Upon Arising in the Morning
מוֹדֶ ה אֲנִי לְ פ ֶָנֶֽיָךֶֽ ֶ ,מלְֶך חַ י וְ קַ יָּם ,שֶׁ הֶ ח ַ ֱֶֽז ְַֽרתָּ בִּ י נִ ְשׁמָ ִתי בְּ חֶ ְמלָהַ ,רבָּ ה ֱאמוּנ ֶ ֶָֽתָך.

Upon Washing One's Hands

נְ ִטילַת י ָ ָָֽדיִ ם

ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,אֲשֶ ר קִ ְדּ ָ ֶֽשׁנוּ בְּ ִמצְ וֹתָ יו ,וְ צִ ָוֶּֽנוּ עַל נְ ִטילַת י ָ ֶָֽדיִ ם.
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ

Morning Service for Ohev Shalom
ִבּ ְרכוֹת הַ שחר

The Morning Blessings

for understanding.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,אֲשֶׁ ר נָתַ ן ל ֶ ֶַֽשּׂכְ וִ י בִ ינָה לְ הַ בְ חִ ין בּין יוֹם וּבין ָ ֶֽליְ לָה.
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for being part of the Jewish people.
ָשׂנִ י יִ ְשׂ ָראל.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,שׁע ַ ֶֽ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for our freedom.
חוֹרין.
ָשׂנִי בּן/בַּ ת ִ
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,שׁע ַ ֶֽ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for being created in G-d's image.
ָשׂנִי בְּ צַ למוֹ.
ֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,שֶׁ ע ַ ֶֽ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי אֶ ֶֽ
for the gift of sight.
פּוֹקחַ עִ וְ ִרים.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָםֶֽ ,
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for being adequately clothed.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,מַ לְ בִּ ישׁ עֲרֻ ִמּים.
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ

for freeing those held captime.
ֲסוּרים.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,מַ ִתּיר א ִ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for our ability to stand tall.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,זוֹקף כְּ פוּפִ ים.
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for the secutity of dry land.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,רוֹקַ ע הָ ָ ֶֽא ֶרץ עַל הַ ָ ֶֽמּיִ ם.
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for providing for all our my needs.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,שֶׁ ָ ֶֽעשָׂ ה לִ י כָּל צָ ְרכִּ י.
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for our physical mobility.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,הַ מּכִ ין ִמצְ עֲדי ָגֶֽבֶ ר.
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for Israel's strength
בוּרה.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,אוֹזר יִ ְשׂ ָראל בִּ גְ ָ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for Israel's glory.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,עוֹטר יִ ְשׂ ָראל בְּ ִתפְ אָ ָרה.
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for renewing our strength.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,הַ נּוֹתן ַליָּעף ֶֽכּחַ .
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
for awakening to a new day.
וּתנוּמָ ה מעַפְ ַעפָּי.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,הַ מַּ עֲבִ יר שׁנָה מעינָי ְ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ

Torah Blessingברכות התורה
תוֹרה.
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,אֲשֶׁ ר קִ ְדּ ָ ֶֽשׁנוּ בְּ ִמצְ וֹתָ יו ,וְ צִ ָוֶּֽנוּ ַלעֲסוֹק בְּ ִדבְ רי ָ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ

תוֹר ְתָך בְּ ִ ֶֽפינוּ וּבְ פִ י ע ְַמָּך בּית יִ ְשׂ ָראל ,וְ נִ הְ יֶה א ֲַנֶֽחְ נוּ וְ צֶ אֱצָ ֶֽאינוּ
ֱֹלהינוּ אֶ ת ִדּבְ רי ָ
וְ הַ ע ֲֶרב נָא יְ ָי א ֶֽ
תוֹר ֶ ֶֽתָך לִ ְשׁמָ הּ .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הַ ְמלַמּד
לוֹמדי ָ
יוֹדעי ְשׁ ֶ ֶֽמָך וְ ְ
וְ צֶ אֱצָ אי ע ְַמָּך בּית יִ ְשׂ ָראל כּ ָ ֶֻֽלּנוּ ְ
תּוֹרה לְ עַמּוֹ יִ ְשׂ ָראל.
ָ
תּוֹרתוֹ .בָּ רוְּך
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,אֲשֶׁ ר ָ ֶֽבּחַ ר ָ ֶֽבּנוּ ִמכָּל הָ ע ִַמּים ,וְ ָנֶֽתַ ן ָ ֶֽלנוּ אֶ ת ָ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
תּוֹרה.
אַ תָּ ה יְ יָ ,נוֹתן הַ ָ
יְ בָ ֶרכְ ְך יְ ָי וְ יִ ְשׁ ְמ ֶ ֶֽרָך .יָאר יְ ָי ָפּנָיו א ֶ ֶֽליָך וִ יח ֶֻנֶַּֽֽךָּ .יִ שָּׂ א יְ ָי ָפּ ָניו א ֶ ֶֽליָך וְ יָשׂם לְ ָך שָׁ לוֹם.

Kaddish D'Rabananקדיש דרבנן
)(a Mourner's Kaddish
יִ ְתגַּדַּ ל וְ יִ ְתקַ דַּ שׁ ְשׁמהּ ַרבָּ א .בְּ עָלְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתהּ ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כוּתהּ בְּ חַ יּיכוֹן וּבְ יוֹמיכוֹן
וּבְ חַ יּי ְדכָל בּית יִ ְשׂ ָראל ,בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
יְ הא ְשׁמהּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך לְ ָעלַם וּלְ עָלְ מי עָלְ מַ יָּא.
יִ ְתבָּ ַרְך וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַ ר וְ יִ ְתרוֹמַ ם וְ יִ ְתנַשּׂא וְ יִ ְתהַ דָּ ר וְ יִ ְת ַעלֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמהּ ְדּקֻ ְדשָׁ א בְּ ִריְך
הוּא ,לְ ֶֽעלָּא ִמן כָּל בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א ,דַּ א ֲִמ ָירן בְּ עָלְ מָ א ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
עַל יִ ְשׂ ָראל וְ עַל ַרבָּ נָן ,וְ עַל תַּ לְ ִמידיהוֹן וְ עַל כָּל תַּ לְ ִמידי תַ לְ ִמידיהוֹן ,וְ עַל כָּל מָ אן ְדּע ְָסקִ ין
אוֹריְ תָ אִ ,דּי בְ אַ ְת ָרא הָ דין וְ ִדי בְ כָל אֲתַ ר ַואֲתַ ר .יְ הא לְ הוֹן וּלְ כוֹן ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ,חִ נָּא וְ חִ ְסדָּ א
בְּ ַ
וּמזוֹני ְרוִ יחי ,וּפ ְֻרקָ נָאִ ,מן קֳ דָ ם אֲבוּהוֹן ִדּי בִ ְשׁמַ יָּא (וְ אַ ְרעָא) ,וְ ִא ְמרוּ
וְ ַרח ֲִמין ,וְ חַ יִּ ין א ֲִריכִ יןְ ,
אָ מן.

. וְ ִא ְמרוּ אָ מן, וְ חַ יִּ ים (טוֹבִ ים) ָע ֶֽלינוּ וְ עַל כָּל יִ ְשׂ ָראל,יְ הא ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא
 וְ ִא ְמרוּ אָ מן, הוּא (בְּ ַרחֲמָ יו) ַיעֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם ע ֶָֽלינוּ וְ עַל כָּל יִ ְשׂ ָראל,עשֶׂ ה שָׁ לוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו

Psalm 30
.ִמזְמוֹר ִשׁיר ֲחנֻכַּת הַ ַ ֶֽבּיִ ת לְ דָ וִ ד

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.
.
אוֹדךָּ.
לְ ַ ֶֽמ עַן יְ זַמֶּ ְרָך כָבוֹד וְ לא יִ דּם ,יְ ָי אֱֹלהַ י לְ עוֹלָם ֶ ֶֽ

קדיש יתום
יִ ְתגַּדַּ ל וְ יִ ְתקַ דַּ שׁ ְשׁמהּ ַרבָּ א .בְּ עָלְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתהּ ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כוּתהּ בְּ חַ יּיכוֹן וּבְ יוֹמיכוֹן
וּבְ חַ יּי ְדכָל בּית יִ ְשׂ ָראל ,בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
יְ הא ְשׁמהּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך לְ ָעלַם וּלְ עָלְ מי עָלְ מַ יָּא.
יִ ְתבָּ ַרְך וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַ ר וְ יִ ְתרוֹמַ ם וְ יִ ְתנַשּׂא וְ יִ ְתהַ דָּ ר וְ יִ ְת ַעלֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמהּ ְדּקֻ ְדשָׁ א בְּ ִריְך
הוּא ,לְ ֶֽעלָּא ִמן כָּל
בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א ,דַּ ֲא ִמ ָירן בְּ עָלְ מָ א ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
יְ הא ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא ,וְ חַ יִּ ים ע ֶָֽלינוּ וְ עַל כָּל יִ ְשׂ ָראל ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
עשֶׂ ה שָׁ לוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו ,הוּא ַיעֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם ע ֶָֽלינוּ וְ עַל כָּל יִ ְשׂ ָראל ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.

בָּ רוְּך שֶׁ אָ מַ ר וְ הָ יָה הָ עוֹ ָלם,

בָּ רוְּך הוּא,

אשׁית,
בָּ רוְּך עשֶׂ ה בְ ר ִ

בָּ רוְּך אוֹמר וְ עוֹשֶׂ ה,

וּמקַ יּם,
בָּ רוְּך גּוֹזר ְ

בָּ רוְּך ְמ ַרחם עַל הָ ָ ֶֽא ֶרץ,

בָּ רוְּך ְמ ַרחם עַל הַ בְּ ִריּוֹת,

בָּ רוְּך ְמשַׁ לּם שָׂ כָר טוֹב לִ יראָ יו,

בָּ רוְּך חַ י ָלעַד וְ קַ יָּם ל ֶ ֶָֽנצַ ח,

בָּ רוְּך פּוֹדֶ ה וּמַ צִּ יל ,בָּ רוְּך ְשׁמוֹ.

וּמפאָ ר
ֱֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,הָ אל הָ אָ ב הָ ַרחֲמָ ן ,הַ ְמ ֻהלָּל בְּ פִ י עַמּוְֹ ,משֻׁ בָּ ח ְ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
ֱֹלהינוּ בִּ ְשׁבָ חוֹת וּבִ ְז ִמירוֹת ,וּנְ גַדֶּ לְ ָך
בִּ לְ שׁוֹן ח ֲִסידָ יו ַועֲבָ דָ יו ,וּבְ ִשׁירי דָ וִ ד עַבְ דֶּ ָך .נְ הַ לֶּלְ ָך יְ ָי א ֶֽ
ֱֹלהינוּ ,יָחִ יד ,חי הָ עוֹל ִָמיםֶֽ ֶ ,מלְֶך ְמשֻׁ בָּ ח
וּנְ שַׁ בּחֲָך וּנְ פָאֶ ְרָך וְ ַנזְכִּ יר ִשׁ ְמָך ,וְ נ ְַמלִ יכְ ָך ,מַ לְ ֶֽכּנוּ א ֶֽ
וּמפאָ ר עֲדי עַד ְשׁמוֹ הַ גָּדוֹל .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יֶָֽ ֶ ,מלְֶך ְמ ֻהלָּל בַּ ִתּ ְשׁבָּ חוֹת.
ְ

יתָך ,עוֹד יְ הַ לְ לֶֽ וָּך ֶ ֶֽסּלָה.
יוֹשׁבי ב ֶ ֶֽ
אַ ְשׁ ֵרי ְ
אַ ְשׁרי הָ עָם שֶׁ ָ ֶֽכּכָה לּוֹ ,אַ ְשׁרי הָ עָם שֶׁ יְ ָי אֱֹלהָ יו.
ְתּהִ לָּה לְ דָ וִ ד,
רוֹמ ְמָך אֱלוֹהַ י הַ ֶ ֶֽמּלְֶךַ ,ואֲבָ ְרכָה ִשׁ ְמָך לְ עוֹלָם ָועֶד.
א ִ
ְבּ כָל יוֹם אֲבָ ְר ֶ ֶֽכךַָּ ,ואֲהַ לְ לָה ִשׁ ְמָך לְ עוֹלָם ָועֶד.
וּמ ֻהלָּל ְמאד ,וְ לִ גְ ֻדלָּתוֹ אין ֶֽחקֶ ר.
ָגּדוֹל יְ ָי ְ
דּוֹר לְ דוֹר יְ שַׁ בַּ ח מַ ע ֶ ֲֶֽשׂיָך ,וּגְ בוּר ֶ ֶֽתיָך י ִ ֶַֽגּידוּ.
הוֹדָך ,וְ ִדבְ רי נִ פְ לְ א ֶ ֶֽתיָך אָ ִ ֶֽשׂיחָ ה.
הדַ ר כְּ בוֹד ֶ ֶֽ
אמרוּ ,וּגְ ֻדלּ ְָתָך אֲסַ פְּ ֶ ֶֽרנָּה.
אוֹתיָך י ֶֽ
נוֹר ֶ ֶֽ
ֶועֱזוּז ְ

ֶ ָֽזכֶר ַרב טוּבְ ָך י ִ ֶַֽבּיעוּ ,וְ צִ ְדקָ ְתָך יְ ַרנֶּֽנוּ.
חַ נּוּן וְ ַרחוּם יְ יֶָֽ ֶ ,א ֶרְך אַ ַ ֶֽפּיִ ם וּגְ דָ ל ָ ֶֽחסֶ ד.
טוֹב יְ ָי לַכּל ,וְ ַרחֲמָ יו עַל כָּל מַ עֲשָׂ יו.
ידיָך יְ בָ ְרכֶֽ וּכָה.
י ֶֽוֹדוָּך יְ ָי כָּל מַ ע ֶ ֲֶֽשׂיָךַ ,וח ֲִס ֶ ֶֽ
בוּר ְתָך יְ דַ ֶֽבּרוּ.
אמרוּ ,וּגְ ָ
כוּתָך י ֶֽ
כְּ בוֹד מַ לְ ְ
הוֹדי ַע לִ בְ ני הָ אָ דָ ם גְּ בוּרתָ יו ,וּכְ בוֹד הֲדַ ר מַ לְ כוּתוֹ.
לְ ִ ֶֽ
כוּתָך מַ לְ כוּת כָּל עוֹל ִָמים ,וּמֶ ְמשַׁ לְ ְתָּך בְּ כָל דּר וָדר.
מַ לְ ְ
סוֹמְך יְ ָי לְ כָל הַ נּפְ לִ ים ,וְ זוֹקף לְ כָל הַ כְּ פוּפִ ים.
ֵ ָֽעיני כל א ֶ ֶֽליָך יְ שַׂ ֶֽבּרוּ ,וְ אַ תָּ ה נוֹתן לָהֶ ם אֶ ת אָ כְ לָם בְּ עִ תּוֹ.
וֹתחַ אֶ ת י ֶ ֶָֽדָך ,וּמַ ְשׂ ִ ֶֽבּי ַע לְ כָל חַ י ָרצוֹן.
פּ ֶֽ
צַ ִדּיק יְ ָי בְּ כָל ְדּ ָרכָיו ,וְ חָ ִסיד בְּ כָל מַ עֲשָׂ יו.
קָ רוֹב יְ ָי לְ כָל ק ְראָ יו ,לְ כל אֲשֶׁ ר יִ קְ ָר ֻ ֶֽאהוּ בֶ אֱמֶ ת.
יוֹשיעם.
ְרצוֹן יְ ראָ יו ַיעֲשֶׂ ה ,וְ אֶ ת שַׁ וְ ָעתָ ם יִ ְשׁמַ ע וְ ִ
שׁוֹמר יְ ָי אֶ ת כָּל אהֲבָ יו ,וְ את כָּל הָ ְרשָׁ עִ ים י ְַשׁ ִמיד.
ְתּ הִ לַּת יְ ָי יְ דַ בֶּ ר פִּ י ,וִ יבָ רְך כָּל בָּ שָׂ ר שׁם קָ ְדשׁוֹ לְ עוֹלָם ָועֶד.
ַוא ֲַנֶֽחְ נוּ נְ בָ רְך יָהּ ,מ ַעתָּ ה וְ עַד עוֹלָם ,הַ לְ לוּיָהּ.

יִ ְשׁתַּ בַּ ח ִשׁ ְמָך ָלעַד מַ לְ ֶֽכּנוּ ,הָ אל הַ ֶ ֶֽמּלְֶך הַ גָּדוֹל וְ הַ קָּ דוֹשׁ בַּ שָּׁ ַ ֶֽמיִ ם וּבָ ָ ֶֽא ֶרץ .כִּ י לְ ָך נָאֶ ה ,יְ ָי
וּשׁבָ חָ ה ,הַ לּל וְ ז ְִמ ָרה ,עז וּמֶ ְמשָׁ לָהֶ ,נֶֽצַ ח ,גְּ ֻדלָּה וּגְ בוּ ָרהְ ,תּהִ לָּה
ֲבוֹתינוִּ ,שׁיר ְ
ֱֹלהינוּ ואֹלהי א ֶֽ
א ֶֽ
וְ ִתפְ ֶ ֶֽא ֶרת ,קְ דֻשָּׁ ה וּמַ לְ כוּתְ .בּ ָרכוֹת וְ הוֹדָ אוֹת מֵ עַ תָּ ה וְ עַ ד עוֹלָם .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,אֵ ל ֶ ָֽמלְֶך
גָּדוֹל בַּ ִתּ ְשׁבָּ חוֹת ,אֵ ל הַ הוֹדָ אוֹת ,אדוֹן הַ נִּ פְ לָאוֹת ,הַ בּוֹחֵ ר ְבּ ִשׁ ֵירי ז ְִמ ָרהָֽ ֶ ,מלְֶך ,אֵ ל ,חֵ י
הָ עוֹל ִָמים.
the prayer leaderש"ץ
יִ ְתגַּדַּ ל וְ יִ ְתקַ דַּ שׁ ְשׁמהּ ַרבָּ א .בְּ עָלְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתהּ ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כוּתהּ בְּ חַ יּיכוֹן וּבְ יוֹמיכוֹן
וּבְ חַ יּי ְדכָל בּית יִ ְשׂ ָראל ,בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
יְ הא ְשׁמהּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך לְ ָעלַם וּלְ עָלְ מי עָלְ מַ יָּא.
יִ ְתבָּ ַרְך וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַ ר וְ יִ ְתרוֹמַ ם וְ יִ ְתנַשּׂא וְ יִ ְתהַ דָּ ר וְ יִ ְת ַעלֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמהּ ְדּקֻ ְדשָׁ א בְּ ִריְך
הוּא ,לְ ֶֽעלָּא ִמן כָּל בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א ,דַּ א ֲִמ ָירן בְּ עָלְ מָ א ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
ש"ץ בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ָי הַ ְמבֹ ָרְך.
קהל וש"ץ בָּ רוְּך יְ ָי הַ ְמּבֹ ָרְך לְ עוֹלָם וָעֶ ד.
ֹלהינוּ ֶ ֶֽמלְֶך הָ עוֹלָם ,יוֹצר אוֹר וּבוֹרא ֶֽחשֶ ְך ,עשֶׂ ה שָׁ לוֹם וּבוֹרא אֶ ת הַ כּל.
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יֱָ ,א ֶֽ
אשׁית .מָ ה
הַ מֵּ ִאיר ל ָ ָָֽא ֶרץ וְ לַדָּ ִרים ע ֶ ֶָֽליהָ בְּ ַרח ֲִמים ,וּבְ טוּבוֹ ְמחַ דּשׁ בְּ כָל יוֹם תָּ ִמיד מַ עֲשׂה בְ ר ִ
ַרבּוּ מַ ע ֶ ֲֶֽשׂיָך יְ יָֻ ,כּלָּם בְּ חָ כְ מָ ה ע ִ ֶָֽשׂיתָ  ,מָ לְ אָ ה הָ ָ ֶֽא ֶרץ קִ נְ י ֶָנֶַָֽֽך .הַ ֶ ֶֽמּלְֶך הַ ְמרוֹמָ ם לְ בַ דּוֹ מאָ ז,
הַ ְמשֻׁ בָּ ח וְ הַ ְמפאָ ר וְ הַ ִמּ ְתנַשּׂא ִמימוֹת עוֹלָם .אֱֹלהי עוֹלָם ,בְּ ַרח ֶ ֲֶֽמיָך הָ ַרבִּ ים ַרחם ע ֶָֽלינוּ ,אֲדוֹן
עֻזֶּֽנוּ צוּר ִמ ְשׂגּ ֶַֽבּנוּ ,מָ גן יִ ְשׁ ֶֽענוּ ִמ ְשׂגָּב בַּ ע ֲֶֽדנוּ .אל בָּ רוְּך גְּ דוֹל דּעָה ,הכִ ין וּ ָפעַל ָז ֳהרי חַ מָּ ה ,טוֹב
רוֹממי שַׁ דַּ י ,תָּ ִמיד ְמסַ פְּ ִרים
דוֹשׁים ְ
יָצַ ר כָּבוֹד לִ ְשׁמוְֹ ,מאוֹרוֹת נָתַ ן ְסבִ יבוֹת עֻזּוֹ ,פִּ נּוֹת צְ בָ אָ יו קְ ִ

ֹלהינוּ עַ ל ֶ ָֽשׁבַ ח מַ עשֵׁ ה י ֶ ָָֽדיָך ,וְ עַ ל ְמ ָֽא ֵוֹרי אוֹר שֶׁ עָ ִ ָֽשׂיתָ
כְּ בוֹד אל וּקְ דֻשָּׁ תוִֹ .תּ ְתבָּ ַרְך יְ ָי אֱ ֵ ָֽ
יְ פָ א ָֽרוָּך ֶ ָֽסּלָה.
דוֹשׁים ,יִ ְשׁתַּ בַּ ח ִשׁ ְמָך ָלעַד מַ לְ ֶֽכּנוּ ,יוֹצר ְמשָׁ ְר ִתים,
צוּרנוּ מַ לְ ֶֽכּנוּ וְ גא ֲֶֽלנוּ בּוֹרא קְ ִ
ִתּ ְתבָּ ַרְך ֵ ָֽ
עוֹמ ִדים בְּ רוּם עוֹלָם ,וּמַ ְשׁ ִמיעִ ים בְּ יִ ְראָ ה ַיֶֽחַ ד בְּ קוֹלִ ,דּבְ רי אֱֹלהִ ים חַ יִּ ים
ַואֲשֶׁ ר ְמשָׁ ְרתָ יו ֻכּלָּם ְ
בּוֹרים ,וְ ֻכלָּם ע ִשׂים בְּ אימָ ה וּבְ יִ ְראָ ה ְרצוֹן
רוּריםֻ ,כּלָּם גִּ ִ
וּמלְֶך עוֹלָםֻ .כּלָּם אֲהוּבִ יםֻ ,כּלָּם בְּ ִ
ֶ ֶֽ
וּמשַׁ ְבּ ִחים,
וּמבָ ְרכִ ים ְ
וּבז ְִמ ָרהְ ,
וּבטָ ה ֳָרהְ ,בּ ִשׁ ָירה ְ
פּוֹת ִחים אֶ ת פִּ יהֶ ם ִבּקְ דֻשָּׁ ה ְ
קוֹנָם .וְ ֻכלָּם ְ
ישׁים וּמַ ְמלִ יכִ ים:
יצים ,וּמַ קְ ִדּ ִ
וּמפָ א ִרים וּמַ ע ִר ִ
ְ
נּוֹרא ,קָ דוֹשׁ הוּא .וְ ֻכלָּם ְמקַ בְּ לִ ים עֲליהֶ ם על מַ לְ כוּת
אֶ ת שׁם הָ אל ,הַ ֶ ֶֽמּלְֶך הַ גָּדוֹל ,הַ גִּ בּוֹר וְ הַ ָ
רוּרה
נוֹתנִ ים ְרשׁוּת זֶה ָלזֶה ,לְ הַ קְ ִדּישׁ לְ יוֹצְ ָרם בְּ ַנֶֽחַ ת ֶֽרוּחַ  ,בְּ שָׂ פָה בְ ָ
שָׁ ַ ֶֽמיִ ם זֶה ִמזֶּה ,וְ ְ
אוֹמ ִרים בְּ יִ ְראָ ה:
וּבִ נְ עִ ימָ ה ,קְ דֻשָּׁ ה ֻכּלָּם כְּ אֶ חָ ד עוֹנִ ים וְ ְ
קָ דוֹשׁ ,קָ דוֹשׁ ,קָ דוֹשׁ ,יְ ָי ְצבָ אוֹתְ ,מל ֹא כָל הָ ָ ָֽא ֶרץ כְּ בוֹדוֹ.
אוֹמ ִרים:
וְ הָ אוֹפַנִּ ים וְ חַ יּוֹת הַ ֶֽקּדֶ שׁ בְּ ַ ֶֽרעַשׁ גָּדוֹל ִמ ְתנ ְַשּׂ ִאים לְ עֻמַּ ת ְשׂ ָרפִ ים ,לְ עֻמָּ תָ ם ְמשַׁ בְּ חִ ים וְ ְ
בָּ רוְּך כְּ בוֹד יְ ָי ִמ ְמּקוֹמוֹ.
אמרוּ וְ ִת ְשׁבָּ חוֹת י ְַשׁ ִ ֶֽמיעוּ ,כִּ י הוּא לְ בַ דּוֹ
לְ אֵ ל בָּ רוְּך נְ עִ ימוֹת יִ ֵ ָֽתּנוּ ,לְ ֶ ֶֽמלְֶך אל חַ י וְ קַ יָּם ז ְִמרוֹת י ֶֽ
זוֹר ַע צְ דָ קוֹת ,מַ צְ ִ ֶֽמיחַ יְ שׁוּעוֹת ,בּוֹרא ְרפוּאוֹת,
פּוֹעל גְּ בוּרוֹת ,עשֶׂ ה חֲדָ שׁוֹתֶֽ ַ ,בּעַל ִמלְ חָ מוֹתֶֽ ,
אשׁית .כָּאָ מוּר,
נוֹרא ְתהִ לּוֹת ,אֲדוֹן הַ נִּ פְ לָאוֹת ,הַ ְמחַ דּשׁ בְּ טוּבוֹ בְּ כָל יוֹם תָּ ִמיד מַ עֲשׂה בְ ר ִ
ָ
אוֹרים גְּ דלִ ים ,כִּ י לְ עוֹלָם חַ ְסדּוֹ .אוֹר חָ דָ שׁ עַ ל ִציּוֹן תָּ ִאיר ,וְ נִ ְזכֶּה כ ָ ָֻֽלּנוּ ְמהֵ ָרה
לְ עשׂה ִ
לְ אוֹרוֹ .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,יוֹצֵ ר הַ ְמּאוֹרוֹת.

אַ הבָ ה ַרבָּ ה
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.
וְ קֵ ַר ְב ָ ָֽתּנוּ לְ ִשׁ ְמָך הַ גָּדוֹל ֶ ָֽסלָה בֶּ אֱ מֶ ת ,לְ הוֹדוֹת לְ ָך וּלְ יַחֶ ְדָך ְבּאַ הבָ ה .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הַ בּוֹחֵ ר
ְבּעַ מּוֹ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּאַ הבָ ה.
ֱֹלהינוּ ,יְ ָי ׀ אֶ חָ ד.
ְשׁמַ ע ׀ יִ ְשׂ ָראל ,יְ ָי ׀ א ֶֽ
בָּ רוְּך שׁם כְּ בוֹד מַ לְ כוּתוֹ לְ עוֹלָם ָועֶד.
ֱֹלהיָך ,בְּ כָל ׀ לְ בָ בְ ָך ,וּבְ כָל נַפְ ְשָׁך ,וּבְ כָל ְמא ֶ ֶֽדָך .וְ הָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ ֶֽאלֶּה,
וְ אָ הַ ְבתָּ את יְ ָי ׀ א ֶ ֶֽ
יתָך ,וּבְ לֶכְ ְתָּך
אֲשֶׁ ר ׀ אָ נכִ י ְמצַ וְּ ָך הַ יּוֹם ,עַל ׀ לְ בָ ֶ ֶֽבָך .וְ ִשׁנַּנְ תָּ ם לְ בָ ֶנֶֽיָך ,וְ ִדבַּ ְרתָּ בָּ ם ,בְּ ִשׁבְ ְתָּך בְּ ב ֶ ֶֽ
קוּמָך .וּקְ שַׁ ְרתָּ ם לְ אוֹת ׀ עַל י ֶ ֶָֽדָך ,וְ הָ יוּ לְ טטָ פת בּין ׀ ע ֶינֶֽיָך .וּכְ תַ בְ תָּ ם ׀ עַל
בַ ֶ ֶֽדּ ֶרְך ,וּבְ שָׁ כְ בְּ ָך ,וּבְ ֶ ֶֽ
יתָך וּבִ ְשׁע ֶ ֶָֽריָך.
ְמז ֻזוֹת בּ ֶ ֶֽ

וְ הָ יָה ִאם שָׁ מָֹֽ עַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמצְ וֹתַ י ,אֲשֶׁ ר ׀ אָ נכִ י ְמצַ וֶּה ׀ אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם ,לְ אַ הֲבָ ה אֶ ת יְ ָי ׀
יוֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ,
אֱֹלהיכֶם וּלְ עָבְ דוֹ ,בְּ כָל ׀ לְ בַ בְ כֶם וּבְ כָל נַפְ ְשׁכֶם .וְ נָתַ ִתּי ְמטַ ר ׀ אַ ְרצְ כֶם בְּ עִ תּוֶֹ ,
וְ אָ סַ פְ תָּ ְדג ֶָנֶַָֽֽך וְ ִתיר ְשָׁך וְ יִ צְ הָ ֶ ֶֽרָך .וְ נָתַ ִתּי ׀ ֶֽעשֶׂ ב ׀ בְּ שָׂ ְדָך לִ בְ הֶ ְמ ֶ ֶֽתָּך ,וְ אָ כַלְ תָּ וְ שָׂ ָ ֶֽבעְ תָּ  .הִ שָּׁ ְמרוּ
ָלכֶם ֶפּן יִ פְ תֶּ ה לְ בַ בְ כֶם ,וְ סַ ְרתֶּ ם ַועֲבַ ְדתֶּ ם ׀ אֱֹלהִ ים ׀ אֲח ִרים וְ הִ ְשׁתַּ חֲוִ יתֶ ם לָהֶ ם .וְ חָ ָרה ׀ אַ ף יְ ָי
בָּ כֶם ,וְ עָצַ ר ׀ אֶ ת הַ שָּׁ ַ ֶֽמיִ ם וְ לא יִ הְ יֶה מָ טָ ר ,וְ הָ אֲדָ מָ ה לא ִתתּן אֶ ת יְ בוּלָהַּ ,ואֲבַ ְדתֶּ ם ׀ ְמה ָרה
מעַל הָ ָ ֶֽא ֶרץ הַ טּבָ ה ׀ אֲשֶׁ ר ׀ יְ ָי נתן ָלכֶם .וְ שַׂ ְמתֶּ ם ׀ אֶ ת ְדּבָ ַרי ׀ ֶֽאלֶּה עַל ׀ לְ בַ בְ כֶם וְ עַל
נַפְ ְשׁכֶם ,וּקְ שַׁ ְרתֶּ ם ׀ אתָ ם לְ אוֹת ׀ עַל י ְֶדכֶם ,וְ הָ יוּ לְ טוֹטָ פת בּין ׀ עיניכֶם .וְ לִ מַּ ְדתֶּ ם ׀ אתָ ם ׀
קוּמָך .וּכְ תַ בְ תָּ ם ׀ עַל
יתָך ,וּבְ לֶכְ ְתָּך בַ ֶ ֶֽדּ ֶרְך ,וּבְ שָׁ כְ בְּ ָך ,וּבְ ֶ ֶֽ
אֶ ת בְּ ניכֶם לְ דַ בּר בָּ ם ,בְּ ִשׁבְ ְתָּך בְּ ב ֶ ֶֽ
יתָך וּבִ ְשׁע ֶ ֶָֽריָך .לְ ַ ֶֽמ ַען ׀ יִ ְרבּוּ ׀ יְ מיכֶם וִ ימי בְ ניכֶם ׀ עַל הָ אֲדָ מָ ה ׀ אֲשֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע ׀ יְ ָי
ְמזוּזוֹת בּ ֶ ֶֽ
ַלאֲבתיכֶם לָתת לָהֶ ם ,כִּ ימי הַ שָּׁ ַ ֶֽמיִ ם ׀ ַעל הָ ָ ֶֽא ֶרץ.
ַו ָֽיּ ֹאמֶ ר ׀ יְ ָי ׀ אֶ ל משֶׁ ה לּאמר .דַּ בּר ׀ אֶ ל בְּ ני ׀ יִ ְשׂ ָראל וְ אָ מַ ְרתָּ אֲלהֶ ם ,וְ עָשׂוּ לָהֶ ם צִ יצִ ת עַל
כַּנְ פי בִ גְ דיהֶ ם לְ דרתָ ם ,וְ נ ְָתנוּ ׀ עַל צִ יצִ ת הַ ָכּנָף פְּ ִתיל ְתּ ֶֽכלֶת .וְ הָ יָה ָלכֶם לְ צִ יצִ תְ ,וּר ִאיתֶ ם ׀
אתוֹ וּ ְזכ ְַרתֶּ ם ׀ אֶ ת כָּל ִמצְ וֹת ׀ יְ יַָ ,וע ֲִשׂיתֶ ם ׀ אתָ ם ,וְ לא תָ ֶֽתוּרוּ ׀ אַ חֲרי לְ בַ בְ כֶם וְ אַ חֲרי ׀
עיניכֶם ,אֲשֶׁ ר אַ תֶּ ם זנִ ים ׀ אַ חֲריהֶ ם .לְ ַ ֶֽמ ַען ִתּזְכְּ רוּ ַוע ֲִשׂיתֶ ם ׀ אֶ ת כָּל ִמצְ וֹתָ י ,וִ הְ יִ יתֶ ם קְ ד ִשׁים
אתי ׀ אֶ ְתכֶם ׀ מ ֶ ֶֽא ֶרץ ִמצְ ַ ֶֽריִ ם ,לִ הְ יוֹת ָלכֶם לאֹלהִ ים,
הוֹצ ִ
לאֹלהיכֶם .אֲנִ י יְ ָי ׀ אֱֹלהיכֶם ,אֲשֶׁ ר ֶֽ
אֲנִ י ׀ יְ ָי ׀ אֱֹלהיכֶם.
וּמתֻ קָּ ן
נוֹרא וְ אַ ִדּירְ ,
אֱ מֶ ת וְ י ִַצּיב ,וְ נָכוֹן וְ קַ יָּם ,וְ יָשָׁ ר וְ ֶנאֱמָ ן ,וְ אָ הוּב וְ חָ בִ יב ,וְ נֶחְ מָ ד וְ נָעִ ים ,וְ ָ
וּמקֻ בָּ ל ,וְ טוֹב וְ ָיפֶה הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ע ֶָֽלינוּ לְ עוֹלָם ָועֶד .אֱמֶ ת אֱֹלהי עוֹלָם מַ לְ ֶֽכּנוּ ,צוּר ַיעֲקב ,מָ גן
ְ
וּשׁמוֹ קַ יָּם ,וְ כִ ְסאוֹ נָכוֹן ,וּמַ לְ כוּתוֹ ֶואֱמוּנָתוֹ ָלעַד קַ ָיֶּֽמֶ תְ .וּדבָ ָריו
יִ ְשׁ ֶֽענוּ ,לְ דר וָדר הוּא קַ יָּםְ ,
ֲבוֹתינוּ וְ ע ֶָֽלינוּ ,עַל בָּ נֶֽינוּ וְ עַל
חָ יִ ים וְ קַ יּ ִָמיםֶ ,נאֱמָ נִ ים וְ ֶנחֱמָ ִדים ָלעַד וּלְ עוֹלְ מי עוֹל ִָמיםַ .על א ֶֽ
דּוֹרוֹתינוּ ,וְ עַל כָּל דּוֹרוֹת ֶ ֶֽז ַַֽרע יִ ְשׂ ָראל עֲבָ ֶ ֶֽדיָך.
ֶֽ
עַל הָ ִראשׁוֹנִ ים וְ עַל הָ אַ חֲרוֹנִ ים ,דָּ בָ ר טוֹב וְ קַ יָּם לְ עוֹלָם ָועֶד ,אֱמֶ ת ֶואֱמוּנָה חק וְ לא ַיעֲבר.
ֲבוֹתינוּ,
ֲבוֹתינוּ ,גּ ֲא ֶֽלנוּ גּאל א ֶֽ
ֲבוֹתינוּ ,מַ לְ ֶֽכּנוּ ֶ ֶֽמלְֶך א ֶֽ
ֱֹלהינוּ ואֹלהי א ֶֽ
אֱמֶ ת שָׁ אַ תָּ ה הוּא יְ ָי א ֶֽ
ילנוּ מעוֹלָם ְשׁ ֶ ֶֽמָך ,אין אֱֹלהִ ים זוּל ֶ ֶָֽתָך.
פּוֹדנוּ וּמַ צִּ ֶֽ
יוֹצְ ֶֽרנוּ צוּר יְ שׁוּע ֶָֽתינוֶּֽ ,

וּמוֹשׁי ַע לִ בְ ניהֶ ם אַ חֲריהֶ ם בְּ כָל דּוֹר וָדוֹר .בְּ רוּם עוֹלָם
ִ ֶֽ
בוֹתינוּ אַ תָּ ה הוּא מעוֹלָם ,מָ גן
עֶ ז ְַרת א ֵ ָֽ
תוֹר ְתָך ְוּדבָ ְרָך
וֹתיָך ,וְ ָ
וּמ ְשׁפּ ֶ ֶָֽטיָך וְ צִ ְדקָ ְתָך עַד אַ פְ סי ָ ֶֽא ֶרץ .אַ ְשׁרי ִאישׁ שֶׁ יִּ ְשׁמַ ע לְ ִמצְ ֶ ֶֽ
מוֹשָׁ ֶ ֶֽבָךִ ,
וּמלְֶך גִּ בּוֹר ל ִָריב ִריבָ םֱ .אמֶ ת ,אַ תָּ ה הוּא ִראשׁוֹן
י ִָשׂים עַל לִ בּוֹ .אֱמֶ ת ,אַ תָּ ה הוּא אָ דוֹן לְ ע ֶ ֶַֽמָּךֶֽ ֶ ,
ֱֹלהינוּ,
וּמוֹשׁיעִַ .מ ִמּצְ ַ ֶֽריִ ם גְּ אַ לְ ָ ֶֽתּנוּ ,יְ ָי א ֶֽ
ִ ֶֽ
וּמבַּ לְ ָע ֶ ֶֽדיָך אין ָ ֶֽלנוּ ֶ ֶֽמלְֶך גּוֹאל
וְ אַ תָּ ה הוּא אַ חֲרוֹןִ ,
כוֹרָך גּ ָ ֶָֽאלְ תָּ  ,וְ יַם סוּף בָּ ַ ֶֽקעְ תָּ  ,וְ ז ִדים ִט ַ ֶֽבּעְ תָּ ,
יתנוּ .כָּל בְּ כוֹריהֶ ם הָ ָ ֶֽרגְ תָּ  ,וּבְ ְ
וּמבּית עֲבָ ִדים פְּ ִד ָ ֶֽ
ִ
רוֹממוּ
וִ ִיד ִידים הֶ ע ַ ֱֶֽב ְרתָּ  ,וַיְ כַסּוּ ַ ֶֽמיִ ם צָ ריהֶ ם ,אֶ חָ ד מהֶ ם לא נוֹתָ ר .עַל זאת ִשׁבְּ חוּ אֲהוּבִ ים וְ ְ
אל ,וְ נ ְָתנוּ יְ ִד ִידים ז ְִמרוֹת ִשׁירוֹת וְ ִת ְשׁבָּ חוֹת ,בְּ ָרכוֹת וְ הוֹדָ אוֹת ,לְ ֶ ֶֽמלְֶך אל חַ י וְ קַ יָּםָ ,רם וְ נִ שָּׂ א,
נוֹרא ,מַ ְשׁפִּ יל גּ ִאים ,וּמַ גְ ִ ֶֽבּיהַּ ְשׁפָלִ ים ,מוֹצִ יא א ֲִס ִירים ,וּפוֹדֶ ה ֲענָוִ ים ,וְ עוֹזר דַּ לִּ ים,
גָּדוֹל וְ ָ
וְ עוֹנֶה לְ עַמּוֹ בְּ עת שַׁ וְ עָם אלָיו.
וּמב ָרְך .משֶׁ ה וּבְ ני יִ ְשׂ ָראל לְ ָך עָנוּ ִשׁ ָירה בְּ ִשׂ ְמחָ ה ַרבָּ ה,
ְתּהִ לּוֹת לְ אל ֶעלְ יוֹן ,בָּ רוְּך הוּא ְ
וְ אָ ְמרוּ ֻכלָּם:
נוֹרא ְתהִ ֹלּתֶֽ ,עשׂה ֶ ֶֽפ ֶלא.
ִמי כָמָֹֽ כָה בָּ אלִ ם יְ יִָ ,מי כּ ֶָֽמכָה נ ְֶאדָּ ר בַּ ֶֽקּדֶ שָׁ ,
ִשׁ ָירה חֲדָ שָׁ ה ִשׁבְּ חוּ גְ אוּלִ ים לְ ִשׁ ְמָך עַל ְשׂפַת הַ יָּםַ ,יֶֽחַ ד ֻכּלָּם הוֹדוּ וְ הִ ְמ ִ ֶֽליכוּ וְ אָ ְמרוּ:
יְ ָי יִ ְמֹלְך לְ עוֹלָם ָועֶד.
צוּר יִ ְשׂ ָראֵ לֶֽ ,קוּמָ ה בְּ ֶעז ְַרת יִ ְשׂ ָראל ,וּפְ דה כִ נְ א ֶ ֶֻֽמָך יְ הוּדָ ה וְ יִ ְשׂ ָראל .גּא ֲֶֽלנוּ יְ ָי צְ בָ אוֹת ְשׁמוֹ,
קְ דוֹשׁ יִ ְשׂ ָראל .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי גָּאַ ל יִ ְשׂ ָראל.

Amidah

ע ִמידָ ה

אֲדנָי ְשׂפָתַ י ִתּפְ תָּ ח וּפִ י יַגִּ יד ְתּהִ לּ ֶ ֶָֽתָך.
ֲבוֹתינוּ ,אֱֹלהי אַ בְ ָרהָ ם ,אֱֹלהי יִ צְ חָ ק ,ואֹלהי ַיעֲקב ,אֱֹלהי שָ ָרה,
ֱֹלהינוּ ואֹלהי א ֶֽ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי א ֶֽ
נּוֹרא ,אל עֶלְ יוֹן ,גּוֹמל חֲסָ ִדים
אֱֹלהי ִרבְ קָ ה ,אֱֹלהי ָרחל ,ואֹלהי לאָ ה ,הָ אל הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר וְ הַ ָ
טוֹבִ ים ,וְ קנה הַ כּל ,וְ זוֹכר חַ ְסדי אָ בוֹת ,וּמבִ יא גוֹאל (גְ אוּלָה) לִ בְ ני בְ ניהֶ ם ,לְ ַ ֶֽמ ַען ְשׁמוֹ
בְּ אַ הֲבָ ה.

וּמוֹשׁי ַע וּמָ גן .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,מָ גן אַ בְ ָרהָ ם וִ ֶעז ְָרת שָ ָרה
ִ ֶֽ
ֶ ֶֽמלְֶך עוֹזר
הוֹשׁיעַ.
אַ תָּ ה גִּ בּוֹר לְ עוֹלָם אֲדנָיְ ,מחַ יּה מ ִתים ַ ֶֽאתָּ הַ ,רב לְ ִ ֶֽ
בחורף:
וּמוֹריד הַ ֶגֶּֽשֶׁ ם.
ִ
מַ ִשּׁיב הָ ֶֽרוּחַ
ְמכַלְ כּל חַ יִּ ים בְּ ֶ ֶֽחסֶ דְ ,מחַ יּה מ ִתים בְּ ַרח ֲִמים ַרבִּ ים ,סוֹמְך נוֹפְ לִ ים ,וְ רוֹפא חוֹלִ ים ,וּמַ ִתּיר
וּמחַ יֶּה
וּמי ֶֽדּוֹמֶ ה לְָּךֶֽ ֶ ,מלְֶך מ ִמית ְ
וּמקַ יּם אֱמוּנָתוֹ לִ ישׁני ָע ָפ רִ ,מי כ ֶָֽמוָֹך ַ ֶֽבּעַל גְּ בוּרוֹת ִ
ֲסוּריםְ ,
א ִ
וּמַ צְ ִ ֶֽמיחַ יְ שׁוּעָה.
וְ ֶנאֱמָ ן אַ תָּ ה לְ הַ חֲיוֹת מ ִתים .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יְָ ,מחַ יּה הַ מּ ִתים.
Kedushahקדושה
יאָך ,וְ קָ ָרא זֶה
ישׁים אוֹתוֹ בִּ ְשׁמי מָ רוֹםַ ,כּכָּתוּב עַל יַד נְ בִ ֶ ֶֽ
נְ קַ דּשׁ אֶ ת ִשׁ ְמָך בָּ עוֹלָם ,כְּ שׁם שֶׁ מַּ קְ ִדּ ִ
אֶ ל זֶה וְ אָ מַ ר:
קָ דוֹשׁ ,קָ דוֹשׁ ,קָ דוֹשׁ ,יְ ָי ְצבָ אוֹתְ ,מל ֹא כָל הָ ָ ָֽא ֶרץ כְּ בוֹדוֹ.
אמרוּ:
לְ עֻמָּ תָ ם בָּ רוְּך י ֶֽ
בָּ רוְּך כְּ בוֹד יְ ָי ִמ ְמּקוֹמוֹ.
וּבְ ִדבְ רי קָ ְד ְשָׁך כָּתוּב לאמר:

ֱֹלהיִ ְך צִ יּוֹן ,לְ דר וָדר ,הַ לְ לוּיָהּ.
יִ ְמֹלְך יְ ָי לְ עוֹלָם ,א ַ ֶֽ
ֱֹלהינוִּ ,מ ִ ֶֽפּינוּ לא
ש" ץ :לְ דוֹר וָדוֹר נַגִּ יד גּ ְָד ֶ ֶֽלָך ,וּלְ נֶֽצַ ח נְ צָ חִ ים קְ דֻשָּׁ ְתָך נַקְ ִדּישׁ ,וְ ִשׁבְ חֲָך ,א ֶֽ
יָמוּשׁ לְ עוֹלָם ָועֶד ,כִּ י אל ֶ ֶֽמלְֶך גָּדוֹל וְ קָ דוֹש ָ ֶֽאתָּ ה .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הָ אל הַ קָּ דוֹשׁ.

דוֹשׁים בְּ כָל יוֹם יְ הַ לְ לֶֽ וָּך ֶ ֶֽסּלָה .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הָ אל הַ קָּ דוֹשׁ
אַ תָּ ה קָ דוֹשׁ וְ ִשׁ ְמָך קָ דוֹשׁ ,וּקְ ִ
thanksgiving for knowledge and understanding
וּמלַמּד ֶלאֱנוֹשׁ בִּ ינָה .חָ ֶֽנּ נוּ מ ִא ְתָּך דּעָה ,בִּ ינָה וְ הַ ְשׂכּל .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ,
אַ תָּ ה חוֹנן לְ אָ דָ ם ַ ֶֽדּעַתְ ,
חוֹנן הַ דָּ עַת.
help us return to Torah
ִירנוּ בִּ ְתשׁוּבָ ה ְשׁלמָ ה לְ פ ֶָנֶֽיָך .בָּ רוְּך
תוֹר ֶ ֶֽתָך ,וְ קָ ְר ֶֽבנוּ מַ לְ ֶֽכּנוּ ַלעֲבוֹדָ ֶ ֶֽתָך ,וְ הַ ֲחז ֶֽ
יבנוּ אָ ִ ֶֽבינוּ לְ ָ
ה ֲִשׁ ֶֽ
אַ תָּ ה יְ יָ ,הָ רוֹצֶ ה בִּ ְתשׁוּבָ ה.
for forgiveness
סוֹלחַ ָ ֶֽאתָּ ה .בָּ רוְּך אַ תָּ ה
ָשׁעְ נוּ ,כִּ י מוֹחל וְ ֶֽ
ְסלַח ָ ֶֽלנוּ ,אָ ִ ֶֽבינוּ ,כִּ י חָ ָ ֶֽטאנוְּ ,מחַ ל ָ ֶֽלנוּ ,מַ לְ ֶֽכּנוּ ,כִּ י פ ָ ֶֽ
יְ יָ ,חַ נּוּן הַ מַּ ְרבֶּ ה לִ ְסֹלֶֽ חַ .
for redeeming Israel
יבנוּ ,וּגְ אָ ֶֽלנוּ ְמה ָרה לְ ַ ֶֽמעַן ְשׁ ֶ ֶֽמָך ,כִּ י גּוֹאל חָ זָק ָ ֶֽאתָּ ה .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ,
ְראה בְ עָנְ יֶֽנוּ ,וְ ִ ֶֽריבָ ה ִר ֶֽ
גּוֹאל יִ ְשׂ ָראל.
for healing
כּוֹתינוּ.
יענוּ וְ נִ וּ ֶָֽשׁעָה ,כִּ י ְתהִ לּ ֶָֽתנוּ ָ ֶֽאתָּ ה ,וְ הַ עֲלה ְרפוּאָ ה ְשׁלמָ ה לְ כָל מַ ֶֽ
הוֹשׁ ֶֽ
ְרפ ֶָֽאנוּ ,יְ יָ ,וְ נ ָרפאִ ,
כִּ י אל ֶ ֶֽמלְֶך רוֹפא ֶנאֱמָ ן וְ ַרחֲמָ ן אָ תָּ ה .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,רוֹפא חוֹלי עַמוֹ יִ ְשׂ ָראל.
satisfy us with your goodness
ֱֹלהינוּ ,אֶ ת הַ שָּׁ נָה הַ זּאת וְ אֶ ת כָּל ִמיני ְתבוּאָ תָ הּ לְ טוֹבָ ה,
בָּ רְך ע ֶָֽלינוּ ,יְ ָי א ֶֽ

(בַּ קַּ יִ ץ) וְ תן בְּ ָרכָה (בַּ ח ֶרף) וְ תן טַ ל וּמָ טָ ר לִ בְ ָרכָה
וּבָך ,וּבָ רְך ְשׁנ ֶָֽתנוּ כַּשָּׁ נִ ים הַ טּוֹבוֹת .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יְָ ,מבָ רְך הַ שָּׁ נִ ים.
עַל פְּ ני הָ אֲדָ מָ ה ,וְ שַׂ בְּ ֶֽענוּ ִמטּ ֶ ֶֽ
the blessing of returning to Zion
ֻיּוֹתינוּ ,וְ קַ בְּ ֶֽצנוּ ַיֶֽחַ ד מאַ ְרבַּ ע כַּנְ פוֹת הָ ָ ֶֽא ֶרץ.
רוּתנוּ ,וְ שָׂ א נס לְ קַ בּץ ָגּל ֶֽ
ְתּקַ ע בְּ שׁוֹפָר גָּדוֹל לְ ח ֶֽ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יְָ ,מקַ בּץ נִ ְדחי עַמוֹ יִ ְשׂ ָראל.

in appreciation of justice and a just judiciary
וּמלוְֹך ָע ֶֽלינוּ אַ תָּ ה,
הָ ִ ֶֽשׁיבָ ה שׁוֹפְ ֶֽטינוּ כְּ בָ ִראשׁוֹנָה וְ יוֹע ֲֶֽצינוּ כְּ בַ ְתּחִ לָּה ,וְ הָ סר ִמ ֶ ֶֽמּנּוּ יָגוֹן ַו ֲאנָחָ הְ ,
וּמ ְשׁפָּט.
יְ יָ ,לְ בַ ְדָּך בְּ ֶ ֶֽחסֶ ד וּבְ ַרח ֲִמים ,וְ צַ ְדּ ֶֽקנוּ בַּ ִמּ ְשׁפָּט .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יֶָֽ ֶ ,מלְֶך אוֹהב צְ דָ קָ ה ִ
וְ לַמַּ לְ ִשׁינִ ים אַ ל ְתּהִ י ִתקְ וָה ,וְ כָל הָ ִר ְשׁעָה כְּ ֶ ֶֽרגַע תּאבד ,וְ כָל אוֹיְ ֶ ֶֽביָך ְמה ָרה יִ כּ ֶָֽרתוּ ,וְ הַ זּ ִדים
וּתמַ גּר וְ תַ כְ ִ ֶֽני ַע בִּ ְמה ָרה בְ י ֶָֽמינוּ .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,שׁבר איְ בִ ים וּמַ כְ ִ ֶֽני ַע
וּתשַׁ בּר ְ
ְמה ָרה ְתעַקּר ְ
ז ִדים.
for the righteous amongst us
עַל הַ צַּ ִדּיקִ ים וְ עַל הַ ח ֲִס ִידים וְ עַל זִקְ ני ע ְַמָּך בּית יִ ְשׂ ָראל ,וְ עַל פְּ ליטַ ת סוֹפְ ריהֶ ם ,וְ עַל גּרי
ֱֹלהינוּ ,וְ תן שָׂ כָר טוֹב לְ כָל הַ בּוֹ ְטחִ ים בְּ ִשׁ ְמָך בֶּ אֱמֶ ת ,וְ ִשׂים
הַ ֶ ֶֽצּדֶ ק וְ ע ֶָֽלינוֶּ ,יהֱמוּ נָא ַרח ֶ ֲֶֽמיָך ,יְ ָי א ֶֽ
וּמבְ טָ ח לַצַּ ִדּיקִ ים.
חֶ לְ ֶֽקנוּ עִ מָּ הֶ ם לְ עוֹלָם ,וְ לא נבוֹשׁ כִּ י בְ ָך בָּ ָ ֶֽטחְ נוּ .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יִָ ,מ ְשׁעָן ִ
for Jerusalem
וְ לִ ירוּשָׁ ַ ֶֽליִ ם עִ ְירָך בְּ ַרח ֲִמים תָּ שׁוּב ,וְ ִת ְשׁכּוֹן בְּ תוֹכָהּ ַכּאֲשֶׁ ר ִדּ ַ ֶֽבּ ְרתָּ  ,וּבְ נה אוֹתָ הּ בְּ קָ רוֹב בְּ י ֶָֽמינוּ
בִּ נְ יַן עוֹלָם ,וְ כִ סּא דָ וִ ד ְמה ָרה לְ תוֹכָהּ תָּ כִ ין .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,בּוֹנה יְ רוּשָׁ ָ ֶֽליִ ם.
for our salvation
אֶ ת ֶ ֶֽצמַ ח דָּ וִ ד עַבְ ְדָּך ְמה ָרה תַ צְ ִ ֶֽמיחַ  ,וְ קַ ְרנוֹ תָּ רוּם בִּ ישׁוּע ֶ ֶָֽתָך ,כִּ י לִ ישׁוּ ָע ְתָך קִ ִ ֶֽוּינוּ כָּל הַ יּוֹם.
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ ָי ,מַ צְ ִ ֶֽמיחַ ֶ ֶֽק ֶרן יְ שׁוּעָה.
Hear our prayers

שׁוֹמ ַע
ֱֹלהינוּ ,חוּס וְ ַרחם ע ֶָֽלינוּ ,וְ קַ בּל בְּ ַרח ֲִמים וּבְ ָרצוֹן אֶ ת ְתּפִ לּ ֶָֽתנוּ ,כִּ י אל ֶֽ
קוֹלנוּ ,יְ ָי א ֶֽ
ְשׁמַ ע ֶֽ
שׁוֹמ ַע ְתּפִ לַּת ע ְַמָּך
יבנוּ .כִּ י אַ תָּ ה ֶֽ
וּמלְּ פ ֶָנֶֽיָך ,מַ לְ ֶֽכּנוּ ,ריקָ ם אַ ל ְתּ ִשׁ ֶֽ
ְתּפִ לּוֹת וְ תַ חֲנוּנִ ים ָ ֶֽאתָּ הִ ,
שׁוֹמ ַע ְתּפִ לָּה.
יִ ְשׂ ָראל בְּ ַרח ֲִמים .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יֶָֽ ,
accept our service
יתָך ,וְ ִאשּׁי יִ ְשׂ ָראל,
ֱֹלהינוּ ,בְּ ע ְַמָּך יִ ְשׂ ָראל וּבִ ְתפִ לָּתָ ם ,וְ הָ שׁב אֶ ת הָ עֲבוֹדָ ה לִ ְדבִ יר בּ ֶ ֶֽ
ְרצה ,יְ ָי א ֶֽ
וּתהִ י לְ ָרצוֹן תָּ ִמיד עֲבוֹדַ ת יִ ְשׂ ָראל ע ֶ ֶַֽמָּך.
וּתפִ לָּתָ ם בְּ אַ הֲבָ ה ְתקַ בּל בְּ ָרצוֹןְ ,
ְ
God's Presence in Zion
וְ תֶ ח ֱֶזֶֽינָה עינֶֽינוּ בְּ שׁוּבְ ָך לְ צִ יּוֹן בְּ ַרח ֲִמים .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הַ מַּ ֲחזִיר ְשׁכִ ינָתוֹ לְ צִ יּוֹן.

our gratitude for life's daily miracles
ֲבוֹתינוּ ,לְ עוֹלָם ָועֶד ,צוּר חַ יֶּֽינוּ ,מָ גן
ֱֹלהינוּ ואֹלהי א ֶֽ
מוֹדים ֲא ַנֶֽחְ נוּ לְָך ,שָׁ אַ תָּ ה הוּא ,יְ ָי א ֶֽ
ִ
סוּרים בְּ י ֶ ֶָֽדָך ,וְ עַל
יִ ְשׁ ֶֽענוּ ,אַ תָּ ה הוּא לְ דוֹר וָדוֹר ,נֶֽ וֹדֶ ה לְּ ָך וּנְ סַ פּר ְתּהִ לּ ֶ ֶָֽתָך ,עַל חַ יֶּֽינוּ הַ ְמּ ִ
טוֹבוֹתיָך שֶׁ בְּ כָל עת,
ֶ ֶֽ
אוֹתיָך וְ
מוֹתינוּ הַ פְּ קוּדוֹת לְָך ,וְ עַל נִ ֶ ֶֽסּיָך שֶׁ בְּ כָל יוֹם עִ ָ ֶֽמּנוּ ,וְ עַל נִ פְ לְ ֶ ֶֽ
נִ ְשׁ ֶֽ
ֶ ֶֽע ֶרב ו ֶָֽבקֶ ר וְ צָ ה ָ ֳֶֽריִ ם ,הַ טּוֹב ,כִּ י לא כָלוּ ַרח ֶ ֲֶֽמיָך ,וְ הַ ְמ ַרחם ,כִּ י לא ַ ֶֽתמּוּ חֲסָ ֶ ֶֽדיָך ,מעוֹלָם קִ ִ ֶֽוּינוּ
לְָך.

continuing our thanksgiving
וְ עַל ֻכּלָּם יִ ְתבָּ ַרְך וְ יִ ְתרוֹמַ ם ִשׁ ְמָך מַ לְ ֶֽכּנוּ תָּ ִמיד לְ עוֹלָם ָועֶד.

יוֹדוָּך ֶ ֶֽסּלָה ,וִ יהַ לְ לוּ אֶ ת ִשׁ ְמָך בֶּ אֱמֶ ת ,הָ אל יְ שׁוּע ֶָֽתנוּ וְ ֶעז ְָר ֶֽתנוּ ֶ ֶֽסלָה .בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ,
וְ כל הַ חַ יִּ ים ֶֽ
הַ טּוֹב ִשׁ ְמָך וּלְ ָך נָאֶ ה לְ הוֹדוֹת.

for peace

ִשׂים שָׁ לוֹם טוֹבָ ה וּבְ ָרכָה ,חן ו ֶ ֶָֽחסֶ ד וְ ַרח ֲִמים ,ע ֶָֽלינוּ וְ עַל כָּל יִ ְשׂ ָראל ע ֶ ֶַֽמָּך .בָּ ְר ֶֽכנוּ ,אָ ִ ֶֽבינוּ ,כּ ָ ֶֻֽלּנוּ
תּוֹרת חַ יִּ ים וְ ַ ֶֽאהֲבַ ת ֶ ֶֽחסֶ ד ,וּצְ דָ קָ ה
ֱֹלהינוַּ ,
כְּ אֶ חָ ד בְּ אוֹר פּ ֶָנֶֽיָך ,כִּ י בְ אוֹר פּ ֶָנֶֽיָך נ ַ ֶָֽתתָּ ָ ֶֽלּנוּ ,יְ ָי א ֶֽ
וּבְ ָרכָה וְ ַרח ֲִמים וְ חַ יִּ ים וְ שָׁ לוֹם ,וְ טוֹב בְּ ע ֶינֶֽיָך לְ בָ רְך אֶ ת ע ְַמָּך יִ ְשׂ ָראל בְּ כָל עת וּבְ כָל שָׁ עָה
לוֹמָך.
בִּ ְשׁ ֶ ֶֽ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יְ יָ ,הַ ְמבָ רְך אֶ ת עַמּוֹ יִ ְשׂ ָראל בַּ שָּׁ לוֹם.
guarding our speech
וּשׂפָתַ י ִמדַּ בּר ִמ ְרמָ ה ,וְ לִ ְמקַ לְ לַי נַפְ ִשׁי ִתדּם ,וְ נַפְ ִשׁי ֶכּ ָעפָר לַכּל
אֱֹלהַ י ,נְ צוֹר לְ שׁוֹנִי מ ָרעְ ,
חוֹשׁבִ ים ָעלַי ָרעָהְ ,מה ָרה הָ פר
וֹתיָך ִתּ ְרדּוֹף נַפְ ִשׁי .וְ כָל הַ ְ
תוֹר ֶ ֶֽתָך ,וּבְ ִמצְ ֶ ֶֽ
ִתּהְ יֶה .פְּ תַ ח לִ בִּ י בְּ ָ
עֲצָ תָ ם וְ קַ לְ קל מַ חֲשַׁ בְ תָּ ם .עֲשׂה לְ ַ ֶֽמעַן ְשׁ ֶ ֶֽמָך ,עֲשׂה לְ ַ ֶֽמ ַען יְ ִמ ֶינֶַָֽֽך ,עֲשׂה לְ ַ ֶֽמעַן קְ דֻשָּׁ ֶ ֶֽתָך ,עֲשׂה
הוֹשׁיעָה יְ ִמינְ ָך ַועֲנֶֽנִי .יִ הְ יוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִּ י
ידיָךֶֽ ִ ,
תּוֹר ֶ ֶֽתָך .לְ ַ ֶֽמעַן יחָ לְ צוּן יְ ִד ֶ ֶֽ
לְ ַ ֶֽמעַן ָ
צוּרי וְ גוֹאֲלִ י .עֹ שֶׂ ה שָׁ לוֹם ִבּ ְמרוֹמָ יו ,הוּא יַעשֶׂ ה שָׁ לוֹם עָ ֵ ָֽלינוּ ,וְ עַ ל כָּל יִ ְשׂ ָראֵ ל,
לְ פ ֶָנֶֽיָך ,יְ ָי ִ
וְ ִא ְמרוּ אָ מֵ ן.

אוֹמ ִרים ְשׁמַ ע יִ ְשׂ ָראל.
שׁוֹמֵ ר יִ ְשׂ ָראֵ לְ ,שׁמוֹר ְשׁא ִרית יִ ְשׂ ָראל ,וְ אַ ל יאבַ ד יִ ְשׂ ָראל ,הָ ְ
ֱֹלהינוּ יְ ָי
שׁוֹמר גּוֹי אֶ חָ דְ ,שׁמוֹר ְשׁא ִרית ַעם אֶ חָ ד ,וְ אַ ל יאבַ ד גּוֹי אֶ חָ ד ,הַ ְמ ַיח ֲִדים ִשׁ ְמָך יְ ָי א ֶֽ
אֶ חָ ד.
שׁוֹמר גּוֹי קָ דוֹשְׁ ,שׁמוֹר ְשׁא ִרית ַעם קָ דוֹשׁ ,וְ אַ ל יאבַ ד גּוֹי קָ דוֹשׁ ,הַ ְמשַׁ לְּ ִשׁים בְּ שָׁ ֹלשׁ קְ דֻשּׁוֹת
לְ קָ דוֹשׁ.
Full Kaddishקדיש שלם
יִ ְתגַּדַּ ל וְ יִ ְתקַ דַּ שׁ ְשׁמהּ ַרבָּ א .בְּ עָלְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתהּ ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כוּתהּ בְּ חַ יּיכוֹן וּבְ יוֹמיכוֹן
וּבְ חַ יּי ְדכָל בּית יִ ְשׂ ָראל ,בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
יְ הא ְשׁמהּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך לְ ָעלַם וּלְ עָלְ מי עָלְ מַ יָּא.

יִ ְתבָּ ַרְך וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַ ר וְ יִ ְתרוֹמַ ם וְ יִ ְתנַשּׂא וְ יִ ְתהַ דָּ ר וְ יִ ְת ַעלֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמהּ ְדּקֻ ְדשָׁ א בְּ ִריְך
הוּא ,לְ ֶֽעלָּא ִמן כָּל בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א ,דַּ א ֲִמ ָירן בְּ עָלְ מָ א ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
עוּתהוֹן ְדּכָל (בּית) יִ ְשׂ ָראל קֳ דָ ם אֲבוּהוֹן ִדּי בִ ְשׁמַ יָּא וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
לוֹתהוֹן וּבָ ְ
ִתּ ְתקַ בּל צְ ְ
יְ הא ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא ,וְ חַ יִּ ים (טוֹבִ ים) ָע ֶֽלינוּ וְ עַל כָּל יִ ְשׂ ָראל ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
עשֶׂ ה שָׁ לוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו ,הוּא ַיעֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם ע ֶָֽלינוּ וְ ַעל כָּל יִ ְשׂ ָראל ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
ָשׂנוּ כְּ גוֹיי הָ א ֲָרצוֹת ,וְ לא שָׂ ָ ֶֽמנוּ
אשׁית ,שֶׁ לּא ע ָ ֶֽ
עָ ֵ ָֽלינוּ לְ שַׁ ֶֽבּחַ ַלאֲדוֹן הַ כּל ,לָתת גְּ ֻדלָּה לְ יוֹצר בְּ ר ִ
כְּ ִמ ְשׁפְּ חוֹת הָ אֲדָ מָ ה ,שֶׁ לא שָׂ ם חֶ לְ ֶֽקנוּ כָּהֶ ם ,וְ ג ָר ֶֽלנוּ כְּ כָל הֲמוֹנָם,
וּמוֹדים ,לִ פְ ני ֶ ֶֽמלְֶך מַ לְ כי הַ ְמּלָכִ ים ,הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוְּך הוּא .שֶׁ הוּא
ִ
וּמ ְשׁתַּ חֲוִ ים
כּוֹרעִ ים ִ
ַוא ֲַנֶֽחְ נוּ ְ
רוֹמים ,הוּא
וּשׁכִ ינַת עֻזּוֹ בְּ גָבְ הי ְמ ִ
נוֹטֶ ה שָׁ ַ ֶֽמיִ ם וְ יסד ָ ֶֽא ֶרץ ,וּמוֹשַׁ ב יְ קָ רוֹ בַּ שָּׁ ַ ֶֽמיִ ם ִמ ַ ֶֽמּעַלְ ,
תוֹרתוֹ :וְ יָדַ עְ תָּ הַ יּוֹם ַוהֲשׁבתָ אֶ ל לְ בָ ֶ ֶֽבָך,
ֱֹלהינוּ אין עוֹד .אֱמֶ ת מַ לְ ֶֽכּנוֶּֽ ֶ ,אפֶס זוּלָתוַֹ ,כּכָּתוּב בְּ ָ
א ֶֽ
כִּ י יְ ָי הוּא הָ אֱֹלהִ ים בַּ שָּׁ ַ ֶֽמים ִמ ַ ֶֽמּעַל ,וְ עַל הָ ָ ֶֽא ֶרץ ִמ ָ ֶֽתּחַ ת ,אין עוֹד.
ֱֹלהינוּ ,לִ ְראוֹת ְמה ָרה בְּ ִתפְ ֶ ֶֽא ֶרת ע ֶֻזֶַָּֽֽך ,לְ הַ עֲבִ יר גִּ לּוּלִ ים ִמן הָ ָ ֶֽא ֶרץ,
עַל כּן נְ קַ וֶּה לְּ ָך יְ ָי א ֶֽ
וְ הָ אֱלִ ילִ ים כָּרוֹ ת יִ כָּרתוּן ,לְ תַ קּן עוֹלָם בְּ מַ לְ כוּת שַׁ דַּ י ,וְ כָל בְּ ני בָ שָׂ ר יִ קְ ְראוּ בִ ְשׁ ֶ ֶֽמָך ,לְ הַ פְ נוֹת
יוֹשׁבי תבל ,כִּ י לְ ָך ִתּכְ ַרע כָּל ֶ ֶֽבּ ֶרְךִ ,תּשָּׁ בַ ע כָּל לָשׁוֹן.
א ֶ ֶֽליָך כָּל ִר ְשׁעי ָ ֶֽא ֶרץ .י ִ ֶַֽכּירוּ וְ י ְדעוּ כָּל ְ
כוּתָך,
ֱֹלהינוּ יִ כְ ְרעוּ וְ יִ ֶֽפּלוּ ,וְ לִ כְ בוֹד ִשׁ ְמָך יְ קָ ר יִ ֶֽתּנוּ ,וִ יקַ בְּ לוּ ֻכלָּם אֶ ת עוֹל מַ לְ ֶ ֶֽ
לְ פ ֶָנֶֽיָך יְ ָי א ֶֽ
וְ ִת ְמֹלְך עֲליהֶ ם ְמה ָרה לְ עוֹלָם ָועֶד .כִּ י הַ מַּ לְ כוּת שֶׁ לְּ ָך הִ יא ,וּלְ עֶֽ וֹלְ מי עַד ִתּ ְמלוְֹך בְּ כָבוֹד,
תוֹר ֶ ָֽתָך ,יְ ָי יִ ְמֹלְך לְ עוֹלָם וָעֶ ד .וְ נֶאֱ מַ ר ,וְ הָ יָה יְ ָי לְ ֶ ָֽמלְֶך עַ ל כָּל הָ ָ ָֽא ֶרץ ,בַּ יּוֹם הַ הוּא
ַכּכָּתוּב ְבּ ָ
וּשמוֹ אֶ חָ ד.
יִ ְהיֶה יְ ָי אֶ חָ דְ ,
Mourner's Kaddishקדיש יתום
יִ ְתגַּדַּ ל וְ יִ ְתקַ דַּ שׁ ְשׁמהּ ַרבָּ א .בְּ עָלְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתהּ ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כוּתהּ בְּ חַ יּיכוֹן וּבְ יוֹמיכוֹן
וּבְ חַ יּי ְדכָל בּית יִ ְשׂ ָראל ,בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.

.יְ הא ְשׁמהּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך לְ ָעלַם וּלְ עָלְ מי עָלְ מַ יָּא
יִ ְתבָּ ַרְך וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַ ר וְ יִ ְתרוֹמַ ם וְ יִ ְתנַשּׂא וְ יִ ְתהַ דָּ ר וְ יִ ְת ַעלֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמהּ ְדּקֻ ְדשָׁ א בְּ ִריְך
. וְ ִא ְמרוּ אָ מן, דַּ א ֲִמ ָירן בְּ עָלְ מָ א, לְ ֶֽעלָּא ִמן כָּל בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א,הוּא
. וְ ִא ְמרוּ אָ מן, וְ חַ יִּ ים ע ֶָֽלינוּ וְ עַל כָּל יִ ְשׂ ָראל,יְ הא ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא
. וְ ִא ְמרוּ אָ מן, הוּא ַיעֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם ע ֶָֽלינוּ וְ עַל כָּל יִ ְשׂ ָראל,עשֶׂ ה שָׁ לוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו
שיר של יוםPsalm for the First Day

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.

אוֹמ ִרים בְּ בית הַ ִמּקְ דָּ שׁ:
ליום ראשון :הַ יּוֹם יוֹם ִראשׁוֹן בַּ שַּׁ בָּ ת ,שֶׁ בּוֹ הָ יוּ הַ לְ וִ יִּ ם ְ
וּמלוֹאָ הּ ,תּבל וְ ֶֽי ְשׁבי בָ הּ.
לְ דָ וִ ד ִמזְמוֹר ,לַי ָי הָ ָ ֶֽא ֶרץ ְ
כִּ י הוּא עַל י ִַמּים יְ סָ דָ הּ ,וְ עַל נְ הָ רוֹת יְ כוֹנְ ֶנֶֽהָ .
וּמי יָקוּם בִּ ְמקוֹם קָ ְדשׁוֹ.
ִמי ַי ֲעלֶה בְ הַ ר יְ יִָ ,
נְ קִ י כ ַ ֶַֽפּיִ ם וּבַ ר לבָ ב ,אֲשֶׁ ר לא ָנ שָׂ א לַשָּׁ וְ א נַפְ ִשׁי ,וְ לא נִ ְשׁבַּ ע לְ ִמ ְרמָ ה .יִ שָּׂ א בְ ָרכָה מאת יְ יָ,
וּצְ דָ קָ ה מאֱֹלהי יִ ְשׁעוֹ.
דּוֹרשָׁ יוְ ,מבַ קְ שׁי פ ֶָנֶֽיָך ַיעֲקב סֶ לָה
זֶה דּוֹר ְ
ְשׂאוּ ְשׁע ִָרים ָראשׁיכֶם ,וְ הִ נּ ְָשׂאוּ פִּ ְתחי עוֹלָם ,וְ יָבוֹא ֶ ֶֽמלְֶך הַ כָּבוֹד.
ִמי זֶה ֶ ֶֽמלְֶך הַ כָּבוֹד ,יְ ָי עִ זּוּז וְ גִ בּוֹר ,יְ ָי גִּ בּוֹר ִמלְ חָ מָ ה.
וּשׂאוּ פִּ ְתחי עוֹלָם ,וְ יָבא ֶ ֶֽמלְֶך הַ כָּבוֹד.
ְשׂאוּ ְשׁע ִָרים ָראשׁיכֶםְ ,
ִמי הוּא זֶה ֶ ֶֽמלְֶך הַ כָּבוֹד ,יְ ָי צְ בָ אוֹת ,הוּא ֶ ֶֽמלְֶך הַ כָּבוֹד ֶ ֶֽסלָה.
Mourner's Kaddishקדיש יתום
יִ ְתגַּדַּ ל וְ יִ ְתקַ דַּ שׁ ְשׁמהּ ַרבָּ א .בְּ עָלְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתהּ ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כוּתהּ בְּ חַ יּיכוֹן וּבְ יוֹמיכוֹן
וּבְ חַ יּי ְדכָל בּית יִ ְשׂ ָראל ,בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
יְ הא ְשׁמהּ ַרבָּ א ְמבָ ַרְך לְ ָעלַם וּלְ עָלְ מי עָלְ מַ יָּא.
יִ ְתבָּ ַרְך וְ יִ ְשׁתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַ ר וְ יִ ְתרוֹמַ ם וְ יִ ְתנַשּׂא וְ יִ ְתהַ דָּ ר וְ יִ ְת ַעלֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל ְשׁמהּ ְדּקֻ ְדשָׁ א בְּ ִריְך
הוּא ,לְ ֶֽעלָּא ִמן כָּל בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ ֶנחֱמָ תָ א ,דַּ א ֲִמ ָירן בְּ עָלְ מָ א ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
יְ הא ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא ,וְ חַ יִּ ים ע ֶָֽלינוּ וְ עַל כָּל יִ ְשׂ ָראל ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.
עשֶׂ ה שָׁ לוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו ,הוּא ַיעֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם ע ֶָֽלינוּ וְ עַל כָּל יִ ְשׂ ָראל ,וְ ִא ְמרוּ אָ מן.

