
תפלת מנחה לשבת SABBATH AFTERNOON PRAYERS

ה: ל� לוך ס ל� ה� ך, עוד י� ית י ב� ב� י יוש� ר� ש� א�
ה לו, כ� כ� ם ש ע� י ה� ר� ש� א�

יו: י� א"לה� י� ם ש ע� י ה� ר� ש�  א�

ד, ו# ד� ה ל� ל� ה# ת�
ך, ל מ י ה� ך א"לה� מ� א'רומ#

ד:  ע ם ו� עול� ך ל� מ� ה ש# כ� ר� א'ב�  ו�
, ך� כ ר� ל יום א'ב� כ� ב�

ד:  ע ם ו� עול� ך ל� מ� ה ש# ל� ל� א'ה�  ו�
ד, א* ל מ� ל� ה+ י� ומ� ג�דול י�
ר:  ק ין ח� תו א� ל� ד+ ג� ל#  ו�

יך. ע'ש ח מ� ב� ש� דור י� דור ל�
ידו:  ג# יך י� בורת  וג�
ך, בוד הוד ר כ� ד� ה'

ה:  יח� ש# יך א� את ל� פ� י נ# ר� ב� ד#  ו�
רו, *אמ� יך י את זוז נור� ע" ו

נ�ה:  ר פ� ס� ך א' ת� ל� ד+  וג�
יעו, ך י�ב# ב טוב� ר ר� ז�כ

נ�נו:  ר� ך י� ת� ק� ד� צ#  ו�
, י� חום י� ר� נון ו� ח�

ד:  ס ל ח� ד� ם וג� י# פ� ך א� ר  א
כל, י� ל� טוב י�

ע'שיו:  ל מ� ל כ� יו ע� מ� ח' ר�  ו�
יך, ע'ש ל מ� י� כ� יודוך י�

ה:  כוכ� ר� ב� יך י� יד ס#  ו�ח'
רו, ך יאמ� כות� ל� בוד מ� כ�

Happy are they that dwell in Thy house,
they are ever praising Thee.
Happy is the people who thus know Him;
Happy is the people whose God is Adonai.
(Psalm 145)
I will extol thee, My God, O King;
and I will bless Thy Name for ever and ever.
Every day will I bless Thee;
and I will praise Thy Name for ever and ever.
Great is the Lord, and greatly to be praised;
and His greatness is unsearchable.
One generation shall praise Thy works to another
and shall declare Thy mighty acts.
I will speak of the glorious honour of Thy majesty,
and of Thy wondrous works.
And men shall speak of the might of Thy terrible acts;
and I will declare Thy greatness.
They shall abundantly utter the memory of Thy great 
goodness,
and shall sing of Thy righteousness.
The Lord is gracious and full of compassion;
slow to anger, and of great mercy.
The Lord is good to all:
and His tender mercies are over all His works.
All Thy works shall praise Thee, O Lord;
and Thy saints shall bless Thee.
They shall speak of the glory of Thy kingdom,
and talk of Thy power.
To make known to the sons of men His mighty acts,
and the glorious majesty of His kingdom.



רו:  ב� ד� ך י� ת� בור�  וג�
יו, ת� בור* ם ג� ד� א� נ�י ה� ב� יע� ל# הוד# ל�

כותו:  ל� ר מ� ד� בוד ה'  וכ�
ים, מ# ל עול� כות כ� ל� ך, מ� כות� ל� מ�

ר:  ל דור ו�ד* כ� ך ב� ת� ל� ש� מ�  ומ
ים, ל# נפ� ל ה� כ� י� ל� ך י� סומ�
ים:  פופ# כ� ל ה� כ� ף ל� זוק�  ו�
רו, ב� ש� יך י� ל ל א� ינ�י כ* ע�

תו:  ע# ם ב� ל� כ� ת א� ם א ה ן ל� ה נות� ת� א�  ו�
ך, ת י�ד ח� א פות�

צון:  י ר� ל ח� כ� יע� ל� ב# ש�  ומ�
יו, כ� ר� ל ד� כ� י� ב� יק י� ד# צ�
יו:  ש� ע' ל מ� כ� יד ב� ס# ח�  ו�
יו, א� ל קר� כ� י� ל� רוב י� ק�

ת:  מ א" הו ב א+ ר� ק� ר י# ל א'ש כ*  ל�
ה, יו י�ע'ש א� ר� צון י� ר�

ם:  יע� יוש# ע ו� מ� ש� ם י# ת� ע� ו� ת ש� א  ו�
יו, ב� ה' ל א* ת כ� י� א ר י� שומ�

יד:  מ# ים י�ש� ע# ש� ר� ל ה� ת כ� א�  ו�
י,  ר פ# ב ד� י� י� ת י� ל� ה# ת�

ד: ע ם ו� עול� שו ל� ד� ם ק� ר ש� ש� ל ב� ך כ� ר� יב�  ו#
לוי�ה: ל� ם, ה� ד עול� ע� ה ו� ת� ע� ך י�ה מ� ר� ב� נו נ� נ�ח� א'   ו�

Thy kingdom is an everlasting kingdom,
and Thy dominion endureth throughout all generations.
The Lord upholdeth all that fall,
and raiseth up all those that be bowed down.
The eyes of all wait upon Thee,
and Thou givest them their meat in due season.
Thou openest Thine hand,
and satisfiest the desire of every living thing.
The Lord is righteous in all His ways,
and holy in ail His works.
The Lord is nigh unto all them that call upon Him,
to all who call upon Him in truth.
He will fulfil the desire of them that fear Him:
He also will hear their cry, and will save them
The Lord preserveth all them that love Him:
but all the wicked will He destroy.
My mouth shall speak the praise of the Lord:
and let all flesh bless His holy name for ever and ever.
And we will bless the Lord,
from this time and forever.
Praise ye the Lord.

-.-.-.-.-.-

“A redeemer shall come to Zion and to them that turn from 
transgression, saith the Lord. And as for Me, this la My 
covenant with them, saith the Lord: My spirit that is upon 
thee, and My words which I have put in thy mouth, shall not 



depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy children, 
nor out of the mouth of thy children's children, saith the 
Lord, from henceforth and for ever.” (Isa. 59: 20, 21.)

ם ת� י א* ית# ר# *את ב� י ז נ# א' : ו� י� ם י� א+ ב, נ� ק* י�ע' ע ב� ש� י פ ב� ש� ל ול� יון גוא� צ# א ל�  וב�
ר י א'ש ר� ב� יך, וד� ל ר ע� י א'ש , רוח# י� ר י� מ� *א י�מושו־א� יך, ל פ# י ב� ת# מ�  ש�

ה  ת� ע� י� מ� ר י� מ� ע'ך, א� ע ז�ר� י זר� פ# ע'ך ומ# י ז�ר� פ# יך ומ# פ# ם.מ# ד־עול� ע�  ו�

ן נ�ת� ים. ו� תוע# ן ה� נו מ# יל� ד# ב� ה# בודו, ו� כ� נו ל# א� ר� ב� ינו ש רוך הוא א"לה�  ב�
תו, תור� נו ב� ב� ח ל# ת� פ� נו, הוא י# תוכ� ע ב� ם נ�ט� י עול� י� ח� ת, ו� מ ת א" נו תור�  ל�
ם, ל� ב ש� ב� ל� דו ב� ב� ע� צונו ול� ע'שות ר� תו, ל� א� ר� י# תו ו� ב� ה' נו א� ב� ל# ים ב� י�ש#  ו�

ה. ל� ה� ב ד ל� *א נ�ל� ל יק ו� ר# יג�ע ל� *א נ# ל

יך ק מור ח+ ש� נ# ינו, ש י א'בות� ינו ו�אלה� י� א"לה� ניך י� פ� ל� צון מ# י ר� ה# ן י�  ובכ�
מות י ,י� נ� ש� ה, ל� כ� ר� ה וב� ש טוב� יר� נ# ה, ו� א ר� נ# יה ו� ח� נ# ה ו� כ ז� נ# זה, ו� ם ה� עול�  ב�
י י� א"לה� ם, י� ד* *א י# ל בוד ו� ך כ� ר� ז�מ ן י� ע� מ� א. ל� ב� ם ה� עול� י ה� י� ח� יח� ול� ש# מ�  ה�

חו. ט� ב� , מ# י� י�ה י� ה� ; ו� י� י� ח ב� ט� ב� ר י# ר א'ש גב רוך ה� : ב� ך� ם אוד עול�  ל�
י ע� ך יוד� חו ב� ט� ב� י# ים. ו� מ# , צור עול� י� י�ה י� י ב� ד,  כ# י ע� ד� ײ� ע' חו ב� ט�  ב#

ה יל תור� ד# ג� קו, י� ד� ן צ# ע� מ� ץ ל� פ� י� ח� . י� י� יך י� ש ר� ת� ד* ז�ב� *א ע� י ל ך, כ# מ  ש�
יר: ד# י�א� ו�

Blessed be our God, who hath created us for His glory, and 
hath separated us from those who go astray, and hath given 
us the Torah of truths and hath planted everlasting life in our 
midst. May He open our hearts unto His Torah, and place 
within our hearts the love and fear of Him, that we may do 
His will and serve Him with a perfect heart, that we may not 
labor in vain, nor bring forth in confusion.

Blessed is the man that trusteth in the Lord;
the Lord shall be his trust. (Jer. 17:7.)

Trust ye in the Lord for ever, for in Yah the Lord is an 
everlasting Rock. (Isa. 26:4.)

They that know Thy Name will put their trust in Thee; for 
Thou hast not forsaken them that seek Thee, O Lord. (Ps. 
9:11.)

It hath pleased the Lord, for His righteousness' sake, to 
magnify the Torah
and to make it honorable. (Isa. 42:21.)

And as for me, may my prayer unto thee, O Lord, be in an 
acceptable time. O God, in the abundance of Thy 
lovingkindness, answer me in the truth of Thy salvation.

קריאה מתוך פרשת השבוע הבא. (Reading from Scripture.)



עמידה

ח, ת� פ� י ת# ת� פ� י, ש*� נ� ד* א'
ך: ת ל� ה# יד ת� ג# י י�  ופ#

ק ח� צ� י י# ם א"לה� ה� ר� ב� י א� ינו, א"לה� י א'בות� ינו ו�אלה� י� א"לה� ה י� ת� רוך א�  ב�
ים ד# ס� ל ח' יון, גומ� ל� ל ע א א� נור� ה� בור ו� ג# ג�דול ה� ל ה� א� ב, ה� ק* י י�ע'  ו�אלה�

ים,  םו�טוב# נ�יה נ�י ב� ב� ל ל# יא גוא� ב# בות, ומ� י א� ד� ס� ר ח� זוכ� ל, ו� כ*  קונ�ה ה�
ג�ן , מ� י� ה י� ת� רוך א� ג�ן. ב� יע� ומ� ך, עוז�ר ומוש# ל ה. מ ב� ה' א� מו ב� ן ש� ע� מ�  ל�

א�ב�ר�ה�ם:

י. נ� ד* ם א' עול� בור ל� ה ג# ת� א�
. יע� הוש# ב ל� ה ר� ת� ים א� ת# י�ה מ� ח� מ�

יד  רוח� ומור# יב ה� ש# :)ה�ג�שם(מ�
ד, ס ח ים ב� י# ל ח� כ� ל� כ� מ�

ים. ב# ים ר� מ# ח' ר� ים ב� ת# י�ה מ� ח� מ�
נ�י יש� מונ�תו ל# י�ם א" ק� ים ומ� יר א'סור# ת# ים ומ� א חול# רופ� ים ו� ל# ך נופ�  סומ�

ע�פ�ר.
ך. ה ל� י דומ בורות ומ# ל ג� ע� מוך ב� י כ� מ#

ה. שוע� יח� י� מ# צ� יה ומ� ח� ית ומ� מ# ך מ� ל מ
ים ת# יות מ� ח' ה� ה ל� ת� ן א� מ� נא" ׃ו�

ים: ת# מ� י�ה ה� ח� , מ� י� ה י� ת� רוך א� ב�

ל כ� ים ב� דוש# דוש וק� ך ק� מ� ש# דוש ו� ה ק� ת� רוך־א� ה. ב� ל� לוך ס ל� ה�  יום י�
דוש: ק� ל  ה� א� י� ה� ה י� ת� א�

Amidah

O Lord, open Thou my lips
and my mouth shall declare Thy praise.

We, a link in the chain of the generations of those who have 
ever been aware of Thy protection and of Thy love, praise 
Thee, O Lord, our God, and God of our fathers, God of 
Abraham, God of Isaac, and God of Jacob - God Who is great, 
mighty and awe-inspiring.

Grateful for Thy kindness in the past, we hope for the 
redemption that is to come. Praised be Thou, O Lord, Shield 
of Abraham.

Our dependence upon Thee, O Almighty, makes us aware of 
Thy mighty acts. In nature, both living and inanimate, Thou 
dost manifest Thy power. Healing the sick, supporting the 
stumbling, and encouraging those that are bowed down, Thou 
wilt not abandon us to the grave. Thou art with us in death as 
in life.
Praised be Thou, O Lord, Who quickenest the dead.

(Thou art holy, and Thy Name is holy; and they who strive 
for holiness are praising Thee every day. Praised be Thou, O 
Lord, the holy God.)

ם עול� ך ב� מ� ת־ש# ש א ד� ק� נ�
רום  י מ� מ� ש� ים אותו ב# יש# ד# ק� מ� ם ש ש�  כ�

Even as the heavenly hosts on high proclaim Thy holiness, so 
would we, the dwellers on earth, guided by the teachings



ר Iמ� א� ל־זהJ ו� Kה א א ז L ר� ק� ך ו� יא ב# ל י�ד נ� תוב ע� כ� כ�
ו: Mבוד ץ כ� ר N א� ל־ה� א כ� O* ל ות מ� Pא ב� Qה צ� הו� וש י� Nד וש ק� Rד וש ק� Sד ק�

רו.  *אמ� רוך י ם ב� ת� מ� ע+ ל�
ו׃ Mקומ T מ� מ# Nה הו� בוד־י� וך כ� Oר ב�
ר.  אמ* תוב ל� ך כ� �Tש ד� י ק� ר� ב� ד# וב�

ם U�עול M Jה ל� הו� ך י� Kל מ� י#
Vיון  ך צ# Qי# א"לה�

Mה׃ ל'לוי� M ר ה� U*דW ר ו� O*ד ל�
ך, ל יד ג�ד� ג# דור ו�דור נ� ל�

יש, ד# ך נ�ק� ת� ש� ד+ ים ק� ח# צ� ח נ� נ�צ�  ול�
ד. ע ם ו� עול� *א י�מוש ל� ינו ל פ# ינו . מ# M ך א"לה� ח' ב� ש#  ו�

ה. ת� דוש א� ק� ך ג�דול ו� ל ל מ י א� כ#
דוש: ק� ל ה� א� י� ה� ה י� ת� רוך א�  ב�

of Israel's prophets, sanctify Thy Name, saying:

“Holy, holy, holy is Adonai Tseva-oth,
the fulness of the whole earth is His glory.”

“Blessed be the glory of the Lord
from His place.”

“The Lord shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all 
generations.
Praise ye the Lord!”

As, from generation to generation, we declare Thy holiness, 
and the praise of Thee never ceases from our lips, so mayest 
Thou rule over us in holiness and sanctify our lives in the 
service of Thee.
Praised be Thou, O Lord, the holy God.

ד  ח� ל גוי א א� ר� ש*� י# ך כ� מ� ע� י כ� ד, ומ# ח� ך א מ� ש# ד ו� ח� ה א ת� ץ׃א� ר א� ב�
ת� ך נ�ת� מ� ע� ה ל� ש� ד+ ה וק� נוח� ה, יום מ� שוע� ת י� ר ט ע' ה, ו� ל� ד+ ת ג� ר א פ�  ׃ ת#

ג�ל, ם י� ה� ר� ב� א�
נ�ן ר� ק י� ח� צ�  י#

יו י�נוחו בו נ� ב וב� ק* ׃ י�ע'
מונ�ה. א" ת ו מ ת א" נוח� ה, מ� ב� ד� ה ונ� ב� ה' ת א� נוח� מ�

ח. ט� ט ו�ב ק� ש� לום, ה� ת ש� נוח�  מ�
ה ה ב� ה רוצ ת� א� ה ש� מ� ל� ה ש� נוח� ׃מ�

ם, ת� נוח� יא מ� ך ה# ת� א# י מ� עו, כ# י�ד� ניך ו� ירו ב�  י�כ#
ך: מ ת ש� ישו א ד# ם י�ק� ת� נוח� ל מ� ע�  ו�

א"לה�ינו ו�אלה�י א'בות�ינו.

Thou art One and Thy Name is One;
and who is like Thy people Israel, a nation unique on the 
earth?

Glory of elevation, and crown of salvation is the day of holy 
rest Thou hast given unto Thy people.
Abraham was glad,

Isaac rejoiced,
Jacob and his sons rested thereon.

It is a day of rest granted in generous love, a rest born of true 
faith, a rest in peace and tranquility, in quietude and safety, a 
perfect rest wherein Thou delightest. May Thy children 
perceive and know that this their rest is from Thee, and by 



נו. ת� נוח� מ� ה נ�א ב# צ�  ר�
יך. ות צ� מ# נו ב� ש� ד�  ק�

ך. ת תור� נו ב� ק� ל� ן ח ת�  ו�
ך. טוב נו מ# ע� ב�  ש*�

נו  ח� מ� ש*� ך.ו� ת ישוע�  ב#
ת. מ א" ך ב ד� ב� ע� נו ל� ב� ר ל# ה� ט�  ו�

ך. ש ד� ת ק� ב� צון ש� ר� ה וב� ב� ה' א� ינו ב� י� א"לה� נו י� יל� ח# נ� ה� ו�
ך.הו�י�נוחו ב� מ י ש� ש� ד� ק� ל מ� א� ר� ש*�  י#

ת: ב� ש� ש ה� ד� ק� י� מ� ה י� ת� רוך א� ב�

ל  א� ר� ש*� ך י# מ� ע� ינו ב� י� א"לה� ה י� צ� ם.ר� ת� ל� פ# ת� ב# ו�
ב ש� ה� ת־ ו� ך, א ית יר ב� ב# ד� ה ל# ע'בוד� ה�
ידו�ש#יר�י מ# צון ת� ר� י ל� ה# צון ות� ר� ל ב� ב� ק� ה ת� ב� ה' א� ם ב� ת� ל� פ# ל ות� א� ר� ש*�   י#

ך: מ ל ע� א� ר� ש*� ת י# ע'בוד�

("בר״ח ובחוה״מ אומרים כאן "יעלה ויבא)

ים. מ# ח' ר� יון ב� צ# ך ל� שוב� ינו ב� ינ� זינ�ה ע� ח" ת ו�
יון צ# ינ�תו ל� כ# יר ש� ז# ח' מ� , ה� י� ה י� ת� רוך א� ׃ ב�

ך נו ל� נ�ח� ים א' מוד#
ד ע ם ו� עול� ינו ל� י א'בות� ינו ו�אלה� י� א"לה� ה הוא י� ת� א� ׃ ש�

דור ו�דור, ה הוא ל� ת� נו א� ע� ש� ג�ן י# ינו, מ� י�  צור ח�
ך ה ל�  נוד

ך ת ל� ה# ר ת� פ� ס�  ונ�
ך י�ד ים ב� סור# מ� ינו ה� י� ל ח�  ע�

ך קודות ל� פ� ינו ה� מות� ש� ל נ# ע�  ו�
ל כ� ב� יך ש ס ל נ# ע� נו־ ו� מ� יום ע#

their rest may they sanctify Thy Name.

(See the interpretive version of this prayer on page 17.)

Our God, and God of our fathers,
accept, we beseech Thee, our day of rest.
Sanctify us with Thy commandments,
and grant us our portion in Thy Torah.
Satisfy us with Thy goodness,
and gladden us with Thy salvation.
Purify our hearts so that we may worship Thee in truth.

Cause us, O Lord our God, in Thy love and graciousness, to 
inherit Thy holy sabbath; and grant that Israel who sanctify 
Thy Name may have rest thereon.

Praised be Thou, O Lord,
Who sanctifiest the sabbath.

Have pleasure, O Lord, in Thy people Israel and in their 
worship - now, and in a world redeemed by Thee and wholly 
dedicated to Thy service. Then will Zion be a house of prayer 
for all peoples, and Thy Kingdom will be established on earth.

Praised be Thou, O Lord,
Who restorest Thy divine Presence
unto Zion.

We gratefully acknowledge that Thou art the Rock of our 
lives, and the Shield of our salvation in every generation.

Our lives are in Thy hands, and we exist on the strength of 



ל כ� ב� יך ש טובות יך ו� אות ל� פ� ל נ# ע� ע�ת־ ו�
ם. י# ר� ה[ צ� ר ו� ק ב ו�ב* ר  ע

טוב כ# יךי־ ה� מ ח' לו ר� *א כ� ל
ם  ח� ר� מ� ה� יךכ#י־ל*א ו� ד ס� מו ח'  ת�

ך: ינו ל� ו# ם ק# עול�  מ�

בחנוכה - “על הניסים".)(

ם עול� יד ל� מ# נו ת� כ� ל� ך מ� מ� א ש# נ�ש*� ת� י# ם ו� רומ� ת� י# ך ו� ר� ב� ת� ם י# ל� ל כ+ ע�  ו�
לו  ל� יה� ה ו# ל� ים יודוך ס י# ח� ל ה� כ� ד. ו� ע ך את־ו� מ� תש# מ א" לב א�  , ה�

ה. ל� נו ס ת� ר� ז� ע נו ו� ת� שוע� י�
הודות: ה ל� ך נ�א ך ול� מ� טוב ש# , ה� י� ה י� ת� רוך א� ב�

ם. עול� ים ל� ש# ך ת� מ� ל ע� א� ר� ש� ל י# ב ע� לום ר� ש�
לום ש� ל ה� כ� דון ל� ך א� ל M ה הוא מ ת� י א�  כ#
ל א� ר� ש� ך י# T מ� ת ע� ך א ר� ב� Mיך ל� ינ ע� טוב ב�  ו�

ך. לומ ש� ה ב# ע� ל ש� כ� ת וב� ל ע� כ�  ב�
לום:  ש� ל ב� א� ר� ש� מו י# ת ע� ך א ר� ב� מ� י� ה� ה י� ת� רוך א� ב�

Thy wondrous providence.

Thou art all-good, and Thy mercies never fail. Forever do we 
put our trust
in Thee.

Praised be Thou, O Lord,
Whose Name is All-good,
and unto whom it is fitting to give thanks.

Grant abundant peace unto Thy people Israel for ever; for 
Thou art the sovereign Lord of all peace.

May it be good in Thy sight to bless Thy people Israel at all 
times and in every hour with Thy peace.

Praised be Thou, O Lord, Who blessest Thy people Israel with 
peace.

(תפלה בלחש)

י,  א"לה�
ע ר� י מ� שונ# צור ל� נ�

ה מ� ר� ר מ# ב� ד� י מ# ת� פ�  וש*�
דום י ת# ש# י, נ�פ� ל� ל� ק� מ� ל#  ו�

יה. ה� ל ת# כ* ר ל� פ� ע� י כ ש# נ�פ�  ו�

(Silent Prayer)

My God,

Keep my tongue from evil,
and my lips from speaking guile.

To those who curse me, let my soul be silent,
my soul shall be as dust to all.



ך ת תור� י ב� ב# ח ל# ת�  פ�
י. ש# דוף נ�פ� ר� יך ת# ות צ� מ#  וב�

י י פ# ר� מ� צון א# ר� יו ל� ה�  י#
ניך, פ� י ל� ב# יון ל# ג� ה  ו�

י: ל# גוא' י ו� י� צור#  י�

Open my heart to Thy Torah,
let my soul hasten to do Thy commandments.

May the words of my mouth
and the meditation of my heart
be acceptable before Thee,
O Lord, my Rock and my Redeemer.

-.-.-.-.-.-

א  מ� �Tל ע� א ב� ב� ה ר� מ� ש ש� ד� ק� ת� י# ל ו� ג�ד� ת� אי# ר� י־ב� יךד# ל# י�מ� ה. ו� עות� ר�   כ#
י  י� ח� יכון . וב� יומ� יכון וב� י� ח� ה. ב� כות� ל� ל־מ� י־כ� אד# ג�ל� ע' ל. ב� א� ר� ש� ית י#  ב�

רו  מ� א# יב, ו� ר# ן ק� מ� ז� ן:וב# מ�  א�
מ� א ש� ה� ם הי� ל� ע� ך ל� ר� ב� א מ� ב� א׃ ול�ע�Mל�מ�י ר� י� מ� ל� M ע�

ר  ד� ה� ת� י# א ו� נ�ש� ת� י# ם ו� מ� ר* ת� י# ר ו� א� פ� ת� י# ח ו� ב� ת� ש� י# ך ו� ר� ב� ת�  י#
ה  מ� ל ש� ל� ה� ת� י# ה ו� ל ע� ת� י# א.ו� ש� ד� י־ק+ א ד# ל� M ע� יך הוא. ל� ר# ל־ ב� ן־כ� מ#

א  ת� מ� נח� א ו� ת� ח� T ב� ש� א ת+ ת� יר� ש# א ו� ת� כ� ר� ןב# יר� מ# י־א' רוד# מ� א# א. ו� מ� �Tל ע�   ב�
א�מ�ן:

הון  עות� הון וב� לות� ל צ� ב� ק� ת� ל־ת# י־כ� יד# ם א'בוהון ד# ד� ל ק[ א� ר� ש�  י#
רו מ� א# א. ו� י� מ� ש�  א�מ�ן:ב#

ן א מ# ב� א ר� מ� ל� א ש� ה� ל־י� ע� ינו ו� M ל� ים ע� י# ח� א ו� י� מ� ל־ש� רו־כ� מ� א# ל. ו� א� ר� ש�  י#
ן: מ� א�

ל ע� ינו ו� M ל� לום ע� ה ש� יו הוא י�ע'ש רומ� מ� לום ב# ה ש� ש ל־ע*  י#ש�ר�א�ל.־כ�
רו  מ� א# ן:ו� מ� א�

Kaddish Shalem

May God's great Name be magnified and sanctified in the 
world which He hath created according to His will.

May He establish His Kingdom during your life and during 
your days, and during the life of the whole House of Israel, 
speedily and soon. And say ye, Amen.

May His great Name be blessed for ever!

Yea, blessed, praised, glorified, exalted, extolled, honored, 
magnified and lauded be the Name of the Holy One, praised 
be He, though He transcendeth all the blessings, hymns and 
praises which can be uttered in the world, And say ye, Amen.

May the prayers and supplications of all Israel be acceptable 
to their Father Who is in heaven. And say ye, Amen.

May God's abundant peace and life begranted unto us and 
unto all Israel. And say ye, Amen.



May He Who createth the harmony of the spheres create 
peace for us and for all Israel. And say ye, Amen.

כ*ל א'דון ה� ח� ל� ב� ש� ינו ל� ל� ע�
ית, אש# ר� ר ב� יוצ� ה ל� ל� ד+ ת ג� ת�  ל�

. תו* ד� ע'בו* נו ל� ב� ר� ק� מו* ו� ת־ש� ד א י�ח� נו ל� ר־ב� ח� ב� ש
ים ים ומוד# ו# ח' ת� ש� ים ומ# ע# נו כור� נ�ח� א'  ו�

רוך הוא. דוש ב� ק� ים, ה� כ# ל� מ� י ה� כ� ל� ך מ� ל נ�י מ פ�  ל#
ץ ר ד א� יוס� ם ו� י# מ� ה ש� הוא נוט  ש

ל ע� מ� ם מ# י# מ� ש� רו ב� ק� ב י� ומוש�
ים רומ# י מ� ה� ג�ב� זו ב� ינ�ת ע+ כ# ׃ וש�

ין עוד. ינו א� הוא א"לה�
תו. ס זול� פ נו, א כ� ל� ת מ� מ א"

תו. תור� תוב ב� כ�  כ�
ל ת� א ב* ש� יום ו�ה' ת� ה� ע� י�ד� ך,־ ו� ב ב� ל�

ים א"לה# י� הוא ה� י י�  כ#
ל ע� ל ו� ע� מ� ם מ# י# מ� ש� ין עוד:־ ב� ת א� ח� ת� ץ מ# ר א� ה�

ל ינו־ע� י� א"לה� ך י� וה ל� ק� ן נ� כ�
זך, ת ע+ ר א פ� ת# ה ב� ר� ה� אות מ� ר� ל#

ן ים מ# לול# יר ג# ע'ב# ה� ץ־ ל� ר א� ה�
תון, ר� כ� רות י# ים כ� יל# ל# א" ה�  ו�
י ד� כות ש� ל� מ� ם ב� ן עול� ק� ת�  ל�

ל כ� ך,־ ו� מ ש� או ב# ר� ק� ר י# ש*� נ�י ב� ב�
ל יך כ� ל נות א� פ� ה� ׃ר#ש�ע�י א�רץ־ ל�

ל עו כ� י�ד� ירו ו� ל־ י�כ# ב� י ת� ב� יוש�
ל ע כ� ר� כ� ך ת# י ל� ע ־ כ# ב� ש� ך ת# ר שון׃ב ל־ל� כ�

It is our duty to praise the Lord of all, to ascribe greatness 
unto Him Who formed the world in the beginning.

For He hath chosen us to proclaim the Unity of His Name, 
and He hath brought us near unto His service.

That is why we bend the knee and offer worship and thanks 
before the Supreme King of Kings, the Holy One, praised be 
He.

We recognize in all nature His creative work; and we know 
that He alone is God. There is none else.

The truths and the insights which God hath vouchsafed unto 
Israel will, one day, become the possession of all the children 
of man. We hope for the speedy coming of that day, for the 
abolition of idolatry, for the cessation of evil, and for the 
perfection of the world under the Kingdom of the Almighty.

Then all the inhabitants of the world will perceive and know, 
O God, that unto Thee every knee must bend, every tongue 
must swear fealty. Before Thee, O Lord, our God, they will 
bow and prostrate themselves. Unto Thy glorious Name they 
will give honor. They will accept the yoke of Thy Kingdom,
Yea, Thou wilt reign over them speedily, and for ever and 
ever.

For the Kingdom is Thine; and unto all eternity Thou wilt 



פולו י# עו ו� ר� כ� ינו י# י� א"לה� ניך י� פ�  ל�
נו. ת� ר י# ק� ך י� מ� בוד ש# כ� ל#  ו�

ך,  כות ל� ת עול מ� ם א יה ל� ם ע' ל� לו כ+ ב� יק�  ו#
ד ע ם ו� עול� ה ל� ר� ה� ם מ� יה ל� לך ע' מ� ת# ׃ו�

תוב כ� בוד, כ� כ� לוך ב� מ� ד ת# י ע� מ� עול� יא ול� ך ה# ל� כות ש ל� מ� י ה�  כ#
ד ע ם ו� עול� לך ל� מ� י� י# ך: י� ת תור� ׃ב�

ד ח� י� א יה י� ה� הוא י# יום ה� ץ, ב� ר א� ל ה� ל כ� ך ע� ל מ י� ל� י�ה י� ה� ר: ו� מ� נא"   ו�
וש�מו אח�ד:

קדיש יתום)(

reign in glory, as it is said: The Lord shall reign for ever and 
ever. And the Lord shall be King over all the earth; on that 
day shall the Lord be One, and His Name One.

Interpretive Version of Attah Eḥad (page 8).

The weekly sabbath is the welcome reminder of the day 
which will be “wholly sabbath and rest in the life of the world 
to come,” when “the Lord shall be One, and His Name One.”

Then Thou, O Lord, wilt be One, and Thy Name will be One; 
and Thy people Israel, unique on earth even as Thou art 
unique, will welcome all Thy children to the observance of a 
true and universal sabbath. Then will our rest be perfect, our 
peace secure, and our love freely bestowed. This is the 
heritage in which Abraham rejoiced, Issac was glad, and Jacob 
and his sons found comfort and rest. This is the heritage in 
which we glory, and the hope we cherish for all mankind.

Grant, O Lord, that hope and that vision unto all Thy 
children.

Amen.

אחריח דבר POSTSCRIPT



 חוברת הפלות זו נועדה בראש ובראשונה לחוגם של תלמודי
 בית המדרש לרבנים בסינסינאטי המתאספים מדי שבת בשבתו
 ללימוד מקורות היהדות - מחוץ למסגרת הרשמית של תכנית

 המוסד, ז.א. ללימוד התורה "לשמה". כדאי איפוא להתחיל
 אסיפות שבת אלו בתפלת ״מנחה לשבת״, ולשם כך חוברה

חוברת זו.

 החפלה נאמרה כולה בלשון הקדש וב״נוסח המסורתי. השמטנו
 רק את החזרות (למשל, רק אמירה אחת של ה"עמידה",

 ו"קדושה" רק בתוך ה"עמידה" ולא ב"ובא לציון גואל" ואת
 הבקשה לחידוש עבודת הקרבנות (אבל לא וותרנו על מקומה

 של ציון כסמל התקוה המשיחית); והעדפנו אה הצורה החיובית
 על הצורה השלילית להביע את רעיון ה"בחירה" ב"עלינו

לשבח".

 התרגום האנגלי אינו מתאמר להיות תרגום מלולי. אמנם, קטעים
 מן התנ״ך תורגמו באופן מלולי, ופה ושם גיתן גם תרגום מלולי

 לכמה תפלות. אלא על־פי־רוב לא השתדלנו "לתרגם" את
 התפלות מכל וכל. במקום תרגום נסינו לתאר את תוכנן של

התפלות ואת משמעותן כפי שמשמעויות אלו

 מורגשות בלבו של יהודי בעת החדשה ובסביבה המערבית.
 הקונקרטיות הקלסית של החומר המסורתי במקומה מונחת -

 בנוסח העברעי שבו משתמשים לצורך התפלה, ואילו לא תמיד
 הולמת קונקרטיות זו אה בנין הלשון ואת דרכי המחשבה

באנגלית.

This prayer-leaflet is primarily intended for a group of 
Hebrew Union College students who meet every sabbath 
afternoon for extra-curricular (noncredit) Torah study. It is 
fitting, therefore, that their weekly gatherings should begin 
with the Sabbath Minḥah Service; and it was for that purpose 
that this leaflet was compiled. 

The service is conducted entirely in Hebrew and in the 
traditional nusaḥ. We have omitted only the various 
repetitions as well as the prayer for the restoration of the 
sacrificial service. (But we have retained the place of Zion as 
the symbol of the messianic hope.) In the 'Alenu prayer, we 
have preferred a positive formulation of the “Election of 
Israel” to the traditional negative one.

The English translation does not claim to be literal. While a 
literal translation has been given of Scripture passages and of 
a few of the prayers, we have, in many cases, not attempted a 
“translation” at all. Instead of a translation, we have 
endeavored to describe the contents of the prayers and the 
meaning which they could have for the modern Jew in the 
Western world. The classical concreteness of the traditional 
material has been retained in the Hebrew text which is being 
used for worship. But it must be admitted that this 
concreteness does not always lend itself to literal translation 
when it comes to English sentence structure and ways of 
thought.

It was the late Frans Rosenzweig who stressed the 
“messianic” atmosphere of the Sabbath Afternoon Service. 
The Friday Evening Service deals with the belief in Creation. 



 פראנץ רוזנצווייג ז״ל הדגיש את האוירה "המשיחית" של "תפלת
 מנחה לשבתי". כשם שתפלת ערבית לשבה מדברת על האמונה

 בבריאת העולם ("אתה קדשת"), וכשם שתפלת שחרית לשבת
 מדברת על האמונה בהתגלות האל ("ישמח משה"), כך

 מתרכזת בתפלת המנחה האמונה בימוח-המשיח, היות ומדובר
 בה על "אתה אחד ושמף אחד", ז.א. ע״ד קיום הנבואה ש"ביום

 ההוא יהיה ה' אחד ושמר אחד". מיום השבת שבבל שבוע
 ושבוע נודף ריחה של אותה תקופה שהיא "יום שכולו שבת

ומנוחה לחיי העולמים."

 תפקידה של חוברה זו הוא לעורר את הרגישות לריח זה בלבם
של הצעירים המתכוננים להוראה בקרב יהדות ארצה״ב.

יום ד׳ באייר, תשכ״ו.

י.י.פ.

The Sabbath Morning Service speaks of Revelation. It is the 
Sabbath Afternoon Service in which the belief in Redemption 
is concentrated. Here, the central section of the 'Amida says: 
“Thou art One, and Thy Name Is One” - a clear reference to 
“that day” when, according to the Prophet, "the Lord shall be 
One, and His Name One.” The weekly sabbath is meant to 
give us the flavor of that age which will be “a day that is 
altogether sabbath and rest in the life of the world to come.” 
It is the task of this leaflet to arouse appreciation of that 
“flavor” among those who are preparing themselves for 
rabbinical leadership in American Judaism.

Iyyar 4th, 5726.

J.J.P.


