת Xן
ה XזTה ,ז\ מ Xן
ש]rמ\חaתWנו
וורת Wנו
תa r
ח Wרות Wנו
יציא Xת ]מ \צ aרי] ם:
קrדש זWכ Tר ]ל ]
) \ : On Shabbat addבא Xה kב aה( ]מ \ק aרא T
יע ,ו\ י Waרא Tה ו\ י Waרצ Tה ו\ י] ש aמ Xע,
אmלה Wינו וWאלה Wי אkבות WינוX ,יעkל Tה ו\ יaב rא ו\ יXג] X
יח ב Tן
ופ \קדונWנו ו\ ז] \כרון אkבות Wינו ,ו\ ז] \כרון מ] aש X
ו\ י] פ aק Wד ו\ י] זaכ Wר ז] \כרונWנו ]
aדו] ד ע\ Xב Tדך ,ו\ ז] \כרון י\ רוש aל Xי] ם ]עיר ק\ aדש Tך ,ו\ ז] \כרון כ aל ע\ Xמך ב Wית
ול Xרח] kמים \לח Xי] ים
ולח Tס Tד \
י] \rש aרא Wל \לפ aנTיך] ,ל \פל Wיט aה \לטוב aה\ ,לח Wן \
ולש aלום \ביום:
טובים \
]
וביום(
)  : On Shabbat addה Xש Xב aת ה XזTה \
On Pesach:

ח Xג ה Xמ Xצות

On Sukkot:

On Shavuot:

ח Xג ה Xס… כות

ח Xג ה Xש aב… עות

On Shemini Atzeret:

\ש ]מינ] י עkצT Tרת ה Xח Xג

קrדש ה XזTה ,ז \aכ Wרנו י\ aי אmלה Wינו בו \לטוב aה,
ה XזTה\ ,ביום טוב ]מ \ק aרא T
וב \דב Xר י\ שוע aה
טובים] .
]
הושיע Wנו בו \לח Xי] ים
]
ופ\ aק Wדנו בו ]ל \ב aרכ aה ,ו\
הושיע Wנו] ,כי א Wל Tיך ע WינWינו] ,כי א Wל
]
ח ]מים חוס ו\ ח aנWנו ,ו\ Xרח Wם ע aל Wינו ו\
ו\ Xר k
מ Tל Tך ח Xנון ו\ Xרחום א aת aה:
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ו\הXש]rיאWנו

ולש aלום,
טובים \
]
י\ aי אmלה Wינו א Tת ]ב \רכ Xת מוע kTדיך\ :לח Xי] ים
) : On Shabbat add

שש rוון ,כ Xאkש Tר aר ]צית aו\ א aמ\ Xרת\ aלב\ aרכ Wנו:
ול r a
\ל ]rש \מח aה \
אmלה Wינו וWאלה Wי אkבות Wינו \רצ Wה נaא ]ב \מנוח aת Wנו( ק\ Xדש Wנו \ב ]מ \צות Tיך ,ו\ ת Wן
שמX Wח נ \Xפש Wנו ]בישוע aת Tך ,ו\ ט Xה Wר
ש \בע Wנו ]מטוב Tך ,ו\ r X
תורת Tךr X ,
ח\ Tלק Wנו \ב a
הב aה
]לב Wנו \לע\ aב \דך ב Tאmמ Tת ,ו\ ה Xנ\ ]חיל Wנו י\ aי אmלה Wינו\ : On Shabbat add ) .באk X
שש rוון : On Shabbat add ) :ש Xב aת ו( מוע kWדי ק\ aדש Tך,
וב r a
וב aרצון( \בש\ ]rמח aה \
\
ו\ י] \rש \מחו \בך י] שa \rרא Wל \מק\ Xדש Wי \שמ Tך :ב aרוך א Xת aה י\ י\ ,aמקW Xדש
)  : On Shabbat addה Xש Xב aת ו\ ( י] שa \rרא Wל ו\ ה Xז\ מ Xנ] ים:
אבודה – Temple Service

ר\צWה

kבודה
י\ aי אmלה Wינו \בע\ Xמך י] שa \rרא Wל ו\ ]ל \ת ]פל aת aם \שע Wה ,ו\ ה aש Wב ה aע a

ות ]הי
ות ]פל aת aם \בא Xה kב aה \תק Xב Wל \ב aרצון\ ,
]ל \ד ]ביר ב Wית Tך ,ו\ ]אש Wי י] שa \rרא Wל \
kבודת י] שa \rרא Wל ע Xמ Tך:
\ל aרצון ת] aמיד ע X

שובך \ל ]ציון \ב Xרח] kמים .ב aרוך א Xת aה י\ י ,aה Xמ Xחkז] יר
חזTינaה ע WינWינו \ב \
ו\ תm T
\ש ]כינaתו \ל ]ציון:
מודים – Thanksgiving
”. During the Chazzan's repetition of the Amidahי\ aי “ ” and straighten up atמוד]ים“ Bow at
he says the full Modim at the right, however the congregation recites the Modim
D'Rabbanan on the left in an undertone.
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מוד]ים

אנ \Xחנו ל aך ,ש aא Xת aה הוא
k

Modim D'Rabbanan

י\ aי אmלה Wינו וWאלה Wי אkבות Wינו
\לעול aם וaע Tד צור ח XיWינו ,מ aגWן
יוצ Wרנו,
\
שר,
וWאלה Wי אkבות Wינו ,אmלה Wי כ aל בr a a
י] \שע Wנו ,א Xת aה הוא \
הודאות \ל ]ש \מך
a
אשית\ ,ב aרכות ו\
לדור וaדור יוצ Wר \ב Wר ]
הל aת Tך ,ע Xל ה Xגaדול ו\ ה Xק aדוש ,ע Xל ש Tה Tח mי] ית aנו ו\ ]קי \Xמת aנו ,כ Wן
נודה \לך ונ\ ס Xפ Wר \ת ]
T
ותק Xי\ מ Wנו ,ו\ ת Tאmסוף גaל… יות Wינו \לח\ Xצרות
\תח XיWנו \
סורים \בי aTדך ,ו\ ע Xל
ח XיWינו ה\ Xמ ]
]ל \שמור ח… ק Tיך,
ק\ aדש Tך ,ו\ נaשוב א Wל Tיך
נ] \
ולע\ aב \דך \בל Wב aב ש aל Wם ,ע Xל
עשrוות \רצונTך\ ,
שמות Wינו ה\ Xפקודות ל aך ,ו\ ע Xל ו\ לk X
הודאות:
a
מודים ל aך ,ב aרוך א Wל הX
]
]עמ aנו ,ו\ ע Xל ש Tא aנו
נ] ס Tיך ש\ Tבכ aל יום
נ] \פ \לאות Tיך ו\ טובות Tיך ש\ Tבכ aל
ה•רי] ם ,ה Xטוב] ,כי ל rא כ aלו Xרח kמ Tיך ,ה\ Xמ Xרח Wם] ,כי
ע Wת ,עT Tרב וaבrק Tר ו\ צa a
ל rא ת Xמו חkסT aדיך] ,כי מ Wעול aם ]קו] ינו ל aך:

מוד]ים

אנ \Xחנו ל aך ,ש aא Xת aה הוא י\ aי אmלה Wינו
k

Xשא ]ש \מך מ\ Xלכ Wנו ת] aמיד \לעול aם
ו\ ע Xל כ… ל aם י] \תבW aרך ו\ י] \תרומ Wם ו\ י] \תנ r W
וaע Tד:
:י\ aי , and straighten up atא Xת aה , bow atבaרוך Bend at

ו\ כ aל ה Xח Xי] ים יודוך ס Tל aה ו] יה\ Xללו ]ש \מך ה Xגaדול \לעול aם ]כי טוב ,ה aא Wל
י\ שוע aת Wנו ו\ ע Tז\ aרת Wנו ס Tל aה .ה aא Wל ה Xטוב .ב aרוך א Xת aה י\ י ,aה Xטוב ]ש \מך
ולך נaא Tה \להודות:
\
ברכת קהנים – Priestly Blessing
This blessing is added during the Chazzan's repetition of the Amidah, the congregation
 where indicated:אaמWן responds

תורה
a
אmלה Wינו וWאלה Wי אkבות Wינו ,ב\ aרכ Wנו ב\ Xב aרכ aה ה\ Xמש… ל Tש Tת ,בX
כהkנ] ים
kמורה ]מ ]פי א Xהkרrן וב aנaיו r
ה\ Xכתוב aה ע Xל י\ Wדי מש Tה ע\ Xב Tדך ,ה aא a
ע Xם \קדוש Tך כ aא aמור:
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י\ בT aר \כך י\ aי ו\ י] \ש \מ Tרך :אaמWן יaא Wר י\ aי פ aנaיו א Wל Tיך ו] יח… נTך: a
8
לך ש aלום :א aמ Wן
aשם \
שא י\ aי פ aנaיו א Wל Tיך ו\ י r W
י] r a

א aמ Wן

שלום – Peace

]שים ש aלום,

וב aרכ aה ,ח Xי] ים ח Wן וaח Tס Tד ו\ Xרח] kמים ,ע aל Wינו ו\ ע Xל
טוב aה \

כ aל י] שa \rרא Wל ע Xמ Tך ,ב\ aרכ Wנו א] aבינו כ… ל aנו \כא Tח aד \באור פ aנTיך] ,כי \באור
וב aרכ aה
וצ aדק aה \
תורת ח Xי] ים ו\ א Xה kב Xת ח Tס Tד\ ,
X
פ aנTיך נaת Xת aל aנו י\ aי אmלה Wינו
ח ]מים ו\ ח Xי] ים ו\ ש aלום ,ו\ טוב \בע WינTיך \לבW aרך א Tת ע\ Xמך י] שa \rרא Wל \בכ aל
ו\ Xר k
ובכ aל ש aע aה ]ב \שלומ Tך :ב aרוך א Xת aה י\ י ,aה\ XמבW aרך א Tת ע Xמו י] \rש aרא Wל
ע Wת \
ב Xש aלום:
][During the Chazzan's repetition the following line is said silently

צורי ו\ גוא ]kלי:
י] \היו \ל aרצון ]א \מ Wרי ]פי ו\ ה Tג\ יון ]ל ]בי \לפ aנTיך י\ aי ]

9

][The Chazzan's repetition ends here.

אmלהXי  ,נ\ צור \לשונ] י מa Wרע וש \rפ aת Xי ]מ Xדב Wר ]מ \רמ aה ו\ ]ל \מק\ Xלל Xי ,נ \Xפ ]שי

וב ]מ \צות Tיך
תורת Tך\ ,
]תדום ,ו\ נ \Xפ ]שי כ Tע aפ aר ל Xכ rל ]ת \היTה\ ,פת Xח ]ל ]בי \ב a
חוש ]בים ע aל Xי aרע aה\ ,מהa Wרה ה aפ Wר עkצ aת aם ו\ ק\ Xלק Wל
\
]ת \רדוף נ \Xפ ]שי ,ו\ כ aל הX
רוח ומ\ Xלא Xך י\ aי דוח Tה\ .למ Xע Xן יWח\ aלצון
X
חש\ Xבת aם .י] \היו \כמו• ]ל \פנWי
מk X
שה \למ Xע Xן
ע rW
kשה \למ Xע Xן \שמ Tךk ,
ענWנ] י 10.ע r W
הושיע aה י\ ]מינ\ ך Xו k
]
ידיך,
י\ ]ד T
kשה \למ Xע Xן \ק …דש aת Tך .י] \היו \ל aרצון ]א \מ Wרי
תורת Tך ,ע r W
a
kשה \למ Xע Xן
י\ ]מינTך ,ע r W
11
צורי ו\ גוא ]kלי:
]פי ו\ ה Tג\ יון ]ל ]בי\ ,לפ aנTיך ,י\ aי ]
Numbers 6:24-26
Psalms 19:15
Psalms 60:7, 108:7
Psalms 19:15
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8
9
10
11

One should bow and in the bowed position take three steps back, showing reverence as
though one is taking leave of a king.
Standing in one place one must bow to the left when saying “ לוםaשה ש
r T•  יו עa”ב \מרומ
] , bow to
the right when saying “ ינוW לa לום עaשה ש
rT ע
k יX  ”הואand bow to the front when saying “ לa ל כXו\ ע
לWאa\רr”י]ש

, יוa לום( ]ב \מרומa שX ה- During the Ten Days of Penitence substitute )  לוםaשה ש
r T• ע
, ינוW לa לום עaשה שk
r T יעX הוא
: ןW מa א, ו\ ]א \מרו, לWראa \r ל י] שa ל כXו\ ע
דשa  ]מ \קX ית הWה בT נa י] בT ש, ינוWבותk י אWאלהW ינו וWלהmי אa \ י,יךT נaרצון ]מ \לפa י\ ]הי
: ךTתורת
a  נו \בW \לקT ן חW ו\ ת, ינוWמaרה \ביa W]ב \מה
The individual Amidah ends here. When praying with a minyan one should
remain standing awaiting the Chazzan's repetition. 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 “ יa \ ה יa תX רוך אa ”בone
should respond “ רוך \ש•מוa –רוך הוא ובa ”בand responding  ןW מa אafter each blessing.
AT MAARIV:
On weeknights: the Chazzan continues on with the Full-Kaddish, followed by the the Omer
Count when appropriate, and then  ינוW לaע.
On Friday night: one continues on the regular Erev Shabbat service, picking up
immediately after the Amidah with the paragraph  י] םX מa שXי\ כ… לו הXו.
On the first two nights of Pesach: the Hallel should be said at this point. However if it is a
Shabbat, one should say  י] םX מa שXי\ כ… לו הX וfirst and then Hallel.
On the evening of Shemini Atzeret and Simchat Torah: the Chazzan continues on with the
Full-Kaddish, followed by Hakafot. On Friday night  י] םX מa שXי\ כ… לו הX וthrough the ר\כוa בis said,
and then followed by the Full-Kaddish and the Hakafot.
AT SHACHARIT:
AT MINCHA:
The Hallel is said at this point.

The Chazzan recites the Full-Kaddish
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✶ ✶ סדר הזכרת נשמות
Yikzor – Prayer for the Souls of the Departed
The prayers to memorialize the souls of one's dearly departed is done during these four
major Festivals:
1.
2.
3.
4.

Pesach – on the 8th day of Pesach; or on the last day in Israel.
Shavout – on the last day outside of Israel
Yom Kippur
Shemini Atzeret

This memorial service is inserted during the daytime Torah reading service. It is the custom
for these prayers to only be said in the presence of those who are saying this memorial.
People whose parents are still living should leave the room. Those who are observing the
first year of mourning should attend this memorial service, however without reciting the
prayers themselves. It is said at the following specified points:
WEEKDAYS
SHABBAT
Immediately after the Torah reading service. After the prayers of " ןa "י\ קום פ… \רקand "מ]י
רךX W בT "שafter the Haftarah reading.
One who is not able to pray in the presence of a minyan may say it at home if necessary.
The prayer for the fatherless is as follows:

ךXלa•הT ( שmothers

name )

 ןT( בname ) מורי
]
 יa בX ת אXלהים נ] \ש•מm
] א

י]ז\כור

 אWה \ת–הT ר זXוב \ש˜כ
] ,דוk –עX ה בaדקa  ן \צW תTדר אTT  \•ב ]לי נTבור שk –עX ב, מוa\לעול
,קב
r ע
k יX \ ק וa ם י] \צחaרהa  \בX ת אX ]עם נ] \ש•מ, י] –יםX חXרורה ]ב \–צרור ה
a פשו \צX\ נ
,דןT Wן עX•בג
– \ T נ] יות שa \דקX–יקים ו\ צ
]  ]דX ר צa ו\ ]עם \ש•א, הa אW ל ו\ לWרחa  הa˜רה ]ר \בקa aש
: ןW מa ר אXאמr ו\ נ
The prayer for the motherless is as follows:

(mothers

name )

 תX( בname ) מור ]תי
a
 ת ]א ]מיXלהים נ] \ש•מm
] א
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י]ז\כור

ש• Tה\ aלכ aה \לעול aמ aה ,ב– Xעkבור ש•\ Tב ]לי נ TTדר א Tת Wן \צ aדק aה ב– Xע kaדה] ,ב \ש˜כ Xר זTה
רורה ]ב \–צרור ה Xח Xי] –ים] ,עם נ] \ש•מ Xת א\ Xב aרה aם י] \צח aק
\ת–ה Wא נ \Xפש aה \צ a
•בגXן
–יקים ו\ צ\ Xדק aנ] יות ש– \ T
קב ,ש˜a aרה ]ר \בק aה aרח Wל ו\ ל Wא aה ,ו\ ]עם \ש•א aר צ] Xד ]
ע r
ו\ Xי k
עT Wדן ,ו\ נ rאמ Xר א aמ Wן:

ח ]מים
א aב הX aר k

kצומים ,הוא י] \פקוד
רומים\ ,ב Xרח kמ aיו ה aע ]
שוכ Wן \מ ]

קrדש ש Tמ\ aסרו
ימים\ ,ק ]הלות הT X
ידים ו\ ה Xי\ ש] aרים ו\ ה\ Xת ]מ ]
חkס ]
ח ]מים ,ה] X
\ב Xר k
ובמות aם ל rא
ימים \בח XיWיה Tם\ ,
נ \Xפש aם ע Xל \ק …דש Xת ה Xש Wם ,הT Xנאmה] aבים ו\ ה Xנ\ ]ע ]
נ] \פ aרדו] .מנ\ ש] aרים ק Xלו ,ומ Wא kaריות גaב Wרו ,ל Xעkשות \רצון קונaם ו\ ח Wפ• T
צורם .י] ז\ \כ Wרם אmלה Wינו \לטוב aה] ,עם \שא aר צ] Xדיק Wי עול aם ,ו\ י] נ\ קו נ] \קמ Xת
a
mלהים :ה\ Xרנ] ינו
תורת מש Tה ]איש ה aא ]
Xדם עkבa aדיו ה Xש aפוך .כ Xכ aתוב \ב X
aשיב \לצa aריו ,ו\ ]כפ Tר א\ Xדמ aתו
גוי] ם ע Xמו] ,כי Xדם עkבa aדיו י] קום ,ו\ נaק aם י ]
יתי aדמ aם ל rא
יאים כ aתוב ל Wאמrר :ו\ נ] ק] W
ע Xמו :ו\ ע Xל י\ Wדי עkבT aדיך ה Xנ\ ]ב ]
קrדש Tנאmמ Xר :ל aמ aה יא\ rמרו ה Xגוי] ם
וב ]כ \תב Wי הT X
יתי ,ו Xaײ שכ Wן \ב ]ציון\ :
נ] ק] W
א XיWה אmלה Wיה Tם ,י] ו aXדע ב Xגוי] ם \לע WינWינו נ] \קמ Xת Xדם עkבT aדיך ה Xש aפוך:
ענaו] ים :ו\ אומ Wר,
דrרש aד ]מים אות aם זaכ aר ,ל rא ש aכ Xח צ Xעkק Xת k
ו\ אומ Wר] ,כי W
י ]aדין ב Xגוי] ם מ aל Wא ג\ ו] יות מ aח • Xר rאש ע Xל אT Tר• Xרב aה] .מנXח Xל בT Xד Tרך
י] \שת Tה ,ע Xל כ Wן י ]aרים ר rאש:
. The Torah is also returned to the Ark at that point and the HatziאXש\רWי Continue on withKaddish is recited, in the regular fashion.
On Pesach the Hatzi-Kaddish is followed by Prayer for Dew, on Shemini Atzeret by the
Prayer for Rain; which is lead by the gabbai.
One then continues on with the Musaf Amidah below.

- 17 -

✶ ✶ מוסף לשלש רגלים
Musaf for the Three Festivals
Pesach, Shavuot and Sukkot

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.
12

: ךT תaג] יד \ת ]הלXופי י
]  חa י ]ת \פתX תa\ פr ש,יa נrדkא
Patriarchs – אבות

Bend at רוךaב, bow at  הa תXא, and straighten up at יa \י:

 יWלהm א, םaרהa  \בX י אWלהm א, ינוWבותk י אWאלהW ינו וWלהmי אa \ ה יa תXא

רוךaב

 לW גומ, \ליוןT ל עWנורא א
a X ג] בור ו\ הXדול הa גX ל הW אa ה,בrקkיעX  יWאלהW ו, קaי] \צח
יW ל ]ל \בנW ]ביא גואW ומ, בותaדי אW  \סX ר חW ו\ זוכ, לr כXה הW קונ,טובים
]
 ]דיםaסkח
: הa בk הX ן \שמו \באX עX ם \למTיהW\בנ
Bend at רוךaב, bow at  הa תXא, and straighten up at יa \י:

: םaרהa  \בXן אW גa מ,a ה י\ יa תX רוך אa ב.ןW גaיע ומ
X ומוש
]
רW עוז, ךT לTמ
God's Might – גבורות

:יע
X הוש
] רב \לX  הa תX ]תים אWה מT יX \מח,יa נrדk ם אaג]בור \לעול
Winter, Shmini Atzeret to Pesach:

הaתXא

Summer, Pesach through Sukkot:

: םTשT גXומוריד ה
]
רוח
X a ]שיב הXמ

: לa טXמוריד ה
]

12 Psalm 51:17
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,נופ ]לים
\  ךW סומ,ר ]ביםX  ]מיםkרחX  ]תים \בWה מT יX \מח, דT סT י] ים \בחX ל חW \לכX\מכ
 ]מי. רa פaי עW נWתו ]לישaמונmם אW יXומק
\ ,סוריםk
]  ]תיר אX ומ,חולים
]
 אWו\ רופ
יח
X  \צ ]מXה ומT יXומח
\  ]מיתW ך מT לT מ, ךa ה לTומי דומ
]  ל ג\ בורותX עX מוך בaכ
: ]תיםW מXה הT יX \מח,a ה י\ יa תX רוך אa ב. ]תיםW יות מk חX ה \להa תX ן אaמmנאT \ ו. הaי\ שוע
The Kedushah is recited during the Chazzan's repetition of the Amidah. One is to stand
with feet together, avoiding any form of interruptions. One should rise upon the toes when
saying the words " דושa ק, דושa ק, דושa "ק, also when saying "רוךa "בand " "י]מ\לךOne should
select the corresponding Kedusha for the appropriate service below.

Kedushah for Shabbat and Festival Days – קדושה לשבת ויום טוב

 הa \עלXי מWמונk ]כים הa \לאX ינו מWלהmי אa \ ר י] \תנו \לך יT תTכ
 ה \לךa ם \ק …דשa ד כ… לXחX י, הa טX י מW ל \קבוצWראa \r \מך י] שXו\ ע
הT ל זTה אTרא זa a ך ו\ קTד נ\ ]ביאX ל יX תוב עa כX כ, שוW לXי\ ש
: רX מaו\ א

- Congregation, then
Chazzan

•רT a אa ל הaא כr  \מל, אותaי \צבa \ דוש יa ק, דושa ק, דושaק
הTלים זk]  יו שואa \רתa ם \משa א עולW לa \כבודו מ13:\כבודו
 םa תa \לע… מ,ריצוk]  עXה \מקום \כבודו \להW יX א,הT זaל
:אומ ]רים
\
\ \ב ]חים וX\מש

- Congregation, then
Chazzan

14

:י ]מ \מקומוa \ רוך \כבוד יaב

- Congregation, then
Chazzan

דים \שמוk] יחX  \מX ה, מוX יו \לעa מkרחX  ן \בT]מ \מקומו הוא י] פ
 הaבk הX י] ם \באXמk עX פ, ]מידa ל יום תa ר \בכT קrבaרב וT Tע
:אומ ]רים
\
 עX\שמ

- Congregation, then
Chazzan

13 Isaiah 6:3
14 Ezekiel 3:12
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- Congregation, then
Chazzan

\שמ Xע י] \ש aרא Wל ,י\ aי אmלה Wינו ,י\ aי א Tח aד 15:הוא אmלה Wינו,
מושיע Wנו ,ו\ הוא
]
הוא א] aבינו ,הוא מ\ Xלכ Wנו ,הוא
חמ aיו
יושיע Wנו ו\ י] ג\ א aל Wנו ש Wנ] ית \בק aרוב ו\ י \Xש ]מיע Wנו \ב Xר k
]
\לע WינWי כ aל ח Xי ל Wא rמר :ה Wן גaא\ Xל ]תי א\ Tתכ Tם א Xח ]kרית
אלהים:
]
אשית ]ל \היות ל aכ Tם לW
\כ \ב Wר ]

- Congregation, then
Chazzan

אkנ] י י\ aי אmלה Wיכ Tם:

- Chazzan
- Congregation, then
Chazzan

וב ]ד \ב Wרי ק\ aד \שך כ aתוב ל Wא rמר:
\
י] \מלך י\ aי \לעול aם ,אmלה Xי] ך ]ציון \לדrר וaדrר
16
ה\ Xללויaה:

קדושה לחול המועד – Kedushah for Chol HaMoed
- Congregation, then
Chazzan

כ Tת Tר י] \תנו \לך י\ aי אmלה Wינו מ\ Xלא] aכים הkמונWי מ\ Xעל aה
ו\ ע\ Xמך י] שa \rרא Wל \קבוצ Wי מ Xט aה ,יXח Xד כ… ל aם \ק …דש aה \לך
י\ ש Xל Wשו ,כ Xכ aתוב ע Xל יXד נ\ ]ביא Tך ו\ קa aרא זTה א Tל זTה
ו\ א aמ Xר:

- Congregation, then
Chazzan

ק aדוש ,ק aדוש ,ק aדוש י\ aי \צב aאות\ ,מל rא כ aל ה aאT aר•
17
\כבודו:

- Chazzan
- Congregation, then
Chazzan

אומ ]רים:
\
\לע… מ aת aם \מש\ Xב ]חים ו\
ב aרוך \כבוד י\ aי ]מ \מקומו:

18

15 Deuteronomy 6:4
16 Psalms 146:10
17 Isaiah 6:3
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- Chazzan

וב ]ד \ב Wרי ק\ aד \שך כ aתוב ל Wא rמר:
\

- Congregation, then
Chazzan
- Chazzan

אkנ] י י\ aי אmלה Wיכ Tם:
וב ]ד \ב Wרי ק\ aד \שך כ aתוב ל Wא rמר:
\

- Congregation, then
Chazzan

י] \מלך י\ aי \לעול aם ,אmלה Xי] ך ]ציון \לדrר וaדrר
19
ה\ Xללויaה:

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

קדושת השם – Holiness of God's Name

אXתaה

דושים \בכ aל יום י\ ה\ Xללוך ס Tל aה .ב aרוך
וק ]
ק aדוש ו\ ]ש \מך ק aדוש\ ,

אXתaה י\ י ,aה aא Wל ה Xק aדוש:
קדושת היום – Holiness of the Day

אXתaה

\בח\ Xרת aנו ]מכ aל ה aע] Xמים ,א aה\ Xבת aאות aנו ו\ aר ]צית aב aנו ,ו\ רומ\ Xמת aנו

kבודת Tך
]מכ aל ה\ Xלשונות ,ו\ ]ק Xד \שת aנו \ב ]מ \צות Tיך ,ו\ קX Wר \בת aנו מ\ Xלכ Wנו ל Xע a
ו\ ]ש \מך ה Xגaדול ו\ ה Xק aדוש ע aל Wינו קa aראת: a

וXת]תTן

ל aנו י\ aי אmלה Wינו \בא Xה kב aה

) : On Shabbat add

ש Xב aתות ]ל \מנוח aה ו(

שש rוון ,א Tת יום
מוע ]kדים \לש\ ]rמח aה ,ח Xג] ים וז\ מ Xנ] ים \ל r a
)  : On Shabbat addה Xש Xב aת ה XזTה ו\ א Tת יום(

18 Ezekiel 3:12
19 Psalms 146:10
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 in parenthesis:טוב On the days of Chol HaMoed omit the word
On Pesach:

On Sukkot:

On Shavuot:

On Shemini Atzeret and
Simchat Torah:

ח Xג ה Xס… כות
ח Xג ה Xמ Xצות ה XזTה ,ח Xג ה Xש aב… עות
ו\ א Tת יום )טוב( ה XזTה ,ו\ א Tת יום ה XזTה ,ו\ א Tת יום \ש ]מינ] י עkצT Tרת ה Xח Xג
קrדש )טוב( ]מ \ק aרא ה XזTה ,ו\ א Tת יום
קrדש טוב ]מ \ק aרא T
]מ \ק aרא T
קrדש ה XזTה ,ז\ מ Xן טוב ]מ \ק aרא ק rTדש
T
ה XזTה ,ז\ מ Xן מ Xת Xן
ה XזTה ,ז\ מ Xן
ה XזTה ,ז\ מ Xן ]rש \מח aת Wנו
ש]rמ\חaתWנו
וורת Wנו
תa r
ח Wרות Wנו
יציא Xת ]מ \צ aרי] ם:
קrדש זWכ Tר ]ל ]
) \ : On Shabbat addבא Xה kב aה( ]מ \ק aרא T

ומ \פנWי
]

ח kט aא Wינו ג ]aלינו מ Wא\ Xרצ Wנו ,ו\ נ] \ת Xרח\ Xקנו מ Wע Xל א\ Xדמ aת Wנו ,ו\ א Wין א aנו

ול ]ה \שת Xח kות \לפ aנTיך ,ו\ ל Xעkשות
\
כולים ל Xעkלות ו\ לa Wראות ו\ לa Wראות
י\ ]
ירת Tך ,ב Xב Xי] ת ה Xגaדול ו\ ה Xק aדוש ,ש Tנ] \ק aרא ]ש \מך
חובות Wינו \בב Wית \ב ]ח a
ע aל aיו] ,מ \פנWי ה Xיaד ש Tנ] \שת\ Xלח aה \ב ]מ \ק aדש Tך .י\ ]הי aרצון ]מ \לפ aנTיך י\ aי אmלה Wינו
ות Xרח Wם ע aל Wינו ו\ ע Xל ]מ \ק aד \שך
וWאלה Wי אkבות Wינו ,מ Tל Tך Xרח kמ aן ,ש Tת aשוב \
ותג XWדל \כבודו .א] aבינו מ\ Xלכ Wנו,
חמ Tיך הX aר ]בים ,ו\ ]ת \בנWהו \מהa Wרה \
\ב Xר k
שא ע aל Wינו
כותך ע aל Wינו \מהa Wרה ,ו\ הופ Xע ו\ ]ה aנ r W
אmלה Wינו גXל Wה \כבוד מ\ Xל \
זורינו ]מב Wין ה Xגוי] ם .ונ\ פוצות Wינו כ XנWס ]מי \Xר \כת Wי
\לע WינWי כ aל ח aי .ו\ קW aרב \פ W
ירך \ב ]רנaה ,ו\ ]לירוש aל Xי] ם ב Wית ]מ \ק aד \שך,
אT aר• .וXה] kביא Wנו \ל ]ציון ]ע \
ידים
kשה \לפ aנTיך א Tת ק\ aר \בנות חובות Wינו\ .ת ]מ ]
\ב ]rש \מח Xת עול aם .ו\ ש aם Xנע r T
מוספ Wי
\
\כ ]ס \ד aרם ,ומוס] aפים \כ ]ה \לכ aת aם .ו\ א Tת מוס Xף )  : On Shabbat addו\ א Tת
יום ה Xש Xב aת ה XזTה ו\ ( יום:
On Pesach:

ח Xג ה Xמ Xצות

On Sukkot:

On Shavuot:

ח Xג ה Xס… כות

ח Xג ה Xש aב… עות

On Shemini Atzeret:

\ש ]מינ] י עkצT Tרת ה Xח Xג

 in parenthesis:טוב On the days of Chol HaMoed omit the word

kשה ו\ נ \Xק ]ריב \לפ aנTיך
קrדש ה XזTה Xנע r T
T
הXזTה ו\ א Tת יום )טוב(] ,מ \ק aרא
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תורת Tך ,ע Xל י\ Wדי
הב aה\ ,כ ]מ \צוXת \רצונTך\ ,כמו ש Tכ aת\ Xבת aע aל Wינו \ב a
\באk X
בודך כ aא aמור:
מש Tה ע\ Xב Tדך] ,מ ]פי \כ T

וב\יום

On Shabbat add:

ושנWי ע Tש \rרrנ] ים סrל Tת
ימים\ ,
ה Xש Xב aת\ ,שנWי \כב aש ]rים \בנWי ש aנaה \ת ]מ ]

]מנ\ ח aה \בלול aה ב Xש Tמ Tן ו\ נ] \סכו :על Xת ש Xב Xת \בש Xב Xתו ,ע Xל ע rל Xת ה Xת] aמיד
20
ו\ נ] \סכ aה:

ובXחrדTש

On the first two days of Pesach add:

ח ]מש aה
חrדש ,פ Tס Xח לa Xײ .ובk X
שר יום לT X
ה] aראשון \בא\ Xרב aע aה עr a a

חrדש ה XזTה ח aג] ,ש \בע Xת י ]aמים ,מ Xצות יWא aכ Wל :ב Xיום ה] aראשון
שר יום לT X
עr a a
kבודה ל rא ת Xעkש rו 21.ו\ ]ה \ק Xר \בת Tם ]אש Tה ע rל aה
קrדש כ aל \מל Tאכ Tת ע a
]מ \ק aרא T
לa Xײ .פ] aרים \בנWי ב aק aר \שנXי] ם ו\ א Xי] ל א Tח aד ,ו\ ]ש \בע aה \כב aש ]rים \בנWי ש aנaה,
רנ] ים
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר :ש \rלש aה ע\r Tש r
ימם י] \היו ל aכ Tם] 22:
\ת ]מ ]
ש ]עיר
שרון ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a
ושנWי ע Tש \rרנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
ל Xפ aר\ ,
ידים \כ ]ה \לכ aת aם:
ושנWי \ת ]מ ]
\לכ Xפ Wר\ ,
” below:אmלה Wינו“ ” on Shabbat) followed byי]ש\rמ\חו“ Continue (on with

ו\ה]ק\רXב\תTם

On the last six days of Pesach add:

]אש Tה ע rל aה לa Xײ :פ] aרים \בנWי ב aק aר \שנXי] ם ,ו\ א Xי] ל א Tח aד,

ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם
ימם י] \היו ל aכ Tם] 23:
ו\ ]ש \בע aה \כב aש ]rים \בנWי ש aנaה\ ,ת ]מ ]
שרון
ושנWי ע Tש \rרrנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
\
]כ \מ …דב aר :ש \rלוש aה ע Tש \rרrנ] ים ל Xפ aר,
Numbers 28:9-10
Leviticus 23:7
Numbers 28:16-19
Numbers 28:19
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20
21
22
23

ידים \כ ]ה \לכ aת aם:
ושנWי \ת ]מ ]
ש ]עיר \לכ Xפ Wר\ ,
ל Xכ Tב Tש .rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a

” below:אmלה Wינו“ ” on Shabbat) followed byי]ש\rמ\חו“ Continue (on with

וב\יום

On Shavuot add:

יבכ Tם ]מנ\ ח aה חa kדש aה לa Xײ \בש aב… ע rת Wיכ Tם,
כורים \בה\ Xק ]ר \
ה] Xב ]

kבrדה ל rא ת Xעkשrו .ו\ ]ה \ק Xר \בת Tם
קrדש י] \היTה ל aכ Tם כ aל \מל Tאכ Tת ע a
]מ \ק aרא T
יחח לa Xײ .פ] aרים \בנWי ב aק aר \שנXי] ם ,א Xי] ל א Tח aד] ,ש \בע aה
יח נ] X
ע rל aה \ל Wר X
רנ] ים
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר :ש \rלש aה ע\r Tש r
\כב]r aשים \בנWי ש aנaה] 24:
ש ]עיר
שרון ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a
ושנWי ע Tש \rרנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
ל Xפ aר\ ,
ידים \כ ]ה \לכ aת aם:
ושנWי \ת ]מ ]
ירים \לכ Xפ Wר\ ,
ושנWי \ש ]ע ]
\לכ Xפ Wר \
” below:אmלה Wינו“ ” on Shabbat) followed byי]ש\rמ\חו“ Continue (on with

וב Xח ]kמש aה

On the first two days of Sukkot add:

קrדש י] \היTה ל aכ Tם ,כ aל
יעי] ,מ \ק aרא T
חrדש ה\ Xש ]ב ]
ע aש aר יום לT X

kבrדה ל rא ת Xעkשו ,25ו\ ח Xגrת Tם ח Xג לa Xײ ]ש \בע Xת י ]aמים :ו\ ]ה \ק Xר \בת Tם
\מל Tאכ Tת ע a
ילם \שנaי] ם,
יחrח לa Xײ ,פ] aרים \בנWי ב aק aר \שלש aה ע aש aר ,א] W
יח נ] X
ע rל aה ]אש Wה Wר X
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם
ימם י] \היו] 26:
\כב] aשים \בנWי ש aנaה א\ Xרב aע aה ע aש aר\ ,ת ]מ ]
שרון
ושנWי ע Tש \rרrנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
\
]כ \מ …דב aר :ש \rלש aה ע Tש \rרrנ] ים ל Xפ aר,
ידים \כ ]ה \לכ aת aם:
ושנWי \ת ]מ ]
ש ]עיר \לכ Xפ Wר \
ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a
” below:אmלה Wינו“ ” on Shabbat) followed byי]ש\rמ\חו“ Continue (on with

24 Numbers 28:26-27
25 Numbers 29:18, Leviticus 23:7
26 Numbers 29:12-13
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וב Xיום

On the first day of Chol haMoed Sukkot add:

ילם \שנaי] ם\ ,כב]r aשים \בנWי
שר ,א] W
ה Xש Wנ] י  ,פ] aרים \בנWי ב aק aר \שנWים עr a a

ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר\r :שלש aה
ימם] 27:
שר\ ,ת ]מ ]
ש aנaה א\ Xרב aע aה עr a a
שרון ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו,
ושנWי ע Tש \rרrנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
ע\r Tשרrנ] ים ל Xפ aר\ ,
ישי :פ] aרים ע\ Xשת Wי
ידים \כ ]ה \לכ aת aם :וב Xיום ה\ Xש ]ל ]
ושנWי \ת ]מ ]
ש ]עיר \לכ Xפ Wר \
ו\ r a
28
ימם:
שר\ ,ת ]מ ]
ילם \שנaי] ם\ ,כב aש ]rים\ ,בנWי ש aנaה א\ Xרב aע aה עr a a
שר ,א] W
עr a a
ושנWי ע\r Tשרrנ] ים
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר :ש \rלש aה ע Tש \rר rנ] ים ל Xפ aר\ ,
]
ידים
ושנWי \ת ]מ ]
ש ]עיר \לכ Xפ Wר\ ,
שרון ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a
ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
\כ ]ה \לכ aת aם:
” below:אmלה Wינו“ ” on Shabbat) followed byי]ש\rמ\חו“ Continue (on with

וב Xיום

On the second day of Chol haMoed Sukkot add:

ילם \שנaי] ם\ ,כב]r aשים\ ,בנWי
שר ,א] W
ישי  :פ] aרים ע\ Xשת Wי עr a a
ה\ Xש ]ל ]

ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר\r :שלש aה
ימם] 29:
שר\ ,ת ]מ ]
ש aנaה א\ Xרב aע aה עr a a
שרון ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו,
ושנWי ע Tש \rרrנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
ע\r Tשרrנ] ים ל Xפ aר\ ,
יעי :פ] aרים
ידים \כ ]ה \לכ aת aם :וב Xיום ה\ aר ]ב ]
ושנWי \ת ]מ ]
\
ש ]עיר \לכ Xפ Wר,
ו\ r a
30
ימם:
שר\ ,ת ]מ ]
ילם \שנaי] ם\ ,כב aש ]rים \בנWי ש aנaה א\ Xרב aע aה עr a a
ש aרה ,א] W
ע ra
k
ושנWי ע\r Tשרrנ] ים
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר :ש \rלש aה ע Tש \rר rנ] ים ל Xפ aר\ ,
]
ידים
ושנWי \ת ]מ ]
ש ]עיר \לכ Xפ Wר\ ,
שרון ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a
ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
\כ ]ה \לכ aת aם:
” below:אmלה Wינו“ ” on Shabbat) followed byי]ש\rמ\חו“ Continue (on with

29:17
29:20
29:20
29:30
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Numbers
Numbers
Numbers
Numbers

27
28
29
30

וב Xיום

On the third day of Chol haMoed Sukkot add:

ילים \שנaי] ם\ ,כב aש ]rים \בנWי ש aנaה
kש aרה א] W
יעי  :פ] aרים ע r a
ה\ aר ]ב ]

31
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר\r :שלש aה
]
ימם:
שר\ ,ת ]מ ]
א\ Xרב aע aה עr a a
שרון ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו,
ושנWי ע Tש \rרrנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
ע\r Tשרrנ] ים ל Xפ aר\ ,
ישי :פ] aרים
ידים \כ ]ה \לכ aת aם :וב Xיום ה Xח] kמ ]
ושנWי \ת ]מ ]
ש ]עיר \לכ Xפ Wר\ ,
ו\ r a
32
ימם:
שר\ ,ת ]מ ]
ילם \שנaי] ם\ ,כב aש ]rים \בנWי ש aנaה א\ Xרב aע aה עr a a
]ת \שע aה ,א] W
ושנWי ע\r Tשרrנ] ים
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר :ש \rלש aה ע Tש \rר rנ] ים ל Xפ aר\ ,
]
ידים
ושנWי \ת ]מ ]
ש ]עיר \לכ Xפ Wר\ ,
שרון ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a
ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
\כ ]ה \לכ aת aם:

” below:אmלה Wינו“ ” on Shabbat) followed byי]ש\rמ\חו“ Continue (on with

וב Xיום

On the fourth day of Chol haMoed Sukkot add:

ילם \שנaי] ם\ ,כב aש ]rים \בנWי ש aנaה
ישי  :פ] aרים ]ת \שע aה ,א] W
ה Xח ]kמ ]

ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר :ש \rלש aה ע\r Tשרrנ] ים
ימם] :
שר\ ,ת ]מ ]
א\ Xרב aע aה עr a a
ש ]עיר
שרון ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a
ושנWי ע Tש \rרrנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
ל Xפ aר\ ,
ילם
מנaה ,א] W
ידים \כ ]ה \לכ aת aם :וב Xיום ה] Xש ]שי :פ] aרים \ש r
ושנWי \ת ]מ ]
\לכ Xפ Wר\ ,
יעי:
ימם :וב Xיום ה\ aר ]ב ]
שר\ ,ת ]מ ]
\שנaי] ם\ ,כב aש ]rים \בנWי ש aנaה א\ Xרב aע aה עr a a
שר,
ילים \שנaי] ם\ ,כב aש ]rים \בנWי ש aנaה א\ Xרב aע aה עr a a
kש aרה א] W
פ] aרים ע r a
ושנWי
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר :ש \rלש aה ע Tש \rרrנ] ים ל Xפ aר\ ,
ימם] 33:
\ת ]מ ]
ושנWי
ש ]עיר \לכ Xפ Wר\ ,
שרון ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a
ע\r Tשרrנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
ידים \כ ]ה \לכ aת aם:
\ת ]מ ]
” below:אmלה Wינו“ ” on Shabbat) followed byי]ש\rמ\חו“ Continue (on with

31 Numbers 29:23
32 Numbers 29:26
33 Numbers 29:26
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וב Xיום

On Hoshanah Rabba add:

ילם \שנaי] ם\ ,כב aש ]rים \בנWי ש aנaה א\ Xרב aע aה
שי  :פ] aרים \שמ rנaה ,א] W
ה] Xש ]

רנ] ים ל Xפ aר,
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר :ש \rלש aה ע Tשr \r
ימם] 34:
שר\ ,ת ]מ ]
עr a a
ושנWי
ש ]עיר \לכ Xפ Wר\ ,
שרון ל Xכ Tב Tש ,rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a
ושנWי ע Tש \rרrנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
\
ילם \שנaי] ם.
יעי :פ] aרים ]ש \בע aה ,א] W
ידים \כ ]ה \לכ aת aם :וב Xי ום ה\ Xש ]ב ]
\ת ]מ ]
35
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם
]
ימם:
שר\ ,ת ]מ ]
\כב]r aשים \בנWי ש aנaה א\ Xרב aע aה עr a a
שרון
ושנWי ע Tש \rרrנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
\
]כ \מ …דב aר :ש \rלש aה ע Tש \rרrנ] ים ל Xפ aר,
ידים \כ ]ה \לכ aת aם:
ושנWי \ת ]מ ]
ש ]עיר \לכ Xפ Wר\ ,
ל Xכ Tב Tש , rו\ יXי] ן \כנ] \סכו ,ו\ r a
” below:אmלה Wינו“ Continue on with

ב Xיום

On Shemini Atzeret and Simchat Torah add:

ש ]מינ] י :עkצT Tרת ]ת \היTה ל aכ Tם,
ה\ X

36

עב raדה ל rא
כ aל \מל Tאכ Tת k

יח נ] יחX rח לa Xײ פ Xר א Tח aד ,א Xי] ל א Tח aד,
עשrו :ו\ ]ה \ק Xר \בת Tם ע rל aה ]אש Wה Wר X
תk X
ומנ\ ח aת aם ו\ נ] \סכ Wיה Tם ]כ \מ …דב aר:
ימם] 37:
\כב]r aשים \בנWי ש aנaה ]ש \בע aה\ ,ת ]מ ]
שרון ל Xכ Tב Tש ,rו\ יXי] ן
ושנWי ע Tש \rרrנ] ים ל aא aי] ל ,ו\ ]ע r a
\rשלש aה ע Tש \rרrנ] ים ל Xפ aר\ ,
ידים \כ ]ה \לכ aת aם:
ושנWי \ת ]מ ]
ש ]עיר \לכ Xפ Wר\ ,
\כנ] \סכו ,ו\ r a
” belowאmלה Wינו“ ” on Shabbat) followed byי]ש\rמ\חו“ Continue (on with

י] \rש \מחו

On Shabbat add:

יעי.
קורא Wי עונTג ע Xם \מק\ Xדש Wי \ש ]ב ]
שומ Wרי ש Xב aת ו\ \
\
כותך
\במ\ Xל \

יעי aר ]צית aבו ו\ ]ק Xד \שתו ח\ Tמ Xדת
שבעו ו\ י] \תע Xנ\ גו ]מטוב Tך .וב\ Xש ]ב ]
כ… ל aם י] \
אשית:
י ]aמים אותו קa aראת aזWכ Tר \למ Xעkש Tה \ב Wר ]
29:29
29:32
29:35, Leviticus 29:36
29:35-36
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Numbers
Numbers
Numbers
Numbers

34
35
36
37

אmלהWינו

וWאלה Wי אkבות Wינו ,מ Tל Tך Xרח kמ aןX ,רח Wם ע aל Wינו ,טוב ומ] Wטיב

שו \רצונTך,
]ה aד Tרש ל aנו ,שוב aה א Wל Wינו ב Xה kמון Xרח kמ Tיך] ,בג\ ל Xל א aבות ש Tעr a
יתך \כב\ Xת ]חל aה ,ו\ כונWן ]מ \ק aד \שך ע Xל \מכונו ,ו\ ה\ Xרא Wנו \ב ]בנ\ יaנו
\בנWה ב\ W
ולז] \מ aרם,
ירם \
ולו] י] ם \ל ]ש a
kבודת aם\ ,
ו\ ]rש \מח Wנו \ב ]תקונו .ו\ ה aש Wב כהkנ] ים ל Xע a
ו\ ה aש Wב י] שa ]rרא Wל ]לנ\ וWיה Tם ,ו\ ש aם Xנעkל Tה ו\ נ Waרא Tה ו\ נ] \שת Xח kוTה \לפ aנTיך \בש aלש
תורת Tך :שלוש \פע] aמים ב Xש aנaה י Waרא Tה כ aל
פ Xעkמ Wי \רגaל Wינו ,כ Xכ aתוב \ב a
ובח Xג
כורך א Tת \פנWי י\ aי אmלה Tיך ,ב Xמ aקום אkש Tר י] \בח aר\ :בח Xג ה Xמ Xצות\ ,
ז\ \
ובח Xג ה Xס… כות ,ו\ ל rא י Waרא Tה א Tת \פנWי י\ aי Wריק aם] ,איש \כמ\ XתנXת
ה Xש aב… עות\ ,
יaדו\ ,כ ]ב \רכ Xת י\ י אmלה Tיך ,אkש Tר נaת Xן ל aך:

ו\הXש]rיאWנו

On Shabbat add the words in parenthesis:

ולש aלום \ל ]rש \מח aה
י\ aי אmלה Wינו א Tת ]ב \רכ Xת מוע kTדיך\ :לח Xי] ים \

שש rוון ,כ Xאkש Tר aר ]צית aו\ א aמ\ Xרת\ aלב\ aרכ Wנו )  :On Shabbat addאmלה Wינו
ול r
\
וWאלה Wי אkבות Wינו \רצ Wה נaא ]ב \מנוח aת Wנו( ק\ Xדש Wנו \ב ]מ \צות Tיך ,ו\ ת Wן ח\ Tלק Wנו
ש \מ Xח נ \Xפש Wנו ]בישוע aת Tך ,ו\ ט Xה Wר ]לב Wנו
ש \בע Wנו ]מטוב Tך ,ו\ r X
תורת Tךr X ,
\ב a
הב aה
\לע\ aב \דך ב Tאmמ Tת ,ו\ ה Xנ\ ]חיל Wנו י\ aי אmלה Wינו ) \ :On Shabbat addבאk X
שש rוון )ש Xב aת ו( מוע kWדי ק\ aדש Tך ,ו\ י] ]rש \מחו \בך
וב r a
וב aרצון( \בש\ ]rמח aה \
\
י] ]rש aרא Wל \מק\ Xדש Wי \שמ Tך :ב aרוך א Xת aה י\ aי \מקW Xדש )ה Xש Xב aת ו\ ( י] ]rש aרא Wל
ו\ ה Xז\ מ Xנ] ים:

ר\צWה

kבודה
י\ aי אmלה Wינו \בע\ Xמך י] שa ]rרא Wל ,ו\ ]ל \ת ]פל aת aם \שע Wה ,ו\ ה aש Wב ה aע a

ות ]פל aת aם \מהa Wרה \בא Xה kב aה \תק Xב Wל
]ל \ד ]ביר ב Wית Tך ,ו\ ]אש Wי י] שa ]rרא Wל \
kבודת י] שa ]rרא Wל ע Xמ Tך:
ות ]הי \ל aרצון ת] aמיד ע X
\ב aרצון\ ,

- 28 -

חזTינaה
ו\ תm T

שובך \ל ]ציון \ב Xרח] kמים :ב aרוך א Xת aה י\ י ,aה Xמ Xחkז] יר
ע WינWינו \ב \

\ש ]כינaתו \ל ]ציון:
מודים – Thanksgiving
During the Chazzan's repetition of the Amidah he says the full Modim at the right, however
,מוד]ים the congregation recites the Modim D'Rabbanan on the left in an undertone. Bend at
:י\ aי and straighten up at

מוד]ים

אנ \Xחנו ל aך ,ש aא Xת aה הוא
k

Modim D'Rabbanan

י\ aי אmלה Wינו וWאלה Wי אkבות Wינו
\לעול aם וaע Tד צור ח XיWינו ,מ aגWן
יוצ Wרנו,
\
שר,
וWאלה Wי אkבות Wינו ,אmלה Wי כ aל בr a a
י] \שע Wנו ,א Xת aה הוא \
הודאות \ל ]ש \מך
a
אשית\ ,ב aרכות ו\
לדור וaדור יוצ Wר \ב Wר ]
הל aת Tך ,ע Xל ה Xגaדול ו\ ה Xק aדוש ,ע Xל ש Tה Tח mי] ית aנו ו\ ]קי \Xמת aנו ,כ Wן
נודה \לך ונ\ ס Xפ Wר \ת ]
T
ותק Xי\ מ Wנו ,ו\ ת Tאmסוף גaל… יות Wינו \לח\ Xצרות
\תח XיWנו \
סורים \בי aTדך ,ו\ ע Xל
ח XיWינו ה\ Xמ ]
]ל \שמור ח… ק Tיך,
ק\ aדש Tך ,ו\ נaשוב א Wל Tיך
נ] \
ולע\ aב \דך \בל Wב aב ש aל Wם ,ע Xל
עשrוות \רצונTך\ ,
שמות Wינו ה\ Xפקודות ל aך ,ו\ ע Xל ו\ לk X
הודאות:
a
מודים ל aך ,ב aרוך א Wל הX
]
]עמ aנו ,ו\ ע Xל ש Tא aנו
נ] ס Tיך ש\ Tבכ aל יום
נ] \פ \לאות Tיך ו\ טובות Tיך ש\ Tבכ aל
ה•רי] ם ,ה Xטוב] ,כי ל rא כ aלו Xרח kמ Tיך ,ה\ Xמ Xרח Wם] ,כי
ע Wת ,עT Tרב וaבrק Tר ו\ צa a
ל rא ת Xמו חkסT aדיך] ,כי מ Wעול aם ]קו] ינו ל aך:

מוד]ים

אנ \Xחנו ל aך ,ש aא Xת aה הוא י\ aי אmלה Wינו
k

Xשא ]ש \מך מ\ Xלכ Wנו ת] aמיד \לעול aם
ו\ ע Xל כ… ל aם י] \תבW aרך ו\ י] \תרומ Wם ו\ י] \תנ r W
וaע Tד:
:י\ aי , and straighten up atא Xת aה , bow atבaרוך Bend at

ו\ כ aל ה Xח Xי] ים יודוך ס Tל aה ו] יה\ Xללו ]ש \מך ה Xגaדול \לעול aם ]כי טוב ,ה aא Wל
י\ שוע aת Wנו ו\ ע Tז\ aרת Wנו ס Tל aה .ה aא Wל ה Xטוב .ב aרוך א Xת aה י\ י ,aה Xטוב ]ש \מך
ולך נaא Tה \להודות:
\
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On Festival days the Kohanim ascend to give the Birkat Kohanim – The Priestly Blessing –
during the Chazzan's repetition; and one continues on with page 32. If it is Chol haMoed,
or a kohain is not present the Chazzan continues on below.

Priestly Blessing – ברכת קהנים
This blessing is added during the Chazzan's repetition of the Amidah, the congregation
responds ןWמa אwhere indicated:

תורה
a
X ב, תT שT \מש… לX ה הaרכa  \בX נו בW \רכa ב, ינוWבותk י אWאלהW ינו וWלהmא
נ] יםkכה
r יוa נaן ובrרk הXמורה ]מ ]פי אk
a  אa ה,דךT  \בX ה עTדי משW \ ל יX ה עa \כתובXה
: מורa אa ך כT ם \קדושXע
 ןW מaא

: aךT יך ו] יח… נT לWיו אa נaי פa \ ר יWאaן יWמa א:רךT י ו\ י] \ש \מa \ר \כך יT aי\ ב
38
 ןW מaא
: לוםaשם \לך שa
r W  יך ו\ יT לWיו אa נaי פa \שא י
r a ]י
Peace – שלום

 לX ינו ו\ עW לa ע, ]מיםkרחX \ ד וT סTחa ן וW י] ים חX ח, הaרכa וב
\  הaטוב

, לוםa]שים ש

 ]כי \באור,יךT נa ד \באור פa חT נו \כאa ]בינו כ… לa נו אW \רכa ב, ךT מX ל עWראa \r ל י] שaכ
 הaרכa וב
\  הaדקa וצ
\ , דT סT ת חX בk הX י] ים ו\ אXתורת ח
X
 ינוWלהmי אa \ נו יa לa תXתaיך נT נaפ
 לa ל \בכWראa \r \מך י] שX ת עTרך אW aיך \לבT ינW ו\ טוב \בע, לוםa י] ים ו\ שXח ]מים ו\ ח
k רX \ו
 לWראa \שr ] מו יX ת עTרך אW a \מבX ה,a ה י\ יa תX רוך אa ב: ךT ה ]ב \שלומa עa ל שaובכ
\  תWע
: לוםa שXב
39

[During the Chazzan's repetition this line he says this verse silently: ]

:ליk] צורי ו\ גוא
] יa \יך יT נa ג\ יון ]ל ]בי \לפTרי ]פי ו\ הW רצון ]א \מa י] \היו \ל
[The Chazzan's repetition of the Amidah ends here.]

38 Numbers 6:24-26
39 Psalms 19:15
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פ ]שיX\  נ, יX \ללX ה ו\ ]ל \מקa ר ]מ \רמWדבX  י ]מX תa\ פrרע ושa W נ\ צור \לשונ] י מ, יXלהmא

 יךTוב ]מ \צות
\ , ךTתורת
a  ח ]ל ]בי \בX \פת,הT ל ]ת \היr כX ר לa פa עTפ ]שי כX\  ו\ נ,]תדום
 לW \לקX ם ו\ קa תaצk ר עW פaרה הa W \מה, הaרעa  יX לaחוש ]בים ע
\
X ל הa ו\ כ,פ ]שיX\ ]ת \רדוף נ
 \לצוןaחW ן יX עX \למ. הTי דוחa \ ך יX \לאXרוח ומ
X
יW י] \היו \כמו• ]ל \פנ. םa \בתXחש
k Xמ
 ןX עXשה \למ
rW ע
k , ךT ן \שמX עXשה \למk
r W  ע40.נ] יWענ
k וX  ה י\ ]מינ\ ךaהושיע
]
,ידיך
T י\ ]ד
ריW רצון ]א \מa  י] \היו \ל. ךT תa ן \ק …דשX עXשה \למk
r W  ע, ךTתורת
a
 ןX עXשה \למk
r W  ע,ךTי\ ]מינ
41
:ליk] צורי ו\ גוא
] יa \ י,יךT נa \לפ, ג\ יון ]ל ]ביT]פי ו\ ה
One should bow and in the bowed position take three steps back, showing reverence as
though one is taking leave of a king.

Standing in one place one must bow to the left when saying “ לוםaשה ש
r T•  יו עa”ב \מרומ
] , bow to
the right when saying “ ינוW לa לום עaשה ש
rT ע
k יX  ”הואand bow to the front when saying “ לa ל כXו\ ע
לWאa\רr”י]ש

, יוa לום( ]ב \מרומa שX ה- During the Ten Days of Penitence substitute )  לוםaשה ש
r T• ע
, ינוW לa לום עaשה שk
r T יעX הוא
: ןW מa א, ו\ ]א \מרו, לWראa \r ל י] שa ל כXו\ ע
דשa  ]מ \קX ית הWה בT נa י] בT ש, ינוWבותk י אWאלהW ינו וWלהmי אa \ י,יךT נaרצון ]מ \לפa י\ ]הי
: ךTתורת
a  נו \בW \לקT ן חW ו\ ת, ינוWמaרה \ביa W]ב \מה
The individual Amidah ends here. When praying with a minyan one should
remain standing awaiting the Chazzan's repetition. 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 “ יa \ ה יa תX רוך אa ”בone
should respond “ רוך \ש•מוa –רוך הוא ובa ”בand responding  ןW מa אafter each blessing.

40 Psalms 60:7, 108:7
41 Psalms 19:15
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Upon completion of the Chazzan's repetition, continue on with the FullKaddish. On Festival days one says Mussaf for Shabbat and Festivals, on Chol
haMoed one continues on with Shacharit for Weekdays; one picks up with
word “הW וX”ק.

✶ ✶ בירכת כהנים
The Priestly Blessing

As the Chazzan calls up the Kohanim for the Priestly Blessing they ascend to the duchan in

front of the Torah Ark and face it as they pray, the service continues on from this point.
While the congregation and Chazzan are saying their sections of “”מודים,
]
the Kohanim say
the following:

 הaרכa  \בX א הW \תהT ש, ינוWבותk י אWאלהW ינו וWלהmי אa \ י,יךT נa]מ \לפ

רצוןa י\ ]הי

הTא י] \היr  לT ה שa מW ה \שלaרכa  ל \בWראa ]r \מך י] שX ת עTרך אW a נו \לבa ]צו] יתTאת שr  זXה
: םa ד עולX ה ו\ עa תX עW מ, וןa ה שום ]מ \כשול ו\ עaב
The Kohanim draw out their recital of this prayer, prolonging it so that they complete it in
unison with the Chazzan's blessing of “ טוב ]ש \מךX ;”הthus the congregation is able to
respond ןWמa אto both both the blessings and this supplication.
The Chazzan says quietly:

תורה
a
Xלושת ב
rT
ש
r T  \מX ה הaרכa  \בX נו בW \רכa ב, נוWבותk י אWאלהWו

ינוWלהmא

:יוa נaרן ובk הXמורה ]מ ]פי אk
a  אa ה,דךT  \בX ה עTדי משW \ ל יX ה עa \כתובXה
The Chazzan calls forth the Kohanim:

:נ] יםkכה
r

The Chazzan then concludes quietly:

: מורa אa כ, יךT ם \קדושXע
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The congregation should now cover their face with their tallitot. One who does not wear a
tallit gadol should stand close to one who does in order to be covered along with them,
while facing the Kohanim but not gazing upon them as they bless.
The Kohanim will now turn to face the congregation. Everyone who is before them and
facing them is including in the blessing, however those that are standing behind them
however are not. Though there is no type of barrier that can separate one from receiving
this blessing (not even a metal barrier), it is understood that this blessing is transferred
face-to-face. The Kohanim face those who they are intending to bless, and likewise those
who are receiving the blessing face the Kohanim with the intent on receiving a blessing.
Therefore everyone should face forward, without distraction for entire duration of the
blessing.

 לT תו שa נו ]ב \ק …דשa ר ]ק \דשTשk א, םa עולa ך הT לT ינו מWלהmי אa \ ה יa תXא
( ןW מa א:Cong )

רוךaב

: הa בk הX ל \באWראa \r מו י] שX ת עTרך אW aנו \לבa ו\ ]צו,ןrהר
k Xא

The Kohanim should not being to say the blessing below until the congregation has
responded ןWמa אto the above blessing. The Kohanim will be cued by the Chazzan in saying
each word of the blessing, they should not begin to say any of these words until the other
has completed saying it first. Likewise the congregation should not respond ןWמa אuntil the
Kohanim have actually finished saying the blessing; one responds were indicated in
parenthesis.

:רךT י ו\ י] \ש \מa \ר \כך יT aי\ ב
 ןW מa א: aךT יך ו] יח… נT לWיו אa נaי פa \ ר יWאaי
42
: לוםaשם \לך ש
r W יa \ יך וT לWיו אa נaי פa \שא י
r a ]י
ןWמaא

 ןW מaא

The Priestly Blessing is said in conjunction with a wordless melody that precedes each
word. As the melody begins to be sung for the final three words of the blessings the
congregation should begin to say the following prayer; during the melody, but not during
the actual pronouncement of the words of blessing. At the melody of “ שם
r W יa \ ”וsay:

 ינ] יW \מ ]תי ו\ אX לa לום חk ח, ךa לT י שX לומותkחX ך וa לTנ] י שk א,  םaעול
42 Numbers 6:24-26
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 לT]רבונו ש

יוד Xע מ Xה הוא .י\ ]הי aרצון ]מ \לפ aנTיך י\ aי אmלה Xי וWאלה Wי אkבות Xי ,ש Tי] \היו כ aל
W
חkלומות Xי ע aל Xי ו\ ע Xל כ aל י] שa \rרא Wל \לטוב aה ,ב Wין ש Tח aל\ Xמ ]תי ע Xל ע\ Xצ ]מי
טובים
]
וב Wין ש Tח aל\ Xמ ]תי ע Xל אkח] Wרים ,וב Wין ש Tח\ aלמו אkח] Wרים ע aל Xי] ,אם
ה Wם ,ח Xז\ ק Wם ו\ א\ Xמצ Wם ,ו\ י] \תק Xי\ מו ]בי וב aה Tם כ Xח kלומות aיו ש Tל יוס Wף ה Xצ] Xדי:
”לך“ At the melody of
\ say:

הודה מ Wח\ aליו,
יכים \רפוא aה\ ,רפ aא Wם\ ,כ ]חז\ ]קיaהו מ Tל Tך י\ a
ו\ ]אם \צ ]ר ]
וכמ Wי מa aרה ע Xל י\ Wדי
וכ Xנעkמ aן ]מצX aר \עתו\ ,
וכ ]מ \ריaם ה Xנ\ ]ביא aה ]מצX aר \עת aה\ ,
\
וכמ Wי י\ ]רחו ע Xל י\ Wדי א ]mליש aע:
מש Tה Xרב Wנו\ ,
” say:ש aלום“ At the melody of

וכש Wם ש Tה aפ\ Xכת aא Tת ]ק \לל Xת ]ב \לע aם הa aרש aע ]מ \קל aל aה ]ל \ב aרכ aה ,כ Wן
\
ת Xהkפוך כ aל ח kלומות Xי ע aל Xי ו\ ע Xל כ aל י] שa \rרא Wל \לטוב aה:
” say:ש aלום“ As the Kohanim say the actual word

ותח aנWנ] י ו\ ]ת \רצ Wנ] י:
ו\ ]ת \ש \מ Wרנ] י \

 to the blessing,א aמ Wן Upon completion of the the Blessing, the congregation then responds
and says the following prayer while the face is still covered.

אXד]יר

בורה א Xת aה ש aלום ו\ ]ש \מך ש aלום ,י\ ]הי aרצון
ב Xמ aרום שוכ Wן ]בג\ a

וב aרכ aה
]מ \לפ aנTיך ש Tת aש ]rים ע aל Wינו ו\ ע Xל כ aל ע\ Xמך ב Wית י] שa \rרא Wל ,ח Xי] ים \
\ל ]מ \שמT Tרת ש aלום:
Upon completion of the Blessing the Kohanim then say the following prayer, while the
”שים ש aלום“ Chazzan recites
]

]רבונו ש Tל

kשה א Xת aה ]עמ aנו \כמ aה
עול aם  ,ע aש ]rינו מ Xה שa Tגז \Xרת aע aל Wינו ,ע r W

ש] Tה \בט\ Xחת aנו ,ה\ Xש ]קיפ aה ]מ \מעון ק\ aד \שך ]מן ה Xש aמ Xי] ם ,ובW aרך א Tת ע\ Xמך
אבrת Wנו
א Tת י] שa \rרא Wל ,ו\ א Wת ה aא kaדמ aה אkש Tר נaת Xת aה ל aנו ,כ Xאkש Tר נ] \שב\ Xעת aלk X
ודב aש:
אT Tר• זaב Xת ח aל aב \
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The Kohanim draw out their recital of this prayer, prolonging it so that they complete it in
unison with the Chazzan's blessing of “ לוםa שX ל בWראa \שr ] מו יX ;”עthus the congregation is able to
respond ןWמa אto both both the blessings and this supplication.

✶ ✶ מוסף ליום ראשון של פסח
Musaf for the First Day of Pesach
On the first day of Pesach the Chazzan's repetition of the Musaf Amidah is extended,
incorporating the Prayers for Dew into the middle of the first couple blessings of the Musaf
Amidah. In the context of the service, these first blessings are amended as follows:
The Ark is opened at this time.
43

: ךT תaג] יד \ת ]הלXופי י
]  חa י ]ת \פתX תa\ פr ש,יa נrדkא
Patriarchs – אבות

Bend at רוךaב, bow at  הa תXא, and straighten up at יa \י:

 יWלהm א, םaרהa  \בX י אWלהm א, ינוWבותk י אWאלהW ינו וWלהmי אa \ ה יa תXא

רוךaב

 לW גומ, \ליוןT ל עWנורא א
a X ג] בור ו\ הXדול הa גX ל הW אa ה,בrקkיעX  יWאלהW ו, קaי] \צח
יW ל ]ל \בנW ]ביא גואW ומ, בותaדי אW  \סX ר חW ו\ זוכ, לr כXה הW קונ,טובים
]
 ]דיםaסkח
:ןW גaיע ומ
X ומוש
]
רW עוז, ךT לT מ: הa בk הX ן \שמו \באX עX ם \למTיהW\בנ
יאW ל גX ט.דותk חX ל \להX ם זו \בזו \בטX \בע, ה ]חידותa ]ביעXא

ע\תוXב\ד

ןW גa ל \להXל …דת טX\  אות י, דותa חWד ]צים \ב ]צלו \להa ,דותk חX לa יהT אaודש
\
. דותa\לתול
Bend at רוךaב, bow at  הa תXא, and straighten up at יa \י:

: םaרהa  \בXן אW גa מ,a ה י\ יa תX רוך אaב

43 Psalm 51:17
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גבורות – God's Might

אXתaה

יע:
הוש X
ג]בור \לעול aם אkד rנaי\ ,מח XיTה מ] Wתים א Xת aה Xרב \ל ]

ת\הומות

סופים ,ו\ כ aל נ\ אות Tדש Tא לו נ] \כס] aפים ,ט Xל
ה kדrם ]ל \ר ]סיסו \כ ]

חיות בו
יפים ,ח aקוק \בג] יש Xת מוס] aפים ,ט Xל \להk X
מוס ]
]
ז] \כרו ג\ בורות
יפים:
נ\ קוק Wי \ס ]ע ]
The custom is for this following stanzas to be said responsively. The Chazzan recited the
first stanza, followed by the congregation; the subsequent stanzas are said first by the
congregation and then repeated by the Chazzan.

אmלה Wינו וWאלה Wי אkבות Wינו:

ט Xל

ת Wן ]ל \רצות א\ Xרצ aך] ,שית Wנו \ב aרכ aה \ב ]דיצ aך ,ר rב aדגaן ו\ ]תירוש

\בה\ Xפ ]ריצ aך ,קומ Wם ]עיר ב aה ח\ Tפצ aך,

ט Xל

ול ]ת \פאT Tרת] ,עיר
ומע… טT Tרת\ ,פ ]רי ה aאT aר• \לגaאון \
צ XוWה ש aנaה טוב aה \

\כס… כ aה נותT Tרת] ,שימ aה \בי \aדך עkטT Tרת,

ט Xל

\בט Xל:

Xיע ]kסיס צוף ה] aרים\ ,טע Wם ]ב \מאT rדך מ… \בח] aרים ,חkנונTיך ח Xל• W

]ממ\ Xסג\ ]רים ,ז] \מ aרה נXנ\ ]עים ו\ קול נ ]aרים,

ט Xל

\בט Xל:

נופ Wת עkל Wי אT Tר• \ברוכ aה] ,ממ TגTד ש aמ Xי] ם ש\ Xבע Wנו \ב aרכ aה\ ,לה] aאיר

חkריך \משוכ aה,
]מתוך ח kש Wכ aה ,כ Xנaה אT X

ט Xל

ב\טXל:

\בט Xל:

וaשב Xע מ Xל Wא אkס aמ Wינו ,ה kכ aע Wת \תחW Xדש יaמ Wינו ,דוד \כע\ Tר \כך ה Xעkמ Wד
\בט Xל:

\שמ Wנו ,גXן aרוTה ]שימ Wנו,
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a \עתX ר ]הסTשk ה אaאי…מ
k ,רזוןa  ל י\ ]היXינו אW נX \שמX \במ, זוןaרך מW aבו \תב
: לX\בט

 לXט

,רצוןa  הa ק לW פaא תa נa א,אןr  צXכ
Chazzan:

: לa טXומוריד ה
]
רוח
X a ]שיב הX ינו מWלהmי אa \ ה הוא יa תX אaש
The following verses are said responsively, first by congregation then repeated by the
Chazzan; the congregation responds ןWמa אwere indicated upon hearings the Chazzan's
repetition:

: הa לaא ]ל \קלr  ה ו\ לaרכa ]ל \ב
 ןW מa א:תT וa מXא לr  י] ים ו\ לXלח
\
 ןW מa א:רזוןa ל
\ אr  ע ו\ לX\לשב

 ןW מaא

The Ark is closed at this time.
Continue on with the Amidah from “ י] יםX ל חW \לכX”מכ.
\

✶ ✶ מוסף לשמיני עצרת
Musaf for Shemini Atzeret
On Shemini Atzeret the Chazzan's repetition of the Musaf Amidah is extended,
incorporating the Prayers for Rain into the middle of the first couple blessings of the Musaf
Amidah. In the context of the service, these first blessings are amended as follows:
The Ark is opened at this time.
44

: ךT תaג] יד \ת ]הלXופי י
]  חa י ]ת \פתX תa\ פr ש,יa נrדkא

44 Psalm 51:17
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Patriarchs – אבות
Bend at רוךaב, bow at  הa תXא, and straighten up at יa \י:

 יWלהm א, םaרהa  \בX י אWלהm א, ינוWבותk י אWאלהW ינו וWלהmי אa \ ה יa תXא

רוךaב

 לW גומ, \ליוןT ל עWנורא א
a X ג] בור ו\ הXדול הa גX ל הW אa ה,בrקkיעX  יWאלהW ו, קaי] \צח
יW ל ]ל \בנW ]ביא גואW ומ, בותaדי אW  \סX ר חW ו\ זוכ, לr כXה הW קונ,טובים
]
 ]דיםaסkח
:ןW גaיע ומ
X ומוש
]
רW עוז, ךT לT מ: הa בk הX ן \שמו \באX עX ם \למTיהW\בנ
, רX \מטXולה
\  ]ריקaנ] ין \להk עXולה
\ ביבk]  עX \לה, רa טaשר מ
r a  םW ת שX\ב ]רי א… ת

ףXא

מונ] ים ג\ נוןm א, רX רו \בנ] \שיון \שטaצk ל יועX \לב, רXטk עXיא לW ם גa י] ם ]א ]בים בXמ
: רa טa י מWלk ם שואaב
Bend at רוךaב, bow at  הa תXא, and straighten up at יa \י:

: םaרהa  \בXן אW גa מ,a ה י\ יa תX רוך אaב
God's Might – גבורות

:יע
X הוש
] רב \לX  הa תX ]תים אWה מT יX \מח,יa נrדk ם אaג]בור \לעול
 י] םX מ, םT שT חות לaשי \בצT] י נWג \פנW \למוג, םTשT ג גT לT ג ]מפW לX\לפ

הaתXא

יח
X ט ]רX\ י

חיות
k X \לה. םTשT י נW ם ]לנ\ פוחaפkרעa יע \ב
X ] \רגX \לה, םTרשT  \בaרך ]כנ] יתa  \דX\לא
: םTשa גXירים ג\ בורות ה
]  ז\ ]כXמ
The custom is for this following stanzas to be said responsively. The Chazzan recited the
first stanza, followed by the congregation; the subsequent stanzas are said first by the
congregation and then repeated by the Chazzan. The refrains of “בורוkעX ”בand “ ”ב\צ]ד\קוare
said by the congregation in unison with the Chazzan.

: ינוWבותk י אWאלהW ינו וWלהmא
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ז\ כור

חkריך כ Xמ Xי] ם ,בX Wר \כתו \כע • Wש aתול ע Xל פ\ XלגWי מ Xי] ם,
א aב נ] \מש Xך אT X

וממ Xי] ם\ ,ד Xר \שתו \בז \aרעו ע Xל כ aל מ aי] ם:
ג\ נXנ\ תו ]הצ\ Xלתו מ Wא Wש ]
ב Xעkבורו א Xל ]ת \מנXע מ aי] ם:

ז\ כור

שחת\ aלהורו \לש aחkטו
וורת י…ק Xח נaא \מע Xט מ Xי] ם ,ו\ \
ה Xנול aד ]ב \בשX r

]ל \שפrך aדמו כ Xמ Xי] ם ,ז] ה Wר גXם הוא ]ל \שפ aך ל Wב כ Xמ Xי] ם ,ח aפ Xר ומ aצ aא
\בא Wרות מ aי] ם:
\ב ]צ \דקו חrן ח\ Xש Xרת מ aי] ם:

ז\ כור

ט aע Xן מ\ Xקלו ו\ ע aב Xר י \Xר Wדן מ Xי] ם ,י] ח Xד ל Wב ו\ גaל א Tב Tן ]מ ]פי \בא Wר

היות ]עמו
וממ Xי] ם ,ל aכ Wן ]ה \בט\ Xחתו m
שר ב aלול מ Wא Wש ]
מ Xי] ם\ ,כ Tנאmב Xק לו r X
ב aא Wש וב Xמ aי] ם:
ב Xעkבורו א Xל ]ת \מנXע מ aי] ם:

ז\ כור

מ aשוי \בת Wיב Xת ג rמ Tא ]מן ה Xמ Xי] ם ,נaמו aדלה aדל aה ו\ ]ה \שק aה צ rאן

מ Xי] ם\ ,סגול Tיך ע Wת צ\ aמאו \למ Xי] ם ,ע Xל ה Xס Tל Xע ה aך Xוי \Wצאו מ aי] ם:
\ב ]צ \דקו חrן ח\ Xש Xרת מ aי] ם:

ז\ כור

\פ ]קיד ש aתות טוב Wל ח aמ Wש \ט ]בילות ב Xמ Xי] ם ,צ rע Tה ומ\ Xר ]חי• כ Xפ aיו

ה•רת מ Xי] ם ,רוח Xק מ Wע Xם פ Xח Xז כ Xמ aי] ם:
קורא ומ XזTה טX a
W
\ב ]קדוש מ Xי] ם,
ב Xעkבורו א Xל ]ת \מנXע מ aי] ם:

ז\ כור

שר \שב] aטים ש Tה Tעmב\ Xרת\ aבג] ז\ Xרת מ Xי] ם ,ש] Tה \מת\ Xקת aל aמו
\שנWים עr a a
- 39 -

 נוWפשX\  ן ]כי נT פW ת, י] םX מX יך כT לa ם עaדמa  ךX ם נ] \שפaתולדות
\
, י] םX\מ ]רירות מ
: י] םa \פפו מaא
: י] םaע מX ל ]ת \מנXבורו אk עXב
Chazzan:

: םTשa גXומוריד ה
]
רוח
X a ]שיב הX ינו מWלהmי אa \ ה הוא יa תX אaש
The following verses are said responsively, first by congregation then repeated by the
Chazzan; the congregation responds ןWמa אwere indicated upon hearings the Chazzan's
repetition:

: הa לaא ]ל \קלr  ה ו\ לaרכa ]ל \ב
 ןW מa א:תT וa מXא לr  י] ים ו\ לXלח
\
 ןW מa א:רזוןa ל
\ אr  ע ו\ לX\לשב

 ןW מaא

The Ark is closed at this time.
Continue on with the Amidah from “ י] יםX ל חW \לכX”מכ.
\

✶ ✶ סדר קידוש רבא לשלש רגלים
The Kiddush Rabba for the Three Festivals
Pesach, Shavuot and Sukkot

Kiddish should preferably be made on wine, but if it is not available one may make
Kiddush on bread. This occurrence is not to be confused with the blessing over the bread
before the meal which follows the Kiddush on wine.
When these Festivals coincide with Shabbat say the all the normal phrases from לוםaש
 םT יכWלk עthrough the paragraph  ]ש ]שיX( יום הSee “The Shabbat Book,” p. 7-9) and continue
below.
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When a Festival occurs on a weekday say the following paragraph out loud:

דאa : אa ]דישX א קa \לכX א \דמaתa \דוT א חa תa ימW א \שלa \לכX א \דמaעודת
a \ס

 \ת ]קינוXא

: יהWוש ]כינ\ ת
\  \ב ]ריך הוא, אa \דשX א \דקaעודת
a ]היא \ס
45

:דםka  ם \במועa ר ]ת \ק \ראו אותTשk א,דשrק
T  יWראa י ]מ \קa \די יkW מוע

הTלWא

:ןaרנa a \ב ]רי מXס
On wine or grape juice:

 ךT לT ינו מWלהm א,a ה י\ יa תXא
( ןW מa)א

רוךaב

If not saying Kiddush on wine or grape
juice, one may say over bread:

 ןTפa גXבורא \פ ]רי ה
W
, םa עולaה

 ךT לT ינו מW להT א,a ה י\ יa תXא
]מן

 םT חTל

מוציא
]
Xה

רוךaב

, םa עולaה
( ןW מa )א:•Tרaאaה

On Sukkot add the following blessing when in the sukkah. When saying the words “בWישWל
 הa ס… כX ”בone should briefly gaze upon the covering of the sukkah:

נוa יו ו\ ]צוa נו \ב ]מ \צותa ר ]ק \דשTשk א, םa עולa ך הT לT ינו מWלהmי אa \ ה יa תXא

רוךaב

: הa ס… כX ב בW ישWל
The wine should be distributed to each person listening, the person who recited the
Kiddush should be seated and drink at least 2 ounces of the remaining wine.
All people present should wash their hands in the ritual manner; after washing one should
abstain from any unnecessary talking until after the eating of the bread. The head of the
family should say a blessing over two whole loaves of bead, slice it, dip in in salt and
distribute a piece to each person; each individual should recite the blessing over the bread
themselves before eating.

45 Leviticus 23:4
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✶ סדר קרבנ פסח ✶

Order of the Pesach Offering
“We offer the words of our lips in place of the sacrifice of bulls.” 46The Mincha prayer is in
place of the daily afternoon offering. In the days of the Beit haMikdash the Pesach offering
was sacrificed after the daily afternoon offering. Therefore it is appropriate to study the
order of the Pesach offering after Mincha, and say the following:

ק\ aרב Xן פ Tס Xח מ] Wביא ]מן ה\ Xכב] aשים או ]מן ה] aעז] ים זaכ aר ב Tן ש aנaה ,ו\ שוחkטו
שר Xדו\ ק aא ו\ א Xח Xר \ש ]חיט Xת
עז aaרה \בכ aל מ aקום ,א Xח Xר חkצות א\ Xרב aע aה עr a a
בk a
ת] aמיד ש Tל ב Wין ה aע\ Xרב Xי] ם ,ו\ א Xח aר הkט aב Xת נWרות ש Tל ב Wין ה aע\ Xרב Xי] ם ו\ א Wין
קודם ל XתX] aמיד ,כ aש Wר,
T
kטין א Tת ה Xפ Tס Xח ע Xל ה Tח aמ .• Wו\ ]אם ש aח Xט
שוח ]
וב \לב aד ש Tי\ ה Wא א Xח Wר \ממW aרם \ב Xדם הTW Xפס Xח \כ Wדי ש Tל rא י] קW aרש ע Xד
]
ש Tי] ז\ \רקו Xדם ה Xת] aמיד ,ו\ א Xח Xר כ aך י] ז\ \רקו Xדם ה Xפ Tס Xח ז\ ]ריק aה א Xח Xת \כ TנגTד
ה Xי\ סוד .ו\ כ Wיצ Xד עושי] ן? ש aח Xט ה Xשוח Wט ,ו\ ]קב Wל ה Xכrה Wן ה] aראשון ש\ Tבר rאש
שורה ו\ נaת Xן ל Xח kב Wרו ,וXחkב Wרו ל Xח kב Wרו ,ו\ ה Xכrה Wן ה Xק aרוב א Wצ Tל ה] Xמז\ בX Wח
a
הX
חב Wרו
זורקו ז\ ]ריק aה א Xח Xת \כ TנגTד ה Xיסוד ,ו\ חוזWר ה\ Xכ ]לי Wריק aן ל Xח kב WרוX ,ו k
\
ומק Xב Wל \כ ]לי ה Xמ aל Wא \ת ]חל aה ו\ א Xח Xר כ aך מ Xחkז] יר הW aריק aן .ו\ ה aיו
חב Wרו\ ,
לk X
יכין
שורות ש Tל ב aזXיכ Wי כ Tס Tף ו\ שורות ש Tל ב aז] יכ Wי זaה aב .ו\ ל rא ה aיו ל Xב aז] ]
תולין א Tת ה Xפ Tס Xח
]
שול Xי] ם ,ש Tמ aא יXנ] יח Wם ו\ י] קW aרש הa Xדם .א Xח Xר כ aך
וממ] Xחין א Tת \ק aרב aיו ע Xד ש• TיWצ Wא
קור ]עין אותו\ ,
יטין אותו כ… לו ,ו\ \
ומ\ Xפ ]ש ]
ימורים ,ו\ ה Wם :ה Xח Wל Tב ש Tע Xל ה XקT Tרב ,ו\ יותT Tרת
]
יאין א Tת ה aאW
ומוצ ]
]
ה XפT Tרש,
ושת Wי \כל aיות ו\ ה Xח Wל Tב ש Tעkל Wיה Tן ,ו\ ה aא\ Xליaה \לע… מ Xת ה Tע aצ Tה,
\
ה Xכ aב Wד,
ירם ה Xכrה Wן ע Xל גXב Wי ה] Xמז\ בX Wח כ aל
ומולח aם ומ\ Xק ]ט a
\
נותנaם ]ב \כ ]לי שW aרת,
ו\ \
ומחוי \ק aרב aיו ו\ ה\ Tקט Wר חkל aב aיו
א Tח aד \לב Xדו .ו\ ה\ Xש ]חיט aה ו\ ה Xז\ ]ריק aה ]
46 Hosea 14:3
- 42 -

דוחין א Tת ה Xש Xב aת .ו\ כ Wן א Wין
]
ושא aר ]ענ\ aינaיו א Wינaם
דוחין א Tת ה Xש Xב aת\ ,
]
יכין א Tת ה Xפ Tס Xח ל Xב Xי] ת \כש Tח aל \בש Xב aת ,א Tל aא כ Xת ה aא Xח Xת ה Wם
מול ]
]
]מ \תע\ Xכ ]בים ]עם ]פ \סח Wיה Tם \בה Wר ה Xב Xי] ת ,ו\ ה Xכ Xת ה\ Xשנ] יaה יוש Tב Tת ל aה
ישת ]ב \מקומ aה עומT Tדת .ח\ aשכ aה ,י \aצאו ו\ צ aלו פ\ Xסח Wיה Tם.
ב Xח Wיל ,ו\ ה\ Xש ]ל ]
aשים.
אנ ]
לשים k
]ב \שלש aה ]כתות ה Xפ Tס Xח נ] \שח aט ,ו\ א Wין כ Xת \פחות aה ]מ \ש ]
ובעוד ש Tה Wם
עז aaרה ,נוע ]kלין אות aה\ .
נ] \כנ\ ס aה כ Xת ה] aראשונaה ,נ] \תמ\ Xלא aה הk a
קוראין א Tת ה Xה Xל Wל] .אם ג \aמרו
]
ימורים,
]
יבין א Tת ה aאW
kטין ומ\ Xק ]ר ]
שוח ]
קודם ש Tי \Xק ]ריבו כ… ל aם שונ] ים אותו ,ו\ ]אם ש aנו י\ ש Xל Wשו ,ע Xל כ aל
T
אותו
תוק ]עין ש aלש \ת ]קיעות\ :ת ]קיע aה\ ,תרוע aה\ ,ת ]קיע aה .ג \aמרו
\
\ק ]ריא aה
עז aaרה .י \aצא aה כ Xת ]ראשונaה ,נ] \כנ\ ס aה כ Xת \שנ] יaה,
פות ]חין הk a
\
\לה\ Xק ]ריב,
פות ]חין ,י \aצא aה כ Xת \שנ] יaה ,נ] \כנ\ ס aה כ Xת
\
עז aaרה .ג \aמרו,
נוע ]kלין Xד \לתות הk a
עז aaרה,
רוחkצין הk a
]
ישית ,ומ Xעkש Wה כ… ל aן ש aו] ין .ו\ א Xח Wר ש Tי \aצאו כ… ל aן
\ש ]ל ]
Xוא ]kפילו \בש Xב aת] ,מ \פנWי ]ל \כלוך הa Wדם ש Tה aיaה ב aה .ו\ כ Wיצ Xד ה aי\ ת aה
עז aaרה ,ו\ ה aיaה ל aה מ aקום
ה\ aר ]חיצ aה? א Xמ Xת ה Xמ Xי] ם ה aי\ ת aה עובT Tרת בk a
סות ]מין \מקום
\
יח א Tת ה] aר \צפ aה,
רוצין \לה] aד X
]
וכשT
\
ל aצ Wאת ]ממ Tנaה,
ומפrה ,ע Xד ש Tה Xמ Xי] ם
י\ ]ציא aת aה ,ו\ ]היא ]מ \תמ Xל Wאת ע Xל כ aל ג\ דות Tיה] aמפrה ]
ומכ aאן ,ו\ ]מק Xב • Wא Wל Tיה aכ aל aדם ו\ כ aל ]ל \כלוך
עולים ו\ צ] aפים ]מכ aאן ]
]
פות ]חין \מקום י\ ]ציא aת aה ,ו\ ה Xכ rל יוצ Wא ע Xד
\
עז aaרה .ו\ א Xח Xר כ aך
ש Tה aיaה בk a
ומש… ופ aה .זTהו כבוד ה Xב Xי] ת .ו\ ]אם ה Xפ Tס Xח
ש Tנ] \שא aר ה] aר \צפ aה \מנ…ק aה \
נ] \מצ aא \ט Wריפ aה ,ל rא ע aל aה לו ע Xד ש Tמ] Wביא א Xח Wר:
This is a very brief description of the order of the Pesach offering. The God-fearing person
should recite it in its proper time, that its recital shall be regarded in place of its offering.
One should be low-spirited because of the destruction of the Beit haMikdash, and plead
before Hashem, Creator of heaven and earth.
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