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✶   ברכות השחר   ✶
Morning Blessings

Upon awakening, before saying any other words or arising from bed, one is obligated to
first acknowledge God as King, worthy of our gratitude:

ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה. מוֶֹדה מוֶֹדה  ִּבי  ֶׁשֶהֱחַזְרָּת  ְוַקָּים,  ַחי  ֶמֶלְך  ְלָפֶניָך  ֲאִני   
ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך: 

★   סדר נטילת ידים  ★ 
The Order of Ritual Washing of the Hands

Before saying any blessings  that  contain Divine Names or  words of  Torah one is  first
required to wash in the ritual manner.  One should take a cup and fill it with water, lift it
with the right hand, pass it to their left hand and pour the water over the right hand up to
the wrist. The cup should then be passed to the left hand and poured over the right. One
should then continue to wash the hands twice more passing the cup back and forth so that
one has rinsed each hand three times, in an alternating fashion. One should then recite:

 ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָונּוָּברּוְךָּברּוְך
ָיָדים:ַעל ְנִטיַלת 

★  ברכת אשר יצר   ★ 
The Blessing of Asher Yatzar – The Bathroom Blessing

Upon evacuation of one's bowels the following blessings is said as well. It should also be
said each time through out the day after going to the restroom, however without ritual
washing noted above. It must only be said once outside of the restroom:

ַאָּתה ָּברּוְךָּברּוְך ָהָאָדם ְייָ   ֶאת  ָיַצר  ֲאֶׁשר  ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו   
ְוָידּועַ  ָּגלּוי  ֲחלּוִלים,  ֲחלּוִלים  ְנָקִבים,  ְנָקִבים  בוֹ  ּוָבָרא  ְּבָחְכָמה, 
ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבוֶֹדָך, ֶׁשִאם ִיָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם, אוֹ ִאם ִיָּפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם,

ַאָּתה   ָּברּוְך  ֶאָחת.  ָׁשָעה  ֲאִפילּו  ְלִהְתַקֵּים  ֶאְפַׁשר  ָכל ְייָ ִאי  רוֵֹפא   
ָּבָׂשר ּוַמְפִליא ַלֲעֹש וֹת:
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When  washing and reciting “ֲאֶׁשר ָיַצר” for the first time during the day after awaking one
should continue on with the following paragraph:

, ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהוָֹרה ִהיא, ַאָּתה ְבָראָתּה, ַאָּתה ְיַצְרָּתּה, ֱאֹלַהי ֱאֹלַהי 
ַאָּתה ְנַפְחָּתּה ִּבי, ְוַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה ְּבִקְרִּבי, ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמִּני,
ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹא. ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּבִקְרִּבי מוֶֹדה ֲאִני ּוְלַהֲחִזיָרּה 

ָּכל ְייָ ְלָפֶניָך   ֲאדוֹן  ַהַּמֲעִׂשים,  ָּכל  ִרּבוֹן  ֲאבוַֹתי,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלַהי   
 ַהַּמֲחִזיר ְנָׁשמוֹת ִלְפָגִרים ֵמִתים: ְייָ ַהְּנָׁשמוֹת: ָּברּוְך ַאָּתה 

The following blessings are to be said upon arising by anyone who has fallen asleep at
night.  Even though many of these blessings relate the motions of arising, dressing, etc.
they are required to be said even if they don't specifically apply to oneself – for example, if
a person did not take off his clothes at night, or say if one did not sleep in a bed. If one
awakes at any time after midnight he may say all of these blessings. If one has not slept
the entire night these blessings should only be said after dawn.

ָהעוָֹלם, ַהּנוֵֹתן לַ  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ַאָּתה ְיָי  ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחיןּשֶֹ ָּברּוְך 
ֵּבין יוֹם ּוֵבין ָלְיָלה:

 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּפוֵֹקַח ִעְוִרים:ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ַמִּתיר ֲאסּוִרים:ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, זוֵֹקף ְּכפּוִפים:ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים:ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ַהּנוֵֹתן ַלָּיֵעף ֹּכַח:ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, רוַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים: ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  
 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ַהֵּמִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר:ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה  

On Tisha b'Av and Yom Kippur the following blessing is omitted:

ה ִּלי ָּכל ָצְרִּכי:ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה    ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֶׁשָעֹשָ
ָרֵאל ִּבְגבּוָרה:ְייָ ָּברּוְך ַאָּתה    ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, אוֵֹזר ִיֹשְ

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, עוֵֹטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה:
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ִני ּגוֹי: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֶׁשּלֹא ָעֹשַ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֶׁשּלֹא ָעַׂשִני ָעֶבד:

The following blessing is said by males only:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֶׁשּלֹא ָעַׂשִני ִאָּׁשה:

In the following blessing one should be careful to not respond  ָאֵמן until after the end of the
paragraph were noted, as this is one whole blessing:

ַאָּתה  ָּברּוְךָּברּוְך ַהַּמֲעִביר ְייָ   ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו   
ֵׁשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָּפי:

Do not respond
ָאֵמן 

ִמְּלָפֶניָך  ִויִהי ִויִהי  ָרצוֹן  ֶׁשַּתְרִּגיֵלנּוְייָ   ֲאבוֵֹתיֹנּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו   
ְולֹא  ֵחְטא  ִליֵדי  לֹא  ְּתִביֵאנּו  ְוַאל  ְּבִמְצוֶֹתיָך,  ְוַתְדִּביֵקנּו  ְּבתוָֹרֶתָך, 
ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעוֹן ְולֹא ִליֵדי ִנָּסיוֹן ְולֹא ִליֵדי ִבָּזיוֹן, ְוַאל ִיְׁשלוֹט ָּבנּו
ְּבֵיֶצר ֹט וֹב ֵמָאָדם ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע, ְוַדְּבֵקנּו  ֵיֶצר ָהָרע, ְוַהְרִחיֵקנּו 
ים טוִֹבים, ְוכוֹף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהְׁשַּתְעֶּבד ָלְך, ּוְתֵננּו ַהּיוֹם ּוְבָכל  ּוְבַמֲעֹשִ
ְוִתְגְמֵלנּו רוֵֹאינּו,  ָכל  ּוְבֵעיֵני  ְּבֵעיֶניָך  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  יוֹם 

 ַהּגוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹבים ְלַעּמוֹ ִיְׂשָרֵאל: ְייָ ֲחָסִדים טוִֹבים. ָּברּוְך ַאָּתה 
(A listener many now respond ָאֵמן)

ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבוַֹתי ֶׁשַּתִּציֵלִני ַהּיוֹם ּוְבָכל ְייָ ִמְּלָפֶניָך   ְיִהי ָרצוֹןְיִהי ָרצוֹן  
יוֹם ֵמַעֵּזי ָפִנים, ּוֵמַעּזּות ָּפִנים, ֵמָאָדם ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע, ּוִמָּׁשֵכן ָרע,
ֶׁשֶקר ֵמֵעדּות  ִמַּמְלִׁשינּות,  ָהָרע,  ִמָּלׁשוֹן  ָהָרע,  ֵמַעִין  ָרע,  ּוִמֶּפַגע 
ִמִּׂשְנַאת ַהְּבִרּיוֹת, ֵמֲעִליָלה, ִמִּמיָתה ְמֻׁשָּנה, ֵמֳחָלִים ָרִעים, ִמִּמְקִרים
ָטן ַהַּמְׁשִחית ִמִּדין ָקֶׁשה, ּוִמַּבַעל ִּדין ָקֶׁשה, ֵּבין ֶׁשהּוא ֶבן ָרִעים, ּוִמֹּשָ

ְּבִרית, ּוֵבין ֶׁשֵאינוֹ ֶבן ְּבִרית. ּוִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם:
★ברכות התורה     ★
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Blessings of the Torah

It is important that one be extremely scrupulous concerning the blessings of the Torah,
making sure to not utter any words of Torah until one has recited the following blessings:

 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְייָ  ַאָּתה ָּברּוְךָּברּוְך
ְוִצָּונּו ַעל ִדְבֵרי תוָֹרה:

 ֱאֹלֵהינּו ֶאת ִּדְבֵרי תוָֹרְתָך ְּבִפינּו, ּוְבִפי ָכל ַעְּמָך ֵּביתְייָ  ָנא  ְוַהֲעֶרב ְוַהֲעֶרב 
ִיְׂשָרֵאל, ֵּבית  ַעְּמָך  ָכל  ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו,  ֲאַנְחנּו  ְוִנְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל. 

ַאָּתה   ִלְׁשָמּה. ָּברּוְך  ְולוְֹמֵדי תוָֹרֶתָך  יוְֹדֵעי ְׁשֶמָך  ַהְמַלֵּמד ְייָ ֻּכָּלנּו   
ּתוָֹרה ְלַעּמוֹ ִיְׂשָרֵאל:

ִמָּכל ָּברּוְךָּברּוְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ַאָּתה ְיָי   
ָהַעִּמים, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתוָֹרתוֹ. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי נוֵֹתן ַהּתוָֹרה: 

Numbers 6:22-27

ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאֹמר, ֹּכהְייָ  ַוְיַדֵּבר ַוְיַדֵּבר   
ְתָבְרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ָאמוֹר ָלֶהם:

 ָּפָניוְיָי,   ָּפָניו ֵאֶליָך, ִויֻחֶּנָּך:  ִיָּׂשא ְיָי,  ְוִיְׁשְמֶרָך: ָיֵאר ְייָ ְיָבֶרְכָך  
 ֵאֶליָך, ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלוֹם:

ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם:

Mishnah, Peah 1:1

ְוָהְרָאיוֹן,ֵאּלּוֵאּלּו ְוַהִּבּכּוִרים,  ַהֵּפָאה,  ִׁשעּור,  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְדָבִרים   
ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוַתְלמּוד ּתוָֹרה:

Talmud, Shabbat 127a
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ַקֶּיֶמת ֵאּלּוֵאּלּו ְוַהֶּקֶרן  ַהֶּזה  ָּבעוָֹלם  ֵּפרוֵֹתיֶהם  אוֵֹכל  ֶׁשָאָדם  ְדָבִרים   
ֵהן: ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוַהְׁשָּכַמת  ָלעוָֹלם ַהָּבא, ְוֵאּלּו 
חוִֹלים, ּוִבּקּור  ֹאְרִחים  ְוַהְכָנַסת  ְוַעְרִבית,  ַׁשֲחִרית  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית 
ְוַהְכָנַסת ַּכָּלה, ּוְלָוַית ַהֵּמת, ְוִעּיּון ְּתִפָּלה, ַוֲהָבַאת ָׁשלוֹם ֶׁשֵּבין ָאָדם 

ַלֲחֵברוֹ, ּוֵבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתוֹ, ְוַתְלמּוד ּתוָֹרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם:

★  סדר לבישת טלית קטן  ★ 
The Order of Putting on the Tallit Katan

If one wears a tallit gadol (the large tallit) one should not recite the blessing for the tallit
katan (the four-cornered garment worn by males). One should examine the corners and
coils of the tallit katan for damage before wearing it, on weekdays the coils should then
also be separated from each other. 

The tzitzit should be taken in one's hand; in the right hand for a right-handed person, in
the left hand for a left-handed person. The blessing should then be said, the tzitzit are then
kissed and released.

 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָּונּוְייָ  ַאָּתה  ָּברּוְךָּברּוְך
ַעל ִמְצַות ִציִצית:

★  סדר לבישת טלית גדול   ★ 
The Order of Putting on the Tallit Gadol

It is Chabad custom to not don tallit and teffillin before saying “ֵאיֶזהּו ְמקוָֹמן” of Karbanot –
the Offerings - located on page “16”  

One should take the folded tallit and place it on his right shoulder with the tzitzit facing
forward; while inspecting the tzitzit for damages, one should recite the following:

ְיָי, ְיָי ֱאֹלַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד, הוֹד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת: עוֶֹטה ֶאת ָּבְרִכי ַנְפִׁשיָּבְרִכי ַנְפִׁשי
1אוֹר ַּכַּׂשְלָמה, נוֶֹטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: 

One should then take the tallit and unfold it, hanging it outstretched with the band facing

1 Psalms 104:1-2
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you. Then take the tallit  and swing it  around and behind as one would a cape,  while
beginning to say the blessing.  As one recites the blessing they should be mindful of the
command to wrap ourselves in tzitzit, as a reminder of all the commandments of the Torah:

 ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָּונּוָּברּוְךָּברּוְך
ְלִהְתַעֵּטף ְּבִציִצית: 

As one concludes the blessing they should take the two right corners of the tallit and drape
them over the right shoulder; thus the right corners are draped over the left shoulder, so
the right tzitzit are now behind you, like a  closed shawl.  The left tzitzit, however, are left
draped forward at ones left; therefore, all tzitzit are now on the left side of the body, two in
front, and two behind. The tallit should be allowed to cover to the eyes, however, should
not cover the mouth. One should pause for a few seconds after reciting the blessing, and
while en-wrapped in the tallit say:

ִיְרְוֻיןַמהַמה ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאֹלִהים,  ַחְסְּדָך  ָּיָקר   
ְּבאוְֹרָך ַחִּיים,  ְמקוֹר  ִעְּמָך  ִּכי  ַתְׁשֵקם:  ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן 

2ִנְרֶאה אוֹר: ְמׁשוְֹך ַחְסְּדָך ְליְדֶעיָך ְוִצְדָקְתָך ְלִיְׁשֵרי ֵלב: 

 One should wear the tallit gadol through out the entire morning prayers

★  סדר הנחת תפילין   ★ 
The Order of Putting on Tefillin

One should put on tefillin on all weekdays, however they should not be worn on Shabbat,
nor on festivals and Chol haMoed.  While standing to put on the tefillin one should be
mindful of the four parchments in the tefillin that God has commanded us to write and
bind to ourselves: (1) “ ְׁשַמע” - “The Shema” -  Deuteronomy 6:4-9, (2) “ ְַוָהָיה ִאם ָׁשֹמע”    -
“If you hearken” - Deuteronomy 11:13-21, (3) “ ַקֶּדש”  - “Santify” - Exodus 13:1-10, (4) “
And it shall come to pass when He brings you” - Exodus 13:11-16.  These“ - ”ְוָהָיה ִּכי ְיִבֲאָך
passages  are  reminders  of  God's  Oneness  and  Unity,  the  wonders  and  miracles  of  the
Exodus, and His sovereignty and dominion over all the universe.

As the arm tefillin is set in place one should be mindful that God rescued us from Egypt

2 Psalms 36:8-11
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with “an outstretched arm.” One should bear in mind that we lay the arm tefillin in order
to subjugate our will to God. 

The arm tefillin should be placed on the left bicep (on the right bicep for a left-handed
person), it should be laid so that it is turned slightly towards the body so that when in a
rested position the arm tefillin should appear to lay opposite the heart.   One should be
scrupulous to have no interruptions and not to speak unnecessarily during the laying of the
tefillin and should remain solely focused on his task until he has laid the tefillin of the
head as well. As the following blessing is said he should also be mindful that this blessing
applies to the tefillin of the head as well:

 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָּונּוְייָ  ַאָּתה  ָּברּוְךָּברּוְך
ְלָהִניַח ְּתִפִּלין: 

Once the blessing is said, knot the arm tefillin. The knot is in the shape of a  י , one should
be careful that it does not shift from its place. The arm strap should be wrapped around the
bicep twice, passing over the part through which the strap passed, forming the shape of a
 .The strap of the arm should be wrapped around the forearm seven times  .ש 

Immediately after the tefillin of the head should be laid in place directly above the hairline
on the forehead,  centered directly between the eyes. In doing so we bear in mind are
subjecting our mind and soul to God. The knot on the back of the tefillin of the head
should be centered directly above the nape of the neck.  The shape of the knot forms a  ד. 

If one has been interrupted by actions or speaking between the laying of the arm tefillin
and the tefillin of the head, one should also add the following blessing which related to the
tefillin of the head:

 ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָּונּוְייָ  ַאָּתה  ָּברּוְך
ַעל ִמְצַות ְּתִפִּלין:

After the tefillin of the head is laid in place the strap of the arm tefillin should be wrapped
three times around the middle finger according to their custom. The remainder of the strap
should be wrapped around the palm of the hand and fastened.
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✶  תפלת השחר  ✶
The Morning Prayers

It is proper to say before prayer:
3ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמוָֹך:ַהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל  

ֹּטבּו ֹּטבּוַמה  ִיְׂשָרֵאל:ַמה  ִמְׁשְּכֹנֶתיָך,  ַיֲעֹקב,  ֹאָהֶליָך  ַחְסְּדָך4  ְּבֹרב  ַוֲאִני   
בא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך:  ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך5ֹאָ

6 ֵעת ָרצוֹן, ֱאֹלִהים ְּבָרב ַחְסֶּדָך, ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך:ְייָ 

עוָֹלם  עוָֹלם ֲאדוֹן  ְיצֲאדוֹן  ָּכל  ְּבֶטֶרם  ָמַלְך,  ֲאֶׁשר  הּו  ַנֲעֹשָ ְלֵעת  ִנְבָרא.  ר 
ְלַבּדוֹ ַהֹּכל.  ִּכְכלוֹת  ְוַאֲחֵרי  ִנְקָרא.  ְׁשמוֹ  ֶמֶלְך  ֲאַזי  ֹּכל,  ְבֶחְפצוֹ 
ִיְמלוְֹך נוָֹרא. ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הוֶֹה, ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה. ְוהּוא ֶאָחד 
ְלַהְחִּביָרה. ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית, ְולוֹ ְוֵאין ֵׁשִני, ְלַהְמִׁשיל לוֹ 
ָרה. ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ֹגֲאִלי, ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה. ְוהּוא ָהֹעז ְוַהִּמֹשְ
ִנִּסי ּוָמנוֹס ִלי, ְמָנת ּכוִֹסי ְּביוֹם ֶאְקָרא. ְּבָידוֹ ַאְפִקיד רּוִחי, ְּבֵעת ִאיָׁשן 

 ִלי ְולֹא ִאיָרא: ְייָ ְוָאִעיָרה. ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי,  

✶  עקדה  ✶
The Akeidah

On Shabbat and Festivals, the following paragraph is omitted:

3 Leviticus 19:18
4 Numbers 24:5
5 Psalms 5:8
6 Psalms 69:14
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ּוָפְקֵדנּוֱאֹלֵהינּוֱאֹלֵהינּו ְלָפֶניָך,  טוֹב  ְּבִזָּכרוֹן  ָזְכֵרנּו  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי   
ָלנּו   ּוְזָכר  ֶקֶדם,  ְׁשֵמי  ִמְּׁשֵמי  ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה  ֱאֹלֵהינּוְייָ ִּבְפֻקַּדת   

ָרֵאל ֲעָבֶדיָך, ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַאֲהַבת ַהַּקְדמוִֹנים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיֹשְ
ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהְּׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבְעָּת ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמוִרָּיה, ְוֶאת

ָהֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ֶאת ִיְצָחק ְּבנוֹ ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ַּכָּכתּוב ְּבתוָֹרֶתָך: 

Genesis 22:1-19

ַוּיֹאֶמרַוְיִהי ַוְיִהי  ַאְבָרָהם  ֶאת  ִנָּסה  ְוָהֱאֹלִהים  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ַאַחר   
ֵאָליו, ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני: ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר
ָׁשם ְלֹעָלה  ֶאל ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה, ְוַהֲעֵלהּו  ְלָך  ֶאת ִיְצָחק, ְוֶלְך  ָאַהְבָּת 
ַעל ַאַחד ֶהָהִרים, ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך: ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר, ַוַּיֲחֹבׁש
ֶאת ֲחֹמרוֹ, ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתוֹ ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנוֹ, ַוְיַבַּקע ֲעֵצי ֹעָלה
ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר ָאַמר לוֹ ָהֱאֹלִהים: ַּבּיוֹם ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא 
ֶאל ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  ֵמָרֹחק:  ַהָּמקוֹם  ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  ַאְבָרָהם 
ֹּכה, ַעד  ֵנְלָכה  ְוַהַּנַער  ַוֲאִני  ַהֲחמוֹר,  ִעם  ֹּפה  ָלֶכם  ְׁשבּו  ְנָעָריו 
ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם: ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהֹעָלה ַוָּיֶׂשם ַעל 
ִיְצָחק ְּבנוֹ ַוִּיַּקח ְּבָידוֹ ֶאת ָהֵאׁש ְוֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת, ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו:
ְבִני,  ִהֶּנִּני  ַוּיֹאֶמר,  ָאִבי,  ַוּיֹאֶמר  ָאִביו  ַאְבָרָהם  ֶאל  ִיְצָחק  ַוּיֹאֶמר 

ְלֹעָלה:  ַהֶּׂשה  ְוַאֵּיה  ְוָהֵעִצים  ָהֵאׁש  ִהֵּנה  ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר,  ַוּיֹאֶמר 
ֶאל ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו: ַוָּיֹבאּו  ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני, ַוֵּיְלכּו  ֱאֹלִהים ִיְרֶאה ּלוֹ 
ַהִּמְזֵּבַח,  ֶאת  ַאְבָרָהם  ָׁשם  ַוִּיֶבן  ָהֱאֹלִהים,  לוֹ  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקוֹם 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת ָהֵעִצים, ַוַּיֲעֹקד ֶאת ִיְצָחק ְּבנוֹ, ַוָּיֶׂשם ֹאתוֹ  ַוַּיֲעֹרְך 
ִמַּמַעל ָלֵעִצים: ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידוֹ ַוִּיַּקח ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת, ִלְׁשֹחט

 ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר, ַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם, ְייָ ֶאת ְּבנוֹ: ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך  
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לוֹ ַּתַעׂש  ְוַאל  ַהַּנַער,  ֶאל  ָיְדָך  ִּתְׁשַלח  ַאל  ַוּיֹאֶמר,  ִהֵּנִני:  ַוּיֹאֶמר, 
ְמאּוָמה, ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי, ִּכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָּתה, ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנָך
ִמֶּמִּני: ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַאִיל, ַאַחר,  ֶאת ְיִחיְדָך 
ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך ְּבַקְרָניו, ַוֵּיֶלְך ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל, ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה 

 ִיְרֶאה, ֲאֶׁשר ֵיָאֵמרְייָ ַּתַחת ְּבנוֹ: ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקוֹם ַההּוא, 
ְּבַהר  ַמְלַאְך  ְייָ ַהּיוֹם,  ַוִּיְקָרא  ֵיָרֶאה:  ִמן ְייָ   ֵׁשִנית  ַאְבָרָהם  ֶאל   

 ִּכי ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּדָבר ְיָי,ַהָּׁשָמִים: ַוּיֹאֶמר, ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם 
ֲאָבֶרְכָך, ְוַהְרָּבה ֶאת ְיִחיֶדָך: ִּכי ָבֵרְך  ַהֶּזה, ְולֹא ָחַׂשְכָּת  ֶאת ִּבְנָך 
ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעָך ְּככוְֹכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחוֹל ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים, ְוִיַרׁש
ַזְרֲעָך ֵאת ַׁשַער ֹאְיָביו: ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲעָך ֹּכל ּגוֵֹיי ָהָאֶרץ, ֵעֶקב ֲאֶׁשר
ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי: ַוָּיָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו, ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר

ָׁשַבע, ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע:

On Shabbat and Festivals, the following paragraph is omitted:

, ְּכמוֹ ֶׁשָּכַבׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַרֲחָמיו ֵמַעל ֶּבןִרּבוֹנוֹ ֶׁשל עוָֹלם ִרּבוֹנוֹ ֶׁשל עוָֹלם 
ֶאת ַּכַעְסָך ַרֲחֶמיָך  ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, ֵּכן ִיְכְּבׁשּו  ַלֲעֹש וֹת ְרצוְֹנָך  ְיִחידוֹ 

 ֱאֹלֵהינּו ְּבִמַּדתְייָ ֵמָעֵלינּו ְוָיגּלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדוֶֹתיָך. ְוִתְתַנֵהג ִעָּמנּו  
ַהֶחֶסד ּוְבִמַּדת ָהַרֲחִמים, ְוִתָּכֵנס ָלנּו ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין, ּוְבטּוְבָך
ּוִמַּנֲחָלֶתָך, ְוַקֶּים  ּוֵמַאְרְצָך  ֵמַעְּמָך ּוֵמִעיְרָך  ַהָּגדוֹל ָיׁשּוב ֲחרוֹן ַאְּפָך 

מֶׁשהְייָ ָלנּו   ְיֵדי  ַעל  ְּבתוָֹרֶתָך,  ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו  ַהָּדָבר  ֶאת  ֱאֹלֵהינּו   
ֶאת ְוַאף  ַיֲעקוֹב,  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוָזַכְרִּתי  ָּכָאמּור.  ְכבוֶֹדָך  ִמִּפי  ַעְבֶּדָך 

 ְוֶנֱאַמר,7ְּבִריִתי ִיְצָחק, ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר: 
אְיֵביֶהם לֹא ְמַאְסִּתים ְולֹא ְגַעְלִּתים ְוַאף ַּגם זֹאת ִּבְהיוָֹתם ְּבֶאֶרץ 

7 Leviticus 26:42
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 ְוֶנֱאַמר, ְוָזַכְרִּתי 8 ֱאֹלֵהיֶהם: ְייָ ְלַכֹּלָתם, ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם, ִּכי ֲאִני  
ְלֵעיֵני ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  הוֵֹצאִתי  ֲאֶׁשר  ִראֹׁשִנים,  ְּבִרית  ָלֶהם 

ְוֶנֱאַמר, ְוָׁשב  9:ְייָ ַהּגוִֹים, ִלְהיוֹת ָלֶהם ֵלאֹלִהים, ֲאִני  ֶאתְייָ   ֱאֹלֶהיָך   
ֱהִפיְצָך   ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים,  ִמָּכל  ְוִקֶּבְצָך  ְוָׁשב,  ְוִרֲחֶמָך,  ְייָ ְׁשבּוְתָך 
ְיַקֶּבְצָך   ִמָּׁשם  ַהָּׁשָמִים,  ִּבְקֵצה  ִנַּדֲחָך  ִיְהֶיה  ִאם  ָׁשָּמה:  ְייָ ֱאֹלֶהיָך, 

ֶוֱהִביֲאָך   ִיָּקֶחָך:  ּוִמָּׁשם  ָיְרׁשּוְייָ ֱאֹלֶהיָך  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֱאֹלֶהיָך   
ֵמֲאֹבֶתיָך: ְוִהְרְּבָך  ְוֵהיִטְבָך  ְוֶנֱאַמר, 10ֲאֹבֶתיָך, ִויִרְׁשָּתּה  ָחֵּננּו, ְלָךְייָ    

ְּבֵעת ָצָרה:  ֱהֵיה ְזֹרָעם ַלְּבָקִרים, ַאף ְיׁשּוָעֵתנּו  ְוֶנֱאַמר, ְוֵעת11ִקִּוינּו   
ִיָּוֵׁשַע: ּוִמֶּמָּנה  ְלַיֲעֹקב,  ִהיא  ָצר,12ָצָרה  לוֹ  ָצָרָתם  ְּבָכל  ְוֶנֱאַמר,   

ַוְיַנְּטֵלם  ְגָאָלם,  הּוא  ּוְבֶחְמָלתוֹ  ְּבַאֲהָבתוֹ  הוִֹׁשיָעם,  ָּפָניו  ּוַמְלַאְך 
ֹנֵׂשא ָעו ֹן ְוֹעֵבר ַעל 13ַוְיַנְּׂשֵאם ָּכל ְיֵמי עוָֹלם:  ְוֶנֱאַמר, ִמי ֵאל ָּכמוָֹך   

ֶּפַׁשע, ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתוֹ, לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ, ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: 
ִּבְמצּולוֹת ָים ָּכל ַחּטֹאָתם:  ֲעו ֹֹנֵתינּו, ְוַתְׁשִליְך  ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו, ִיְכּבוֹׁש 
ִמיֵמי ַלֲאֹבֵתינּו,  ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר  ְלַאְבָרָהם,  ֶחֶסד  ְלַיֲעֹקב,  ֱאֶמת  ִּתֵּתן 

 ְוֶנֱאַמר, ַוֲהִביאוִֹתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי, ְוִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי, 14ֶקֶדם: 
עוֹֹלֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצוֹן ַעל ִמְזְּבִחי, ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה, ִיָּקֵרא 

15ְלָכל ָהַעִּמים:

8 Leviticus 26:44
9 Leviticus 26:45
10Deuteronomy 30:3-5
11  Isaiah 33:2
12  Jeremiah 30:7
13 Isaiah 63:9
14 Micah 7:18-20
15  Isaiah 56:7
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ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָׁשַמִים ְּבֵסֶתר ּומוֶֹדה ַעל ָהֱאֶמת, ְודוֵֹברְלעוָֹלם ְלעוָֹלם   
 ֱאֶמת ִּבְלָבבוֹ ְוַיְׁשֵּכם ְויֹאַמר:

ַּתֲחנּוֵנינּוִרּבוֹן ִרּבוֹן  ַמִּפיִלים  ֲאַנְחנּו  ִצְדקוֵֹתינּו  ַעל  לֹא  ָהעוָֹלִמים,  ָּכל   
ְלָפֶניָך, ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים. ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֵּיינּו, ֶמה ַחְסֵּדנּו, ַמה
ִּצְדֵקנּו, ַמה ֹּכֵחנּו, ַמה ְּגבּוָרֵתנּו. ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי 
ֲאבוֵֹתינּו, ֲהלֹא ָּכל ַהִּגּבוִֹרים ְּכַאִין ְלָפֶניָך, ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכלֹא ָהיּו,
ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי ַמָּדע, ּוְנבוִֹנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל, ִּכי רוֹב ַמֲעֵׂשיֶהם ֹּתהּו,
ִויֵמי ַהֵּייֶהם ֶהֶבל ְלָפֶניָך, ּומוַֹתר ָהָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ָאִין, ִּכי ַהֹּכל 

ְוֶחְׁשּבוֹן 16ָהֶבל: ִּדין  ִלֵּתן  ֲעִתיָדה  ֶׁשִהיא  ַהְּטהוָֹרה  ַהְּנָׁשָמה  ְלַבד 
ְוָכל ַהּגוִֹים ְּכַאִין ֶנְגֶּדָך. ֶׁשֶּנֱאַמר ֵהן ּגוִֹים ְּכַמרִלְפֵני ִכֵּסא ְכבוֶֹדָך.  

17ִמְּדִלי, ּוְכַׁשַחק מֹאְזַנִים ֶנְחָׁשבּו, ֵהן ִאִּיים ַּכַּדק ִיּטוֹל:

ּלוֲֹאָבל ֲאָבל  ְּבֵני ְבִריֶתָך, ְּבֵני ַאְבָרָהם ֹאַהְבָך, ֶׁשִּנְׁשַּבְעָּת  ַעְּמָך  ֲאַנְחנּו   
ֲעַדת ַהִּמְזֵּבַח;  ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשֶּנֱעַקד  ְיִחידוֹ,  ִיְצָחק  ֶזַרע  ַהֹּמִרָּיה;  ְּבַהר 
ֶׁשָּׂשַמְחּתָ  ְמָחְתָך  ּוִמֹּשִ אוֹתוֹ  ֶׁשָאַהְבָּת  ְּבכוֶֹרָך, ֶׁשֵּמַאֲהָבְתָך  ַיֲעֹקב ִּבְנָך 

ָרֵאל ִויֻׁשרּון: ּבוֹ, ָקָראָת ֶאת ְׁשמוֹ ִיֹשְ

ּוְלָבֵרְךְלִפיָכְךְלִפיָכְך ּוְלָפֶאְרָך  ּוְלַׁשֵּבֲחָך  ְלָך,  ְלהוֹדוֹת  ַחָּיִבים  ֲאַנְחנּו   
ְוִלֵּתן ֶׁשַבח ְוהוָֹדָיה ִלְׁשֶמָך. ַאְׁשֵרינּו, ַמה ּטוֹב ֶחְלֵקנּו, ּוַמה  ּוְלַקֵּדׁש 
ָּנִעים ּגוָֹרֵלנּו, ּוַמה ָּיָפה ְיֻרָּׁשֵתנּו; ַאְׁשֵרינּו, ֶׁשָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים 

ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְואוְֹמִרים ַּפֲעַמִים ְּבָכל יוֹם:

16  Ecclesiastes 56:7
17  Isaiah 40:15
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18:ד | ֶאחָ ְייָ  | ֱאֹלֵהינּו, ְייָ | ִיְׂשָרֵאל, ע ְׁשמַ 

say in an undertone:

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד:
Deuteronomy 6:5-9:

ֵאת  ְוָאַהְבּתָ ְוָאַהְבּתָ  ֱאֹלֶהיָך, ְּבָכל ְלָבְבָך, ּוְבָכל ַנְפְׁשָך, ּוְבָכל ְמֹאֶדָך: ְייָ    
ַהּיוֹם  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך  ַעל ְלָבֶבָך: ְוִׁשַּנְנָּתם  ְוָהיּו 

ּוְבָׁשְכְּבָך,  ַבֶּדֶרְך,  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך,  ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך  ְוִדַּבְרָּת  ְלָבֶניָך 
ֵעיֶניָך: ֵּבין  ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָיֶדָך,  ַעל  ְלאוֹת  ּוְקַׁשְרָּתם  ּוְבקּוֶמָך: 

ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזוֹת ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך:

ָהעוָֹלם, ַאָּתה ַאָּתה  ִמֶּׁשִּנְבָרא  ַאָּתה הּוא  ָהעוָֹלם,  ִנְבָרא  ַעד ֶׁשּלֹא  הּוא   
ֶאת ִׁשְמָך ַאָּתה הּוא ָּבעוָֹלם ַהֶּזה, ְוַאָּתה הּוא ָלעוָֹלם ַהָּבא. ַקֵּדׁש 
ְּתרּום ְוַתְגִּביַּה  ַמְלֵּכנּו  ָּבעוָֹלֶמָך, ַעל ַעם ַמְקִּדֵׁשי ְׁשֶמָך, ּוִביׁשוָֹעְתָך 

ַקְרֵננּו, ְוהוִֹׁשיֵענּו ְּבָקרוֹב ְלַמַען ְׁשֶמָך, ָּברּוְך ַהְמַקֵּדׁש ְׁשמוֹ ָּבַרִּבים:

הּוא  ַאָּתה ַאָּתה  ָהֶאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ּוִבְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ָהֶעְליוִֹנים, ְייָ    
ֱאֶמת ַאָּתה הּוא ִראׁשוֹן, ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרוֹן, ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ֱאֹלִהים.
ָּבֵאי  ָּכל  ְוֵיְדעּו  ַיִּכירּו  ָהָאֶרץ,  ַּכְנפוֹת  ֵמַאְרַּבע  קוֶֹיָך  ְנפּוצוֹת  ַקֵּבץ 

ְלֹכל ַמְמְלכוֹת ָהָאֶרץ. ַאָּתהעוָֹלם, ִּכי   ַאָּתה הּוא ָהֱאֹלִהים ְלַבְּדָך 
ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם, ּוִמי  19ָעִׂשיָת 

ה, ַמה ַּתֲעֹשֶ ָּבֶעְליוִֹנים ּוַבַּתְחּתוִֹנים, ֶׁשּיֹאַמר ְלָך  ה ָיֶדיָך  ְּבָכל ַמֲעֹשֵ
ִּתְפָעל,   ָוֶחֶסד ּוַמה  ְצָדָקה  ִעָּמנּו  ה  ֲעֹשֵ ְוַקָּים,  ַחי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ָאִבינּו 

18  Deuteronomy 6:4
19  II Kings 19:15
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ָלנּו   ְוַקֶּים  ָעֵלינּו,  ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהּנוָֹרא  ַהִּגּבוֹר  ַהָּגדוֹל  ִׁשְמָך  ְייָ ַּבֲעבּור 
ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו ַעל ְיֵדי ְצַפְנָיה חוָֹזְך ָּכָאמּור: ָּבֵעת 
ְלֵׁשם  ֶאְתֶכם  ֶאֵּתן  ִּכי  ֶאְתֶכם,  ַקְּבִצי  ּוָבֵעת  ֶאְתֶכם,  ָאִביא  ַהִהיא 
ָאַמר  ְלֵעיֵניֶכם,  ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם  ָהָאֶרץ, ְּבׁשּוִבי  ַעֵּמי  ְוִלְתִהָּלה ְּבֹכל 

20ְיָי:

✶  קרבנות   ✶
Offerings

★  תרומת הדשן   ★
The Taking of the Ashes

Leviticus 6:1-6

ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאֹמר, זֹאת ְייָ  ַוְיַדֵּבר ַוְיַדֵּבר   
ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ּתוַֹרת ָהֹעָלה, ִהוא ָהֹעָלה ַעל מוְֹקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח 

ַהִּמְזֵּבַח, ּתּוַקד ּבוֹ: ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ַהֹּבֶקר  ְוֵאׁש  ַהֹּכֵהן ִמּדוֹ  ְוָלַבׁש 
ִיְלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרוֹ ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהֹעָלה ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח ְוָׂשמוֹ ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח: ּוָפַׁשט ֶאת ְּבָגָדיו ְוָלַבׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים
ַעל ְוהוִֹציא ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקוֹם ָטהוֹר: ְוָהֵאׁש 
ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבוֹ לֹא ִתְכֶּבה ּוִבֵער ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ֵעִצים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר
ָּתִמיד ֵאׁש,  ַהְּׁשָלִמים:  ֶחְלֵבי  ָעֶליָה  ְוִהְקִטיר  ָהֹעָלה  ָעֶליָה  ְוָעַרְך 

ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִתְכֶּבה: 

20  Zephaniah 3:20
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★  קרבן התמיד   ★
The Continual Tamid Offering

On Shabbat and Festivals, the following paragraph is omitted:

ָרצוֹן  ָרצוֹן ְיִהי  ִמְּלָפֶניָך  ְיִהי  ָעֵלינּוְייָ   ֶׁשְּתַרֵחם  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו   
ְוִתְמָחוֹל ָלנּו ַעל ָּכל ַחּטֹאֵתינּו, ּוְתַכֶּפר ָלנּו ַעל ָּכל ֲעוֹנוֵֹתינּו, ְוִתְסַלח 
ָלנּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעינּו, ְוֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוַנְקִריב
ְלָפֶניָך ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ֶׁשְּיַכֵּפר ַּבֲעֵדנּו ְּכמוֹ ֶׁשָּכַתְבָּת ָעֵלינּו ְּבתוָֹרֶתָך

ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבוֶֹדָך ָּכָאמּור:

Numbers 28:1-8

 ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ֶאתְייָ  ַוְיַדֵּבר ַוְיַדֵּבר 
ְּבמוֲֹעדוֹ: ִלי  ְלַהְקִריב  ִּתְׁשְמרּו  ִניֹחִחי  ֵריַח  ְלִאַּׁשי,  ַלְחִמי  ָקְרָּבִני 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְּכָבִׂשים  ַלָײ,  ַּתְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ָהִאֶּׁשה  ֶזה  ָלֶהם,  ְוָאַמְרָּת 
ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבֹּבֶקר, ְתִמיִמם, ְׁשַנִים ַלּיוֹם, ֹעָלה ָתִמיד: ֶאת ַהֶּכֶבׂש 
ֹסֶלת ָהֵאיָפה  ַוֲעִׂשיִרית  ָהַעְרָּבִים:  ֵּבין  ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת 
ְלִמְנָחה, ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין: ֹעַלת ָּתִמיד, ָהֲעֻׂשָיה

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

:ַלײָ ְּכִמְנַחת ַהֹּבֶקר ּוְכִנְסּכוֹ ַּתֲעֶׂשה, ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח  

ִלְפֵני ְוָׁשַחט ְוָׁשַחט  ָצֹפָנה  ַהִּמְזֵּבַח  ֶיֶרְך  ַעל  ֹאתוֹ  ַאֲהֹרןְיָי,  ְּבֵני  ְוָזְרקּו   
21ַהֹּכֲהִנים ֶאת ָּדמוֹ ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: 

21  Leviticus 1:11
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✶  קטרת  ✶
Incense

הּוא ַאָּתה ַאָּתה  ְלָפֶניָךְייָ   ֲאבוֵֹתינּו  ְואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ֶׁשִהְקִטירּו  ֱאֹלֵהינּו   
אוָֹתם ַקָּים, ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת  ֶאת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים, ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ַעל ַיד מֶׁשה ְנִביֶאָך, ַּכָּכתּוב ְּבתוָֹרֶתָך:

Exodus 30:34-36, 7-8

 ֶאל ֹמֶׁשה, ַקח ְלָך ַסִּמים: ָנָטף, ּוְׁשֵחֶלת, ְוֶחְלְּבָנה, ַסִּמים, ְייָ  ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר
ְּבַבד  ַּבד  ַזָּכה,  ְהֶיֽהּוְלֹבָנה  ַמֲעֵׂשהִיֽ ֹרַקח  ְקֹטֶרת,  ֹאָתּה  ְוָעִׂשיָת   :

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

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

ָהַעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה, ְקֹטֶרת ָּתִמיד ִלְפֵני ְיָי ְלֹדֹרֵתיֶכם:

Talmud, Keritot 6a, Yerushalmi Yoma 4:5

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

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

(ג) ְוַהִּצֹּפֶרן (ד) ַהֶחְלְּבָנה   (ה) ְוַהְּלבוָֹנה ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה,   
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ר ִׁשָּׁשה  (ח) ִׁשֹּבֶלת ֵנְרְּד  (ז)  ּוְקִציָעה  (ו)  מוֹר ְוַכְרֹּכם ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעֹשָ
ָמֶנה,  (ט)  ָעָׂשר  ר,   ָעֹשָ ְׁשֵנים  (י) ַהּקְׁשְט  ְׁשלָׁשה,   (יא) ִקּלּוָפה  ְוִקָּנמוֹן 

ִּתְׁשָעה. ֹּבִרית ַּכְרִׁשיָנה ִּתְׁשָעה ַקִּבין, ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלָתא ְוַקִּבין 
ַעִּתיק. ֶמַלח  ִחַּוְרָין  ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר  ֵאין לוֹ  ְּתָלָתא, ְוִאם 
ְסדוִֹמית רוַֹבע, ַמֲעֶלה ָעָׁשן, ָּכל ֶׁשהּוא. ַרִּבי ָנָתן ַהַּבְבִלי אוֵֹמר: ַאף
ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל ֶׁשִהיא, ְוִאם ָנַתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה, ְוִאם ִחַּסר ֶאָחד

ִמָּכל ַסְּמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה:

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

ַהָּכבוֹד:

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

ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין. ְוִאם ִחַּסר ֶאָחד ִמָּכל ַסְּמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה:

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

לֹא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלָײ: 
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- Say three times ָ22 ְצָבאוֹת ִעָּמנּו, ִמשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה:ְיי 
- Say three times ָ23 ְצָבאוֹת, ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: ְיי 
- Say three times ָ24 הוִֹׁשיָעה, ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:ְיי

ּוְכָׁשִניםַלײָ ְוָעְרָבה   עוָֹלם  ִּכיֵמי  ִוירּוָׁשָלִִים,  ְיהּוָדה  ִמְנַחת   
25ַקְדמוִֹנּיוֹת: 

Talmud, Yoma 33a

ֲהָוה ְמַסֵּדר ֵסֶדר ַהַּמֲעָרָכה ִמְּׁשָמא ִּדְגָמָרא, ְוַאִּלָּבא ְדַאָּבאַאַּבֵּיי ַאַּבֵּיי   
ָׁשאּול, ַמֲעָרָכה ְגדוָֹלה קוֶֹדֶמת ְלַמֲעָרָכה ְׁשִנָּיה ֶׁשל ְקֹטֶרת, ּוַמֲעָרָכה 
ְׁשִנָּיה ֶׁשל ְקֹטֶרת קוֶֹדֶמת ְלִסּדּור ְׁשֵני ִגְזֵרי ֵעִצים, ְוִסּדּור ְׁשֵני ִגְזֵרי 
קוֶֹדם  ַהְּפִניִמי  ִמְזֵּבַח  ְוִדּׁשּון  ַהְּפִניִמי,  ִמְזֵּבַח  ְלִדּׁשּון  קוֶֹדם  ֵעִצים 
ַלֲהָטַבת ָחֵמׁש ֵנרוֹת, ַוֲהָטַבת ָחֵמׁש ֵנרוֹת קוֶֹדֶמת ְלַדם ַהָּתִמיד, ְוַדם
קוֶֹדֶמת ֵנרוֹת  ְׁשֵּתי  ַוֲהָטַבת  ֵנרוֹת,  ְׁשֵּתי  ַלֲהָטַבת  קוֶֹדם  ַהָּתִמיד 
ּוִמְנָחה ְלִמְנָחה  ְוֵאָבִרים  ְלֵאָבִרים,  קוֶֹדֶמת  ּוְקֹטֶרת  ִלְקֹטֶרת, 
ְלָבִזיִכין,  ּומּוָסִפין  ְלמּוָסִפין,  ּוְנָסִכין  ִלְנָסִכין,  ַוֲחִבִּתין  ַלֲחִבִּתין, 
ָעֶליהָ  ְוָעַרְך  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָהַעְרָּבִים.  ֵּבין  ֶׁשל  ְלָתִמיד  קוְֹדִמין  ּוָבִזיִכין 

ַהְּׁשָלִמים, ֶחְלֵבי  ָעֶליָה  ְוִהְקִטיר  ָּכל 26ָהֹעָלה  ַהְׁשֵלם  ָעֶליָה   
ַהָּקְרָּבנוֹת ֻּכָּלם: 

22 Psalms 46:8
23 Psalms 84:13
24 Psalms 20:10
25  Malachi 3:4
26 Leviticus 6:5
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While reciting the following prayer one should focus ones eyes, or visualize in their mind,
the Divine Names in the column on the left that are formed as acronyms of the words of
the prayer on the right.  However one should only visualize the names on the left, but not
attempt to pronounce them:

 ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרהָאָּנא ְּבֹכַח ָאָּנא ְּבֹכַח 
ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נוָֹרא 

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

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

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל, ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו, יוֵֹדַע ַּתֲעלּומוֹת

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

say in an undertone

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד: 

, ַאָּתה ִצִּויָתנּו, ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְּבמוֲֹעדוֹ,ִרּבוֹן ָהעוָֹלִמיםִרּבוֹן ָהעוָֹלִמים
ּוְלִוִּיים  ַּבֲעבוָֹדָתם,  ֹּכֲהִנים  ְוִלְהיוֹת  ְּבְזַמָּנּה,  ַהְּקֹטֶרת  ּוְלַהְקִטיר 
ְּבדּוָכָנם, ְוִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲעָמָדם, ְוַעָּתה ַּבֲעוֹנוֵֹתינּו, ָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
ֵלִוי  ְולֹא  ַּבֲעבוָֹדתוֹ  ֹכֵהן  לֹא  ָלנּו  ְוֵאין  ְוַהְּקֹטֶרת,  ַהָּתִמיד  ּוֻבַּטל 

ָרֵאל ְּבַמֲעָמדוֹ: ָלֵכן ְיִהי ָרצוֹן ִמְּלָפֶניָך   ֱאֹלֵהינּוְייָ ְּבדּוָכנוֹ, ְולא ִיֹשְ  
ְּכִאּלּו ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ְלָפֶניָך  שְפתוֵֹתינּו  יַח  ֶׁשְּיֵהא ֹשִ ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו 
ַהְּקֹטֶרת  ְוִהְּקַטְרנּו   ַמֲעָמדוֹ,  ַעל  ְּבמוֲֹעדוֹ  ַהָּתִמיד  ָקְרַּבן  ִהְקַרְבנּו 

 ְוֶּנֱאַמר, זֹאת ַהּתוָֹרה27ִּבְזַמָּנו, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו: 
28ָלֹעָלה ַלִּמְנָחה, ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם ְוַלִּמּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:

27  Hosea 14:3
28  Leviticus 7:37
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Mishnah, Zevachim Chapter 5

ְמקוָֹמן ֶׁשל ְזָבִחים, ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפוֹן. ָּפרֵאיֶזהּוֵאיֶזהּו[א]    
ְוָׂשִעיר ֶׁשל יוֹם ַהִּכּפּוִרים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפוֹן, ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי ָׁשֵרת 
ַּבָּצפוֹן, ְוָדָמן ָטעּון ַהָּזָיה ַעל ֵּבין ַהַּבִּדים, ְוַעל ַהָּפֹרֶכת, ְוַעל ִמְזַּבח
ַהָּזָהב. ַמָּתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעָּכֶבת. ְׁשָיֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשוֵֹפְך ַעל ְיסוֹד 

ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבַח ַהִחיצוֹן, ִאם לֹא ָנַתן לֹא ִעֵּכב:

ָרִפים ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפוֹן, ְוִקּבּול ָּפִרים ָּפִרים [ב]  ִעיִרים ַהִּנֹשְ ָרִפים ּוֹשְ ַהִּנֹשְ  
ָּדָמן ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפוֹן, ְוָדָמן ָטעּון ַהָּזָיה ַעל ַהָּפֹרֶכת, ְוַעל ִמְזַּבח 
ַהָּזָהב. ַמָּתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעָּכֶבת, ְׁשָיֵרי ַהָּדם, ָהָיה ׁשוֵֹפְך ַעל ְיסוֹד
ָרִפין  ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבַח ַהִחיצוֹן, ִאם לֹא ָנַתן לֹא ִעֵּכב, ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִנֹשְ

ְּבֵבית ַהָּדֶׁשן:

ִעיֵרי ָראֵׁשי ַחָּטאוֹת ַחָּטאוֹת [ג]   ַהִּצּבּור ְוַהָּיִחיד, ֵאּלּו ֵהן ַחּטאוֹת ַהִּצּבּור: ֹשְ
ָׁשֵרת  ִּבְכִלי  ָּדָמן  ְוִקּבּול  ַּבָּצפוֹן,  ְׁשִחיָטָתן  מוֲֹעדוֹת,  ְוֶׁשל  ֳחָדִׁשים 
ַּבָּצפוֹן, ְוָדָמן ָטעּון ַאְרַּבע ַמָּתנוֹת ַעל ַאְרַּבע ְקָרנוֹת, ֵּכיַצד: ָעָלה 
ִמְזָרִחית  ִמְזָרִחית,  ְּדרוִֹמית  ְלֶקֶרן  לוֹ  ּוָבא  ַלּסוֵֹבב,  ּוָפָנה  ַבֶּכֶבׁש 
ְצפוִֹנית, ְצפוִֹנית ַמֲעָרִבית, ַמֲעָרִבית ְּדרוִמית. ְׁשָיֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשוֵֹפְך
ַעל ְיסוֹד ְּדרוִמי, ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהְּקָלִעים ְלִזְכֵרי ְכֻהָּנה ְּבָכל 

ַמֲאָכל, ְליוֹם ָוַלְיָלה ַעד ֲחצוֹת:

ִּבְכִלי ,ָהעוָֹלה ָהעוָֹלה [ד]  ָּדָמּה  ְוִקּבּול  ַּבָּצפוֹן,  ְׁשִחיָטָתּה  ָקָדִׁשים,  קֶדׁש   
ָטעּון ְׁשֵּתי ַמָּתנוֹת ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, ּוְטעּוָנה ֶהְפֵׁשט ָׁשֵרת ַּבָּצפוֹן, ְוָדָמּה 

ְוִנּתּוַח, ְוָכִליל ָלִאִּׁשים:
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 ַׁשְלֵמי ִצּבּור ַוֲאָׁשמוֹת, ֵאּלּו ֵהן ֲאָׁשמות: ֲאַׁשם ְּגֵזלוֹת, ֲאַׁשםִזְבֵחי ִזְבֵחי [ה] 
ְמִעילוֹת, ֲאַׁשם ִׁשְפָחה ֲחרּוָפה, ֲאַׁשם ָנִזיר, ֲאַׁשם ְמצוָֹרע, ָאָׁשם ָּתלּוי. 
ְׁשִחיָטָתן ַּבָּצפוֹן, ְוִקּבּול ָּדָמן ִּבְכִלי ָׁשֵרת ַּבָּצפוֹן, ְוָדָמן ָטעּון ְׁשֵּתי
ַמָּתנוֹת ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַהְּקָלִעים ְלִזְכֵרי ְכֻהָּנה, ְּבָכל 

ַמֲאָכל, ְליוֹם ָוַלְיָלה ַעד ֲחצוֹת:

 ְוֵאיל ָנִזיר, ָקָדִׁשים ַקִּלים, ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל ָמקוֹם ָּבֲעָזָרה,ַהּתוָֹדה ַהּתוָֹדה [ו] 
ְלָכל  ָהִעיר,  ְּבָכל  ְוֶנֱאָכִלין  ַאְרַּבע,  ֶׁשֵהן  ַמָּתנוֹת  ְׁשֵּתי  ָטעּון  ְוָדָמן 
ַּכּיוֵֹצא  ֵמֶהם  ַהּמּוָרם  ֲחצוֹת:  ַעד  ָוַלְיָלה  ְליוֹם  ַמֲאָכל,  ְּבָכל  ָאָדם, 
ָבֶהם, ֶאָּלא ֶׁשַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלּכֲהִנים ִלְנֵׁשיֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם:

, ָקָדִׁשים ַקִּלים, ְׁשחיָטָתן ְּבָכל ָמקוֹם ָּבֲעָזָרה, ְוָדָמן ָטעּון ְׁשָלִמיםְׁשָלִמים[ז] 
ְּבָכל  ָאָדם,  ְלָכל  ָהִעיר,  ְּבָכל  ְוֶנֱאָכִלין  ַאְרַּבע,  ֶׁשֵהן  ַמָּתנוֹת  ְׁשֵּתי 
ַמֲאָכל, ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד. ַהּמּוָרם ֵמֶהם, ַּכּיוֵֹצא ָבֶהם, ֶאָּלא,

ֶׁשַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלּכֲהִנים ִלְנֵׁשיֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּוְלַעְבֵדיֶהם:

ר ְוַהֶּפַסח, ָקָדִׁשים ַקִּלים ְׁשִחיָטָתן ְּבָכל ָמקוֹם ַהְּבכוֹרַהְּבכוֹר[ח]   ְוַהַּמֲעֹשֵ  
ָּבֲעָזָרה, ְוָדָמן ָטעּון ַמָּתָנה ֶאָחת, ּוִבְלָבד ֶׁשִּיֵּתן ְּכֶנֶגד ַהְיסוֹד. ִׁשָּנה
ְוֶנֱאָכִלין  ָאָדם,  ְלָכל  ר  ְוַהַּמֲעֹשֵ ַלֹּכֲהִנים,  ֶנֱאָכל  ַהְּבכוֹר  ַבֲאִכיָלָתן, 
ְּבָכל ָהִעיר, ְּבָכל ַמֲאָכל, ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד. ַהֶּפַסח ֵאינוֹ ֶנֱאָכל 
ֶאָּלא ַבַּלְיָלה, ְוֵאינוֹ ֶנֱאָכל ֶאָּלא ַעד ֲחצוֹת, ְוֵאינוֹ ֶנֱאָכל ֶאָּלא ִלְמנּוָיו, 

ְוֵאינוֹ ֶנֱאָכל ֶאָּלא ָצִלי:
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✶  בריתא - שלוש עשרה מדות   ✶
The Thirteen Principles of Interpretation

Introduction to Sifra

ִיְׁשָמֵעאל ִיְׁשָמֵעאלַרִּבי  ִנְדֶרֶׁשת:ַרִּבי  ַהּתוָֹרה  ִמּדוֹת  ֶעֹשֵרה  ִּבְׁשלׁש  אוֵֹמר,   
[ב] ִמַּקל ָוחֶמר.[א]   [ג]  ּוִמְּגֵזָרה ָׁשָוה.   ִמִּבְנַין ָאב ִמָּכתּוב ֶאָחד, ּוִמִּבְנַין  

ְּכָלל ּוְפָרט  [ו]  ּוִמְּפָרט ּוְכָלל. [ה] ִמְּכָלל ּוְפָרט. [ד]  ָאב ִמְּׁשֵני ְכתּוִבים. 
ִמְּכָלל ֶׁשהּוא ָצִריְך ִלְפָרט, [ז]  ּוְכָלל, ִאי ַאָּתה ָדן ֶאָּלא ְּכֵעין ַהְּפָרט. 

ִלְכָלל. ָצִריְך  ֶׁשהּוא  [ח] ּוִמְּפָרט  ִמן  ְוָיָצא  ִּבְכָלל  ֶׁשָהָיה  ָּדָבר  ָּכל 
ָיָצא, ֶאָּלא ְלַלֵּמד ַעל ַהְּכָלל  ַהְּכָלל ְלַלֵּמד, לֹא ְלַלֵּמד ַעל ַעְצמוֹ 

ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל, ְוָיָצא ִלְטעוֹן ַטַען ֶאָחד ֶׁשהּוא [ט]  ֻּכּלוֹ ָיָצא.
[י] ְכִעְנָינוֹ, ָיָצא ְלָהֵקל ְולֹא ְלַהֲחִמיר. ָּכל ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל ְוָיָצא 

[יא] ִלְטעוֹן ַטַען ַאֵחר ֶׁשּלֹא ְכִעְנָינוֹ, ָיָצא ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר.  ָּכל ָּדָבר 
ְלַהֲחִזירוֹ ָיכוֹל  ַאָּתה  ִאי  ָחָדׁש,  ַּבָּדָבר  ִלּדוֹן  ְוָיָצא  ִּבְכָלל  ֶׁשָהָיה 

ְּבֵפרּוׁש.  ִלְכָללוֹ  ַהָּכתּוב  ֶׁשַּיֲחִזיֶרּנּו  ַעד  [יב]  ִלְכָללוֹ,  ַהָּלֵמד   ָּדָבר 
ְוֵכן ְׁשֵני ְכתּוִבים ַהַּמְכִחיִׁשים ֶזה ֶאת  [יג] ֵמִעְנָינוֹ, ְוָדָבר ַהָּלֵמד ִמּסוֹפוֹ. 

ֶזה, ַעד ֶׁשָּיבֹא ַהָּכתּוב ַהְּׁשִליִׁשי ְוַיְכִריַע ֵּביֵניֶהם:

ָרצוֹן  ָרצוֹן ְיִהי  ְייָ ְיִהי  ִמְּלָפֶניָך,  ֵּבית   ֶׁשִּיָּבֶנה  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
:ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתוָֹרֶתָך ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו,
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★  קדיש דרבנן  ★
The Rabbis' Kaddish

In the presence of a minyan, a mourner recites the Rabbis'  Kaddish, as follows. In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

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

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

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

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

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

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

ְוִאְמרּו ָאֵמן:

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