
Upon Arising in the Morning  

 

ָך. ְַֽרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה, ַרָּבה ֱאמּוָנֶתֶֽ ֶלְך ַחי ְוַקָּים, ֶׁשֶהֱחַזֶֽ יָך, ֶמֶֽ  מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶנֶֽ

 

ִים            Upon Washing One's Hands   ְנִטיַלת ָיָדָֽ

 

ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר  ינּו ֶמֶֽ ֶֽ ִים.ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה  נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדֶֽ נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֶֽ ִקְּדָׁשֶֽ  

 

                Morning Service for Ohev Shalom            

  The Morning Blessings   ִּבְרכֹות ַהשחר               

 

for understanding. 

ְכוִ  ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָנַתן ַלֶּׂשֶֽ ינּו ֶמֶֽ ֶֽ ְיָלה.ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה  ין ָלֶֽ ין יֹום ּוב  י ִביָנה ְלַהְבִחין ּב   

                                        for being part of the Jewish people. 

ִני ֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשָעַׂשֶֽ ינּו ֶמֶֽ ֶֽ ל.  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה  ִיְׂשָרא   

                               for our freedom. 

ִני ּבן/ַּבת חֹוִרין. ָּברּוְך ַאָּתה ְייָ  ֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשָעַׂשֶֽ ינּו ֶמֶֽ ֶֽ ֱאֹלה   

                                          for being created in G-d's image. 

ִני ְּבַצלמֹו. ֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָעַׂשֶֽ ינּו ֶמֶֽ ֶֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלה 

                                            for the gift of sight. 

ַח ִעְוִרים. ֶֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ּפֹוק  ינּו ֶמֶֽ ֶֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 

                                         for being adequately clothed. 

ֶלְך ָהעֹוָלם, ַמְלִּביׁש ֲעֻרִּמים. ינּו ֶמֶֽ ֶֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 



                                          for freeing those held captime. 

ֶלְך ָהעֹוָלם, ַמִּתיר ֲאסּוִרים. ינּו ֶמֶֽ ֶֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 

                                           for our ability to stand tall.  

ף ְּכפּוִפים. ֶלְך ָהעֹוָלם, זֹוק  ינּו ֶמֶֽ ֶֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 

                            for the secutity of dry land. 

ִים. ֶרץ ַעל ַהָּמֶֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, רֹוַקע ָהָאֶֽ ינּו ֶמֶֽ ֶֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 

                                  for providing for all our my needs.  

ָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי. ֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשָעֶֽ ינּו ֶמֶֽ ֶֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 

                                       for our physical mobility. 

ֶבר. י ָגֶֽ ִכין ִמְצֲעד  ֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמ  ינּו ֶמֶֽ ֶֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 

                              for Israel's strength 

ל ִּבגְ  ֶלְך ָהעֹוָלם, אֹוז ר ִיְׂשָרא  ינּו ֶמֶֽ ֶֽ בּוָרה.ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה   

                         for Israel's glory. 

ל ְּבִתְפָאָרה. ר ִיְׂשָרא  ֶלְך ָהעֹוָלם, עֹוט  ינּו ֶמֶֽ ֶֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 

                                         for renewing our strength.  

ן ַלָּיע   ֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּנֹות  ינּו ֶמֶֽ ֶֽ ַח.ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה  ף ּכ ֶֽ  

for awakening to a new day. 

ַעְפַעָּפי. יָני ּוְתנּוָמה מ  ע  ָנה מ  ֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַּמֲעִביר ׁש  ינּו ֶמֶֽ ֶֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 

 

 

Torah Blessingברכות התורה    

נּו ַלֲעסֹוק  נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֶֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֶֽ ינּו ֶמֶֽ ֶֽ י תֹוָרה.ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה  ְּבִדְבר   

 



ינּו  ֶֽ ְחנּו ְוֶצֱאָצא  ל, ְוִנְהֶיה ֲאַנֶֽ ית ִיְׂשָרא  ינּו ּוְבִפי ַעְּמָך ּב  י תֹוָרְתָך ְּבִפֶֽ ינּו ֶאת ִּדְבר  ֶֽ ְוַהֲעֶרב ָנא ְיָי ֱאֹלה 

ָך ִלְׁשָמּה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהְמַלּמ   י תֹוָרֶתֶֽ ָך ְולֹוְמד  י ְׁשֶמֶֽ נּו יֹוְדע  ל ֻּכָּלֶֽ ית ִיְׂשָרא  י ַעְּמָך ּב  ד ְוֶצֱאָצא 

ל.  ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרא 

 

נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ָּברּוְך  ַתן ָלֶֽ נּו ִמָּכל ָהַעִּמים, ְוָנֶֽ ַחר ָּבֶֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבֶֽ ינּו ֶמֶֽ ֶֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 

ן ַהּתֹוָרה.  ַאָּתה ְיָי, נֹות 

 

ַָּֽך. ִיָּׂשא ְיָי ָּפנָ  יָך ִויֻחֶּנֶֽ ֶלֶֽ ר ְיָי ָּפָניו א  ָך. ָיא  ם ְלָך ָׁשלֹום.ְיָבֶרְכְך ְיָי ְוִיְׁשְמֶרֶֽ יָך ְוָיׂש  ֶלֶֽ יו א   

 

 

  Kaddish D'Rabananקדיש דרבנן

                                       (a Mourner's Kaddish) 

יכֹון  ּה ְּבַחּי יכֹון ּוְביֹומ  ּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּות  ּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּות  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשמ 

ית יִ  ן.ּוְבַחּי י ְדָכל ּב  ל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאמ    ְׂשָרא 

 

י ָעְלַמָּיא. ּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמ  א ְׁשמ   ְיה 

 

ּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך  א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשמ  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּׂש 

ָּלא ִמן ָּכל  ֶֽ ן.ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְואִ הּוא, ְלע  ְמרּו ָאמ   

 

יהֹון, ְוַעל ָּכל ָמאן ְּדָעְסִקין  י ַתְלִמיד  יהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיד  ל ְוַעל ַרָּבָנן, ְוַעל ַּתְלִמיד  ַעל ִיְׂשָרא 

ין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר.ְּבאֹוַרְיָתא, ִּדי ְבַאְתָר  א ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא, ִחָּנא ְוִחְסָּדא  א ָהד  ְיה 

י, ּוֻפְרָקָנא, ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא )ְוַאְרָעא(, ְוִאְמרּו  ְוַרֲחִמין, ְוַחִּיין ֲאִריִכין, ּוְמזֹונ י ְרִויח 

ן.  ָאמ 

 



ל, ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא  ֶֽ א ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, ְוַחִּיים )טֹוִבים( ָעל  ן. ְיה  ְוִאְמרּו ָאמ   

 

ן ל, ְוִאְמרּו ָאמ  ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא  ֶֽ ֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא )ְּבַרֲחָמיו( ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעל   ע 

 

 

Psalm 30 

 

ִית ְלָדִוד.   ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחנַֻּכת ַהַּבֶֽ

 

I will extol You O Lord,for you have raised me  up, 

And have not allowed my enemies to rejoice over me.  

 

O Lord, my G-d, 

I cried to You and you have healed me: 

 

O Lord, You save me from the peril of death, 

You keep me alive and I am grateful.  

 

Sing praises to the Lord  you faithful ones, 

And give thanks to G-d's holy name. 

 

For while G-d's anger is but for a moment,  



G-d's favor is for a lifetime; 

Weeping may tarry for the night,  

But joy comes in the morning.  

 

I have said in  my security 

I shall never be disturbed.  

 

O Lord, You have set up for me  mountains of strength; 

But when You turn away from me, I am frightened.  

 

To You, O Lord did I call  

And to You I made supplication.  

 

What profit is there in my death, 

In my going  down to the grave? 

Can the dust praise You? Can it declare Your truth?  

 

Hear, O Lord and be gracious to me: 

Adonai, be my helper, 

 

Then You turn my mourning into dancing 

You changed my sackcloth with robes of joy. 



 

So that my soul might continually sing praise to You and not be  

silent; 

Adonai, I will give thanks to you forever.  

. 

ָּך.ְלַמֶֽ   ם, ְיָי ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדֶֽ   ַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְול א ִיּד 

 

 

 קדיש יתום

יכֹון  ּה ְּבַחּי יכֹון ּוְביֹומ  ּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּות  ּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּות  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשמ 

ל ית ִיְׂשָרא  ן., ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ּוְבַחּי י ְדָכל ּב    ְוִאְמרּו ָאמ 

 

י ָעְלַמָּיא. ּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמ  א ְׁשמ   ְיה 

 

ּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך  א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשמ  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּׂש 

ָּלא ִמן ָּכל ֶֽ   הּוא, ְלע 

ן.ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֶ   ֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאמ   

 

א ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, ְוַחִּיים  ן.  ְיה  ל, ְוִאְמרּו ָאמ  ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא  ֶֽ ָעל   

 

ן. ל, ְוִאְמרּו ָאמ  ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא  ֶֽ ֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעל   ע 

 

 

ָּברּוְך הּוא,    ם,ְוָהָיה ָהעֹולָ  ָּברּוְך ֶׁשָאַמר  



אִׁשית,  ֶׂשה ְבר  ר ְועֹוֶׂשה,               ָּברּוְך ע  ָּברּוְך אֹומ   

ֶרץ,                   ָּברּוְך ּגֹוז ר ּוְמַקּי ם,  ם ַעל ָהָאֶֽ ָּברּוְך ְמַרח   

ם ַעל ַהְּבִרּיֹות,  ָאיו,         ָּברּוְך ְמַרח  ם ָׂשָכר טֹוב ִליר  ָּברּוְך ְמַׁשּל   

ָּברּוְך ּפֹוֶדה ּוַמִּציל, ָּברּוְך ְׁשמֹו.        ַצח,ָּברּוְך ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנֶֽ    

 

ָאר   ל ָהָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמֻהָּלל ְּבִפי ַעּמֹו, ְמֻׁשָּבח ּוְמפ  ֶלְך ָהעֹוָלם, ָהא  ינּו ֶמֶֽ ֶֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה 

ינּו ִּבְׁשָבחֹות ּוִבזְ  ֶֽ י ָדִוד ַעְבֶּדָך. ְנַהֶּלְלָך ְיָי ֱאֹלה  ִמירֹות, ּוְנַגֶּדְלָך ִּבְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו, ּוְבִׁשיר 

ֶלְך ְמֻׁשָּבח  י ָהעֹוָלִמים, ֶמֶֽ ינּו, ָיִחיד, ח  ֶֽ נּו ֱאֹלה  ֶֽ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ְוַנְזִּכיר ִׁשְמָך, ְוַנְמִליְכָך, ַמְלּכ  ּוְנַׁשּב 

ֶלְך ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות. י ַעד ְׁשמֹו ַהָּגדֹול. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֶמֶֽ ָאר ֲעד      ּוְמפ 

 

 

ָך, עֹוד  ַאְׁשֵרי יֶתֶֽ י ב  ָלה.יֹוְׁשב  ּוָך ֶּסֶֽ ְיַהְללֶֽ  

י ָהָעם ֶׁשְיָי ֱאֹלָהיו.  ָכה ּלֹו, ַאְׁשר  י ָהָעם ֶׁשָּכֶֽ ַאְׁשר   

ְּתִהָּלה ְלָדִוד,   

 

ֶלְך, ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד.א    רֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶֽ  

ָּך, ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד.ּבְ   ָכל יֹום ֲאָבְרֶכֶֽ  

 

ד, ּגָ   ֶקר.דֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמא  ֶֽ ין ח  ְוִלְגֻדָּלתֹו א   

ידּו.ּד  יָך ַיִּגֶֽ ֶתֶֽ יָך, ּוְגבּור  ֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשֶֽ  

 

יָחה.ה    יָך ָאִׂשֶֽ ֶתֶֽ י ִנְפְלא  ָך, ְוִדְבר  ַדר ְּכבֹוד הֹוֶדֶֽ  

ָּנה.וֶ   רּו, ּוְגֻדָּלְתָך ֲאַסְּפֶרֶֽ ֶֽ יָך י אמ  ֱעזּוז נֹוְראֹוֶתֶֽ  

 



יעּו, ְוִצְדָקְתָך ֶזָֽ   נּו.ֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּבֶֽ ֶֽ ְיַרּנ   

ֶסד.חַ   ִים ּוְגָדל ָחֶֽ ֶרְך ַאַּפֶֽ ּנּון ְוַרחּום ְיָי, ֶאֶֽ  

 

ל, ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו.ט  ֹוב ְיָי ַלּכ   

ּוָכה.י  יָך ְיָבְרכֶֽ יָך, ַוֲחִסיֶדֶֽ ּוָך ְיָי ָּכל ַמֲעֶׂשֶֽ ֹודֶֽ  

 

רּו.ּכְ   ֶֽ רּו, ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּב  ֶֽ בֹוד ַמְלכּוְתָך י אמ   

תָ לְ   יַע ִלְבנ י ָהָאָדם ְּגבּור  יו, ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו.הֹוִדֶֽ  

 

ר.מַ   ר ָוד  ְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים, ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּד   

ף ְלָכל ַהְּכפּוִפים.ס  ְפִלים, ְוזֹוק  ְך ְיָי ְלָכל ַהּנ  ֹומ   

  

ן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו.ֵעָֽ  רּו, ְוַאָּתה נֹות  ֶֽ יָך ְיַׂשּב  ֶלֶֽ ל א  ינ י כ   

יעַ ּפ ָך, ּוַמְׂשִּבֶֽ ַח ֶאת ָיֶדֶֽ ֶֽ   ְלָכל ַחי ָרצֹון.ֹות 

 

ִּדיק ְיָי ְּבָכל ְּדָרָכיו, ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעָׂשיו.צַ    

הּו ֶבֱאֶמת.קָ   ל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאֶֽ ְרָאיו, ְלכ  רֹוב ְיָי ְלָכל ק   

 

ם.ְר   ָאיו ַיֲעֶׂשה, ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִשיע  צֹון ְיר   

ת ָּכל ׁש  ֲהָביו, ְוא  ר ְיָי ֶאת ָּכל א  ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד.ֹומ   

 

ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.ְּת   ְך ָּכל ָּבָׂשר ׁש  ִהַּלת ְיָי ְיַדֶּבר ִּפי, ִויָבר   

ַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ַהְללּוָיּה.וַ   ְך ָיּה, מ  ְחנּו ְנָבר  ֲאַנֶֽ  



 

ֶרץ. ִּכי ְלָך ָנֶאה, ְיָי  ִיְׁשַּתַּבח ִים ּוָבָאֶֽ ֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמֶֽ ל ַהֶּמֶֽ נּו, ָהא  ֶֽ ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלּכ 

ַצח, ְּגֻדָּלה ּוְגבּו ז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנֶֽ ל ְוִזְמָרה, ע  ינּו, ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהּל  ֶֽ י ֲאבֹות  ינּו ו אֹלה  ֶֽ ָרה, ְּתִהָּלה ֱאֹלה 

ֶרת, ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות.  ֶלְך  ְּבָרכֹותְוִתְפֶאֶֽ ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֵאל ֶמָֽ

ֶלְך, ֵאל, ֵחי  דֹון ַהִּנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמָֽ ָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות, א 

 ָהעֹוָלִמים.

 

ץ "ש the prayer leader  

ּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרע יכֹון ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשמ  ּה ְּבַחּי יכֹון ּוְביֹומ  ּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּות  ּות 

ן. ל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאמ  ית ִיְׂשָרא    ּוְבַחּי י ְדָכל ּב 

 

י ָעְלַמָּיא. ּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמ  א ְׁשמ   ְיה 

 

א ְוִיְתַהָּדר  ּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּׂש  ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשמ 

ָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ּבְ  ֶֽ ן.הּוא, ְלע  ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאמ   

 

ָּבְרכּו ֶאת ְיָי ַהְמֹבָרְך.ץ "ש  

ָּברּוְך ְיָי ַהְּמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד.ץ "קהל וש  

 

ל.ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, אֱ  א ֶאת ַהּכ  ֶׂשה ָׁשלֹום ּובֹור  ֶשְך, ע  א ח ֶֽ ר אֹור ּובֹור  ֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוצ  ינּו ֶמֶֽ ֶֽ ֹלה   

 

ֶרץ אִׁשית. ָמה  ַהֵּמִאיר ָלָאָֽ ה ְבר  ׁש ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעׂש  יָה ְּבַרֲחִמים, ּוְבטּובֹו ְמַחּד  ְוַלָּדִרים ָעֶלֶֽ

ֶרץ קִ  יָת, ָמְלָאה ָהָאֶֽ יָך ְיָי, ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשֶֽ ָאז, ַרּבּו ַמֲעֶׂשֶֽ ֶלְך ַהְמרֹוָמם ְלַבּדֹו מ  ַָֽך. ַהֶּמֶֽ ְנָיֶנֶֽ

ינּו, ֲאדֹון  ֶֽ ם ָעל  יָך ָהַרִּבים ַרח  י עֹוָלם, ְּבַרֲחֶמֶֽ א ִמימֹות עֹוָלם. ֱאֹלה  ָאר ְוַהִּמְתַנּׂש  ַהְמֻׁשָּבח ְוַהְמפ 

ִכין ּוָפַעל ָזהֳ  ָעה, ה  ל ָּברּוְך ְּגדֹול ּד  נּו. א  ֶֽ נּו ִמְׂשָּגב ַּבֲעד  ֶֽ ן ִיְׁשע  נּו, ָמג  ֶֽ נּו צּור ִמְׂשַּגּב  ֶֽ י ַחָּמה, טֹוב ֻעּז  ר 

י ַׁשַּדי, ָּתִמיד ְמַסְּפִרים  ָיַצר ָּכבֹוד ִלְׁשמֹו, ְמאֹורֹות ָנַתן ְסִביבֹות ֻעּזֹו, ִּפּנֹות ְצָבָאיו ְקדֹוִׁשים רֹוְממ 



ל ּוְקֻדָּׁשתֹו.  יָת ְּכבֹוד א  ֹוֵרי אֹור ֶׁשָעִׂשָֽ יָך, ְוַעל ְמאָֽ ַבח ַמע ֵׁשה ָיֶדָֽ ינּו ַעל ֶׁשָֽ ִּתְתָּבַרְך ְיָי ֱאֹלֵהָֽ

ָלה. ּוָך ֶּסָֽ רָֽ  ְיָפא 

 

נּוִּתְתָּבַר  ר ְמָׁשְרִתים,  ְך צּוֵרָֽ נּו, יֹוצ  ֶֽ א ְקדֹוִׁשים, ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלּכ  נּו ּבֹור  ֶֽ ֲאל  נּו ְוג  ֶֽ ַמְלּכ 

י ֱאֹל ַחד ְּבקֹול, ִּדְבר  ִהים ַחִּיים ַוֲאֶׁשר ְמָׁשְרָתיו ֻּכָּלם עֹוְמִדים ְּברּום עֹוָלם, ּוַמְׁשִמיִעים ְּבִיְרָאה ַיֶֽ

ֶלְך עֹוָלם. ֻּכָּלם ֲאהּוִבים, ֻּכָּלם ְּברּוִרים  יָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון ּוֶמֶֽ ִׂשים ְּבא  , ֻּכָּלם ִּגּבֹוִרים, ְוֻכָּלם ע 

ְוֻכָּלם ּפֹוְתִחים ֶאת ִּפיֶהם ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ְּבִׁשיָרה ּוְבִזְמָרה, ּוְמָבְרִכים ּוְמַׁשְּבִחים,  קֹוָנם.

ִרים ּוַמע ִריִצים, ּוַמְקִּדיִׁשים ּוַמְמִליִכים:  ּוְמָפא 

 

ֶלְך ַהָּגדֹול, ַהִּגּבֹו ל, ַהֶּמֶֽ ם ָהא  ל ַמְלכּות ֶאת ׁש  יֶהם ע  ר ְוַהּנֹוָרא, ָקדֹוׁש הּוא. ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים ֲעל 

ִים ֶזה ִמֶּזה, ְונֹוְתִנים ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה, ְלהַ  ּוַח, ְּבָׂשָפה ְברּוָרה ָׁשַמֶֽ ַחת רֶֽ ְקִּדיׁש ְליֹוְצָרם ְּבַנֶֽ

 ּוִבְנִעיָמה, ְקֻדָּׁשה ֻּכָּלם ְּכֶאָחד עֹוִנים ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה:

 

ֶרץ ְּכבֹודֹו.ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ְיָי  ְצָבאֹות, ְמלֹא ָכל ָהָאָֽ  

 

ַעׁש ָּגדֹול ִמְתַנְּׂשִאים ְלֻעַּמת ְׂשָרִפים, ְלֻעָּמָתם ְמַׁשְּבִחים ְואֹוְמִרים: ֶדׁש ְּבַרֶֽ  ְוָהאֹוַפִּנים ְוַחּיֹות ַהּק ֶֽ

 

 ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיָי ִמְּמקֹומֹו.

 

נּו, יעּו, ִּכי הּוא ְלַבּדֹו  ְלֵאל ָּברּוְך ְנִעימֹות ִיֵּתָֽ רּו ְוִתְׁשָּבחֹות ַיְׁשִמֶֽ ֶֽ ל ַחי ְוַקָּים ְזִמרֹות י אמ  ֶלְך א  ְלֶמֶֽ

 ֶֽ ַעל ִמְלָחמֹות, זֹור  ֶׂשה ֲחָדׁשֹות, ַּבֶֽ ל ְּגבּורֹות, ע  א ְרפּואֹות, ּפֹוע  יַח ְיׁשּועֹות, ּבֹור  ַע ְצָדקֹות, ַמְצִמֶֽ

ׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעׂש   אִׁשית. ָּכָאמּור, נֹוָרא ְתִהּלֹות, ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות, ַהְמַחּד  ה ְבר 

ִלים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ה אֹוִרים ְּגד  ׂש  נּו ְמֵהָרה . ְלע  אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר, ְוִנְזֶּכה ֻכָּלָֽ

 ְלאֹורֹו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות.

 

 



 

 

ָבה ַרָּבה  ַאה 

With abounding love you have loved us Adonai our G-d,  

with exceeding compassion You revealed Your mercy until us.   

 

O our Father, for the sake of our ancestors who trusted inYou  

and whom You taught the laws of life, be also gracious unto us  

  

Teach us, have mercy upon us and imbue us with the will 

to    understand, to discern to hearken and to learn,  

 

to teach and to obey to practice and to fulfill in love all 

the         teachings of your Torah. 

 

Deepen our insight into Your Torah  

and make our hearts cleave to Your Mitzvot.  

 

Grant us singleness of purpose to love and revere Your name  

so that we may never suffer humiliation.  

 

Because, we have faith in Your holy, great and revered name, 

may we rejoice in Your saving power.  



 

Gather our people in peace, O Lord, 

from the four corners of the earth; 

and lead us, in dignity, t our holy land, 

O G-d of  great deliverance.  

 

For You  have called us from among the peoples, 

and have  drawn us near unto You,  

that we may serve You and praise You in truth,  

proclaiming Your Unity in love.  

 

Praised are You, O Lord,  

who lovingly chose Your people Israel for your service.  

 

ָבה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהּבֹוֵחר  ָלה ֶּבֱאֶמת, ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַיֶחְדָך ְּבַאה  נּו ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָֽ ְוֵקַרְבָּתָֽ

ָבה.  ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבַאה 

 

ינּו, ְייָ  ל, ְייָ ׀ ִיְׂשָרא   ְׁשַמע ֶֽ .׀ ֶאָחד ׀ ֱאֹלה   

ם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ָּברּוְך ׁש 

 

ת ְייָ  ְוָאַהְבּתָ  יָך, ְּבָכל א  ֶּלה,  ׀ ֱאֹלֶהֶֽ ֶֽ ָך. ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהא  ֶדֶֽ ׀ ְלָבְבָך, ּוְבָכל ַנְפְׁשָך, ּוְבָכל ְמא 

ִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום, ַעל ֲאֶׁשר ָך. ְוִׁשַּנְנָּתם לְ  ׀ ָאנ  ָך, ּוְבֶלְכְּתָך ׀ ְלָבֶבֶֽ יֶתֶֽ יָך, ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך ְּבב  ָבֶנֶֽ

ָך. ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ֶרְך, ּוְבָׁשְכְּבָך, ּוְבקּוֶמֶֽ ין ַבֶּדֶֽ ת ּב  ָטפ  ָך, ְוָהיּו ְלט  יָך. ּוְכַתְבָּתם  ׀ ַעל ָיֶדֶֽ יֶנֶֽ ׀ ַעל  ׀ ע 

יָך. ָך ּוִבְׁשָעֶרֶֽ יֶתֶֽ  ְמזֻזֹות ּב 



 

עַ  ִכי ְמַצֶּוה , ֲאֶׁשרִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמָֽ ׀  ׀ ֶאְתֶכם ַהּיֹום, ְלַאֲהָבה ֶאת ְייָ  ׀ ָאנ 

יֶכם ּוְלָעְבדֹו, ְּבָכל ׀ ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש,  ׀ ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם. ְוָנַתִּתי ְמַטר ֱאֹלה 

ָך. ְוָנַתִּתי ְׁשָך ְוִיְצָהֶרֶֽ ַָֽך ְוִתיר  ֶׂשב ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנֶֽ ֶֽ ְעָּת. ִהָּׁשְמרּו ׀ ְּבָׂשְדָך ִלבְ  ׀ ע  ָך, ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבֶֽ ֶהְמֶּתֶֽ

ִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם. ְוָחָרה ׀ ֱאֹלִהים  ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם, ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם  ׀ ַאף ְיָי  ׀ ֲאח 

ן ֶאת ְיבּוָלּה, ַוֲאַבדְ  ָּבֶכם, ְוָעַצר ִים ְול א ִיְהֶיה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה ל א ִתּת  ָרה  ֶּתם ׀ ֶאת ַהָּׁשַמֶֽ ׀ ְמה 

ָבה ֶרץ ַהּט  ַעל ָהָאֶֽ ן ָלֶכם. ְוַׂשְמֶּתם ׀ ֲאֶׁשר מ  ת  ֶּלה ַעל ׀ ֶאת ְּדָבַרי ׀ ְיָי נ  ֶֽ ׀ ְלַבְבֶכם ְוַעל  ׀ א 

ָתם ְלאֹות ַנְפְׁשֶכם, ּוְקַׁשְרֶּתם ין  ׀ א  ת ּב  ינ יֶכם. ְוִלַּמְדֶּתם  ׀ ַעל ֶיְדֶכם, ְוָהיּו ְלטֹוָטפ  ָתם  ׀ ע  ׀  ׀ א 

ר  ָך. ּוְכַתְבָּתם ֶאת ְּבנ יֶכם ְלַדּב  ֶרְך, ּוְבָׁשְכְּבָך, ּוְבקּוֶמֶֽ ָך, ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶֽ יֶתֶֽ ׀ ַעל  ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך ְּבב 

ַען  יָך. ְלַמֶֽ ָך ּוִבְׁשָעֶרֶֽ יֶתֶֽ י ְבנ יֶכם ׀ ִיְרּבּו ְמזּוזֹות ּב  יֶכם ִוימ  ׀ ְיָי  ׀ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ׀ ַעל ָהֲאָדָמה ׀ ְימ 

ִים  י ַהָּׁשַמֶֽ ת ָלֶהם, ִּכימ  יֶכם ָלת  ת  ֶרץ.׀ עַ  ַלֲאב  ל ָהָאֶֽ  

 

אֶמר ָֹֽ ר ׀ ְייָ  ַוּי ר. ַּדּב  אמ  ֶׁשה ּל  ֶהם, ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל  ׀ ֶאל ְּבנ י ׀ ֶאל מ  ל ְוָאַמְרָּת ֲאל  ׀ ִיְׂשָרא 

ָתם, ְוָנְתנּו ר  יֶהם ְלד  י ִבְגד  ֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת, ּוְרִאיֶתם ַּכְנפ  ֶֽ ׀  ׀ ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתכ 

תֹו ּוְזַכְרֶּתם ּורּו ׀ ְיָי, ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות׀  א  ָתם, ְול א ָתתֶֽ י ׀ א  י ְלַבְבֶכם ְוַאֲחר  ׀  ׀ ַאֲחר 

ִנים ינ יֶכם, ֲאֶׁשר ַאֶּתם ז  ַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ע  יֶהם. ְלַמֶֽ ִׁשים  ׀ ַאֲחר  ׀ ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי, ִוְהִייֶתם ְקד 

יֶכם. ֲאִני ְייָ  אֹלה  אתִ  ל  ֶֽ יֶכם, ֲאֶׁשר הֹוצ  אֹלִהים,  ׀ ֶאְתֶכם  י׀ ֱאֹלה  ִים, ִלְהיֹות ָלֶכם ל  ֶרץ ִמְצַרֶֽ ֶאֶֽ ׀ מ 

יֶכם. ׀ ְייָ  ֲאִני   ׀ ֱאֹלה 

 

ְוָנכֹון ְוַקָּים, ְוָיָׁשר ְוֶנֱאָמן, ְוָאהּוב ְוָחִביב, ְוֶנְחָמד ְוָנִעים, ְונֹוָרא ְוַאִּדיר, ּוְמֻתָּקן  ,ֱאֶמת ְוַיִּציב

ן ּוְמֻקָּבל, ְוטֹוב ְוָיֶפה ַהָּדָבר ַהֶּזה  ב, ָמג  נּו, צּור ַיֲעק  ֶֽ י עֹוָלם ַמְלּכ  ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת ֱאֹלה  ֶֽ ָעל 

ֶמת. ּוְדָבָריו  ר הּוא ַקָּים, ּוְׁשמֹו ַקָּים, ְוִכְסאֹו ָנכֹון, ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקָּיֶֽ ר ָוד  נּו, ְלד  ֶֽ ִיְׁשע 

י עֹוָלִמים. עַ  ינּו ְוַעל ָחִיים ְוַקָּיִמים, ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד ּוְלעֹוְלמ  ֶֽ ינּו, ַעל ָּבנ  ֶֽ ינּו ְוָעל  ֶֽ ל ֲאבֹות 

יָך. ל ֲעָבֶדֶֽ ַַֽרע ִיְׂשָרא  ינּו, ְוַעל ָּכל ּדֹורֹות ֶזֶֽ ֶֽ   ּדֹורֹות 

 

ר.  ק ְול א ַיֲעב  ַעל ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל ָהַאֲחרֹוִנים, ָּדָבר טֹוב ְוַקָּים ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ח 

 ֶֽ י ֲאבֹות  ינּו ו אֹלה  ֶֽ ינּו,  ינּו,ֱאֶמת ָׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱאֹלה  ֶֽ ל ֲאבֹות  א  נּו ּג  ֶֽ ֲאל  ינּו, ּג  ֶֽ ֶלְך ֲאבֹות  נּו ֶמֶֽ ֶֽ ַמְלּכ 

ָך. ין ֱאֹלִהים זּוָלֶתֶֽ ָך, א  עֹוָלם ְׁשֶמֶֽ נּו מ  ֶֽ נּו ּוַמִּציל  ֶֽ ינּו, ּפֹוד  ֶֽ נּו צּור ְיׁשּוָעת  ֶֽ  יֹוְצר 

 



ינּו בֹוֵתָֽ יֶהם ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. ְּברּום עֹו ֶעְזַרת א  יַע ִלְבנ יֶהם ַאֲחר  ן ּומֹוִׁשֶֽ עֹוָלם, ָמג  ָלם ַאָּתה הּוא מ 

יָך, ְותֹוָרְתָך ּוְדָבְרָך  י ִאיׁש ֶׁשִּיְׁשַמע ְלִמְצֹוֶתֶֽ ֶרץ. ַאְׁשר  י ָאֶֽ יָך ְוִצְדָקְתָך ַעד ַאְפס  ָך, ּוִמְׁשָּפֶטֶֽ מֹוָׁשֶבֶֽ

ֶלְך ִּגּבֹור ָלִריב ִריָבם. ֱאֶמת, ַאָּתה הּוא ִראׁשֹון  ָך, ּוֶמֶֽ ָיִׂשים ַעל ִלּבֹו. ֱאֶמת, ַאָּתה הּוא ָאדֹון ְלַעֶּמֶֽ

ינּו, ְוַאָּתה הּוא ַאֲחרֹון, ּוִמַּבְלעָ  ֶֽ נּו, ְיָי ֱאֹלה  ִים ְּגַאְלָּתֶֽ יַע. ִמִּמְצַרֶֽ ל ּומֹוִׁשֶֽ ֶלְך ּגֹוא  נּו ֶמֶֽ ין ָלֶֽ יָך א  ֶדֶֽ

ְעָּת,  ְעָּת, ְוז ִדים ִטַּבֶֽ ְלָּת, ְוַים סּוף ָּבַקֶֽ ְגָּת, ּוְבכֹוְרָך ָּגָאֶֽ יֶהם ָהָרֶֽ נּו. ָּכל ְּבכֹור  ית ֲעָבִדים ְּפִדיָתֶֽ ּוִמּב 

יֶהם, אֶ  ִים ָצר  ְרָּת, ַוְיַכּסּו ַמֶֽ ֶהם ל א נֹוָתר. ַעל ז את ִׁשְּבחּו ֲאהּוִבים ְורֹוְממּו ִויִדיִדים ֶהֱעַבֶֽ ָחד מ 

ל ַחי ְוַקָּים, ָרם ְוִנָּׂשא,  ֶלְך א  ל, ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמרֹות ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות, ְלֶמֶֽ א 

יַּה ְׁשָפִלים, מֹוִציא ֲאִסיִרים, ּופֹוֶדה ֲעָנִוים, וְ  ִאים, ּוַמְגִּבֶֽ עֹוז ר ַּדִּלים, ָּגדֹול ְונֹוָרא, ַמְׁשִּפיל ּג 

ָליו. ת ַׁשְוָעם א   ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ְּבע 

 

ל ְלָך ָענּו ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה,  ֶׁשה ּוְבנ י ִיְׂשָרא  ָרְך. מ  ל ֶעְליֹון, ָּברּוְך הּוא ּוְמב  ְּתִהּלֹות ְלא 

 ְוָאְמרּו ֻכָּלם:

 

ָכה לֶ  ִמי ָכֹמָֽ ה ֶפֶֽ ׂש  ֶדׁש, נֹוָרא ְתִהֹּלת, ע ֶֽ ָכה ֶנְאָּדר ַּבּק ֶֽ ִלם ְיָי, ִמי ָּכמ ֶֽ   א.ָּבא 

יכּו ְוָאְמרּו: ַחד ֻּכָּלם הֹודּו ְוִהְמִלֶֽ  ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִׁשְּבחּו ְגאּוִלים ְלִׁשְמָך ַעל ְׂשַפת ַהָּים, ַיֶֽ

 ְיָי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד.

 

נּו ְיָי ְצָבאֹות ְׁשמֹו, , צּור ִיְׂשָרֵאל ֶֽ ֲאל  ל. ּג  ָך ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרא  ה ִכְנֻאֶמֶֽ ל, ּוְפד  ּוָמה ְּבֶעְזַרת ִיְׂשָרא  קֶֽ

ל.ְקדֹוׁש  ל. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ָּגַאל ִיְׂשָרא  ִיְׂשָרא   

 

ע ִמיָדה                                    Amidah  

 

ָך.  ָני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתֶֽ ֲאד   

ב, ֱאֹל י ַיֲעק  י ִיְצָחק, ו אֹלה  י ַאְבָרָהם, ֱאֹלה  ינּו, ֱאֹלה  ֶֽ י ֲאבֹות  ינּו ו אֹלה  ֶֽ י ָשָרה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה  ה 

ל ֲחָסִדים  ל ֶעְליֹון, ּגֹומ  ל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, א  ָאה, ָהא  י ל  ל, ו אֹלה  י ָרח  י ִרְבָקה, ֱאֹלה  ֱאֹלה 

ַען ְׁשמֹו  ל )ְגאּוָלה( ִלְבנ י ְבנ יֶהם, ְלַמֶֽ ִביא גֹוא  י ָאבֹות, ּומ  ר ַחְסד  ל, ְוזֹוכ  נ ה ַהּכ  טֹוִבים, ְוק 

 ְּבַאֲהָבה.



 

י ֶלְך עֹוז ר ּומֹוִׁשֶֽ ן ַאְבָרָהם ִוֶעְזָרת ָשָרהֶמֶֽ ן. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ָמג  ַע ּוָמג   

 

יַע. ָּתה, ַרב ְלהֹוִׁשֶֽ ִתים ַאֶֽ ָני, ְמַחּי ה מ   ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאד 

 

 בחורף:

ֶׁשם. ּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶֽ  ַמִּׁשיב ָהרֶֽ

 

ְך נֹוְפִלים, ְורֹופ   ִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, סֹומ  ֶסד, ְמַחּי ה מ  ל ַחִּיים ְּבֶחֶֽ א חֹוִלים, ּוַמִּתיר ְמַכְלּכ 

נ י ָעפָ  ִמית ּוְמַחֶּיה ֲאסּוִרים, ּוְמַקּי ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁש  ֶלְך מ  ֹוֶמה ָּלְך, ֶמֶֽ ַעל ְּגבּורֹות ּוִמי ּדֶֽ ֹוָך ַּבֶֽ ר, ִמי ָכמֶֽ

יַח ְיׁשּוָעה.   ּוַמְצִמֶֽ

 

ִתים. ִתים. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ְמַחּי ה ַהּמ   ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות מ 

 

Kedushah  קדושה    

ׁש ֶאת ָך, ְוָקָרא ֶזה  ְנַקּד  י ָמרֹום, ַּכָּכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֶֽ ם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ִּבְׁשמ  ִׁשְמָך ָּבעֹוָלם, ְּכׁש 

 ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

 

ֶרץ ְּכבֹודֹו.  ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ְיָי ְצָבאֹות, ְמלֹא ָכל ָהָאָֽ

 

רּו: ֶֽ  ְלֻעָּמָתם ָּברּוְך י אמ 

ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיָי ִמְּמקֹומֹו.       

 

י ָקְדׁשְ  ר:ּוְבִדְבר  אמ  ָך ָּכתּוב ל   



ר, ַהְללּוָיּה.      ר ָוד  ִיְך ִצּיֹון, ְלד  ִיְמֹלְך ְיָי ְלעֹוָלם, ֱאֹלַהֶֽ  

 

ינּו ל א "ש ינּו, ִמִּפֶֽ ֶֽ ַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁשְתָך ַנְקִּדיׁש, ְוִׁשְבֲחָך, ֱאֹלה  ֶֽ ָך, ּוְלנ  ץ: ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֶֽ

ֶלְך ָּגדֹול  ל ֶמֶֽ ל ַהָּקדֹוׁש.ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי א  ָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ָהא  ְוָקדֹוש ָאֶֽ  

 

 

 

ל ַהָּקדֹוׁש ָלה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ָהא  ּוָך ֶּסֶֽ  ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש, ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְללֶֽ

thanksgiving for knowledge and understanding 

 ֶֽ ד ֶלֱאנֹוׁש ִּביָנה. ָחּנ  ַעת, ּוְמַלּמ  ן ְלָאָדם ַּדֶֽ ל. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַאָּתה חֹונ  ָעה, ִּביָנה ְוַהְׂשּכ  ִאְּתָך ּד  נּו מ 

ן ַהָּדַעת.  חֹונ 

help us return to Torah  

יָך. ָּברּוְך  ָמה ְלָפֶנֶֽ נּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשל  ֶֽ ָך, ְוַהֲחִזיר  נּו ַלֲעבֹוָדֶתֶֽ ֶֽ נּו ַמְלּכ  ֶֽ ָך, ְוָקְרב  ינּו ְלתֹוָרֶתֶֽ נּו ָאִבֶֽ ֶֽ ֲהִׁשיב 

 ַאָּתה ְיָי, ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה.

for forgiveness  

ָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה  ַח ָאֶֽ ֶֽ ל ְוסֹול  ְענּו, ִּכי מֹוח  נּו, ִּכי ָפָׁשֶֽ ֶֽ נּו, ַמְלּכ  אנּו, ְמַחל ָלֶֽ ינּו, ִּכי ָחָטֶֽ נּו, ָאִבֶֽ ְסַלח ָלֶֽ

ַח.   ְיָי, ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלֶֽ

for redeeming Israel  

ַען ְׁשֶמֶֽ  ָרה ְלַמֶֽ נּו ְמה  ֶֽ נּו, ּוְגָאל  ֶֽ יָבה ִריב  נּו, ְוִרֶֽ ֶֽ ה ְבָעְני  ָּתה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ְרא  ל ָחָזק ָאֶֽ ָך, ִּכי ּגֹוא 

ל. ל ִיְׂשָרא   ּגֹוא 

for healing  

ינּו.  ֶֽ ָמה ְלָכל ַמּכֹות  ה ְרפּוָאה ְׁשל  ָּתה, ְוַהֲעל  נּו ָאֶֽ ֶֽ ָעה, ִּכי ְתִהָּלת  ֶֽ נּו ְוִנָּוׁש  ֶֽ א, הֹוִׁשיע  נּו, ְיָי, ְונ ָרפ  ֶֽ ְרָפא 

ֶלְך רֹופ   ל ֶמֶֽ ל.א ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה. ָּברּוְך ַאּתָ ִּכי א  י ַעמֹו ִיְׂשָרא  א חֹול  ה ְיָי, רֹופ   

satisfy us with your goodness 

ינּו, ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּז את ְוֶאת ָּכל ִמינ י ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה, ֶֽ ינּו, ְיָי ֱאֹלה  ֶֽ ְך ָעל   ָּבר 



ן ְּבָרָכה( ַּבַּקִיץ) ֶרף)    ְות  ן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה  (ַּבח  ְות   

נּו ִמּט ֶֽ י ָהֲאָדָמה, ְוַׂשְּבע  ְך ַהָּׁשִנים.ַעל ְּפנ  נּו ַּכָּׁשִנים ַהּטֹובֹות. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ְמָבר  ֶֽ ְך ְׁשָנת  ָך, ּוָבר  ּוֶבֶֽ  

the blessing of returning to Zion  

ֶרץ.  ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶֽ ַחד מ  נּו ַיֶֽ ֶֽ ינּו, ְוַקְּבצ  ֶֽ ץ ָּגֻלּיֹות  נּו, ְוָׂשא נ ס ְלַקּב  ֶֽ רּות  ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלח 

ץ  ל.ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ְמַקּב  י ַעמֹו ִיְׂשָרא  ִנְדח   

 

in appreciation of justice and a just judiciary  

ינּו ַאָּתה,  ֶֽ ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמלֹוְך ָעל  ר ִמֶּמֶֽ ינּו ְּכַבְּתִחָּלה, ְוָהס  ֶֽ ינּו ְּכָבִראׁשֹוָנה ְויֹוֲעצ  ֶֽ יָבה ׁשֹוְפט  ָהִׁשֶֽ

נּו ַּבִּמְׁשָּפט. ָּברּוְךְיָי, ְלבַ  ֶֽ ֶסד ּוְבַרֲחִמים, ְוַצְּדק  ב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט.ְּדָך ְּבֶחֶֽ ֶלְך אֹוה    ַאָּתה ְיָי, ֶמֶֽ

 

ִדים  תּו, ְוַהּז  ֶֽ ָרה ִיָּכר  יָך ְמה  ד, ְוָכל אֹוְיֶבֶֽ ַגע ּת אב  ְוַלַּמְלִׁשיִנים ַאל ְּתִהי ִתְקָוה, ְוָכל ָהִרְׁשָעה ְּכֶרֶֽ

ר  ב  ינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ׁש  ֶֽ ָרה ְבָימ  יַע ִּבְמה  ר ְוַתְכִנֶֽ ר ּוְתַמּג  ר ּוְתַׁשּב  ָרה ְתַעּק  יַע ְמה  ְיִבים ּוַמְכִנֶֽ א 

 ז ִדים.

for the righteous amongst us  

י  ר  יֶהם, ְוַעל ּג  יַטת סֹוְפר  ל, ְוַעל ְּפל  ית ִיְׂשָרא  י ַעְּמָך ּב  ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ִזְקנ 

ן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹו ינּו, ְות  ֶֽ יָך, ְיָי ֱאֹלה  ינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמֶֽ ֶֽ ֶדק ְוָעל  ְטִחים ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת, ְוִׂשים ַהֶּצֶֽ

ְחנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים. נּו ִעָּמֶהם ְלעֹוָלם, ְול א נ בֹוׁש ִּכי ְבָך ָּבָטֶֽ ֶֽ  ֶחְלק 

for Jerusalem  

ְרָּת, ּוְבנ ה אֹוָתּה  ִים ִעיְרָך ְּבַרֲחִמים ָּתׁשּוב, ְוִתְׁשּכֹון ְּבתֹוָכּה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבֶֽ ינּו ְוִלירּוָׁשַלֶֽ ֶֽ ְּבָקרֹוב ְּבָימ 

ָרה ְלתֹוָכּה ָּתִכין. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ּב א ָדִוד ְמה  ִים.ִּבְנַין עֹוָלם, ְוִכּס  ֹונ ה ְירּוָׁשָלֶֽ  

for our salvation 

ינּו ָּכל ַהּיֹום.  ָך, ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוֶֽ יַח, ְוַקְרנֹו ָּתרּום ִּביׁשּוָעֶתֶֽ ָרה ַתְצִמֶֽ ַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך ְמה  ֶאת ֶצֶֽ

ֶרן ְיׁשּוָעה.ָּברּוְך ַאָּתה ְייָ  יַח ֶקֶֽ   , ַמְצִמֶֽ

Hear our prayers 



ַע  ֶֽ ל ׁשֹומ  נּו, ִּכי א  ֶֽ ל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלת  ינּו, ְוַקּב  ֶֽ ם ָעל  ינּו, חּוס ְוַרח  ֶֽ נּו, ְיָי ֱאֹלה  ֶֽ ְׁשַמע קֹול 

 ֶֽ נּו. ִּכי ַאָּתה ׁשֹומ  ֶֽ יָקם ַאל ְּתִׁשיב  נּו, ר  ֶֽ יָך, ַמְלּכ  ָּתה, ּוִמְּלָפֶנֶֽ ַע ְּתִפַּלת ַעְּמָך ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאֶֽ

ַע ְּתִפָּלה. ֶֽ ל ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ׁשֹומ   ִיְׂשָרא 

accept our service  

ל,  י ִיְׂשָרא  ָך, ְוִאּׁש  יֶתֶֽ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּב  ל ּוִבְתִפָּלָתם, ְוָהׁש  ינּו, ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרא  ֶֽ ה, ְיָי ֱאֹלה  ְרצ 

ל ְּבָרצֹון, ּוְתהִ  ָך.י ְלָרצֹון ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקּב  ל ַעֶּמֶֽ ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרא   

God's Presence in Zion  

ינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון. ֶֽ ינ  יָנה ע   ְוֶתֱחֶזֶֽ

 

our gratitude for life's daily miracles  

ְחנּו ָלְך, ָׁשַאָּתה הּוא, ְיָי  ן מֹוִדים ֲאַנֶֽ ינּו, ָמג  ֶֽ ינּו, ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחּי  ֶֽ י ֲאבֹות  ינּו ו אֹלה  ֶֽ ֱאֹלה 

נּו, ַאָּתה הּוא ְלדֹור ֶֽ ָך, ְוַעל  ִיְׁשע  ינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדֶֽ ֶֽ ָך, ַעל ַחּי  ר ְּתִהָּלֶתֶֽ ֹוֶדה ְּלָך ּוְנַסּפ  ָודֹור, נֶֽ

נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֶֽ  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֶֽ ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶּסֶֽ ֶֽ ת, ִנְׁשמֹות  יָך ֶׁשְּבָכל ע  יָך ְוטֹובֹוֶתֶֽ

ינּו  עֹוָלם ִקִּוֶֽ יָך, מ  ּמּו ֲחָסֶדֶֽ ם, ִּכי ל א ַתֶֽ יָך, ְוַהְמַרח  ִים, ַהּטֹוב, ִּכי ל א ָכלּו ַרֲחֶמֶֽ ֶקר ְוָצֳהָרֶֽ ֶרב ָוב ֶֽ ֶעֶֽ

 ָלְך.

 

                            continuing our thanksgiving 

נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד.ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמָך מַ  ֶֽ ְלּכ   

 

 

ָלה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי,  נּו ֶסֶֽ ֶֽ נּו ְוֶעְזָרת  ֶֽ ל ְיׁשּוָעת  ָלה, ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת, ָהא  ּוָך ֶּסֶֽ ל ַהַחִּיים יֹודֶֽ ְוכ 

  ַהּטֹוב ִׁשְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות.

 

for peace  



 ֶֽ ֶסד ְוַרֲחִמים, ָעל  ן ָוֶחֶֽ נּו ִׂשים ָׁשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ח  ינּו, ֻּכָּלֶֽ נּו, ָאִבֶֽ ֶֽ ָך. ָּבְרכ  ל ַעֶּמֶֽ ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא 

ֶסד, ּוְצָדָקה  ְּכֶאָחד ֲהַבת ֶחֶֽ ינּו, ּתֹוַרת ַחִּיים ְוַאֶֽ ֶֽ נּו, ְיָי ֱאֹלה  ָּת ָּלֶֽ יָך ָנַתֶֽ יָך, ִּכי ְבאֹור ָּפֶנֶֽ ְּבאֹור ָּפֶנֶֽ

ְך ֶאת ַעְּמָך יִ  יָך ְלָבר  יֶנֶֽ ת ּוְבָכל ָׁשָעה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוטֹוב ְּבע  ל ְּבָכל ע  ְׂשָרא 

ָך.  ִּבְׁשלֹוֶמֶֽ

ל ַּבָּׁשלֹום. ְך ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרא   ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהְמָבר 

guarding our speech  

ל  ם, ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלּכ  ר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּד  ָרע, ּוְׂשָפַתי ִמַּדּב  ֱאֹלַהי, ְנצֹור ְלׁשֹוִני מ 

יָך ִּתְרּדֹוף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה, ְמה  ִּתְהֶיה. ְּפַתח ִלִּבי ּבְ  ָך, ּוְבִמְצֹוֶתֶֽ ר תֹוָרֶתֶֽ ָרה ָהפ 

ה  ָך, ֲעׂש  ַען ְקֻדָּׁשֶתֶֽ ה ְלַמֶֽ ַָֽך, ֲעׂש  ַען ְיִמיֶנֶֽ ה ְלַמֶֽ ָך, ֲעׂש  ַען ְׁשֶמֶֽ ה ְלַמֶֽ ל ַמֲחַׁשְבָּתם. ֲעׂש  ֲעָצָתם ְוַקְלק 

יָך,  ַען י ָחְלצּון ְיִדיֶדֶֽ ָך. ְלַמֶֽ ַען ּתֹוָרֶתֶֽ י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלַמֶֽ ִני. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמר  ֶֽ יָעה ְיִמיְנָך ַוֲענ  הֹוִׁשֶֽ

יָך, ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ינּו, ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל,  ְלָפֶנֶֽ ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלָֽ

.ְוִאְמרּו ָאֵמן  

 

 

 

ל, ְוַאל י אַבד, ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל ִרית ִיְׂשָרא  ל. ְׁשמֹור ְׁשא  ל, ָהאֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרא    ִיְׂשָרא 

ינּו ְיָי  ֶֽ ִרית ַעם ֶאָחד, ְוַאל י אַבד ּגֹוי ֶאָחד, ַהְמַיֲחִדים ִׁשְמָך ְיָי ֱאֹלה  ר ּגֹוי ֶאָחד, ְׁשמֹור ְׁשא  ׁשֹומ 

  ֶאָחד.

ִרית ַעם ָקדֹוׁש, ְוַאל י אַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש, ַהְמַׁשְּלִׁשים ְּבָׁשֹלׁש  ר ּגֹוי ָקדֹוׁש, ְׁשמֹור ְׁשא  ְקֻדּׁשֹות ׁשֹומ 

 ְלָקדֹוׁש.

 

  Full Kaddish  קדיש שלם

יכֹון  ּה ְּבַחּי יכֹון ּוְביֹומ  ּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּות  ּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּות  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשמ 

ן. ל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאמ  ית ִיְׂשָרא    ּוְבַחּי י ְדָכל ּב 

 

ּה ַרָּבא ְמבָ       א ְׁשמ  י ָעְלַמָּיא.ְיה  ַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמ   



 

ּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך  א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשמ  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּׂש 

ָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו אָ  ֶֽ ן.הּוא, ְלע  מ   

 

ן. ל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאמ  ית( ִיְׂשָרא  ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל )ּב   ִּתְתַקּב 

 

ן. ל, ְוִאְמרּו ָאמ  ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא  ֶֽ א ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, ְוַחִּיים )טֹוִבים( ָעל   ְיה 

ינּו ְועַ  ֶֽ ֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעל  ן.ע  ל, ְוִאְמרּו ָאמ  ל ָּכל ִיְׂשָרא   

 

ינּו נּו ָעֵלָֽ נּו ְּכגֹוי י ָהֲאָרצֹות, ְול א ָׂשָמֶֽ אִׁשית, ֶׁשּל א ָעָׂשֶֽ ר ְּבר  ת ְּגֻדָּלה ְליֹוצ  ל, ָלת  ַח ַלֲאדֹון ַהּכ  ֶֽ ְלַׁשּב 

נּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם, ֶֽ ָרל  נּו ָּכֶהם, ְוג  ֶֽ   ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ֶׁשל א ָׂשם ֶחְלק 

ְחנּו ּכֹוְרִעים  י ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ֶׁשהּוא ַוֲאַנֶֽ ֶלְך ַמְלכ  ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים, ִלְפנ י ֶמֶֽ

ַעל ִים ִמַּמֶֽ ֶרץ, ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמֶֽ ד ָאֶֽ ס  ִים ְוי  י ְמרֹוִמים, הּוא נֹוֶטה ָׁשַמֶֽ , ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבה 

ֶפס זּוָלתֹו, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָר  נּו, ֶאֶֽ ֶֽ ין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלּכ  ינּו א  ֶֽ ָך, ֱאֹלה  ָת ֶאל ְלָבֶבֶֽ ב  תֹו: ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהׁש 

ין עֹוד. ַחת, א  ֶרץ ִמָּתֶֽ ַעל, ְוַעל ָהָאֶֽ ים ִמַּמֶֽ  ִּכי ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמֶֽ

 

ֶרץ,  ַָֽך, ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶֽ ֶרת ֻעֶּזֶֽ ָרה ְּבִתְפֶאֶֽ ינּו, ִלְראֹות ְמה  ֶֽ ן ְנַקֶּוה ְּלָך ְיָי ֱאֹלה  ַעל ּכ 

ָך, ְלַהְפנֹות ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹו ן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי, ְוָכל ְּבנ י ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמֶֽ תּון, ְלַתּק  ת ִיָּכר 

ֶרְך, ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון.  ל, ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶֽ ב  י ת  ירּו ְוי ְדעּו ָּכל יֹוְׁשב  ֶרץ. ַיִּכֶֽ י ָאֶֽ יָך ָּכל ִרְׁשע  ֶלֶֽ א 

לּו, וְ  ינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפ ֶֽ ֶֽ יָך ְיָי ֱאֹלה  ָך, ְלָפֶנֶֽ נּו, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתֶֽ ֶֽ ִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיּת 

י ַעד ִּתְמלֹוְך ְּבָכבֹוד, ֹוְלמ  ָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא, ּוְלעֶֽ יֶהם ְמה   ְוִתְמֹלְך ֲעל 

ֶלְך עַ  ָך, ְיָי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר, ְוָהָיה ְיָי ְלֶמָֽ ֶרץ, ַּבּיֹום ַההּוא ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָֽ ל ָּכל ָהָאָֽ

 ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד, ּוְשמֹו ֶאָחד.

             

Mourner's Kaddishקדיש יתום     

יכֹון  ּה ְּבַחּי יכֹון ּוְביֹומ  ּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּות  ּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּות  ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשמ 

ל, ַּבֲעָגָלא ית ִיְׂשָרא  ן.ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמר ּוְבַחּי י ְדָכל ּב    ּו ָאמ 



 

י ָעְלַמָּיא. ּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמ  א ְׁשמ   ְיה 

 

ּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך  א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשמ  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּׂש 

ָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא  ֶֽ ן.ֻּתְׁשְּבחָ הּוא, ְלע  ָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאמ   

 

א ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, ְוַחִּיים  ן.  ְיה  ל, ְוִאְמרּו ָאמ  ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא  ֶֽ ָעל   

ֶׂשה ָׁשלֹום  ן.  ע  ל, ְוִאְמרּו ָאמ  ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא  ֶֽ ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעל   

 

Psalm for the First Dayשיר של יום    

 

The earth is the Adonai's and all its fullness.  

The world  and they that dwell in it.  

 

For G-d has founded it upon the seas,  

And established it upon the floods.  

 

Who shall ascend Adonai's  mountain? 

And who shall stand in G-d's holy place?  

 

He who has clean hands and a pure heart 

who has not set his mind on what  is false,  

and has not sworn deceitfully.  



 

He shall receive a blessing from Adonai 

And righteousness from  the G-d of his salvation.  

 

Such is the generation of them that seek You, 

That seek the presence of the G-d of Jacob.  

 

Lift up your heads O you gates, 

Yes, lift them up you everlasting doors, 

That the Sovereign of glory may enter.  

 

Who is the Sovereign of glory? 

The Lord strong and mighty,  

The Lord mighty in battle.  

 

Lift up your heads, O you gates, 

Yes, lift them up you everlasting doors, 

That the Sovereign of glory may enter.  

 

Who then is the Sovereign of glory? 

The Lord of hosts; 

He is the Sovereign of glory. 



 

ית ַהִּמְקָּדׁש:ליום ראשון: ַהּיֹום יֹום ִראׁשֹון ַּבַּׁשָּבת,  ֶׁשּבֹו ָהיּו ַהְלִוִּים אֹוְמִרים ְּבב   

י ָבּה. ְׁשב  ל ְוי ֶֽ ב  ֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ּת   ְלָדִוד ִמְזמֹור, ַליָי ָהָאֶֽ

ָה.  ִּכי הּוא ַעל ַיִּמים ְיָסָדּה, ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנֶֽ

 ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי, ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו.

ָבב, ֲאֶׁשר ל א נָ  ִים ּוַבר ל  ת ְיָי, ְנִקי ַכַּפֶֽ א  ָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי, ְול א ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה. ִיָּׂשא ְבָרָכה מ 

י ִיְׁשעֹו. ֱאֹלה    ּוְצָדָקה מ 

ב ֶסָלה יָך ַיֲעק  י ָפֶנֶֽ  ֶזה ּדֹור ּדֹוְרָׁשיו, ְמַבְקׁש 

ֶלְך ַהָּכבֹוד. י עֹוָלם, ְוָיבֹוא ֶמֶֽ יֶכם, ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתח   ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראׁש 

ֶלְך ַהָּכבֹוד, ְייָ  ִעּזּוז ְוִגּבֹור, ְיָי ִּגּבֹור ִמְלָחָמה. ִמי ֶזה ֶמֶֽ  

ֶלְך ַהָּכבֹוד. י עֹוָלם, ְוָיב א ֶמֶֽ יֶכם, ּוְׂשאּו ִּפְתח   ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראׁש 

ָלה. ֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסֶֽ ֶלְך ַהָּכבֹוד, ְיָי ְצָבאֹות, הּוא ֶמֶֽ  ִמי הּוא ֶזה ֶמֶֽ
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ּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ּדִ  יכֹון ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשמ  ּה ְּבַחּי יכֹון ּוְביֹומ  ּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּות  י ְבָרא ִכְרעּות 

ן. ל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאמ  ית ִיְׂשָרא    ּוְבַחּי י ְדָכל ּב 

 

י ָעְלַמָּיא. ּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמ  א ְׁשמ   ְיה 

 

ּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם  א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשמ  ְוִיְתַנּׂש 

ן ָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאמ  ֶֽ .הּוא, ְלע   

 

א ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, ְוַחִּיים  ל, ְואִ   ְיה  ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא  ֶֽ ן.ָעל  ְמרּו ָאמ   

ֶׂשה ָׁשלֹום  ן.  ע  ל, ְוִאְמרּו ָאמ  ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרא  ֶֽ ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעל   



 

 


