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מחזור קורן לראש השנה
he oren osh a hana a zor
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 fi התרת נדרים   ערב ראש השנה 

  התרת נדרים

ר אֹו קֹוָנם  בּוָעה אֹו ִאּסָ ֶדר אֹו ׁש ל נ ִחים), ּכ ָּיִנים ֻממ עּו ָנא ַרּבֹוַתי (ּדַ מ ׁשִ

On the morning before ראש השנה, one should annul vows 
before three men, who sit as judges, saying:

מֹות  ׁשֵ ּב י  ּתִ ע ֽ ּבַ ִנׁש אֹו  ַבֲחֹום,  אֹו  ָהִקיץ  ּב י  ּתִ ע ֽ ּבַ ִנׁש אֹו  י  ּתִ ר ַדֽ ּנָ ׁשֶ ֶרם  ֵחֽ אֹו 
ִזירּות  נ ִמיֵני  ל  כ ו הּוא,   רּוך ּבָ הוי״ה  ם  ׁשֵ ּוב ָחִקים  ִנמ ֵאיָנם  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּק
ל ׁשּום ִאּסּור ַוֲאִפּלּו ִאּסּור ֲהָנָאה  כ ׁשֹון, ו מ ִזירּות ׁשִ י ַוֲאִפּלּו נַי ָע ּתִ ל ֽ ּבַ ּקִ ׁשֶ
ׁשֹון ִאּסּור אֹו  ל ין ּבִ ל ִאּסּור ּבֵ ל ָלׁשֹון ׁשֶ כ י ָעַלי אֹו ַעל ֲאֵחִרים ּב ּתִ ר ָאַסֽ ׁשֶ
ׁשֹון  ל ין ּבִ י ָעַלי ּבֵ ּתִ ל ֽ ּבַ ּקִ ָוה ׁשֶ ל ִמצ ָלה ֲאִפּּו ׁשֶ ל ׁשּום ַקּבָ כ ֶרם אֹו קֹוָנם, ו ֵחֽ
ל  כ ּב ין  ּבֵ ִזירּות  נ ׁשֹון  ל ּבִ ין  ּבֵ בּוָעה  ׁש ׁשֹון  ל ּבִ ין  ּבֵ ָדָבה  נ ׁשֹון   ּבִ ין  ּבֵ ֶדר  נ
ָהג  ָדָבה ּוֵבין ׁשּום ִמנ נ  ֶדר ּוֵבין ּכ ל נ ין ּכ ף. ּבֵ ִקיַעת ּכָ ת ה ּבִ ֲעׂשֶ ַגם ַהּנַ ׁשֹון, וָ
י  ּתִ ר ַדֽ ּנָ י אֹו ׁשֶ ָּיָצא ִמּפִ ָפַתי ׁשֶ ל מֹוָצא ׂש כ ִמי, ו י ֶאת ַעצ ּתִ ג ַהֽ ּנָ ָוה ׁשֶ ל ִמצ ׁשֶ
אֹו  טֹוָבה  ָהָגה  ַהנ ֵאיזֹו  אֹו  וֹת  צ ֵמַהּמִ ָוה  ִמצ ׁשּום  ֲַעׂשֹות  י  ִלּבִ ב י  ּתִ ר ָגַמֽ ו
ֶדר. ֵהן  ִלי נ ֵהא ּב ּי ֵנֽיִתי ׁשֶ לֹא ִהת ָעִמים, ו לֹׁש ּפ י ׁשָ ּתִ ג ַהֽ ּנָ ֵאיֶזה ָדָבר טֹוב ׁשֶ
דּוִעים ִלי ֵהן אֹוָתן  ֲאֵחִרים, ֵהן אֹוָתן ַהי ִמי ֵהן ַע ַעצ יִתי, ֵהן ַע ֽ ָעׂשִ ָבר ׁשֶ ּדָ
ׁש ֲאִני  ַבּקֵ ׁשֹוֵאל ּומ ָרא, ו הֹון ֵמִעּקָ ָנא ב ט ֲחַרֽ הֹון ִאת ֻכּל י. ּב ּתִ ח ַכֽ ָבר ׁשָ ּכ ׁשֶ
לֹום,  ׁשָ ו ַחס  י,  ּתִ ד ֽ ּכַ ִנל ו ל  ׁשֵ ֶאּכָ ן  ּפֶ אִתי  ָיֵרֽ י  ּכִ ֲעֵליֶהם,  ָרה  ַהּתָ ֶכם  ֲעַלת ִמּמַ
ֵאין  מֹות. ו ּכָ ַהס קֹוָנמֹות ו ִאּסּוִרין ו ִזירֹות ַוֲחָרמֹות ו בּועֹות ּונ ָדִרים ּוׁש ֲעוֹן נ ּבַ
יִתי, ַרק  ֽ ָעׂשִ ים ַהּטֹוִבים ָהֵהם ׁשֶ ֲעׂשִ לֹום, ַעל ִקּיּום ַהּמַ ׁשָ ֲאִני תֹוֵהא, ַחס ו
אֹו  ִזירּות  נ אֹו  בּוָעה  ׁש אֹו  ֶדר  נ ׁשֹון  ל ּבִ ָיִנים  ָהִענ ַלת  ַקּבָ  ַע ָחֵרט  ִמת ֲאִני 
ָחֵרט ֲאִני ַעל ֶזה  ֵלב, ּוִמת ָלה ב ָמה אֹו ַקּבָ ּכָ ֶרם אֹו קֹוָנם אֹו ַהס ִאּסּור אֹו ֵחֽ
ִאּסּור  ֶרם ו ֵחֽ ִזירּות ו בּוָעה ּונ ֶדר ּוׁש ִלי נ ה ָדָבר ֶזה ּב ִני עֹוׂשֶ י ִהנ ּתִ ר ּלֹא ָאַמֽ ׁשֶ

ֵלב.  ָלה ב ַקּבָ קֹוָנם ו ו
הֹון. ֻכּל ָרה ּב ָלֵכן ֲאִני ׁשֹוֵאל ַהּתָ
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 fi התרת נדרים   ערב ראש השנה 

ָממֹון,  ִעים ּב ָבִרים ַהּנֹוג ים ִמּד ֲעׂשִ ין ִאם ָהיּו ַהּמַ ר, ּבֵ ּכָ ז ל ַהּנִ ָחֵרט ַעל ּכ ֲאִני ִמת
ָמה. ׁשָ ִעים ֶאל ַהּנ ָבִרים ַהּנֹוג ין ֵמַהּד גּוף, ּבֵ ִעים ּב ָבִרים ַהּנֹוג ין ֵמַהּד ּבֵ

קֹוָנם  ֶרם ו ֵחֽ ִאּסּור ו ִזירּות ו בּוָעה ּונ ֶדר ּוׁש ׁשֹון נ ָחֵרט ַעל ל הֹון ֲאִני ִמת ֻכּל ּב
ֵלב. ָלה ּב ַקּבָ ו

עּו ָנא  ּד ֶדר, ַאך רֹט ַהּנ ִלפ ָרה ָצִריך ׁש ַהּתָ ַבּקֵ ַהמ ָחֵרט ו ת ין ַהּמִ ד ַהּדִ ה ִמּצַ ִהּנֵ ו
ָרה ַע אֹוָתם  ׁש ַהּתָ ַבּקֵ ֵאין ֲאִני מ ים ֵהם. ו י ַרּבִ ָטם, ּכִ ר פ ר ל ׁשָ י ִאי ֶאפ ַרּבֹוַתי, ּכִ
ָטם. ּו ָהִיֽיִתי פֹורִּא ֵעיֵניֶכם ּכ יּו ָנא ב ן ִיה יר אֹוָתם, ַעל ּכֵ ַהּתִ  ֵאין ָדִרים ׁשֶ ַהּנ

לֹא  אן  ּכָ ֵאין   . ָלך רּוִיים  ׁש ַהּכֹל   , ָלך חּוִלים  מ ַהּכֹל   , ָלך ִרים  ֻמּתָ יּו  ִיה ַהּכֹל 
The judges say the following three times:

ִנּדּוי  לֹא  ו קֹוָנם  לֹא  ו ִאּסּור  לֹא  ו ֶרם  ֵחֽ לֹא  ו ִזירּות  נ לֹא  ו בּוָעה  ׁש לֹא  ו ֶדר  נ
ם  ׁשֵ ּוכ ָרה.  ַכּפָ ו ִיָחה  ּוס ִחיָלה  מ אן  ּכָ ֵיׁש   ֲאָב ָארּור.  לֹא  ו א  ּתָ מ ׁשַ לֹא  ו

ָלה. ע  ַמֽ ין ׁשֶ ית ּדִ ִרים ִמּבֵ יּו ֻמּתָ ִיה ך ה, ּכָ ּטָ ל ַמֽ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ יִרים ּב ּתִ ּמַ ׁשֶ

ָדִרים  ַהּנ ל  ּכ א  ַהּבָ ּול אן  ִמּכָ ל  ַבּטֵ מ ַוֲאִני  ֵניֶכם,  ִלפ מֹוָדָעה  מֹוֵסר  ֲאִני  ֲהֵרי 
The one seeking annulment of vows says:

ֵלב  ָלה ּב ַקּבָ מֹות ו ּכָ ַהס קֹוָנמֹות ַוֲחָרמֹות ו ִאּסּוִרין ו ִזירֹות ו בּועֹות ּונ ל ׁש כ ו
ַעת  ׁש ֵרי ַתֲעִנית ּבִ ד ֲחלֹום, חּוץ ִמּנִ ָהִקיץ ֵהן ּבַ ִמי, ֵהן ּב ַעצ ל ָעַלי ּב ֲאַקּבֵ ׁשֶ
ה  ֵמַעּתָ עֹוד,  ֵמַהּיֹום  ֶאּדֹר  ו ַהּזֹאת  מֹוָדָעה  ַנאי  ִלת ח  ּכַ ֶאׁש ִאם  ּוב ָחה.  ִמנ
ָלא  ִלין,  ֻבּטָ ּומ ֵטִלין  ּב ן  ּלָ ּכֻ יּו  ִּיה ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ֶנה  ּוַמת ֲעֵליֶהם  ָחֵרט  ִמת ֲאִני 
הֹון  ּב ָנא  ט ֲחַרֽ ִאת ן  ֻכּלָ ּב  .ָל ּוכ ָל  ּכ ָחִלין  הֹון  י ָלא  ו ַקָּיִמין,  ָלא  ו ִריִרין  ׁש

ַעד עֹוָלם.  ה ו ֵמַעּתָ
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 fi פרוזבול   ערב ראש השנה 

 פרוזבול

פלוני)  ן  ּבֶ (פלוני  ָפֵנֽינּו  ל ּוָבא  ָהֵוֽיָנא,  ֲחָדא  ּכַ יָנא  ּדִ י  ּבֵ ָלָתא  ּת מֹוַתב  ּב

On the last day of a שמיטה year, all debts which one Jew owes another are annulled. 
One who wishes to collect his debts nonetheless must give a court of three judges a פרוזבול – 

a transfer of the debts to the court – after which he might collect the debts as the court’s 
representative. This form, and other variations, may be found on the Koren website. See  law  .

After the creditor says the declaration marked by quotation marks, 
the judges sign the following form, and give it to the creditor:

נּו: ָאַמר ָלֽ ו
ה  ַעל ּפֶ ָטר ּוב ׁש ֵיׁש ִלי חֹובֹות ּבִ ִביִעית, ו  ַנת ַהׁשּ ָנה זֹו ִהיא ׁש ֵהן ׁשָ
ּבּול ֶזה  רֹוז ֵניֶכם ּפ פ יִני מֹוֵסר ּבִ /אֹו ֲחָברֹות, ַוֲהֵרֽ ים ו ַעל ֵאיֶזה ֲאָנׁשִ
ַוֲהֵריִני  ִהיר,  ַמצ ֲאִני  ֵניֶהם  פ ּבִ ׁשֶ ָּיִנים  ַהּדַ ָלֶכם,  ִלי  ֵּיׁש  ׁשֶ חֹוב  ל  כ ו
ם  ַאּתֶ ֱהיּו  ה  ּוֵמַעּתָ ִלי,  ֵּיׁש  ׁשֶ חֹוב  ל  ּכ ּבֹות  ִלג ֶכם  ֶאת ה  ׁשֶ ַמר
יָון  ה ּכֵ ם, ֵמַעּתָ ּוהּו ַאּתֶ ּבֽ ג ִאם לֹא ּתִ י; וִִבי ׁש בּו אֹותֹו ּבִ ָּיִנים ּוג ּדַ
ֶצל  ֵּיׁש ִלי ַעד ַהּיֹום ֵאֽ ל חֹוב ׁשֶ ה ֲאִני ּכ ּבֶ ּבּול ֶזה, ֶאג רֹוז י ּפ ּתִ ַסר ּמָ ׁשֶ

ֶצה. ֶאר ַמן ׁשֶ ל ז ל ָאָדם ּכ ּכ
הֹוִאיל  כֹוִנים, ו ָבָריו נ ינּו ּד ָרִאֽ יָון ׁשֶ ה, ּכֵ ּטָ ין ַהֲחתּוִמים ַמֽ ית ַהּדִ נּו, ּבֵ ָאֽ ו
ט  ּמֵ ׁשַ ּלֹא ּת נּו ׁשֶ ע ל ַוֲחָז״ל, ָקַבֽ ַנת ִהּלֵ ַתּקָ ּבּול ּכ רֹוז ֵרי ּפ ב ָפֵנֽינּו ּדִ ּוָמַסר ל
אנּו ַעל ֶהָחתּום,  ֶצה. ּוָבֽ ִּיר ל ֵעת ׁשֶ ּבֹוָתם ּכ יּוַכל ִלג ִביִעית חֹובֹוָתיו ו ׁש
.(insert location)ּפֹה ב ,(insert year) ַנת ֽחֶֹדׁש ֱאלּול ׁש ל (insert day of month) יֹום

(signature of judge) :ֻאם נ
(signature of judge) :ֻאם נ

(signature of judge) :ֻאם נ
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 fi עירובין   ערב ראש השנה 

  עירוב תחומין

ֶך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

On שבת and יום טוב it is forbidden to walk more than  cubits (about  feet) 
beyond the boundary (תחום) of the town where you live or are staying when the day begins. 

By placing food sufficient for two meals, before nightfall, at a point within  cubits 
from the town limits, you confer on that place the status of a dwelling for the 

next day, and are then permitted to walk  cubits from there.

ַות ֵערּוב. ֽנּו ַעל ִמצ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ
ל רּוָחא. כ ין ל ִפין ַאּמִ ֵרין ַאל ָרא ָהֵדין ּת ֵמיַזל ֵמַאת ֵרא ִלי ל ֵהא ׁש ֵדין ֵערּוָבא י ּב

עירוב חצרות

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

On שבת it is forbidden to carry objects from one private domain to another, 
or from a private domain into space shared by others, such as a communal staircase, 

corridor or courtyard. If the first day of ראש השנה falls on שבת, an עירוב חצרות 
is created when each of the Jewish households in a court or apartment block, before שבת,

places a loaf of bread or matza in one of the homes. The entire court or block 
then becomes a single private domain within which it is permitted to carry.

ַות ֵערּוב. ֽנּו ַעל ִמצ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ
ים ֶלָחֵצר ּוִמן ֶהָחֵצר  ּתִ ַעּיֹוֵלי ִמן ַהּבָ ַאּפֹוֵקי ּול טֹוֵלי ּול ַטל ָנא ל ֵרא ַלֽ ֵהא ׁש ֵדין ֵערּוָבא י ּב

ָחֵצר. ּבֶ ים ׁשֶ ּתִ ל ַהּבָ כ ִית ל ַבֽ ִית ל ֽ ים ּוִמּבַ ּתִ ַלּבָ

  עירוב תבשילין

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

It is not permitted to cook for שבת when the first day of ראש השנה falls on 
Thursday unless an עירוב תבשלין has been made prior to ראש השנה. This is done 
by taking a loaf or piece of matza together with a boiled egg , or a piece of cooked 

fish or meat to be used on שבת. While holding them, say the following:

ַות ֵערּוב. ֽנּו ַעל ִמצ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ
ד  ּבַ ֶמע ָרָגא ּול ָלָקא ׁש ַאד ָמָנא ּול ַאט ָלא ּול ָ ַבׁשּ ֵמיֵפא ּול ָנא ל ֵרא ַלֽ ֵהא ׁש ֵדין ֵערּוָבא י ּב

ִעיר ַהּזֹאת. ִרים ּבָ ָרֵאל ַהּדָ ל ִיׂש כ נּו ּול ָתא, ָלֽ ּב ׁשַ ָנא ִמּיֹוָמא ָטָבא ל ֽ ּכַ ר ל צ ּכ
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 fi הדלקת נרות   ערב ראש השנה 

  הדלקת נרות

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ   ּבָ

On both nights, say the following blessing and then light the candles. 
On the second night, the candles must be lit from an existing flame. 

If the first day of ראש השנה is שבת, cover the eyes with the hands after lighting 
the candles and say the following blessing , adding the words in parentheses.

וָֹתיו  ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ
ל) יֹום טֹוב. ׁשֶ ת ו ּבָ ל (ׁשַ ִליק ֵנר ׁשֶ ַהד ֽנּו ל ִצּוָ ו

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ
The blessing ֶהֱחָיֽנּו .is said on both evenings ׁשֶ

ַמן ַהֶּזה. ּזַ נּו יָעֽ ִהּגִ נּו, ו ָמֽ ִקּי ֶהֱחָיֽנּו ו ׁשֶ

ֶאת  ו) אֹוִתי  חֹוֵנן  ּת ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאַֹהי  יהוה  ָפֶנֽיָך   ּ ִמ ָרצֹון  ִהי  י
Prayer after candlelighting (add the words in parentheses as appropriate):

 
רֹוַבי,  ל ק ֶאת ּכ נֹוַתי) ו ֶאת ּב ַני ו ֶאת ּבָ י / ו ֶאת ִאּמִ ֶאת ָאִבי / ו י / ו ִאיׁשִ
טֹוָבה  רֹון  ִזכ ּב נּו  ֵרֽ ּכ ִתז ו ים,  ַוֲאֻרּכִ טֹוִבים  ַחִּיים  ָרֵאל  ִיׂש ל  כ ּול נּו  ָלֽ ן  ִתּתֶ ו
דֹולֹות,  ּ ָרכֹות ג נּו ּב ֵכֽ ָבר ַרֲחִמים, ּות ׁשּוָעה ו ת י ֻקּדַ פ נּו ּבִ ֵדֽ ק ִתפ ָרָכה, ו ּוב
ָבִנים  ֵני  ּוב ִנים  ּבָ ל  ַגּדֵ ל ִני  ֽ ַזּכֵ ו יֵנֽינּו.  ּבֵ ָך  ִכיָנת ׁש ן  ּכֵ ַתׁש ו ינּו  ֽ ּתֵ ּבָ ִלים  ַתׁש ו
ֽקֶֹדׁש,  ַרע  ז ֱאֶמת  י  ׁשֵ ַאנ ֱאלִֹהים,  ֵאי  ִיר יהוה  אֹוֲהֵבי  בֹוִנים,  ּונ ֲחָכִמים 
ל  כ ּוב טֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ּוב תֹוָרה  ּ ב ָהעֹוָלם  ֶאת  ִאיִרים  ּומ ֵבִקים  ּד יהוה  ּבַ
כּות  ז ֵעת ַהזֹּאת ּבִ ִתי ּבָ ִחּנָ ַמע ֶאת ּת א ׁש ָאּנָ ֶלֽאֶכת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא.  מ
עֹוָלם ָוֶעד,  ה ל ּבֶ א ִיכ ֹּ נּו ׁשֶ ָהֵאר ֵנֵרֽ ינּו, ו ֵלָאה ִאּמֹוֵתֽ ָרֵחל ו ָקה ו ִרב ָרה ו ׂשָ

ָעה. ָאֵמן. ֽ ׁשֵ ִנּוָ ֶנֽיָך ו ָהֵאר ּפָ ו
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 fi אשרי   מנחה לערב ראש השנה 

  מנחה לערב ראש השנה
ָלה׃  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ָך, עֹוד י ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש

יהוה ֱאלָֹהיו׃  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָֽכה ּלֹו, ַאׁש ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁש
ָדִוד  ה ל ִהּלָ ּת

עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָכה ׁשִ ַוֲאָבר , ֶלך ֽ ָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ֲארֹוִממ 
עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָלה ׁשִ ַוֲאַהל , ּךָ ֶכֽ ל־יֹום ֲאָבר כ ּב

ֶקר׃  תֹו ֵאין ֵחֽ ֻדּלָ ִלג אֹד, ו ל מ ֻהּלָ דֹול יהוה ּומ ּגָ
ֽידּו׃  יָך ַיּגִ בּורֶֹתֽ יָך, ּוג ֽ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ׁשַ דֹור י ּדֹור ל

יָחה׃  ֽ יָך ָאׂשִ אֶֹתֽ ל ֵרי ִנפ ִדב ָך, ו בֹוד הֹוֶדֽ ֲהַדר ּכ
ה׃  ּנָ ֶרֽ ָך ֲאַסּפ ת דּוּלָ רּו, ּוג יָך יֹאֵמֽ אֶֹתֽ ֶוֱעזּוז נֹור

ֽנּו׃  ַרּנֵ ָך י ָקת ִצד יעּו, ו ֽ ָך ַיּבִ ֵזֶֽכר ַרב־טּוב
ֶסד׃  ל־ָחֽ ד ִֽים ּוג ֶרך ַאּפַ ַרחּום יהוה, ֶאֽ ַחּנּון ו

יו׃  ־ַמֲעׂשָ ַרֲחָמיו ַעל־ּכ טֹוב־יהוה ַלּכֹל, ו

תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה
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 fi אשרי   מנחה לערב ראש השנה 

ֽכּוָכה׃  ָבר יָך י יָך, ַוֲחִסיֶדֽ ֽ ל־ַמֲעׂשֶ יֹוֽדּוָך יהוה ּכ
רּו׃  ֽ ַדּבֵ ָך י בּוָרת רּו, ּוג ָך יֹאֵמֽ כּות בֹוד ַמל ּכ

כּותֹו׃  בֹוד ֲהַדר ַמל בּורָֹתיו, ּוכ ֵני ָהָאָדם ּג ִלב יע הֹוִדֽ ל
ל־ּדֹור ָודֹר׃  כ ָך ּב ּת ל ׁשַ ל־עָֹלִמים, ּוֶממ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל

פּוִפים׃  ל־ַהּכ כ זֹוֵקף ל ִלים, ו ל־ַהּנֹפ כ יהוה ל סֹוֵמך
ִעּתֹו׃  ָלם ּב כ ה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־א ַאּתָ רּו, ו ֽ ּבֵ ׂשַ יָך י ֵעיֵני־כֹל ֵאֶלֽ

ל־ַחי ָרצֹון׃  כ ל יע ֽ ּבִ ָך, ּוַמׂש ח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ
יו׃  ל־ַמֲעׂשָ כ ָחִסיד ּב ָרָכיו, ו ל־ּד כ יק יהוה ּב ַצּדִ

הּו ֶבֱאֶמת׃  ָרֻאֽ ר ִיק כֹל ֲאׁשֶ  ,ָאיו ל־קֹר כ ָקרֹוב יהוה ל
יֵעם׃  יֹוׁשִ ַמע, ו ָעָתם ִיׁש ו ֶאת־ׁשַ ה, ו ֵרָאיו ַיֲעׂשֶ צֹון־י ר

ִמיד׃ ִעים ַיׁש ׁשָ ל־ָהר ֵאת ּכ ־אֲֹהָביו, ו ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת־ּכ
עֹוָלם ָוֶעד׃  ׁשֹו ל ד ם ק ר ׁשֵ ׂשָ לּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת יהוה י ִהּלַ ּת

לּוָיּה׃  ם, ַהלַָעד־עֹו ה ו ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נּו נ ַוֲאַנֽח


תהלים קטו
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 fi עמידה   מנחה לערב ראש השנה 

חצי קדיש

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
עּוֵתּה ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב

כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו
ָרֵאל  ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

 עמידה

ינּו׃ ָרא, ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ם יהוה ֶאק י ׁשֵ ּכִ

The following prayer, until מִֹנּיֹות ַקד  on  page  , is said silently, standing with feet together. 
If there is a מנין, the עמידה is repeated aloud by the שליח ציבור. Take three steps

forward and at the points indicated by , bend the knees at the first word, 
bow at the second, and stand straight before saying God’s name.

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו

ש"ץ:

קהל 
וש"ץ:

ש"ץ:

דברים לב

תהלים נא
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ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו
ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב

יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ
ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ה ּגִ ַאּתָ
גבורות

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
בּורֹות  ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ

ך ֹוֶמה ּלָ ּוִמי ּדֽ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ

ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו
ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

When saying the עמידה silently, continue with ה ָקדֹוׁש .below the line on the next page ַאּתָ



בארץ ישראל:
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קדושה

ֵמי ָמרֹום ׁש ים אֹותֹו ּבִ יׁשִ ּדִ ק ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ עֹוָלם, ּכ ָך ּבָ מ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ נ

During the חזרת הש"ץ, the following is said standing 
with feet together, rising on the toes at the words indicated by . 

ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָך: ו ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ
בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ ָבאֹות, מ ָקדֹוׁש, יהוה צ ,ָקדֹוׁש ,ָקדֹוׁש

רּו רּוך יֹאֵמֽ ָתם ּבָ ֻעּמָ 
קֹומֹו׃ בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ
תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ
יׁש  ּדִ ָך ַנק ת ָ ֻדׁשּ ָצִחים ק ֵנַֽצח נ ָך, ּול ֶלֽ ד יד ּג דֹור ָודֹור ַנּגִ ל

עֹוָם ָוֶעד  ינּו לֹא ָימּוׁש ל ֽ ינּו ִמּפִ ֲחָך ֱאלֵֹהֽ ב ׁשִ ו
ה.  ּתָ ָקדֹוׁש ָאֽ דֹול ו ֶלך ּגָ י ֵאל ֶמֽ ּכִ

דֹוׁש. ה יהוה, ָהֵאל ַהּקָ רּוך ַאּתָ ּבָ
The שליח ציבור continues with ה חֹוֵנן .below ַאּתָ

ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

ָלה.  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק
דֹוׁש. ה יהוה, ָהֵאל ַהּקָ רּוך ַאּתָ ּבָ

ַעת  ֽ ָאָדם ּדַ ה חֹוֵנן ל ַאּתָ
דעת

יָנה.  ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַלּמֵ ּומ
ל.  ּכֵ ַהׂש יָנה ו ָעה ּבִ ָך ּדֵ ֽנּו ֵמִאּת ּנֵ ח

ַעת. ֽ ה יהוה, חֹוֵנן ַהּדָ רּוך ַאּתָ ּבָ

 then קהל
ש״ץ:

ישעיה ו

 then קהל
ש״ץ:

יחזקאל ג  then קהל
ש״ץ:

תהלים קמו  then קהל
ש״ץ:
ש״ץ:
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ָך תֹוָרֶתֽ ינּו ל נּו ָאִבֽ יֵבֽ ֲהׁשִ
תשובה

ָך  נּו ֲַעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֵבֽ ָקר ו
ָפֶנֽיָך.  ֵלָמה ל ׁשּוָבה ׁש ת נּו ּבִ ַהֲחִזיֵרֽ ו

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
ׁשּוָבה. ת ָהרֹוֶצה ּבִ

אנּו  י °ָחָטֽ ינּו ּכִ נּו ָאִבֽ ַלח ָלֽ ס

סליחה
Strike the left side of the chest at °.

נּו  ע ֽ י °ָפׁשָ נּו ּכִ ֽ ּכֵ נּו ַמ ָֽ ַחל מ
ה.  ּתָ ח ָאֽ סֹוֵלֽ י מֹוֵחל ו ּכִ

ה יהוה רּוך ַאּתָ ּבָ
. ֽלֹח ה ִלס ּבֶ ר ַחּנּון ַהּמַ

נּו  ִריָבה ִריֵבֽ ֵיֽנּו, ו נ ע ֵאה ב ר
גאולה

ָך  ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ֵהָרה ל נּו מ ָאֵלֽ ּוג
ה.  ּתָ י ּגֹוֵאל ָחָזק ָאֽ ּכִ

ה יהוה רּוך ַאּתָ ּבָ
ָרֵאל. ּגֹוֵאל ִיׂש
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ֵנָרֵפא  נּו יהוה ו ָפֵאֽ ר
רפואה

ָעה  ֽ ׁשֵ ִנּוָ נּו ו יֵעֽ הֹוׁשִ
ה  ּתָ נּו ָאֽ ֵתֽ ִהּלָ י ת ּכִ

ינּו  ל ַמּכֹוֵתֽ כ ֵלָמה ל פּוָאה ׁש ַהֲעֵלה ר ו
The following prayer for a sick person may be said here:

ֵלָמה  פּוָאה ׁש ֵהָרה ר ַלח מ ׁש ּתִ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִהי ָרצֹון ִמּל י
name of patient ַחֹוֶלה/ַלחֹוָלה ַהּגּוף  פּוַאת  ּור ֶֽפׁש  ַהּנֶ פּוַאת  ר ִים  ַמֽ ָ ַהׁשּ ִמן 

ָרֵאל. ָאר חֹוֵלי ִיׂש ׁש תֹוך ּב mother’s name ת ן/ּבַ ּבֶ

ה.  ּתָ ַרֲחָמן ָאֽ רֹוֵפא ֶנֱאָמן ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ ּכִ
ָרֵאל. ה יהוה, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ

ָנה ַהּזֹאת  ָ ינּו ֶאת ַהׁשּ ינּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵרך ָעֵלֽ ּבָ
ברכת השנים

טֹוָבה בּוָאָתּה, ל ִמיֵני ת  ֶאת ּכ ו
נּו ִמּטּוָבּה  ֵעֽ ּב ׂשַ ֵני ָהֲאָדָמה,  ו ָרָכה ַעל ּפ ֵתן ּב ו

ִנים ַהּטֹובֹות.  ָ ׁשּ נּו ּכַ ָנֵתֽ ׁש ּוָבֵרך
ִנים. ָ ָבֵרך ַהׁשּ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

נּו  ֵחרּוֵתֽ דֹול ל ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּת
קבוץ גלויות

ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ץ ּגָ ַקּבֵ א ֵנס ל ׂשָ ו
ֶרץ.  פֹות ָהָאֽ נ ע ּכַ ּבַ ֵצֽנּו ַיַֽחד ֵמַאר ַקּב ו

ָרֵאל. ֵחי ַעּמֹו ִיׂש ץ ִנד ַקּבֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ
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ה  ִחּלָ ַבּת יֹוֲעֵצֽינּו ּכ ָבִראׁשֹוָנה ו ינּו ּכ ֵטֽ יָבה ׁשֹופ ֽ ָהׁשִ
השבת המשפט

ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה  ֽ ָהֵסר ִמּמֶ ו
ַרֲחִמים  ֶסד ּוב ֶחֽ ָך ּב ַבּד ה יהוה ל ינּו ַאּתָ ֵָֽע לֹך ּומ

ט.  ּפָ ׁש ּמִ נּו ּבַ ק ַצּד ו
ט. ּפָ ָדָקה ּוִמׁש אֹוֵהב צ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָוה  ִהי ִתק יִנים ַאל ּת ׁשִ ל ַלּמַ ו
ברכת המינים

ַגע ּתֹאֵבד  ֶרֽ ָעה ּכ ל ָהִרׁש כ ו
תּו  ֵרֽ ֵהָרה ִיּכָ ָך מ ֵבי ַעּמ ל אֹוי כ ו 

ינּו.  ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ִנֽיע ּבִ ַתכ ר ו ַמּגֵ ר ּות ּבֵ ׁשַ ר ּות ַעּקֵ ֵהָרה ת ַהֵּזִדים מ ו
ִנֽיע ֵזִדים. ִבים ּוַמכ ה יהוה, ׁשֹוֵבר אֹוי רּוך ַאּתָ ּבָ

ַעל ַהֲחִסיִדים  יִקים ו ּדִ ַעל ַהּצַ
על הצדיקים

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ֵני ַעּמ ַעל ִזק ו
ֵריֶהם  ֵליַטת סֹופ ַעל ּפ ו
ינּו  ָעֵלֽ ֶֽדק, ו ֵרי ַהּצֶ ַעל ּגֵ ו

ינּו  יָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ֶיֱהמּו ַרֲחֶמֽ
ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ ׁשִ ִחים ּב ל ַהּבֹוט כ ָכר טֹוב ל ֵתן ׂשָ ו

ֶהם  נּו ִעּמָ ק ים ֶחל ׂשִ ו
נּו.  ח ָך ָבָטֽ י ב עֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ּכִ ּול 

יִקים. ּדִ ָטח ַלּצַ ָען ּוִמב ה יהוה, ִמׁש רּוך ַאּתָ ּבָ
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ׁשּוב ַרֲחִמים ּתָ ָך ּב ִים ִעיר ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
בניין ירושלים

ּתָ  ר ֽ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ תֹוָכּה ּכַ ּכֹן ּב ִתׁש ו
ַין עֹוָלם  נ ינּו ּבִ ָיֵמֽ ָקרֹוב ּב ֵנה אֹוָתּה ּב ּוב

ִכין.  תֹוָכּה ּתָ ֵהָרה ל א ָדִוד מ ִכּסֵ ו
ִים. ָלֽ רּוׁשָ ה יהוה, ּבֹוֵנה י רּוך ַאּתָ ּבָ

 יח ִמֽ ֵהָרה ַתצ ָך מ ּד ִוד ַעב ֶאת ֶצַֽמח ּדָ
משיח בן דוד

 ַהּיֹום.  ינּו ּכ ֽ ָך ִקּוִ י ִליׁשּוָעת ָך, ּכִ יׁשּוָעֶתֽ רּום ּבִ נֹו ּתָ ַקר ו
ׁשּוָעה. ֶרן י ק יח ִמֽ ה יהוה, ַמצ רּוך ַאּתָ ּבָ

ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע קֹוֵלֽ ׁש
שומע תפלה

נּו  ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ּב  ַקּבֵ ינּו, ו ַרֵחם ָעֵלֽ חּוס ו
ה  ּתָ ַתֲחנּוִנים ָאֽ ִפּלֹות ו ּת ע י ֵאל ׁשֹוֵמֽ ּכִ

נּו  יֵבֽ ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּת ֽ ּכֵ ָפֶנֽיָך ַמל ּוִמּל
ַרֲחִמים.  ָרֵאל ּב ָך ִיׂש ת ַעּמ ִפּלַ ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ ּכִ

ה. ִפּלָ ּת ע ה יהוה, ׁשֹוֵמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו 

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
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ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו
ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

Bow at the first five words. הודאה

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
נּו  ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש
דֹור ָודֹור.   ה הּוא ַאּתָ
ָך  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ נֹוֶדה ּל
ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו
נּו ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
יָך  טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו
ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו  ֵעת, ֶעֽ כ ּב ׁשֶ
יָך  י ֹא ָכּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו
. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח

During the חזרת הש"ץ, 
the קהל says quietly:

ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
ינּו  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ

ר ׂשָ ל ּבָ ֱאלֵֹהי כ
ית.  ֵראׁשִ נּו, יֹוֵצר ּב ֵרֽ יֹוצ

הֹוָדאֹות  ָרכֹות ו ּב
דֹוׁש  ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ל

נּו.  ֽ ּתָ ִקַּימ נּו ו ֶהֱחִייָתֽ ַעל ׁשֶ
נּו  ֵמֽ ַקּי ַחֵּיֽנּו ּות ן ּת ּכֵ

ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ֶתֱאסֹף ּגָ ו
ָך  ֽ ׁשֶ ד רֹות ק ַחצ ל

ָך  צֹונ ֲעׂשֹות רַ יָך ו מֹר ֻחּק ׁשִ
ֵלם  ֵָבב ׁשָ ָך ּב ּד ב ע ּול

 . נּו מֹוִדים ָלך ֲאַנֽח ַע ׁשֶ
רּוך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו
ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ ו

ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י
הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ
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עֹוָלם ים ל ׂשִ ָך ּתָ ָרֵאל ַעּמ לֹום ָרב ַעל ִיׂשְ ׁשָ
ברכת שלום

לֹום.  ָ ל ַהׁשּ כ ֶלְך ָאדֹון ל ה הּוא ֶמֽ י ַאּתָ ּכִ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ָבֵרְך ֶאת ַעּמ ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך. לֹוֶמֽ ׁשְ ָעה ּבִ  ׁשָ ֵעת ּוְבכ  כ ּב
לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

The following verse concludes the חזרת הש״ץ .
Some also say it here as part of the silent עמידה. See  law  . 

ֱאלַֹהי 
ָמה ר ִמר ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂש צֹר ל נ

ֶיה. ה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ׁשִ ַנפ י ִתּדֹם, ו ׁשִ ַלי ַנפ ַקל ִלמ ו
י. ׁשִ ּדֹף ַנפ ר יָך ּתִ וֶֹתֽ ִמצ ָך, ּוב תֹוָרֶתֽ י ּב ַתח ִלּבִ ּפ

ִבים ָעַי ָרָעה  ל ַהחֹוׁש כ ו
ם. ּתָ ב ֵקל ַמֲחׁשַ ַקל ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ו מ

ָך ִמינ ַען י ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  
ָך. ַען ּתֹוָרֶתֽ ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך ַוֲעֵנִֽני׃ ִמינ יָעה י ֽ יָך, הֹוׁשִ ִדיֶדֽ צּון י ַען ֵיָחל ַמֽ ל
גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

רֹוָמיו  מ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ
Bow, take three steps back, then bow, first left, then right, then center, while saying:

רּו ָאֵמן. ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל ינּו, ו ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ׁש ּבִ ּדָ ק ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִּיּבָ ׁשֶ
מִֹנּיֹות.  ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ם ַנֲעב ׁשָ ו

מִֹנּיֹות׃ ִנים   ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ִם ּכִ ָֽ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת י יהוה ִמנַ ָבה ָער ו

תהלים יט

ברכות יז.

תהלים ס

תהלים יט

מלאכי ג
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 קדיש שלם

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

Some have the custom to include additional responses in קדיש שלם. 
They can be found in the version on page   .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָרֵאל ל ִיׂש כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות ל צ ַקּבַ ת ּתִ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ק

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:
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ח ַלֲאדֹון ַהּכֹל  ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל ָעֵלֽ
Stand while saying ינּו .Bow at  .ָעֵלֽ

ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ָלֵתת ּג
גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות  נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ

חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ ו
ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ

(. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ ל ּפַ ֶבל ָוִריק ּוִמת ֶהֽ ֲחִוים ל ּתַ ֵהם ִמׁש (ׁשֶ
ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח

רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ
ֶרץ  יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ

ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ּומֹוׁשַ
רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש

ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ
ֶפס זּוָלתֹו נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל

תֹוָרתֹו תּוב ּב ּכָ ּכַ
ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ו

ַחת  ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל־ָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ
ֵאין עֹוד׃



דברים ד
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ינּו  ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ ַעל ּכֵ
ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ִלר

ֶרץ  ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ו

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל
ָך  ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו

ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ 
ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ

ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ
ֹלּו  ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל

נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ו
ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב

עֹוָלם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו
ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך ָך, יהוה ִימ תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ֶנֱאַמר, ו ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ

י ָתבֹא׃ ִעים ּכִ ׁשָ ַֹאת ר אֹם ּוִמׁשּ ת ַֽחד ּפִ יָרא ִמּפַ ַאל־ּתִ
Some add:

נּו ֵאל׃ ֽ י ִעּמָ לֹא ָיקּום, ּכִ רּו ָדָבר ו ּב ֻתָפר, ּדַ צּו ֵעָצה ו ֻעֽ
ּבֹל  יָבה ֲאִני ֶאס ַעד־ׂשֵ ָנה ֲאִני הּוא, ו ַעד־ִזק ו
ט׃ ּבֹל ַוֲאַמּלֵ א ַוֲאִני ֶאס ָ יִתי ַוֲאִני ֶאׂשּ ֽ ֲאִני ָעׂשִ

שמות טו

זכריה יד  

משלי ג

ישעיה ח

ישעיה מו
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קדיש יתום

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמן ּכ ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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י ִביִע֜  ּוַב֨חֶֹדׁש ַהּשׁ
ד ַ֗חֶֹדׁש ֶאָח֣ ּב
ם ֶי֣ה ֶָכ֔ ִיה ָרא־֙קֶֹדש ק ִמֽ
ה ֶל֥אֶכת ֲעבָֹד֖ ל־מ ּכ
ּו ֲעׂש֑ ֣לֹא ַתֽ

רּוָע֖ה ֥יֹום ּת
ֶי֥ה ָלֶכֽם׃ ִיה

במדבר כט

ֽנּו׃ ֣יֹום ַחּגֵ ֶסה ל ּכֶ֗ ֣עּו ַב֣חֶֹדׁש ׁשֹוָפ֑ר ּבַ֝ ק ּתִ
י ַיֲֽעֽקֹב׃ ט ֵלֽאלֵֹה֥ ּפָ֗ ׁש ל ֑הּוא ִמ֝ ָרֵא֣ ִיׂש ֤י ֣חֹק ל ּכִ

תהלים פא

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   43RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   43 26-Jul-18   11:41:51 AM26-Jul-18   11:41:51 AM



section 000 rhausa01 prelimns without rca stuff for S-TZ.indd   viiisection 000 rhausa01 prelimns without rca stuff for S-TZ.indd   viii 26-Jul-18   11:46:27 AM26-Jul-18   11:46:27 AM



 fi אחות קטנה   ערב ראש השנה 

יָה    ִפּלֹוֶתֽ ה, ּת ַטּנָ ָאחֹות ק

Some say the following poem after מנחה.
Its author is Rabbi Avraham Ĥazan, a student of Nahmanides. 

 
יָה ִהּלֹוֶתֽ עֹוָנה ּת ָכה ו עֹור

יָה.  ַמֲחלֹוֶתֽ ָפא ָנא ל ֵאל ָנא ר
יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  

ָרֶאה    ק ָך ּתִ ים ל ֽנַֹעם ִמּלִ ּב
ָך ָנֶאה י ל ִהּלּוִלים, ּכִ יר ו ׁשִ ו

ֶאה    ִתר ָך, ו ִלים ֵעינ ע ַעל ָמה ּתַ
יָה. ִלים ַנֲחלֹוֶתֽ ָזִרים אֹוכ

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  

ָך ֲאָריֹות ָזרּו    ֵעה ֶאת צֹאנ ר
רּו ִרים ָעֽ אֹומ ָך ּב ֲחרֹונ פֹך ּוׁש

ָארּו    צּו ו ר ָך ּפָ ִמינ ת י ַכּנַ ו
יָה. לֹוֶתֽ ִאירּו עֹול לֹא ִהׁש

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  

ֶלֶֽכת    רֹאׁש ַממ לּות ל פ ִ ָהֵקם ִמׁשּ
ֶכת ֽ ּה ִנּתֶ ׁשָ לּות ַנפ בֹור ּגָ י ּב ּכִ

ֶכת    ּה ׁשֹוֶפֽ ֻרם ֻזּלּות ִלּבָ ּוכ
יָה. נֹוֶתֽ ּכ י ַדּלּות ִמׁש ַדּלֵ ּב

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  
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 fi אחות קטנה   ערב ראש השנה 

ָך ִמּבֹור    ּת ֲעֶלה ּבִ ָמַתי ּתַ
ּבֹר ׁש ּה ּתִ ֶֽלא ֻעּלָ ית ּכֶ ִמּבֵ

ִגּבֹור    ָך ּכ ֵצאת ֵלא ֶפֶֽלא ּב ַהפ ו
יָה. ַכּלֹוֶתֽ ה מ ַכּלֵ ָהֵתם ו ל

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  

ּלֹו    עּו ַהּגֹוי ּכֻ ֵחיָלּה ָקב
זּו ִאיׁש לֹו עּו, ּוָבז ב טּוָבּה ׂשָ ו

ל זֹאת, לֹא    כ עּו, ּוב ּה ָקר ִלּבָ ו
יָה. לֹוֶתֽ ּג ָך ָנעּו ַמע ִמּמ

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  

יר    ּבִ ג ָקּה ּתַ ֶחׁש ַבת, ו ִמיָרּה ׁשָ ז
ַתֲעִביר ַבת ּדֹוָדּה, ו ּפֹץ ִקר ַלח
ָתִסיר    ּה ו ׁשָ ֲאַבת ַנפ ב ּדַ ִמּלֵ

יָה. לּולֹוֶתֽ ׁש ַאֲהַבת ּכ ַבּקֵ ל
יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  

ָצּה    ֵוה ִרב ַנַֽחת ִלנ ָה ב ֶחֽ נ
ָצּה ַנַֽחת ִמּדֹוד ֶחפ ַרב ִנז

ּה    ָתה ִנּצָ ַחת ָעל פַֹרֽ ִהוא כ ו
יָה. לֹוֶתֽ ּכ ילּו ַאׁש ֽ ׁשִ לֹא ִהב

יָה. לֹוֶתֽ ִקל ָנה ו ֶלה ׁשָ כ ּתִ  

ַמר    י ׁשֹד ּגָ ילּו ּכִ ִגֽ קּו ו ִחז
ַמר ִריתֹו ׁשָ ילּו, ּב צּור הֹוִחֽ ל
ָאַמר    ִצּיֹון, ו ַתֲעלּו ל ָלֶכם, ו

יָה. ִסּלֹוֶתֽ ֽסֹּלּו ֽסֹּלּו מ
יָה. כֹוֶתֽ ָנה ּוִבר ֵחל ׁשָ ּתָ  
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 fi קבלת שבת   ערב ראש השנה 

ת׃  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ יר ל מֹור ׁשִ ִמז  
On a weekday, מעריב begins on  page  . On שבת begin here: 

 
יֹון׃  ָך ֶעל מ ׁשִ ר ל ַזּמֵ הֹדֹות ַליהוה, ּול טֹוב ל
ילֹות׃  ּלֵ ָך ּבַ ָך, ֶוֱאמּוָנת ֽ ּדֶ ֶֹקר ַחס ּבֽ יד ּבַ ַהּגִ ל
ִכּנֹור׃  יֹון ּב ֲעֵלי־ָעׂשֹור ַוֲעֵלי־ָנֶֽבל, ֲעֵלי ִהּגָ

ן׃  יָך ֲאַרּנֵ י ָיֶדֽ ַמֲעׂשֵ ָך, ּב ֶלֽ ע פ ִני יהוה ּב ֽ ּתַ ח ּמַ י ׂשִ ּכִ
יָך׃  בֶֹתֽ ׁש קּו ַמח אֹד ָעמ יָך יהוה, מ ֽ לּו ַמֲעׂשֶ ד ַמה־ּגָ

ִסיל ֹא־ָיִבין ֶאת־זֹאת׃  ַער לֹא ֵיָדע, ּוכ ֽ ִאיׁש־ּבַ
ֶון  ֲֹעֵלי ָאֽ ־ּפֽ יצּו ּכ ב, ַוָּיִצֽ ׂשֶ מֹו ֵעֽ ִעים ּכ ׁשָ ר ֽרֹח פ ּבִ

ָדם ֲעֵדי־ַעד׃  מ ָ ִהׁשּ ל
עָֹלם יהוה׃  ה ָמרֹום ל ַאּתָ ו

דּו  יָך יֹאֵבֽ ֶבֽ ה אֹי י־ִהּנֵ יָך יהוה, ּכִ ֶבֽ ה אֹי י ִהּנֵ ּכִ
ֶון׃  ֲֹעֵלי ָאֽ ל־ּפֽ דּו ּכ ר ּפָ ִית

ֶמן ַרֲעָנן׃  ֽ ׁשֶ ּלִֹתי ּב ִני, ּבַ ֵאים ַקר ר ֶרם ּכִ ֽ ַוּתָ
ָני׃  ז ָנה א ע ַמֽ ׁש ֵרִעים ּתִ ִמים ָעַלי מ ּקָ ׁשּוָרי, ּבַ ט ֵעיִני ּב ּבֵ ַוּתַ

ה׃  ּגֶ ָבנֹון ִיׂש ּל ֶרז ּבַ ֶאֽ ָרח, ּכ ָמר ִיפ ּתָ יק ּכַ ַצּדִ
יחּו׃  ִרֽ ינּו ַיפ רֹות ֱאלֵֹהֽ ַחצ ֵבית יהוה, ּב תּוִלים ּב ׁש

יּו׃  ים ִיה ַרֲעַנּנִ ִנים ו ׁשֵ יָבה, ּד ׂשֵ נּובּון ּב עֹוד י
ָלָֽתה ּבֹו׃ לֹא־ַעו ר יהוה, צּוִרי, ו י־ָיׁשָ יד ּכִ ַהּגִ ל

אּות ָלֵבׁש  , ּגֵ יהוה ָמָלך
ּמֹוט׃  ל־ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאָּזר, ַאף־ּתִ ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהת

ה׃  ּתָ ֲאָך ֵמָאז, ֵמעֹוָלם ָאֽ ס ָנכֹון ּכִ
ָים׃  כ ָהרֹות ּד אּו נ ָהרֹות קֹוָלם, ִיׂש אּו נ ָהרֹות יהוה, ָנׂש אּו נ ָנׂש
רֹום יהוה׃  ּמָ יר ּבַ ֵרי־ָים, ַאּדִ ּב יִרים ִמׁש ים, ַאּדִ ִים ַרּבִ ִמּקֹלֹות ַמֽ
ֽאֶֹרך ָיִמים׃ ֶֹדׁש, יהוה ל ָך ַנֲאָוה־ּקֽ ֵבית אֹד, ל נּו מ יָך ֶנֶאמ ֵעדֶֹתֽ

תהלים צב



תהלים צג
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 fi קבלת שבת   ערב ראש השנה 

קדיש יתום

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ּד ֵמּה  ׁש
ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א ֵעּֽלָ 

ָמא ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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 fi קריאת שמע וברכותיה   מעריב לשני הימים 

 מע ריב לראש השנה
קריאת שמע וברכותיה

כּו ר  ּבָ
The שליח ציבור says the following, bowing at כּו ר  .ה׳ standing straight at , ּבָ

The קהל, followed by the שליח ציבור, responds, bowing at רּוך .ה׳ standing straight at , ּבָ

. בָֹרך ֶאת יהוה ַהמ
עֹוָלם ָוֶעד. ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ
עֹוָלם ָוֶעד. ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים ד ר ּבִ ֲאׁשֶ

ָעִרים  ׁש ח ָמה ּפֹוֵתֽ כ ח ּב
ים ַמּנִ ים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהּז ה ִעּתִ ּנֶ ׁשַ בּוָנה מ ּוִבת

צֹונֹו. ר יע ּכִ ָרִקֽ רֹוֵתיֶהם ּבָ מ ִמׁש ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּב ַסּדֵ ּומ
ָלה  י ּבֹוֵרא יֹום ָוָלֽ

ֵני אֹור ִמּפ ך ֽחֹׁשֶ ו ך ֵני ֽחֹׁשֶ ּגֹוֵלל אֹור ִמּפ
ָלה י ין יֹום ּוֵבין ָלֽ יל ּבֵ ּדִ ָלה, ּוַמב י ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלֽ

מֹו.  ָבאֹות ׁש יהוה צ
עֹוָלם ָוֶעד. ינּו ל לֹך ָעֵלֽ ִמיד, ִימ ַקָּים ּתָ ֵאל ַחי ו 

ֲעִריב ֲעָרִבים. ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

ש"ץ:

קהל:

ש"ץ:
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ּתָ ב ָך ָאָהֽ ָרֵאל ַעּמ ית ִיׂש ַאֲהַבת עֹוָלם ּבֵ
ּתָ ד ֽ נּו ִלּמַ ִטים, אֹוָתֽ ּפָ ים ּוִמׁש וֹת, ֻחּקִ ּתֹוָרה ּוִמצ

יָך ֻחּק ּב יח ֽ נּו ָנׂשִ קּוֵמֽ נּו ּוב ֵבֽ כ ׁש ינּו ּב ן יהוה ֱאלֵֹהֽ ַע ּכֵ
עֹוָלם ָוֶעד יָך ל וֶֹתֽ ִמצ ָך ּוב ֵרי תֹוָרֶתֽ ִדב ַמח ּב ִנׂש ו

ָלה. י ה יֹוָמם ָוָלֽ ּגֶ ינּו, ּוָבֶהם ֶנה ֽאֶֹרך ָיֵמֽ י ֵהם ַחֵּיֽינּו ו ּכִ
עֹוָלִמים. ּנּו ל ֽ ִסיר ִמּמֶ ָך ַא ּתָ ַאֲהָבת ו

ָרֵאל. ה יהוה, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ
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ֶלך ֶנֱאָמן ֵאל ֶמֽ

The שמע must be said with intense concentration. See laws – . 
When not with a מנין, say:

ד׃ ינּו, יה֥וה ׀ ֶאָחֽ ל, יה֥וה ֱאלֵֹה֖ ָרֵא֑ ע ִיׂש ַמ֖ ׁש
The following verse should be said aloud, while covering the eyes with the right hand:

עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו ל בֹוד ַמל ם ּכ רּוך ׁשֵ ּבָ Quietly

ל כ ּוב ָך֖  ׁש ַנפל כ ּוב ָך֥  ב ָבֽ לל כ ּב יָך,  ֱאלֶֹה֑ יה֣וה  ת  ֵא֖ ּתָ֔  ַהב ָא֣ ו
ָך׃  ָבֶבֽ ־לָך֛ ַהּ֖יֹום, ַע ַצּו ֹנִכ֧י מ ר ָאֽ ה, ֲאׁשֶ֨ ּלֶ ים ָהֵא֗ ָבִר֣ ָה֞יּו ַהּד ָך׃ ו אֶֹדֽ מ
 , ֶרך ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּת ֶלכ ּוב  ָך ֵביֶת֙ ּב ָך֤  ּת ב ׁשִ ּב ֑ם,  ּבָ  ֖ ּתָ ר ִדּבַ ו יָך  ָבֶנ֔ ל ם  ֣ ּתָ נ ּנַ ׁשִ ו
ין  ֥ ֽטָֹט֖פֹת ּבֵ ָה֥יּו ל ָך ו ֖אֹות ַע־ָיֶד֑ ם ל ֥ ּתָ ר ׁשַ ָך׃ ּוק קּוֶמֽ ּוב ָך֖  ּב כ ׁש ב ּוֽ

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁש יֶת֖ ֻז֥זֹות ּבֵ ם ַעל־מ ֛ ּתָ ַתב ֵעיֶנֽיָך׃ ּוכ

דברים ו

דברים ו
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ֶכ֖ם  ֶאת ֥ה  ַצּוֶ מ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ֧ר  ֲאׁשֶ י  וַֹת֔ ֶאל־ִמצ  עּו מ ׁש ּתִ  ֤מֹע ִאם־ׁשָ ה  ָהָי֗ ו
ל־ כ ֶכ֖ם ּוב ַבב ל־ל כ ֔דֹו, ּב ב ע ּול ה ֶאת־יה֤וה ֱאֽלֵֹהיֶכם ֲהָב֞ ַאֽ ַהּ֑יֹום, ל

 ֣ ּתָ ַספ ָאֽ ו ֑קֹוׁש,  ּוַמל ה  יֹוֶר֣ ֹו,  ִעּת֖ ּב ֶכ֛ם  צ ר־ַאר ַטֽ מ י  ֧ ָנַֽתּתִ ו ֶכֽם׃  ׁש ַנפ
 ֖ ּתָ ַכל ָאֽ ָך, ו ֑ ּתֶ ֶהמ ָך֖ ִלב ד ֽ ׂשָ ב ּב י ֵעׂ֥שֶ ֛ ָנַֽתּתִ ָך׃ ו ָהֶרֽ ִיצ ָך֖ ו ִתיֽרֹׁש ָך ו ָגֶנ֔ ד
 ם ּתֶ ַוֲֽעַבד ם  ּתֶ֗ ַסר ו ֶכ֑ם,  ַבב ל ה  ֖ ּתֶ ן־ִיפ ּפֶ ם  ָלֶכ֔ ֣רּו  מ ֽ ָ ִהׁשּ ׃  ּתָ ע ָבֽ ׂשָ ו
ָעַצ֤ר  ם, ו ֶכ֗ ה ַאף־יה֜וה ּבָ ָחָר֨ ם׃ ו ם ָלֶהֽ ֲחִויֶת֖ ֽ ּתַ ִהׁש ים ו ים ֲאֵחִר֔ ֱאלִֹה֣
בּוָלּ֑ה,  ֶאת־י ן  ֖ ִתּתֵ ֥לֹא  ה  ֲאָדָמ֔ ָה֣ ו ר,  ָמָט֔ ֶי֣ה  לֹא־ִיֽה ו  ִים ַמ֙ ָ ֶאת־ַהׁשּ
ָלֶכֽם׃  ן  ֹנֵת֥ יה֖וה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ָהָא֣  ֵמַעל ה  ֵהָר֗ מ ם  ֣ ּתֶ ַוֲֽאַבד
ם  ּתֶ֨ ר ׁשַ ּוק ֶכ֑ם,  ׁש ַעֽל־ַנפ ו ֶכ֖ם  ַבב ַעל־ל ה  ּלֶ ֵא֔ י  ָבַר֣ ֶאת־ּד  ם ּתֶ מ ׂשַ ו
ם  ֥ ּתֶ ד ִלּמַ ו יֵניֶכֽם׃  ֵעֽ ין  ֥ ּבֵ ֽטֹוָט֖פֹת   ָה֥יּו  ו ם,  ֶכ֔ ַעל־ֶיד  אֹות ל ם  אָֹת֤
 , ֶרך ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּת ֶלכ ּוב  ָך ֵביֶת֙ ּב ָך֤  ּת ב ׁשִ ּב ֑ם,  ּבָ ר  ֣ ַדּבֵ ל ֵניֶכ֖ם  ֶאת־ּב ם  אָֹת֛
ַען  ַמ֨ יָך׃ ל ָעֶרֽ ָך ּוִבׁש יֶת֖ זּו֥זֹות ּבֵ ם ַעל־מ ֛ ּתָ ַתב ָך׃ ּוכ קּוֶמֽ ָך֖ ּוב ּב כ ׁש ב ּוֽ
֧ע יה֛וה ַלֲֽאֽבֵֹתיֶכ֖ם  ּבַ ר ִנׁש ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ם ַע֚ ֵניֶכ֔ י ב ֵמיֶכם ִויֵמ֣ ּו י ּב֤ ִיר

ֶרץ׃  ִים ַעל־ָהָאֽ ַמ֖ ָ י ַהׁשּ יֵמ֥ ת ָלֶה֑ם, ּכִ ָלֵת֣

 ֣ ּתָ ַמר ָאֽ ו  ָרֵאל ִיׂש ֵנ֤י  ֶאל־ּב ר  ּבֵ֞ ּדַ אֽמֹר׃  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ יה֖וה  ּ֥יֹאֶמר  ַוַ
֛נּו  ָנֽת ו ם,  ֽדֹרָֹת֑ ל ם  ֵדיֶה֖ ִבג ֵפ֥י  נ ַעל־ּכַ ת  ִציִצ֛ ם  ָלֶה֥ ּו  ָעׂש֨ ו ם,  ֲאֵלֶה֔
ם אֹ֗תֹו  ִאיֶת֣ ִציִצ֒ת, ּור ָהָי֣ה ָלֶכ֮ם ל ֵכֶֽלת׃ ו יל ּת ִת֥ ָנ֖ף ּפ ת ַהּכָ ַע־ִציִצ֥

דברים יא

במדבר טו
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י  ֲחֵר֤ ֨לֹא ָת֜תּורּו ַאֽ ם, ו ם אָֹת֑ יֶת֖ ת יה֔וה ַוֲֽעׂשִ וֹ֣ ל־ִמצ ֶאת־ּכ ם ּתֶ ַכר ּוז
֔רּו  ּכ ז ַען ּתִ ַמ֣ ם׃ ל ֲחֵריֶהֽ ם זִֹנ֖ים ַאֽ ֥ ר־ַאּתֶ ם, ֲאׁשֶ יֵניֶכ֔ י ֵעֽ ֲחֵר֣ ַאֽ ו ֶכם ַבב 
י יה֣וה  ים ֵלאֽלֵֹהיֶכֽם׃ ֲאִנ֞ ֖ דֹׁשִ ם ק ִייֶת֥ ה י, ִוֽ וָֹת֑ ל־ִמצ ם ֶאת־ּכ יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ
ָלֶכ֖ם  ֥יֹות  ִלה ִים,  ַר֔ ִמצ ֶרץ  ֵמֶא֣  ֶכם ֶאת הֹוֵצ֤אִתי  ר  ֲאׁשֶ֨ ם,  ֱאֽלֵֹהיֶכ֗

ים, ֲאִנ֖י יה֥וה ֱאֽלֵֹהיֶכֽם׃ ֵלֽאלִֹה֑
ֱאֶמת

יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת
The שליח ציבור repeats:

ינּו ַקָּים ָעֵלֽ ל זֹאת ו ֶוֱאמּוָנה  ּכ
ֵאין זּוָלתֹו ינּו ו י הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ּכִ

ָרֵאל ַעּמֹו. נּו ִיׂש ַוֲאַנֽח
ָלִכים  נּו ִמַּיד מ ַהּפֹוֵדֽ

ל ֶהָעִריִצים. ף ּכ נּו ִמּכַ נּו ַהּגֹוֲאֵלֽ ֽ ּכֵ ַמל
ינּו  ֵרֽ נּו ִמּצָ ָרע ָלֽ פ ָהֵאל ַהּנִ

נּו. ֽ ׁשֵ ֵבי ַנפ אֹוי  כ מּול ל ם ּג ּלֵ ׁשַ ַהמ ו
ר ּפָ ָלאֹות ַעד ֵאין ִמס ִנפ ֶקר, ו דֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֽ ה ג ָהעֹוׂשֶ

נּו ֵלֽ לֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרג ַחִּיים, ו נּו ּבַ ֽ ׁשֵ ם ַנפ ָ ַהׂשּ
ינּו  ֵבֽ מֹות אֹוי נּו ַעל ּבָ ִריֵכֽ ד ַהּמַ

ינּו. ֵאֽ ל ׂשֹונ ֵנֽנּו ַעל ּכ ֶרם ַקר ַוּי
עֹה ַפר ָקָמה ּב ים ּונ נּו ִנּסִ ֽ ה ּלָ ָהעֹוׂשֶ

ֵני ָחם. ַמת ּב ַאד ִתים ּב אֹותֹות ּומֹופ
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ִים ָרֽ כֹוֵרי ִמצ ל ּב ָרתֹו ּכ ֶעב ה ב ּכֶ ַהּמַ
ֵחרּות עֹוָלם. ָרֵאל ִמּתֹוָכם ל ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיׂש

ֵרי ַים סּוף ז ין ּגִ ָניו ּבֵ ֲעִביר ּבָ ַהּמַ
ע הֹומֹות ִטּבַ ת ֵאיֶהם ּבִ ֶאת ׂשֹונ ֵפיֶהם ו ֶאת רֹוד

מֹו הֹודּו ִלׁש חּו ו ּב בּוָרתֹו, ׁשִ ָראּו ָבָניו ּג ו
לּו ֲעֵליֶהם. ָרצֹון ִקּב כּותֹו ּב ּוַמל

ה ָחה ַרּבָ מ ׂשִ יָרה ּב ָך ָענּו ׁשִ ָרֵאל, ל ֵני ִיׂש ה ּוב מֹׁשֶ
ם רּו ֻכּלָ ָאמ ו

ֵאִלם יהוה ִמי־ָכֽמָֹכה ּבָ
ֶֹדׁש ּקֽ ר ּבַ ּדָ ֽמָֹכה ֶנא ִמי ּכָ

ה ֶפֶֽלא׃ ִהּלֹת ֽעֹׂשֵ נֹוָרא ת
ה ֵני מֹׁשֶ ָים ִלפ ע ָך ָראּו ָבֶנֽיָך, ּבֹוק כּות ַמל

רּו ָאמ י ָענּו, וִֶזה ֵא
עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ

ֶנֱאַמר ו
ּנּו׃ ֽ ָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמּמֶ י־ָפָדה יהוה ֶאת־ַיֲעקֹב, ּוג ּכִ

ָרֵאל. ַאל ִיׂש ה יהוה, ּגָ רּוך ַאּתָ ּבָ

ַחִּיים  נּו ל ֽ ּכֵ נּו ַמל ַהֲעִמיֵדֽ לֹום, ו ׁשָ ינּו ל נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ יֵבֽ ּכִ ַהׁש
ָפֶנֽיָך ֵּעָצה טֹוָבה ִמ ֵנֽנּו ּב ַתּק ָך, ו לֹוֶמֽ ת ׁש ינּו ֻסּכַ רֹׂש ָעֵלֽ ּופ

ָך. ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ נּו ל יֵעֽ הֹוׁשִ ו



שמות טו



שם


ירמיה לא
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ָיגֹון ָרָעב ו ֶרב ו ֶחֽ ֶבר ו ֽ ינּו אֹוֵיב, ּדֶ ָהֵסר ֵמָעֵלֽ נּו, ו ֲעֵדֽ ָהֵגן ּבַ ו
נּו יֵרֽ ּתִ ס ָנֶפֽיָך ּתַ ֵצל ּכ ינּו, ּוב ָפֵנֽינּו ּוֵמַאֲחֵרֽ ָּטן ִמ ָהֵסר ׂשָ ו

ה ּתָ נּו ָאֽ יֵלֽ נּו ּוַמּצִ ֵרֽ י ֵאל ׁשֹומ ּכִ
ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ ּכִ

ַעד עֹוָלם. ה ו לֹום ֵמַעּתָ ׁשָ ַחִּיים ּול נּו ל נּו ּובֹוֵאֽ מֹר ֵצאֵתֽ ּוׁש
ָך. לֹוֶמֽ ת ׁש ינּו ֻסּכַ רֹׂש ָעֵלֽ ּופ

ה יהוה רּוך ַאּתָ ּבָ
ִים. ָלֽ רּוׁשָ ַעל י ָרֵאל ו ל ַעּמֹו ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ת ׁשָ ַהּפֹוֵרׂש ֻסּכַ

The קהל stands.

ת ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת־ַהׁשּ ֵני־ִיׂש רּו ב מ ׁשָ ו 
On שבת, the קהל, together with the שליח ציבור, adds:

ִרית עֹוָלם׃ דֹרָֹתם ּב ת ל ּבָ ַ ַלֲעׂשֹות ֶאת־ַהׁשּ
עָֹלם ָרֵאל, אֹות ִהוא ל ֵני ִיׂש יִני ּוֵבין ּב ּבֵ

ֶרץ ֶאת־ָהָאֽ ִים ו ַמֽ ָ ה יהוה ֶאת־ַהׁשּ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ ֽ י־ׁשֵ ּכִ
ַפׁש׃ ַבת ַוִּיּנָ ִביִעי ׁשָ  ּוַבּיֹום ַהׁשּ

ֽנּו׃ יֹום ַחּגֵ ֶֽסה ל ּכֶ עּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ּבַ ק ּתִ
The קהל, then שליח ציבור:

 
ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ



שמות לא

תהלים פא
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חצי קדיש
ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל  ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

 עמידה

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

The following prayer, until מִֹנּיֹות ַקד on page , is said silently, standing with feet together. 
Take three steps forward and at the points indicated by , bend the knees at the 

first word, bow at the second, and stand straight before saying God’s name.

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב

ש"ץ:

קהל 
וש"ץ:

ש"ץ:

תהלים נא
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ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז
ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ  ,ֶפר ַהַחִּיים ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו

יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ
ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ה ּגִ ַאּתָ
גבורות

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים 
ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל זֹוֵכר י
ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ



בארץ ישראל:
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ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

ָלה.  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק
יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ינּו ַעל ּכ ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּד ח ן ּפַ ֵכן ּתֵ ּוב

אָת ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכ ָך ַע ֵאיָמת ו
רּוִאים ל ַהּב ָפֶנֽיָך ּכ ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש ים, ו ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּוָך ּכ ִייָרֽאֽ ו
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ר ם ֲאֻגּדָ ֵָּיָעׂשּו ֻכ ו

ָפֶנֽיָך ָטן ל ל  ַהׁשּ ינּו ׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ע ָּיַדֽ מֹו ׁשֶ ּכ
ָך יִמינ בּוָרה ּבִ ָך ּוג ָיד עֹז ּב

אָת. ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ו
ָך ֽ ַעּמֶ בֹוד יהוה ל ן ּכָ ֵכן ּתֵ ּוב

יָך ֽ ׁשֶ דֹור ָוה טֹוָבה ל ִתק יָך, ו ה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ּת
ַיֲחִלים ָלך ה ַלמ חֹון ּפֶ ּוִפת

ָך ִעיֶרֽ ׂשֹון ל ׂשָ ֶצָֽך, ו ַאר ָחה ל מ ׂשִ
ָך ֽ ּדֶ ָדִוד ַעב ֶרן ל ִמיַחת ק ּוצ

ָך יֶחֽ ׁשִ י מ ֶבן ִיׁשַ ַוֲעִריַכת ֵנר ל
ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ּבִ
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ִרים ַיֲעֽלֹזּו חּו, ִויׁשָ ָמֽ ִיׂש אּו ו יִקים ִיר ֵכן ַצּדִ ּוב
יָה ֽ ץ ּפִ ּפ ק ָתה ּתִ עֹוָלֽ ילּו, ו ה ָיִגֽ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּב

ֶלה כ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכ ּלָ ָעה ּכֻ ל ָהִרׁש כ ו
ֶרץ. ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֽ ׁשֶ י ַתֲעִביר ֶממ ּכִ

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכ ֽ ַבּדֶ ה יהוה ל לֹך ַאּתָ ִתמ ו
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ ָך, ּוִבירּוׁשָ בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁש ּב

ָך ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ ּכַ
לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ

יָך ָעֶדֽ ל ֵאין ֱאֽלֹוּה ִמּבַ ָך, ו ֶמֽ נֹוָרא ׁש ה ו ָקדֹוׁש ַאּתָ
ט ּפָ ׁש ּמִ ָבאֹות ּבַ ּה יהוה צ ּבַ תּוב, ַוִּיג ּכָ ּכַ

ָדָקה׃ צ ׁש ּבִ ּדַ דֹוׁש ִנק ָהֵאל ַהּקָ ו
דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ּתָ ַחר ה ב ַאּתָ
קדושת היום

נּו  ֽ יָת ּבָ ָרִצֽ נּו ו ּתָ אֹוָתֽ ב ָאַהֽ
ׁשֹונֹות ל ַהּל נּו ִמּכ ֽ ּתָ רֹוַממ ו

יָך וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ּתָ ׁש ִקּדַ ו
ָך נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֽ ּתָ ֵקַרב ו

אָת. ינּו ָקָרֽ דֹוׁש ָעֵלֽ ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ו

תהלים קמו

ישעיה ה
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י  ֻחּקֵ ַלֲעׂשֹות  נּו  ֵדֽ ַלּמ ַוּת ָך,  ק ִצד ֵטי  ּפ ִמׁש ֶאת  ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  נּו   ַוּתֹוִדיֵעֽ
On מוצאי שבת:

 
ים  תֹורֹות ֱאֶמת, ֻחּקִ ִרים ו ׁשָ ִטים י ּפָ ינּו ִמׁש נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ָך, ַוּתִ צֹונ ר
ָדָבה,  נ י  ַחּגֵ ו ֽקֶֹדׁש  ּומֹוֲעֵדי  ׂשֹון  ׂשָ י  ַמּנֵ ז נּו  ִחיֵלֽ נ ַוּתַ טֹוִבים,  וֹת  ּוִמצ
יהוה  ל  ּדֵ ב ַוּתַ ֶגל.  ָהֶרֽ ַוֲחִגיַגת  מֹוֵעד  בֹוד  ּוכ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ֻדׁשּ ק נּו  ֽ ַוּתֹוִריׁשֵ
ין יֹום  ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂש , ּבֵ ך ֽחֹׁשֶ ין אֹור ל חֹל, ּבֵ ין ֽקֶֹדׁש ל ינּו ּבֵ ֱאלֵֹהֽ
טֹוב  יֹום  ת  ַ ֻדׁשּ ִלק ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ֻדׁשּ ק ין  ּבֵ ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵמי  י ת  ׁשֶ ֽ ׁשֵ ל ִביִעי   ַהׁשּ
ּתָ  ל ֽ ּדַ ִהב  , ּתָ ׁש ֽ ִקּדַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵמי  י ת  ׁשֶ ֽ ֵ ִמׁשּ ִביִעי   ַהׁשּ יֹום  ֶאת  ו  , ּתָ ל ֽ ּדַ ִהב

ָך. ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂש ּתָ ֶאת ַעּמ ׁש ֽ ִקּדַ ו

ַאֲהָבה  ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
On שבת, add the words in parentheses:

רֹון ַהֶּזה  ֶאת יֹום) ַהִּזּכָ ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ ֶאת יֹום (ַהׁשּ
רּוָעה  רֹון) ּת יֹום (ִזכ

ִים. ָרֽ ָרא ֽקֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ ַאֲהָבה) ִמק ּב)

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ַמע ָ ִיׁשּ ֵיָרֶצה ו ֵיָרֶאה ו ו , יע ֽ ַיּגִ ָיבֹוא ו ַיֲעֶלה ו

ינּו רֹון ֲאבֹוֵתֽ ִזכ דֹוֵנֽנּו ו רֹוֵנֽנּו ּוִפק ִיָּזֵכר ִזכ ֵקד ו ִיּפָ ו
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ רּוׁשָ רֹון י ִזכ ָך, ו ֽ ּדֶ ִוד ַעב ן ּדָ יח ּבֶ ֽ רֹון ָמׁשִ ִזכ ו

ָפֶנֽיָך ָרֵאל, ל ית ִיׂש ָך ּבֵ ל ַעּמ רֹון ּכ ִזכ ו
לֹום ׁשָ ַחִּיים ּול ַרֲחִמים, ל ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול טֹוָבה, ל ֵליָטה ל ִלפ

רֹון ַהֶּזה. יֹום ַהִּזּכָ ּב
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ָרָכה  נּו בֹו ִלב ֵדֽ ק טֹוָבה, ּופ ינּו ּבֹו ל נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵרֽ כ ז
ַחִּיים.  נּו בֹו ל יֵעֽ הֹוׁשִ ו

נּו  יֵעֽ הֹוׁשִ ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ ֽנּו, ו ּנֵ ח ַרֲחִמים חּוס ו ׁשּוָעה ו ַבר י ּוִבד
ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ יָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ י ֵאֶלֽ ּכִ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
On שבת, add the words in parentheses:

ָך בֹוֶדֽ כ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַעל ּכ לֹך מ
ָך יָקֶרֽ ֶרץ ּבִ ל ָהָאֽ א ַעל ּכ ׂשֵ ִהּנָ ו

ֶצָֽך. ֵבי ֵתֵבל ַאר ל יֹוׁש ָך ַעל ּכ אֹון ֻעּז ֲהַדר ּג הֹוַפע ּבַ ו
ּתֹו ַצר ה י י ַאּתָ ל ָיצּור ּכִ ָיִבין ּכ ּתֹו, ו ַע ה פ י ַאּתָ עּו ּכִ ל ּפָ ֵיַדע ּכ ו

ַאּפֹו ָמה ּב ׁשָ ר נ יֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ו
ָלה. ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ ּוַמל ֶלך ָרֵאל ֶמֽ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש

נּו) נּוָחֵתֽ ֵצה ִבמ ינּו, ר ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ (ֱאלֵֹהֽ
ָך תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ׁשֵ ַקּד

ָך יׁשּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֵחֽ ּמ ׂשַ ָך ו נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּב ׂשַ
ָך ֽ ׁשֶ ד ת ק ּבַ ָרצֹון ׁשַ ַאֲהָבה ּוב ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ִחיֵלֽ ַהנ ו)

ָך) ֶמֽ י ׁש ׁשֵ ַקּד ָרֵאל מ ָיֽנּוחּו ָבּה ִיׂש ו
ֱאֶמת ָך ּבֶ ּד ב ע נּו ל ֽ ַטֵהר ִלּבֵ ו

ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ִֹהים ֱאֶמת, ּודה ֱא י ַאּתָ ּכִ
ֶרץ  ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ִיׂש ( ת ו ּבָ ַ ׁש (ַהׁשּ ַקּדֵ מ
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ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו 

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
Bow at the first five words.

הודאה

עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
דֹור ָודֹור.   ה הּוא נּו, ַאּתָ ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש

ָך ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ ּ נֹוֶדה
ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ

 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו
נּו  ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו

ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו ל ֵעת, ֶעֽ כ ּב יָך ׁשֶ טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו
יָך  י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ

יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו
. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו
ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ ו
ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ
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עֹוָלם  ים ל ׂשִ ָך ּתָ ָרֵאל ַעּמ לֹום ָרב ַעל ִיׂש ׁשָ
ברכת שלום

ֹום.  ָ ל ַהׁשּ כ  ָאדֹון ךֶ ה הּוא ֶמֽ י ַאּתָ ּכִ
ָרֵאל  ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך. ֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב
ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ַעּמ  כ נּו ו ָפֶנֽיָך, ֲאַנֽח  ֵתב ִנּכָ ִנָּזֵכר ו
לֹום.* ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּו 

לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹוׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
*In  חוץ לארץ, many end the blessing:

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
Some say the following verse (see  law  ):

ֱאלַֹהי
ָמה ר ִמר ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂש צֹר ל נ

ֶיה. ה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ׁשִ ַנפ י ִתּדֹם, ו ׁשִ ַלי ַנפ ַקל ִלמ ו
י. ׁשִ ּדֹף ַנפ ר יָך ּתִ וֶֹתֽ ִמצ ָך, ּוב תֹוָרֶתֽ י ּב ַתח ִלּבִ ּפ

ִבים ָעַי ָרָעה ל ַהחֹוׁש כ ו
ם. ּתָ ב ֵקל ַמֲחׁשַ ַקל ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ו מ

ָך ִמינ ַען י ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ  ה ֲעׂשֵ  
ָך. ַען ּתֹוָרֶתֽ ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך ַוֲעֵנִֽני׃ ִמינ יָעה י ֽ יָך, הֹוׁשִ ִדיֶדֽ צּון י ַען ֵיָחל ַמֽ ל
גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

רֹוָמיו  מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ
Bow, take three steps back, then bow, first left, then right, then center, while saying:

רּו ָאֵמן. ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

תהלים יט

ברכות יז.

תהלים ס

תהלים יט
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ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל ינּו, ו ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ׁש ּבִ ּדָ ק ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִּיּבָ ׁשֶ

מִֹנּיֹות.  ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ם ַנֲעב ׁשָ ו
מִֹנּיֹות׃ ִנים   ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ִם ּכִ ָלֽ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת י יהוה ִמנַ ָבה  ָער ו

When ראש השנה falls on שבת continue below. 
On all other days continue with מֹור ָדִוד ִמז ל on  page  .

ָבָאם׃ ל־צ כ ֶרץ ו ָהָאֽ ִים ו ַמֽ ָ ֻכּלּו ַהׁשּ ַוי  
All stand and say:

ה ר ָעׂשָ ּתֹו ֲאׁשֶ ַלאכ ִביִעי מ  ּיֹום ַהׁשּ ַכל ֱאלִֹהים ּבַ ַוי
ה׃ ר ָעׂשָ ּתֹו ֲאׁשֶ ַלאכ ל־מ ִביִעי ִמּכ  ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ַוִּיׁש

ׁש אֹתֹו ַקּדֵ ִביִעי, ַוי  ֶרך ֱאלִֹהים ֶאת־יֹום ַהׁשּ ָבֽ ַוי
ָרא ֱאלִֹהים, ַלֲעׂשֹות׃ ר־ּבָ ּתֹו, ֲאׁשֶ ַלאכ ל־מ ַבת ִמּכ י בֹו ׁשָ ּכִ

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
The שליח ציבור continues:

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב  ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
ֶרץ. ִים ָוָאֽ ַמֽ יֹון, קֵֹנה ׁשָ ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

ַמֲאָמרֹו ַחֵּיה ֵמִתים ּב ָברֹו, מ ד ָמֵגן ָאבֹות ּבִ
The קהל then the שליח ציבור:

ֽמֹוהּו ֵאין ּכָ דֹוׁש ׁשֶ ֶלך ַהּקָ ֽ  ַהּמֶ
ָהִנֽיח ָלֶהם י ָבם ָרָצה ל ׁשֹו, ּכִ ד ת ק ּבַ יֹום ׁשַ ַעּמֹו ּב ל ִנֽיח ַהּמֵ

ַחד ָאה ָוַפֽ ִיר ָפָניו ַנֲעבֹד ּב ל
ָרכֹות ִמיד, ֵמֵעין ַהּב ל יֹום ּתָ כ מֹו ּב נֹוֶדה ִלׁש ו

לֹום ָ ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהׁשּ
ִביִעי ׁש ָבֵרך ת ּומ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ ַקּדֵ מ

ֵני ֽעֶֹנג  ֻדׁשּ ַעם מ  ה ָ ֻדׁשּ ק ּוֵמִנֽיח ּבִ
ית. ֵראׁשִ ה ב ַמֲעׂשֵ ֵזֶֽכר ל

מלאכי ג

בראשית ב
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נּו.  נּוָחֵתֽ ֵצה ִבמ ינּו, ר ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
The שליח ציבור continues:

ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ׁשֵ ַקּד
ָך  יׁשּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֵחֽ ּמ ׂשַ ָך ו נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּב ׂשַ

ֱאֶמת.  ָך ּבֶ ּד ב ע נּו ל ֽ ַטֵהר ִלּבֵ ו
ָך  ֽ ׁשֶ ד ת ק ּבַ ָרצֹון ׁשַ ַאֲהָבה ּוב ינּו ּב נּו יהוה ֱאֵֹהֽ ִחיֵלֽ ַהנ ו

ָך.  ֶמֽ י ׁש ׁשֵ ַקּד ָרֵאל מ ָיֽנּוחּו ָבּה ִיׂש ו
ת. ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ ַקּדֵ ה יהוה,  מ רּוך ַאּתָ ּבָ

תפילה לפרנסה

ים  י־הּוא ַעל־ַיּמִ ֵבי ָבּה׃ ּכִ ֽיֹׁש ֵבל ו לֹוָאּה, ּתֵ ֶרץ ּומ מֹור, ַליהוה ָהָאֽ ָדִוד ִמז ל  
In most congregations, the ארון קודש is opened and the following psalm is said responsively: 

 
ׁשֹו׃  ד קֹום ק מ ַהר־יהוה, ּוִמי־ָיקּום ּבִ ֶנָֽה׃ ִמי־ַיֲעֶלה ב כֹונ ָהרֹות י ַעל־נ ָסָדּה, ו י
ָמה׃  ִמר ל ע  ּבַ ִנׁש לֹא  ו י,  ׁשִ ַנפ א  ו ָ ַלׁשּ א  לֹא־ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּוַבר־ֵלָבב,  ִֽים  ַכּפַ ִקי  נ
י  ׁשֵ ַבק מ ו,  ׁשָ ּדֹר ּדֹור  ֶזה  עֹו׃  ִיׁש ֵמֱאלֵֹהי  ָדָקה  ּוצ יהוה,  ֵמֵאת  ָרָכה  ב א  ָ ִיׂשּ
ָיבֹוא  ו עֹוָלם,  ֵחי  ת ּפִ אּו  ׂש ִהּנָ ו יֶכם,  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁש אּו  ׂש ָלה׃  ֶסֽ ַיֲעקֹב  ָפֶנֽיָך 
ָחָמה׃  ּבֹור ִמל ִגּבֹור, יהוה ּגִ בֹוד, יהוה ִעּזּוז ו ֶלך ַהּכָ בֹוד׃ ִמי ֶזה ֶמֽ ֶלך ַהּכָ ֶמֽ
בֹוד׃ ִמי הּוא ֶזה  ֶלך ַהּכָ ָיבֹא ֶמֽ ֵחי עֹוָלם, ו ת אּו ּפִ יֶכם, ּוׂש ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ׂש

ָלה׃ בֹוד ֶסֽ ֶלך ַהּכָ ָבאֹות הּוא ֶמֽ בֹוד, יהוה צ ֶלך ַהּכָ ֶמֽ

ַרֲחִמים,  א  ַמּלֵ ִתת ֶ ׁשּ ַהּנֹוָרא,  ו ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָהֵאל  ינּו,  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָפֶנֽיָך,  ִמּל ָרצֹון  ִהי  י
Some add silently the following Kabbalistic prayer: 

ִרים  ּכָ ז ַהּנִ ים  דֹוׁשִ ַהּק מֹות  ֵ ַהׁשּ ו ַהֶּזה,  מֹור  ז ַהּמִ ת  ַ ֻדׁשּ ק ַען  ַמֽ ּול ָך  ַמַענ ל ינּו  ָעֵלֽ ָתחֹן  ו
דֹוׁש  ם ַהּקָ ֵ ת ַהׁשּ ַ ֻדׁשּ סֹודֹוָתיו, ּוק ָעָמיו ו אֹוִתּיֹוָתיו ּוט ֵתבֹוָתיו ו סּוָקיו ו ת ּפ ַ ֻדׁשּ ּבֹו, ּוק
ינּו  ָסה־ָעֵלֽ סּוק: נ ִלי־ָדי׃ ּוִמּפָ ָרָכה ַעד־ּב סּוק: ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ּב [דיקרנוסא] ַהּיֹוֵצא ִמּפָ
נּו  ָנה, ָלֽ ׁשָ ָנה ו ל ׁשָ כ ָנה זֹו ו ָלה ׁשָ ּכָ ַכל ָנָסה טֹוָבה ו ר ֶפר ּפַ ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ֶנֽיָך יהוה׃ ו אֹור ּפָ
ַצַֽער,  לֹא ּב ַנַֽחת ו ִאּסּור, ּב לֹא ּב ר ו ֶהּתֵ ַוח, ּב ֶרֽ ִמּלּוי ּוב ֵמי ַחֵּיֽינּו, ּב ל י נּו ּכ ֵני ֵביֵתֽ ל ּב כ ּול
נּו ַלֲעבֹד ֲעבֹוַדת  ֽ ַזּכֵ ִין ָהָרע. ּות ִלי ׁשּום ַעֽ ַטח, ּב ֵקט ָוֶבֽ ַהׁש ָוה ו ל ׁשַ ַרח, ּב ָעָמל ָוטֹֽ לֹא ּב ו
לֹא  ה. ו ִלּמָ ה ּוכ ֶיה ָבּה ׁשּום ּבּוׁשָ ּלֹא ִיה ָנָסה ׁשֶ ר נּו ּפַ ֵסֽ נ ַפר ה. ּות ּדָ ִלי ׁשּום ִטר ֶֹדׁש ּב ַהּקֹֹֽ

תהלים כד

תהלים ד
מלאכי ג
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נּו  ִויֵחֽ ַתר ו נּו  ִליֵחֽ ַתצ ו ָחָבה.  ָהר ו ֵלָאה  ַהמ ָך  ִמָּיד ִאם  י  ּכִ ָוָדם,  ר  ָשׂ ּבָ ַנת  ַמּת ל  ָטֵרך ִנצ
ע  ּבַ ִנׂש ת יהוה. ו ּכַ ר נּו ָמֵלא ּבִ ֶיה ֵביֵתֽ ִיה ינּו. ו ינּו ַוֲעָסק ה ָיֵדֽ ל ַמֲעׂשֵ כ נּו ּוב ל ִלּמּוֵדֽ כ ּב
ר ּפֹוֶדה [רח״ש תמי״ף] ַרֵחם  יל ָיָשׁ ֶיה טֹוִבים. ַרחּום ַחּנּון ׁשֹוֵמר ּתֹוֵמך ַמּצִ ִנה ֶלֶֽחם ו
[אוכף  ה  ִפּלָ ּת  ע ׁשֹוֵמֽ  רּוך ּבָ ה.  ּפֶ ל  ּכ ת  ִפּלַ ּת  ע ׁשֹוֵמֽ ה  ַאּתָ י  ּכִ נּו,  ֵתֽ ִפּלָ ּת ַמע  ּוׁש ינּו  ָעֵלֽ

ארארית״א כוז״ו אזבוגא].

 קדיש שלם

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

Some have the custom to include additional responses in קדיש שלם. 
They can be found in the version on page   .

כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ עּוֵתּה, ו ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָרֵאל ל ִיׂש כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות ל צ ַקּבַ ת ּתִ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ק

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:
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קידוש בבית הכנסת

ִרי ָמָרָנן ַסב
The שליח ציבור raises a cup of wine and says:

ֶֽפן. ִרי ַהּגָ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
On שבת, add the words in parentheses:

ל ָעם  נּו ִמּכ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֲאׁשֶ
וָֹתיו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ִקּד ל ָלׁשֹון, ו נּו ִמּכ ָמֽ רֹומ ו

ַאֲהָבה ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
ֶאת יֹום) ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ ֶאת יֹום (ַהׁשּ

רּוָעה רֹון) ּת רֹון ַהֶּזה, יֹום (ִזכ ַהִּזּכָ
ִים ָרֽ ָרא קֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ ַאֲהָבה) ִמק ּב)
ים ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכ ׁש ֽ נּו ִקּדַ אֹוָתֽ ּתָ ו ר נּו ָבַחֽ י ָבֽ ּכִ

ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ּוד
ֶרץ ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ִיׂש ( ת ו ּבָ ַ ׁש (ַהׁשּ ַקּדֵ מ

אֹוֵרי ָהֵאׁש. ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא מ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ
On מוצאי שבת, the following הבדלה is added:

ין אֹור  חֹל, ּבֵ ין ֽקֶֹדׁש ל יל ּבֵ ּדִ ב ֶלך ָהעֹוָלם, ַהּמַ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ין  ה. ּבֵ ֲעׂשֶ ֵמי ַהּמַ ת י ׁשֶ ֽ ׁשֵ ִביִעי ל  ין יֹום ַהׁשּ ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂש , ּבֵ ך ֽחֹׁשֶ ל
ֵמי  ת י ׁשֶ ֽ ֵ ִביִעי ִמׁשּ  ֶאת יֹום ַהׁשּ ו , ּתָ ל ֽ ּדַ ת יֹום טֹוב ִהב ַ ֻדׁשּ ת ִלק ּבָ ת ׁשַ ַ ֻדׁשּ ק
 רּוך ָך. ּבָ ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂש ּתָ ֶאת ַעּמ ׁש ֽ ִקּדַ ּתָ ו ל ֽ ּדַ ִהב , ּתָ ׁש ֽ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ֽקֶֹדׁש. ין ֽקֶֹדׁש ל יל ּבֵ ּדִ ב ה יהוה, ַהּמַ ַאּתָ

ֶלך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
The following is said on both evenings:

ַמן ַהֶּזה. נּו ַלּז יָעֽ ִהּגִ נּו ו ָמֽ ִקּי ֶהֱחָיֽנּו ו   ׁשֶ
The wine should be drunk by children under the age of בר מצווה 

or בת מצווה or, if there are none, by the יח ציבורש.
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ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל  ָעֵלֽ
Stand while saying ינּו .Bow at  .ָעֵלֽ

חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ
ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ

(. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ ל ּפַ ֶבל ָוִריק ּוִמת ֶהֽ ֲחִוים ל ּתַ ֵהם ִמׁש (ׁשֶ
ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח

רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ
ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ֶרץ, ּומֹוׁשַ יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ

רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש
ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ

ֶפס זּוָלתֹו נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל
ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע תֹוָרתֹו, ו תּוב ּב ּכָ ּכַ

ַחת, ֵאין עֹוד׃ ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל־ָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ

ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ינּו, ִלר ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ ַעל ּכֵ
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ֶרץ, ו ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל
ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ ָך ל ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו

ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ
ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ

נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ֹלּו, ו ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל
ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב

עֹוָם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו
ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ

ֹעָלם ָוֶעד׃ ל לֹך ָך, יהוה ִימ תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
ֶרץ ל־ָהָאֽ ־ּכַע ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ֶנֱאַמר, ו ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ



דברים ד

שמות טו

זכריה יד  
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 fi קדיש יתום   מעריב לשני הימים 

י ָתבֹא׃ ִעים ּכִ ׁשָ ַֹאת ר אֹם ּוִמׁשּ ת ַֽחד ּפִ יָרא ִמּפַ ַאל־ּתִ
Some add:

נּו ֵאל׃ ֽ י ִעּמָ לֹא ָיקּום, ּכִ רּו ָדָבר ו ּב ֻתָפר, ּדַ צּו ֵעָצה ו ֻעֽ
ּבֹל  יָבה ֲאִני ֶאס ַעד־ׂשֵ ָנה ֲאִני הּוא, ו ַעד־ִזק ו
ט׃ ּבֹל ַוֲאַמּלֵ א ַוֲאִני ֶאס ָ יִתי ַוֲאִני ֶאׂשּ ֽ ֲאִני ָעׂשִ

קדיש יתום

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer, said by mourners, requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

 ָרֵא ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

משלי ג

ישעיה ח

ישעיה מו

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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 fi לדוד   מעריב לשני הימים 

ָחד׃  י ֶאפ י ִאיָרא, יהוה ָמעֹוז־ַחַּיי, ִמּמִ ִעי, ִמּמִ ִיׁש ָדִוד, יהוה אֹוִרי ו ל  
לּו  ה ָכׁש ּמָ ַבי ִלי, ֵהֽ אֹי ִרי, ָצַרי ו ׂשָ ֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת־ּב רֹב ָעַלי מ ק ּבִ
ָעַי,  קּום  ִאם־ּתָ י,  ִלּבִ לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה,  ָעַלי  ֲחֶנה  ִאם־ּתַ ָנָפֽלּו׃  ו
אֹוָתּה  ֵמֵאת־יהוה,  י  ּתִ ל ַאֽ ׁשָ ַאַחת  ׃  ח בֹוֵטֽ ֲאִני  זֹאת  ּב ָחָמה,  ִמל
ֽנַֹעם־יהוה,  ּב ַלֲחזֹות  ַחַּיי,  ֵמי  ל־י ּכ ֵבית־יהוה  ּב י  ּתִ ב ׁשִ ׁש,  ֲאַבּקֵ
ֶתר  ֵסֽ ּב ִני  ֵרֽ ּתִ ַיס ָרָעה,  יֹום  ּב ֻסּכֹה  ּב ֵנִֽני  ּפ ִיצ י  ּכִ ֵהיָכלֹו׃  ּב ר  ַבּקֵ ּול
ִביבֹוַתי,  ס ַבי  אֹי ַעל  י  רֹאׁשִ ָירּום  ה  ַעּתָ ו ִני׃  ֵמֽ רֹומ י צּור  ּב לֹו,  ה א
ַמע־ ָרה ַליהוה׃ ׁש יָרה ַוֲאַזּמ ֽ רּוָעה, ָאׁשִ ֵחי ת ֹו ִזב ה א ָחה ב ּב ֶאז ו
ֶאת־ ָפָני,  ׁשּו  ּק ּבַ י  ִלּבִ ָאַמר  ָך  ל ַוֲעֵנִֽני׃  ִֽני  ּנֵ ח ו ָרא,  ֶאק קֹוִלי  יהוה 
ָך,  ֽ ּדֶ ַאף ַעב ט־ּב י, ַאל ּתַ ּנִ ֽ ֶנֽיָך ִמּמֶ ר ּפָ ּתֵ ס ׁש׃ ַאל־ּתַ ֶנֽיָך יהוה ֲאַבּקֵ ּפָ
י־ָאִבי  ּכִ ִעי׃  ִיׁש ֱאלֵֹהי  ִני,  ֵבֽ ַעז ַאל־ּתַ ו ִני  ֽ ׁשֵ ּט ַאל־ּתִ ָהִיֽיָת,  ָרִתי  ֶעז
ֽאַֹרח  ּב ִני  ֵחֽ ּונ ָֽך,  ּכֶ ר ּדַ יהוה  ִני  הֹוֵרֽ ִני׃  ֵפֽ ַיַאס ַויהוה  ֲעָזֽבּוִני,  י  ִאּמִ ו
מּו־ִבי ֵעֵדי־ י ק ֶנֶֽפׁש ָצָרי, ּכִ ֵנִֽני ּב ּת ָרי׃ ַאל־ּתִ ַען ׁשֹור ַמֽ ִמיׁשֹור, ל

ֶרץ  ֶאֽ טּוב־יהוה ּב אֹות ּב י ִלר ּתִ נ ח ָחָמס׃  לּוֵלא ֶהֱאַמֽ ֶקר, ִויֵפֽ ֽ ׁשֶ
ה ֶאל־יהוה׃ ַקּוֵ ָך, ו ֽ ַיֲאֵמץ ִלּבֶ ה ֶאל־יהוה, ֲחַזק ו ַחִּיים׃ ַקּוֵ

(on previous page) קדיש יתום

תהלים כז
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 fi אדון עולם   מעריב לשני הימים 

 ֲאדֹון עֹוָלם
ָרא. ִציר ִנב ל־י ֶרם ּכ ֶטֽ ּב ר ָמַלך ֲאׁשֶ

ָרא. מֹו ִנק ׁש ֶלך צֹו ּכֹל ֲאַזי ֶמֽ ֶחפ ה ב ֵעת ַנֲעׂשָ ל
לֹך נֹוָרא. ַבּדֹו ִימ לֹות ַהּכֹל ל כ ַאֲחֵרי ּכִ ו

ָאָרה. ִתפ ֶיה ּב הּוא ִיה הּוא הֶֹוה ו הּוא ָהָיה ו ו
יָרה. ֽ ּבִ ַהח יל לֹו ל ׁשִ ַהמ ִני ל ֵאין ׁשֵ הּוא ֶאָחד ו ו
ָרה. ׂש ַהּמִ לֹו ָהעֹז ו ִלית ו ִלי ַתכ ית ּב ִלי ֵראׁשִ ּב
ֵעת ָצָרה. ִלי ּב צּור ֶחב ַחי ּגֹוֲאִלי ו הּוא ֵאִלי ו ו
ָרא. יֹום ֶאק ָנת ּכֹוִסי ּב י ּוָמנֹוס ִלי מ הּוא ִנּסִ ו

יָרה. ָאִעֽ ן ו ֵעת ִאיׁשַ ִקיד רּוִחי ּב ָידֹו ַאפ ּב
לֹא ִאיָרא. ִוָּיִתי יהוה ִלי ו ִעם רּוִחי ּג ו
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 fi יגדל   מעריב לשני הימים 

ל ּדַ ִיג
ִציאּותֹו. ֵאין ֵעת ֶאל מ ָצא ו ח, ִנמ ּבַ ּתַ ִיׁש ֱאלִֹהים ַחי ו

דּותֹו. ַאח ַגם ֵאין סֹוף ל ָלם ו ִיחּודֹו, ֶנע ֵאין ָיִחיד ּכ ֶאָחד ו
תֹו. ָ ֻדׁשּ ֵאָליו ק ֵאינֹו גּוף, לֹא ַנֲערֹך מּות ַהּגּוף ו ֵאין לֹו ּד

יתֹו. ֵראׁשִ ית ל ֵאין ֵראׁשִ ָרא, ִראׁשֹון ו ר ִנב ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ כ מֹון ל ַקד
כּותֹו. תֹו ּוַמל ֻדּלָ ל נֹוָצר יֹוֶרה ג כ ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם,  ו
ּתֹו. ַאר ִתפ תֹו ו ֻגּלָ י ס ׁשֵ ָתנֹו ֶאל־ַאנ בּוָאתֹו נ ַפע נ ֽ ׁשֶ

מּוָנתֹו. יט ֶאת ּת ה עֹוד ָנִביא ּוַמּבִ מֹׁשֶ ָרֵאל ּכ ִיׂש לֹא ָקם ּב
יתֹו. ִביאֹו ֶנֱאַמן ּבֵ ַעּמֹו ֵאל ַעל ַיד נ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ל

זּוָלתֹו. עֹוָלִמים ל תֹו ל לֹא ָיִמיר ּדָ לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ו
ָמתֹו. ַקד ָבר ּב סֹוף ּדָ יט ל ינּו, ַמּבִ ָתֵרֽ ס ע יֹוֵדֽ צֹוֶפה ו

ָעתֹו. ִרׁש ע ָרע ּכ ָרׁשָ ָעלֹו, נֹוֵתן ל ִמפ ֶסד ּכ ִאיׁש ֶחֽ ּגֹוֵמל ל
ׁשּוָעתֹו. י ֵקץ י ַחּכֵ ּדֹות מ נּו ִלפ יֵחֽ ׁשִ ֵקץ ָיִמין מ ַלח ל ִיׁש

תֹו. ִהּלָ ם ּת רּוך ֲעֵדי ַעד ׁשֵ ּדֹו,  ּבָ רֹב ַחס ַחֶּיה ֵאל ּב ֵמִתים י
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 fi ברכת הבנים   ליל ראש השנה 

ֵתָחֵתם. ֵתב ו ּכָ ָנה טֹוָבה ּתִ ׁשָ ל

On the first night of ראש השנה it is customary to greet people as follows:

To a man:

ִמי. ֵתָחֵתֽ ִבי ו ת ּכָ ָנה טֹוָבה ּתִ ׁשָ ל
To a woman:

מּו. ֵתָחֵתֽ בּו ו ת ּכָ ָנה טֹוָבה ּתִ ׁשָ ל
To men:

ָנה. מ ֵתָחַתֽ ָנה ו ב ַתֽ ּכָ ָנה טֹוָבה ּתִ ׁשָ ל
To women:

 סדר ליל ראש השנה

ברכת הבנים
On the evenings of ראש השנה, many have the custom to bless their children.

To sons, say:To daughters, say:

ָך ֱאלִֹהים  מ ׂשִ י
ה׃ ֶ ַנׁשּ ִכמ ִים ו ַרֽ ֶאפ ּכ

יֵמך ֱאלִֹהים ׂשִ י
ֵלָאה. ָקה ָרֵחל ו ָרה ִרב ׂשָ ּכ

ָך׃  ֶרֽ מ ִיׁש ָך יהוה ו ָבֶרכ י
׃ ּֽךָ יָך ִויֻחּנֶ ָניו ֵאֶלֽ ָיֵאר יהוה ּפָ

לֹום׃ ָך ׁשָ  ם ָיׂשֵ יָך ו ָניו ֵאֶלֽ א יהוה ּפָ ָ ִיׂשּ

בראשית מח

במדבר ו
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 fi אשת חיל   ליל ראש השנה fi שלום עליכם 

יֹון ֲאֵכי ֶעל ֵרת, ַמל ָ ֲאֵכי ַהׁשּ לֹום ֲעֵליֶכם, ַמל ׁשָ

On Friday night the following is said before קידוש:
Many people sing each of the four verses of the following song three times:

רּוך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֽ ִמּמֶ
יֹון ֲאֵכי ֶעל לֹום, ַמל ָ ֲאֵכי ַהׁשּ לֹום, ַמ ׁשָ ּבֹוֲאֶכם ל

רּוך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֽ ִמּמֶ
יֹון ֲאֵכי ֶעל לֹום, ַמל ָ ֲאֵכי ַהׁשּ לֹום, ַמל ׁשָ ֽכּוִני ל ר ּבָ

רּוך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֽ ִמּמֶ
יֹון ֲאֵכי ֶעל לֹום, ַמל ָ ֲאֵכי ַהׁשּ לֹום, ַמל ׁשָ ֶכם ל ֵצאת

רּוך הּוא. דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֽ ִמּמֶ
ָרֶכֽיָך׃ ל־ּד כ ָך ּב ר מ ִלׁש , ך ה־ּלָ ַצּוֶ ָאָכיו י י ַמל ּכִ

ַעד־עֹוָלם׃ ה ו ָך, ֵמַעּתָ ָך ּובֹוֶאֽ ר־ֵצאת מ יהוה ִיׁש

ָלל  ׁשָ ּה, וָ ע ּה ֵלב ּבַ ֽ ַטח ּבָ ָרּה׃ ּבָ ִניִנים ִמכ ָרחֹק ִמּפ ָצא, ו ִיל ִמי ִימ ת־ַחֽ ֵאׁשֶ
ים,  ּתִ ה ֶצֶֽמר ּוִפׁש ׁשָ ר ֵמי ַחֶּיֽיָה׃ ּדָ לֹא־ָרע, ּכֹל י הּו טֹוב ו ָמַלֽת ָסר׃ ּג לֹא ֶיח
ם  ק ֽ ָמּה׃ ַו ּתָ ִביא ַלח ָחק ּתָ ר ִנּיֹות סֹוֵחר, ִמּמֶ א ָתה ּכ ֽיָה׃ ָה י ּפֶ ֶפץ ּכַ ֵחֽ ַעׂש ּב ֽ ַוּתַ
הּו,  ֵחֽ ּקָ ֶדה ַוּתִ ָמה ׂשָ יָה׃ זָ מ ַנֲערֶֹתֽ חֹק ל ֵביָתּה, ו ֶרף ל ן ֶטֽ ּתֵ ָלה, ַוּתִ י ַֽ עֹוד ּב
יָה׃ ָט ֲעָמה  רֹועֶֹתֽ ץ ז ַאּמֵ ֶנֽיָה, ַוּת ת עֹוז מ ָרה ב ֶרם׃ ָח ג ָע ּכ ֽיָה ָנֽט ִרי ַכּפֶ ִמּפ
כּו  מ ֽ ֽיָה ּתָ ַכּפֶ יׁשֹור, ו ָחה ַבּכִ ּל יָה ׁשִ ָל ֵנָרּה׃ יָ ֶדֽ י ֽ ה ַבּלַ ּבֶ ָרּה, לֹא־ִיכ י־טֹוב ַסח ּכִ
ֶלג,  ֽ ָ ֵביָתּה ִמׁשּ יֹון׃ לֹ א־ִתיָרא ל ָחה ָלֶאב ּל יָה ׁשִ ָיֶדֽ ה ֶלָעִני, ו ׂשָ ר ּה ּפָ ׃ ּכַ ּפָ ךֶָֽפ
ּה׃  בּוׁשָ ָמן ל ּגָ ַאר ׁש ו ּה, ׁשֵ ָתה־ּלָ ים ָעׂש ַבּדִ ִנים׃ ַמ ר יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ ל־ּבֵ י כ ּכִ
ּכֹר,  מ ַוּתִ ָתה  ָעׂש ָס ִדין  ֶרץ׃  ֵני־ָאֽ ִעם־ִזק ּתֹו  ב ׁשִ ּב ָלּה,  ע ּבַ ָעִרים   ׁשּ ּבַ נ ֹוָדע 
ֽ יָה  ּפִ ַאֲחרֹון׃  יֹום  ל ַחק  ׂש ַוּתִ ּה,  בּוׁשָ ל ָהָדר  עֹו ז־ו ַנֲעִני׃  ַלּכ ָנה  ָנת ַוֲחגֹור 
ֶלֶֽחם  יָתּה, ו ׁשֹוָנּה׃ צ ֹוִפָּיה ֲהִליכֹות ּבֵ ֶסד ַעל־ל תֹוַרת־ֶחֽ ָמה, ו כ ח ָחה ב ת ּפָ
נֹות  ָלּה׃ ַר ּבֹות ּבָ ַהל ָלּה ַוי ע ֽרּוָה, ּבַ  ַאׁשּ מּו ָבֶנֽיָה ַוי ֹא ֹתאֵכל׃ ק לּות ַעצ
ַאת־ ה ִיר ָ ֶבל ַהּֽיִֹפי, ִאׁשּ ֶהֽ ֶקר ַהֵחן ו ֽ ָֽנה׃ ׁשֶ ּלָ ַאּת ָעִלית ַעל־ּכֻ ִיל, ו ׂשּו ָחֽ ָעֽ
יָה׃ ֽ ָעִרים ַמֲעׂשֶ  ֽלּוָה ַבׁשּ יָה, ִויַהל ִרי ָיֶדֽ ּה ִמּפָנּו־ ל׃ ּת ַהּלָ יהוה ִהיא ִתת

תהלים צא

תהלים קכא

משלי לא
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 fi קידוש   ליל ראש השנה 

  קידוש לליל ראש השנה

ִהי־ֽבֶֹקר ֶרב ַוי ִהי־ֶעֽ ַוי
On שבת  add:

י׃ ִ ׁשּ ִ יֹום ַהׁשּ
ִביִעי   ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ ֱאלִֹהים  ַכל  ַוי ָבָאם׃  ל־צ כ ו ֶרץ  ָהָאֽ ו ִים  ַמֽ ָ ַהׁשּ ֻכּלּו  ַוי
ר  ּתֹו ֲאׁשֶ ַלאכ ל־מ ִביִעי ִמּכ  ּיֹום ַהׁשּ ּבֹת ּבַ ה, ַוִּיׁש ר ָעׂשָ ּתֹו ֲאׁשֶ ַלאכ מ
ַבת  ׁשָ בֹו  י  ּכִ אֹתֹו,  ׁש  ַקּדֵ ַוי ִביִעי,   ַהׁשּ ֶאת־יֹום  ֱאלִֹהים   ָבֶרך ַוי ה׃  ָעׂשָ

ָרא ֱאלִֹהים, ַלֲעׂשֹות׃ ר־ּבָ ּתֹו, ֲאׁשֶ ַלאכ ל־מ ִמּכ

ִרי ָמָרָנן ַסב
On other evenings start קידוש here:

ֶֽפן. ִרי ַהּגָ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
On שבת, add the words in parentheses.

ל ָעם  נּו ִמּכ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֲאׁשֶ
וָֹתיו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ִקּד ל ָלׁשֹון, ו נּו ִמּכ ָמֽ רֹומ ו

ַאֲהָבה ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
ֶאת יֹום) ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ ֶאת יֹום (ַהׁשּ

רּוָעה רֹון) ּת רֹון ַהֶּזה, יֹום (ִזכ ַהִּזּכָ
ִים ָרֽ יִציַאת ִמצִ ָרא קֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ַאֲהָבה) ִמק ּב)
ים ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכ ׁש ֽ נּו ִקּדַ אֹוָתֽ ּתָ ו ר נּו ָבַחֽ י ָבֽ ּכִ

ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ּוד
ֶרץ ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ִיׂש ( ת ו ּבָ ַ ׁש (ַהׁשּ ַקּדֵ מ

בראשית א quietly 

בראשית ב

When saying קידוש for others
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אֹוֵרי ָהֵאׁש. ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא מ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ
On מוצאי שבת, the following הבדלה is added:

ין אֹור  חֹל, ּבֵ ין ֽקֶֹדׁש ל יל ּבֵ ּדִ ב ֶלך ָהעֹוָלם, ַהּמַ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ין  ּבֵ ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵמי  י ת  ׁשֶ ֽ ׁשֵ ל ִביִעי   ַהׁשּ יֹום  ין  ּבֵ ים,  ָלַעּמִ ָרֵאל  ִיׂש ין  ּבֵ  , ך ֽחֹׁשֶ ל
ֵמי  י ת  ׁשֶ ֽ ֵ ִמׁשּ ִביִעי   ַהׁשּ יֹום  ֶאת  ו  , ּתָ ל ֽ ּדַ ִהב טֹוב  יֹום  ת  ַ ֻדׁשּ קִ ת  ּבָ ׁשַ ת  ַ ֻדׁשּ ק
ה  רּוך ַאּתָ ָך. ּבָ ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ק ָרֵא ּבִ ָך ִיׂש ּתָ ֶאת ַעּמ ׁש ֽ ִקּדַ ּתָ ו ל ֽ ּדַ ִהב , ּתָ ׁש ֽ ה ִקּדַ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ֽקֶֹדׁש. ין ֽקֶֹדׁש ל י ּבֵ ּדִ ב יהוה, ַהּמַ

ֶלך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

The following blessing is said on both nights of ראש השנה. On the second night, new fruit 
is placed on the table, and one should have in mind that the blessing is also on the new fruit.

ַמן ַהֶּזה. נּו ַלּז יָעֽ ִהּגִ נּו ו ָמֽ ִקּי ֶהֱחָיֽנּו ו   ׁשֶ
It is customary for all present to drink of the wine.

ִרי ָהֵעץ. ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

On the first night, following קידוש and המוציא, 
an apple is dipped in honey and the following is said:

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
After eating some of the apple and honey, say:

תּוָקה. ָנה טֹוָבה ּומ ינּו ׁשָ ֵֽׁש ָע ַחּדֵ ּת ׁשֶ
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 סימנים
Some have the custom to eat the following symbolic foods 

on ראש השנה and to say the accompanying blessings.

תמרים
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ינּו. ֵאֽ ּמּו ׂשֹונ ֽ ִּיּתַ ׁשֶ

רימון
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ִרּמֹון. ֻכּיֹות ּכ ה ז ּבֶ ר ּנַ ׁשֶ

רוביא (חילבה)
ִרי ָהֲאָדָמה. ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
ינּו. ֻכּיֹוֵתֽ ּבּו ז ִּיר ׁשֶ
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כרתי (כרישה)
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ינּו. ֵאֽ תּו ׂשֹונ ר ִּיּכָ ׁשֶ

סלק
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ינּו. ֵאֽ קּו ׂשֹונ ּל ּתַ ִּיס ׁשֶ

קרא (דלעת קטנה)
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ינּו. ֻכּיֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך ז אּו ל ר ִיּקָ יֵנֽנּו, ו ַזר ּדִ ּג ַרע ֽרֹע ק ּתִ ׁשֶ

ראש כבש, או דג
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ָזָנב. לֹא ל רֹאׁש ו ֶיה ל ה ּנִ ׁשֶ

דגים
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ָדִגים. ה ּכ ּבֶ ִנר ֶרה ו פ ּנִ ׁשֶ
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  ברכת המזון
ֵלא  ִמים׃ ָאז ִיּמָ חֹל יַבת ִצּיֹון, ָהִיֽינּו ּכ ׁשּוב יהוה ֶאת־ׁשִ ֲעלֹות, ּב יר ַהּמַ ׁשִ
ֲַעׂשֹות  יהוה  יל  ּדִ ִהג ַבּגֹוִים  רּו  יֹאמ ָאז  ה,  ִרּנָ ׁשֹוֵנֽנּו  ּול ינּו  ֽ ּפִ חֹוק  ׂש
יהוה  ׁשּוָבה  ֵמִחים׃  ׂש ָהִיֽינּו  נּו,  ֽ ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  יהוה  יל  ּדִ ִהג ה׃  ּלֶ ִעם־ֵאֽ
 ֽצֹרּו׃ ָהלֹוך ה ִיק ִרּנָ ָעה ּב ִדמ ִעים ּב ֶֽגב׃ ַהֹּזר ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ נּו, ּכַ ִביֵתֽ ֶאת־ׁש

א ֲאֻלּמָֹתיו׃ ה נֹׂשֵ ִרּנָ ַרע, ּבֹא־ָיבֹא ב ־ַהּז ך ׁשֶ א ֶמֽ ֵיֵלך ּוָבכֹה נֹׂשֵ

נּו  עֹוָלם ָוֶעד׃ ַוֲאַנֽח ׁשֹו ל ד ם ק ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת יהוה י ִהּלַ ּת
Some say:

עֹוָלם   י י־טֹוב, ּכִ לּוָיּה׃ הֹודּו ַיהוה ּכִ ַעד־עֹוָלם, ַהל ה ו ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נ
תֹו׃ ִהּלָ ל־ּת ּכ יע ִמֽ בּורֹות יהוה, ַיׁש ל ּג ֵַּמ ּדֹו׃ ִמי י ַחס

 סדר הזימון

. ָבֵרך ַרּבֹוַתי, נ

When three or more men say ברכת המזון together, the following זימון is said. 
When three or more women say ברכת המזון, substitute ַחֵברֹוַתי for ַרּבֹוַתי . 

The leader should ask permission from those with precedence to lead the ברכת המזון . 

ַעד־עֹוָלם׃ ה ו בָֹרך ֵמַעּתָ ם יהוה מ ִהי ׁשֵ י
ַעד־עֹוָלם׃ ה ו בָֹרך ֵמַעּתָ ם יהוה מ ִהי ׁשֵ י

נּו ָהַרב /  י מֹוָרִתי / ּכֲֹהִנים / מֹוֵרֽ ׁשּות ( ָאִבי מֹוִרי / ִאּמִ ר ּבִ
ִית ַהֶּזה)  ֽ ֲעַלת ַהּבַ ִית ַהֶּזה / ּבַ ֽ ַעל ַהּבַ ֽ ּבַ

ַרּבֹוַתי  ָנן ו ַרּבָ ָמָרָנן ו
ּלֹו. ֶ נּו ִמׁשּ ל ָאַכֽ ינּו) ׁשֶ ֱאלֵֹהֽ במנין: ) ָבֵרך נ

טּובֹו ָחִיֽינּו. ּלֹו ּוב ֶ נּו ִמׁשּ ל ָאַכֽ ינּו) ׁשֶ ֱאלֵֹהֽ במנין: ) רּוך ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל מֹו ּתָ ׁש בָֹרך ינּו) ּומ ֱאלֵֹהֽ במנין: ) רּוך ּבָ
* People present who have not taken part in the meal say:

*

טּובֹו ָחִיֽינּו. ּלֹו ּוב ֶ נּו ִמׁשּ ל ָאַכֽ ינּו) ׁשֶ ֱאלֵֹהֽ במנין: ) רּוך ּבָ
מֹו. ׁש הּוא ּוָברּוך רּוך ּבָ

תהלים קכו

תהלים קטו
תהלים קמה

תהלים קלו

תהלים קו

Leader

תהלים קיג Others

Leader

Others

Leader
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ֶלך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ברכת הזן

טּובֹו ּלֹו ּב ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ
ַרֲחִמים ֶסד ּוב ֶחֽ ֵחן ּב ּב

ר  ׂשָ ל ּבָ כ הּוא נֹוֵתן ֶלֶֽחם ל
ּדֹו.  עֹוָלם ַחס י ל ּכִ

נּו  ִמיד לֹא ָחַסר ָלֽ דֹול, ּתָ טּובֹו ַהּגָ ּוב
עֹוָם ָוֶעד  נּו ָמזֹון ל ַסר ָלֽ ַאל ֶיח ו

דֹול.  מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁש ּבַ
ֵנס ַלּכֹל  ַפר י הּוא ֵאל ָזן ּומ ּכִ

ּוֵמִטיב ַלּכֹל 
ָרא.  ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ל ּב כ ּוֵמִכין ָמזֹון ל

ה יהוה, ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל. רּוך ַאּתָ ּבָ

ינּו  ָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ  נֹוֶדה
ברכת הארץ

ָחָבה  ה טֹוָבה ּור ּדָ ֶרץ ֶחמ ינּו ֶאֽ ּתָ ֲַאבֹוֵתֽ ל ַחֽ ִהנ ַעל ׁשֶ
ִים  ַרֽ ֶרץ ִמצ ינּו ֵמֶאֽ נּו יהוה ֱאֵֹהֽ הֹוֵצאָתֽ ַעל ׁשֶ ו

ית ֲעָבִדים  נּו ִמּבֵ ִדיָתֽ ּופ
נּו  ֵרֽ ׂשָ ב ּתָ ּבִ מ ָחַתֽ ָך ׁשֶ ִרית ּב ַע ו

נּו  ֽ ּתָ ד ּמַ ּלִ ָך ׁשֶ ַעל ּתֹוָרת ו
נּו  ֽ ּתָ הֹוַדע יָך ׁשֶ ַעל ֻחּק ו

נּו  ֽ ּתָ חֹוַננ ֶסד ׁשֶ ַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֽ ו
ִמיד  נּו ּתָ ֵנס אֹוָתֽ ַפר ה ָזן ּומ ַאּתָ ַע ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ ו

ָעה. ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ל יֹום ּוב כ ּב
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ינּו  ַעל ַהּכֹל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ו
 ִכים אֹוָתך ָבר ּומ נּו מֹוִדים ָלך ֲאַנֽח

עֹוָלם ָוֶעד  ִמיד ל  ַחי ּתָ ִפי ּכ ָך ּב מ ַרך ׁשִ ּבָ ִית
תּוב:  ּכָ ּכַ

יָך  ּתָ ֶאת־יהוה ֱאלֶֹהֽ ּוֵבַרכ , ּתָ ע ָבֽ ׂשָ ּתָ ו ָאַכ ו
׃  ךָר ָנַתן־ ֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ַעל־ָהָאֽ

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
זֹון. ַעל ַהּמָ ֶרץ ו ַעל ָהָאֽ

ינּו  ַרֶחם ָנא, יהוה ֱאלֵֹהֽ
ברכת ירושלים

ָך ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ַעל ִיׂש
ָך  ִים ִעיֶרֽ ַלֽ רּוׁשָ ַעל י ו

ָך  בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַעל ִצּיֹון ִמׁש ו
ָך  יֶחֽ ׁשִ ִוד מ ית ּדָ כּות ּבֵ ַעל ַמל ו

ָך ָעָליו.  מ ָרא ׁשִ ק ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ ו דֹו ִית ַהּגָ ֽ ַעל ַהּבַ ו
ינּו  ינּו, ָאִבֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו  ֵלֽ ּכ ַכל נּו ו ֵסֽ נ ר נּו, זּוֵנֽנּו, ּפַ ֵעֽ ר
ינּו.  ל ָצרֹוֵתֽ ֵהָרה ִמּכ ינּו מ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַוח ָלֽ ַהר נּו, ו ִויֵחֽ ַהר ו

ינּו  נּו, יהוה ֱאֵֹהֽ ִריֵכֽ צ ָנא ַאל ּתַ ו
ר ָוָדם  ׂשָ ַנת ּבָ ֹא ִליֵדי ַמּת

ָוָאָתם  לֹא ִליֵדי ַהל ו
ָחָבה  ָהר ה ו דֹוׁשָ תּוָחה, ַהּק ֵלָאה, ַהּפ ָך ַהּמ ָיד י ִאם ל ּכִ

עֹוָם ָוֶעד.  ֵלם ל לֹא ִנּכָ ּלֹא ֵנבֹוׁש ו ׁשֶ

דברים ח

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   117RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   117 26-Jul-18   11:41:54 AM26-Jul-18   11:41:54 AM



 fi ברכת המזון   

יָך  וֶֹתֽ ִמצ ינּו, ּב ַהֲחִליֵצֽנּו, יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵצה ו ר 
On שבת, say:

דֹוׁש ַהֶּזה  ַהּקָ ו דֹו ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי ַהׁשּ  ַות יֹום ַהׁשּ ִמצ ּוב
ָפֶנֽיָך ָקדֹוׁש הּוא ל דֹול ו י יֹום ֶזה ּגָ ּכִ

ָך  צֹונ ַות ר ִמצ ַאֲהָבה ּכ ּבֹו ּב ָלֽנּוח ת ּבֹו, ו ּב ִלׁש
ינּו  נּו, יהוה ֱאֵֹהֽ ָֽ ָך ָהִנֽיח צֹונ ּוִבר

נּו  נּוָחֵתֽ יֹום מ ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּב ֵהא ָצָרה ו ּלֹא ת ׁשֶ
ָך  ֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרֽ ינּו, ּב נּו, יהוה ֱאֵֹהֽ ֵאֽ ַהר ו

ָך  ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַֽ רּוׁשָ ַין י ִבנ ּוב
ָחמֹות. ַעל ַהּנֶ ׁשּועֹות ּוַבֽ ַעל ַהי ֽ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ּכִ

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ   ֱאלֵֹהֽ
ַמע  ָ ִיׁשּ ֵיָרֶצה ו ֵיָרֶאה ו ו , יע ֽ ַיּגִ ָיבֹוא ו ַיֲעֶלה ו 

ינּו  רֹון ֲאבֹוֵתֽ ִזכ דֹוֵנֽנּו, ו רֹוֵנֽנּו ּוִפק ִיָּזֵכר ִזכ ֵקד ו ִיּפָ ו
ָך  ֽ ּדֶ ִוד ַעב ן ּדָ יח ּבֶ ֽ רֹון ָמׁשִ ִזכ ו
ָך  ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ רּוׁשָ רֹון י ִזכ ו

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ל ַעּמ רֹון ּכ ִזכ ו
ַרֲחִמים  ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול טֹוָבה, ל ֵליָטה ל ָפֶנֽיָך, ִלפ ל

רֹון ַהֶּזה. יֹום ַהִּזּכָ לֹום ּב ׁשָ ַחִּיים ּו 
טֹוָבה  ינּו ּבֹו ל נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵרֽ כ ז

ָרָכה  בִ נּו בֹו ֵדֽ ק ּופ
ַחִּיים.  נּו בֹו ל יֵעֽ הֹוׁשִ ו

נּו  יֵעֽ הֹוׁשִ ינּו, ו ַרֵחם ָעֵלֽ ֽנּו ו ּנֵ ח ַרֲחִמים, חּוס ו ׁשּוָעה ו ַבר י ּוִבד
ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ יָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ י ֵאֶלֽ ּכִ
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ינּו.  ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ֶֹדׁש ּבִ ִים ִעיר ַהּקֽ ַלֽ רּוׁשָ ֵנה י ּוב 
ִים, ָאֵמן. ָלֽ רּוׁשָ ַרֲחָמיו י ה יהוה,  ּבֹוֶנה ב רּוך ַאּתָ ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ברכת הטוב והמטיב

נּו  יֵרֽ נּו, ַאּדִ ֽ ּכֵ ינּו, ַמל ָהֵאל ָאִבֽ
דֹוׁש ַיֲעקֹב  נּו, ק ֽ דֹוׁשֵ נּו, ק ֵרֽ נּו, יֹוצ נּו, ּגֹוֲאֵלֽ ֵאֽ ּבֹור

ל יֹום ָויֹום  כ ּב יִטיב ַלּכֹל, ׁשֶ ַהּמֵ ַהּטֹוב ו ֶלך ֽ ָרֵאל, ַהּמֶ נּו, רֹוֵעה ִיׂש רֹוֵעֽ
נּו  הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלֽ

נּו ָלַעד  ֵלֽ מ נּו, הּוא ִיג ֵלֽ נּו, הּוא גֹומ ָָֽמ הּוא ג
ָלָחה  ַהצ ָלה ו ַוח, ַהּצָ ֶרֽ ַרֲחִמים, ּול ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול ל

ָה  ּכָ ַכל ָנָסה ו ר ָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה, ּפַ ּב
נּו. ֵרֽ ַחּס עֹוָלם ַאל י טּוב ל  טֹוב, ּוִמּכ  כ ֹום ו ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ו

עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל לֹך ָעֵלֽ ָהַרֲחָמן הּוא ִימ 
בקשות נוספות

ֶרץ.  ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ ַרך ּבַ ּבָ ָהַרֲחָמן הּוא ִית
ָצִחים ֵנַֽצח נ נּו ָלַעד ּול ֽ ַאר ּבָ ּפָ ִית דֹור ּדֹוִרים, ו ח ל ּבַ ּתַ ָהַרֲחָמן  הּוא ִיׁש

ֵמי עֹוָלִמים.  עֹול נּו ָלַעד ּול ֽ ר ּבָ ַהּדַ ִית ו
ָכבֹוד.  נּו ּב ֵסֽ נ ַפר ָהַרֲחָמן  הּוא י

נּו  אֵרֽ נּו ֵמַעל ַצּוָ ֽ ֵּּבֹר ֻע ָהַרֲחָמן  הּוא ִיׁש
ֵצֽנּו.  ַאר ִמּיּות ל נּו קֹומ הּוא יֹוִליֵכֽ ו

ִית ַהֶּזה  ֽ ּבַ ה ּבַ ֻרּבָ ָרָכה מ נּו ּב ַלח ָלֽ ָהַרֲחָמן  הּוא ִיׁש
נּו ָעָליו.  ל ָאַכֽ ָחן ֶזה ׁשֶ ל ַעל ׁשֻ ו

ִביא ָזכּור ַלּטֹוב  נּו ֶאת ֵאִלָּיֽהּו ַהּנָ ַלח ָלֽ ָהַרֲחָמן  הּוא ִיׁש
ֶנָחמֹות.  ׁשּועֹות ו ׂשֹורֹות טֹובֹות י נּו ּב ר ָלֽ ֶ ִויַבׂשּ
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ָרֵאל  ִדיַנת ִיׂש ֶאת מ ָבֵרך ָהַרֲחָמן  הּוא י
נּו.  ֵתֽ ֻאּלָ ִמיַחת ּג ית צ ֵראׁשִ

ָרֵאל  ִיׂש ָבא ַהֲהָגָנה ל ֶאת ַחָּיֵלי צ ָבֵרך ָהַרֲחָמן  הּוא י
ֵצֽנּו. ַמר ַאר ִדים ַעל ִמׁש ָהעֹומ

א,  ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ לֹא ִיּכָ עֹוָלם ַהֶּזה, ו ִית ּבָ ֽ ַעל ַהּבַ ֽ ּלֹא ֵיבֹוׁש ּבַ ִהי ָרצֹון ׁשֶ י
A guest says:

רֹוִבים ָלִעיר,  ָלִחים ּוק ינּו ֻמצ ָכֵסֽ ָכָסיו ּונ יּו נ ִיה ָכָסיו, ו ל נ כ אֹד ּב ַלח מ ִיצ ו
ר לֹא  ּקֵ ּדַ ַאל ִיז ינּו. ו ה ָיֵדֽ ַמֲעׂשֶ לֹא ּב ה ָיָדיו ו ַמֲעׂשֶ ֹא ּב ָטן לֹט ׂשָ ַאל ִיׁש ו
ַעד עֹוָלם. ה ו ָעוֹֹן, ֵמַעּתָ א, ַעֵביָרה ו הּור ֵחט ַבר ִהר ָפֵנֽינּו ׁשּום ּד לֹא ל ָפָניו ו ל

 ָבֵרך ָהַרֲחָמן הּוא י 

ֶאת ָאִבי מֹוִרי /  ֲעִלי / ו ֶאת ּבַ י / ו ּתִ ֶאת ִאׁש אֹוִתי (ו
When eating at one’s own table, say (include the words in parentheses that apply):

ר ִלי. ל ֲאׁשֶ ֶאת ּכ ִעי) ו ֶאת ַזר י מֹוָרִתי / ו ֶאת ִאּמִ ו

ִית ַהֶּזה /  ֽ ֲעַלת ַהּבַ ּתֹו ּבַ ֶאת ִאׁש ִית ַהֶּזה, אֹותֹו (ו ֽ ַעל ַהּבַ ֽ ֶאת ּבַ
A guest at someone else’s table says (include the words in parentheses that apply):

ר לֹו. ל ֲאׁשֶ ֶאת ּכ עֹו) ו ֶאת ַזר ו

ִית  ֽ ֲעַלת ַהּבַ י מֹוָרִתי (ּבַ ֶאת ִאּמִ ִית ַהֶּזה), ו ַעל ַהּבַ ֽ ֶאת ָאִבי מֹוִרי (ּבַ
Children at their parents’ table say (include the words in parentheses that apply):

ר ָלֶהם ל ֲאׁשֶ ֶאת ּכ ָעם ו ֶאת ַזר יָתם ו ֶאת ּבֵ ַהֶּזה), אֹוָתם ו

אן ין ּכָ ֻסּבִ ל ַהּמ ֶאת ּכ ו
For all other guests, add:

נּו  ר ָלֽ ל ֲאׁשֶ ֶאת ּכ נּו ו אֹוָתֽ
ינּו  כּו ֲאבֹוֵתֽ ר ּבָ ת ּנִ מֹו ׁשֶ ּכ

ּכֹל, ִמּכֹל, ּכֹל  ַיֲעקֹב, ּבַ ָחק ו ָרָהם ִיצ ַאב
נֹאַמר ָאֵמן. ֵלָמה, ו ָרָכה ׁש ב נּו ַיַֽחד ּבִ ֽ ּלָ נּו ּכֻ ָבֵרך אֹוָתֽ ן י ּכֵ
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 fi ברכת המזון   

לֹום  ֶרת ׁשָ ֶמֽ ִמׁש ֵהא ל ּת כּות ׁשֶ ינּו ז ָעֵלֽ דּו ֲעֵליֶהם ו ַלּמ רֹום י ּמָ ּבַ
נּו  ֵעֽ ָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁש ָרָכה ֵמֵאת יהוה ּוצ א ב ָ ִנׂשּ ו

ָאָדם. ֵעיֵני ֱאלִֹהים ו ֶכל טֹוב  ּב ֽ ׂשֵ ָצא ֵחן ו ִנמ ו

נּו  ִחיֵלֽ ָהַרֲחָמן הּוא ַינ 
ַחֵּיי ָהעֹוָלִמים. נּוָחה ל ת ּומ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ יֹום ׁשֶ

ינּו  ׁש ָעֵלֽ ַחּדֵ ָהַרֲחָמן הּוא י
ָרָכה. ִלב טֹוָבה ו ָנה ַהּזֹאת ל ָ ֶאת ַהׁשּ

א  ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּול יח ֽ ׁשִ נּו ִלימֹות ַהּמָ ֽ ַזּכֵ ָהַרֲחָמן הּוא י 
ּכֹו  ׁשּועֹות ַמל ּדֹול י ִמג

עֹו ַעד־עֹוָלם׃  ַזר ָדִוד ּול יחֹו, ל ׁשִ ֶסד ִלמ ה־ֶחֽ ֹעׂשֶ ו
רֹוָמיו  מ ֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
רּו ָאֵמן. ִאמ ו

סֹור ִיֵרָאיו׃  י־ֵאין ַמח יו, ּכִ דֹׁשָ ראּו ֶאת־יהוה ק י
ל־טֹוב׃ רּו כ ס י יהוה לֹא־ַיח ׁשֵ דֹר בּו, ו ָרֵעֽ ִפיִרים ָרׁשּו ו ּכ

ּדֹו׃  ם ַחסָעֹו י ל י־טֹוב, ּכִ הֹודּו ַליהוה ּכִ
ל־ַחי ָרצֹון׃  כ ל יע ֽ ּבִ ָך, ּוַמׂש ח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ

ַטחֹו׃ ָהָיה יהוה ִמב יהוה, ו ַטח ּבַ ר ִיב ֶֽבר ֲאׁשֶ רּוך ַהּגֶ ּבָ
י  ּתִ נ ָזקם ַנַֽער ָהִיֽיִתי ּגַ

ׁשָלֶֽחם׃  ַבּקֶ עֹו מ ַזר יק ֶנֱעָזב ו יִתי ַצּדִ ֹאָרִאֽ ו
ֹום׃ ָ ָבֵרך ֶאת־ַעּמֹו ַבׁשּ ן, יהוה י ַעּמֹו ִיּתֵ יהוה עֹז ל

בשבת:

תהלים לד

תהלים קיח

תהלים קמה

ירמיה יז

תהלים לז

תהלים כט

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   125RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   125 26-Jul-18   11:41:55 AM26-Jul-18   11:41:55 AM



section 000 rhausa01 prelimns without rca stuff for S-TZ.indd   viiisection 000 rhausa01 prelimns without rca stuff for S-TZ.indd   viii 26-Jul-18   11:46:27 AM26-Jul-18   11:46:27 AM



שחרית
ha arit

השכמת הבוקר     

ברכות התורה     

עטיפת טלית     

הכנה לתפילה     

שיר היחוד     

אנעים זמירות     

ברכות השחר     

פסוקי דזמרה     

נשמת     

המלך     

ברכו     

קריאת שמע     

עמידה     

n waking

lessings over 
the orah

allit

reparation for 
rayer
ongs of od’s 
neness
nim emirot

orning lessings

esukei e imra

ishmat

a elekh

arekhu

he hema

he mida

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   195RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   195 26-Jul-18   11:41:55 AM26-Jul-18   11:41:55 AM



section 000 rhausa01 prelimns without rca stuff for S-TZ.indd   viiisection 000 rhausa01 prelimns without rca stuff for S-TZ.indd   viii 26-Jul-18   11:46:27 AM26-Jul-18   11:46:27 AM



 fi השכמת הבוקר   תפילות השחר לשני הימים 

 שחרית
The following order of prayers and blessings, which departs from that of most prayer books, 

is based on the consensus of recent halakhic authorities. See  laws –   .

  השכמת הבוקר

ַקָּים ַחי ו ֶלך ָפֶנֽיָך ֶמֽ מֹוָדה/ ֲאִני ל women/מֹוֶדה

On waking, our first thought should be that we are in the presence of God. 
Since we are forbidden to speak God’s name until we have washed our hands, 

the following prayer is said, which, without mentioning God’s name, acknowledges 
His presence and gives thanks for a new day and for the gift of life. See  law  .

ָלה  ֶחמ ָמִתי ּב י ִנׁש ּתָ ּבִ ֶהֱחַזֽר ׁשֶ
ָך. ה ֱאמּוָנֶתֽ ַרּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

Wash hands and say the following blessings. 
Some have the custom to say ָמה כ ית ח .on  page   at this point ֵראׁשִ

ִים. ִטיַלת ָיָדֽ ֽנּו ַעל נ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ
ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָמה כ ח ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּב ֲאׁשֶ
ָקִבים, ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. ָקִבים נ ּוָבָרא בֹו נ

ָך בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ ִלפ ָיֽדּוע ּוי ו ּגָ
ֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו ִיּסָ ֵתֽ ִאם ִיּפָ ׁשֶ

ָפֶנֽיָך.  ַלֲעמֹד ַקֵּים ו ִהת ר ל ׁשָ ִאי ֶאפ
ִליא ַלֲעׂשֹות. ר ּוַמפ ׂשָ ל ּבָ ה יהוה, רֹוֵפא כ רּוך ַאּתָ ּבָ
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 fi השכמת הבוקר   תפילות השחר לשני הימים 

  ֱאלַֹהי
הֹוָרה ִהיא. י ט ּתָ ּבִ ַתֽ ּנָ ָמה ׁשֶ ׁשָ נ

י ּה ּבִ ּתָ ַפח ה נ ּה, ַאּתָ ּתָ ַצר ה י ָראָתּה, ַאּתָ ה ב ַאּתָ
י  ּבִ ִקר ָרּה ּב ּמ ׁשַ ה מ ַאּתָ ו

י ּנִ ֽ ָלּה ִמּמֶ ה ָעִתיד ִלּט ַאּתָ ו
י ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ַהֲחִזיָרּה ּבִ ּול

ָפֶנֽיָך מֹוָדה/ ֲאִני ל women/י, מֹוֶדה ּבִ ִקר ָמה ב ׁשָ ַהּנ ַמן ׁשֶ ל ז ּכ
יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי

מֹות. ׁשָ ל ַהּנ ים, ֲאדֹון ּכ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ִרּבֹון ּכ
ָגִרים ֵמִתים. מֹות ִלפ ׁשָ ֲחִזיר נ ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

לבישת ציצית

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

The following blessing is said before putting on a טלית קטן. Neither it nor ִהי ָרצֹון י is said 
by those who wear a יתט. The blessing over the latter exempts the former. See  laws –   .

 
ַות ִציִצית. ֽנּו ַעל ִמצ ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי  ִהי ָרצֹון ִמּל י
After putting on the טלית קטן, say:

ָפֶנֽיָך  ַות ִציִצית ל ֵהא ֲחׁשּוָבה ִמצ ּת ׁשֶ
יָה  נֹוֶתֽ ַכּוָ יָה ו ּדּוק ִדק יָה ו ָרֶטֽ ל ּפ כ יָה ּב ֽ ּתִ ִאּלּו ִקַּימ ּכ

ּה  לּויֹות ּבָ וֹת ַהּת ַי״ג ִמצ ַתר ו
ָלה. ָאֵמן ֶסֽ
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 fi ברכות התורה   תפילות השחר לשני הימים 

 ברכות התורה

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

In Judaism, study is greater even than prayer. So, before beginning to pray, we engage in a 
miniature act of study, preceded by the appropriate blessings. The blessings are followed 
by brief selections from משנה , תנ"ך and גמרא , the three foundational texts of Judaism.

וָֹתיו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ
ֵרי תֹוָרה. ִדב ֽנּו ַלֲעסֹק ּב ִצּוָ ו

ָך ֵרי תֹוָרת ב ינּו ֶאת ּדִ ַהֲעֶרב ָנא יהוה ֱאלֵֹהֽ ו
ָרֵאל ית ִיׂש ָך ּבֵ ִפי ַעּמ ינּו ּוב ִפֽ ּב

ינּו) ֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאֽ ינּו (ו ֶצֱאָצֵאֽ נּו ו ֶיה ֲאַנֽח ִנה ו
ָרֵאל ית ִיׂש ָך ּבֵ ֶצֱאָצֵאי ַעּמ ו

ָמּה. ָך ִלׁש ֵדי תֹוָרת לֹומ ָך ו ֶמֽ ֵעי ׁש נּו יֹוד ֽ ָּ ּכֻ
ָרֵאל. ַעּמֹו ִיׂש ד ּתֹוָרה ל ַלּמֵ ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ָנַֽתן ָלֽ ים ו ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוך ַאּתָ ּבָ

ָך׃ ֶרֽ מ ִיׁש ָך יהוה ו ָבֶרכ י 
׃ ּֽךָ יָך ִויֻחּנֶ ָניו ֵאֶלֽ ָיֵאר יהוה ּפָ

לֹום׃ ָך ׁשָ ם ל ָיׂשֵ יָך ו ָניו ֵאֶלֽ א יהוה ּפָ ָ ִיׂשּ

במדבר ו
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 fi ברכות התורה   תפילות השחר לשני הימים 

עּור ֵאין ָלֶהם ׁשִ ָבִרים ׁשֶ ּלּו ד ֵאֽ
ָהֵרָאיֹון  ּכּוִרים ו ַהּבִ ָאה ו ַהּפֵ

מּוד ּתֹוָרה. ַתל ִמילּות ֲחָסִדים ו ּוג

עֹוָלם ַהֶּזה רֹוֵתיֶהם ּבָ ָאָדם אֹוֵכל ּפֵ ָבִרים ׁשֶ ּלּו ד ֵאֽ
א ֶרן ַקֶּיֶֽמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ַהּק ו

ּלּו ֵהן ֵאֽ ו
ִמילּות ֲחָסִדים ּבּוד ָאב ָוֵאם, ּוג ּכִ

ִבית ַער ֲחִרית ו ָרׁש ׁשַ ד ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ַהׁש ו
ִחים, ּוִבּקּור חֹוִלים  ָנַסת אֹור ַהכ ו

ת ָוַית ַהּמֵ ה, ּול ָּ ָנַסת ּכַ ַהכ ו
ה  ִפּלָ ִעּיּון ּת ו

ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו לֹום ּבֵ ַוֲהָבַאת ׁשָ
ם. ּלָ ֶנֶֽגד ּכֻ מּוד ּתֹוָרה ּכ ַתל ו

ַאת יהוה  ָמה ִיר כ ית ח   ֵראׁשִ
Some say:

יֶהם  ל־עֹׂשֵ כ ֶכל טֹוב ל ֽ ׂשֵ
ֶדת ָלַעד׃  תֹו עֶֹמֽ ִהּלָ ּת

ת ַיֲעקֹב׃  ִהּלַ ה ק ה, מֹוָרׁשָ נּו מֹׁשֶ ה־ָלֽ ּתֹוָרה ִצּוָ
ָך׃  ֽ ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ַאל־ּתִ יָך ו ִני מּוַסר ָאִבֽ ַמע ּב ׁש

ָרִתי.  ֶעז י ּב ּדַ ֵאל ׁשַ ֵהא ֱאמּוָנִתי, ו ּתֹוָרה ּת
עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו ל בֹוד ַמל ם ּכ רּוך ׁשֵ ּבָ

משנה 
פאה א:א

שבת קכז.

תהלים קיא

דברים לג

משלי א
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 fi עטיפת טלית   תפילות השחר לשני הימים 

  עטיפת טלית

׃  ּתָ ׁש ָהָדר ָלָבֽ אֹד, הֹוד ו ּתָ ּמ ל ַדֽ י ֶאת־יהוה, יהוה ֱאלַֹהי ּגָ ׁשִ ִכי ַנפ ר ּבָ

Say the following meditation before putting on the טלית. Meditations before 
the fulfillment of מצוות are to ensure that we do so with the requisite intention 

 whose purpose is to induce in us certain מצוות This particularly applies to .(כוונה)
states of mind, as is the case with יתט and תפילין, both of which are external 

symbols of inward commitment to the life of observance of the מצוות.

ִריָעה׃ י ִים ּכַ ַמֽ ָמה, נֹוֶטה ׁשָ ל ַ ׂשּ עֶֹטה־אֹור ּכַ

בו״ה  י״ה  ם  ׁשֵ ַיֵחד  ל ִחימּו,  ּור ִחילּו  ד ּבִ ּה  ּתֵ ִכינ ּוׁש הּוא   ִריך ּב א  ׁשָ ֻקד ִיחּוד  ם  ׁשֵ ל
Some say:

ָרֵאל. ל ִיׂש ם ּכ ׁשֵ ים ּבִ ׁש ִיחּוָדא  ּב
יִצית  אֹור ַהּצִ ָס״ה ִגיַדי ּב ַמ״ח ֵאָבַרי ּוׁש ָמִתי ּור ף ִנׁש ַעּטֵ ת ן ּתִ יִצית. ּכֵ ּצִ ף ּבַ ַעּטֵ יִני ִמת ֲהֵרֽ
ַלֲחלּוָקא  ה  ּכֶ ֶאז  ך ּכָ ַהֶּזה,  עֹוָלם  ּבָ ית  ַטּלִ ּב ה  ּסֶ ּכַ ִמת ֲאִני  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּוכ ַי״ג.  ר ּתַ ָהעֹוָלה 
י רּוִחי  ׁשִ ַנפ ֵצ ּנָ ַות ִציִצית ּתִ ֵדי ִמצ ַעל י ֶדן. ו ַגן ֵעֽ א ּב ית ָנָאה ָלעֹוָלם ַהּבָ ַטּלִ ָנן ּול ַרּבָ ד
ר ָיִעיר  ֶנֽׁשֶ יֵלם, ּכ ַתּצִ ָנֶפֽיָה ֲעֵליֶהם ו רֹׂש ּכ פ ית ּתִ ּלִ ַהּטַ ִתי ִמן ַהִחיצֹוִנים. ו ִפּלָ ָמִתי ּות ִנׁש ו
ִאּלּו  הּוא, ּכ רּוך דֹוׁש ּבָ ֵני ַהּקָ ַות ִציִצית ִלפ ֵהא ֲחׁשּוָבה ִמצ ַרֶחף. ּות ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו י
ָלה. ּה, ָאֵמן ֶסֽ לּויֹות ּבָ וֹת ַהּת ַי״ג ִמצ ַתר יָה ו נֹוֶתֽ ַכּוָ יָה ו ּדּוק ִדק יָה ו ָרֶטֽ ל ּפ כ יָה ּב ֽ ּתִ ִקַּימ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
Before wrapping oneself in the טלית, say:

יִצית. ּצִ ף ּבַ ַעּטֵ ִהת ֽנּו ל ִצּוָ וָֹתיו ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ן  ׁשֶ ֽ ֻין ִמּדֶ ו ָנֶפֽיָך ֶיֱחָסיּון׃ ִיר ֵצל ּכ ֵני ָאָדם ּב ָך ֱאלִֹהים, ּוב ּד ַמה־ָּיָקר ַחס

According to the Shela (R. Isaiah Horowitz), one should say 
these verses after wrapping oneself in the טלית:

ֶאה־ ָך ִנר אֹור קֹור ַחִּיים, ּב ָך מ י־ִעּמ ֵקם׃ ּכִ ַנַֽחל ֲעָדֶנֽיָך ַתׁש ָך, ו יֶתֽ ּבֵ
ֵרי־ֵלב׃ ִיׁש ָך ל ָקת ִצד יָך, ו ֶעֽ יֹד ָך ל ּד ַחס ׁשֹך אֹור׃ מ

 תהלים קד

 דברים לב

תהלים לו
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 fi הכנה לתפילה   תפילות השחר לשני הימים 

  הכנה לתפילה

ֹבּו ַמה־ּטֽ
On entering the בית כנסת:

ָרֵאל׃ יָך ִיׂש ֹנֶתֽ ּכ יָך ַיֲעקֹב, ִמׁש אָֹהֶלֽ
ָך ָך ָאבֹוא ֵביֶתֽ ּד רֹב ַחס ַוֲאִני ּב

ָך ׁש ד ־ֵהיַכל־קֲחֶוה ֶא ּתַ ֶאׁש
ָך׃ ָאֶתֽ ִיר ּב

ָך יֶתֽ עֹון ּבֵ י מ ּתִ יהוה ָאַהב
ָך׃ בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ קֹום ִמׁש ּומ

ֲחֶוה ּתַ ַוֲאִני ֶאׁש
ָעה  ָרֽ ֶאכ ו

י. ֵני יהוה עֹׂשִ ָכה ִלפ ר ֶאב

ָך יהוה ִתי־ל ִפּלָ ַוֲאִני ת
ֵעת ָרצֹון 

ָך ֽ ּדֶ ב־ַחס ר ֱאלִֹהים ּב
ָך׃ ֶעֽ ֱאֶמת ִיׁש ֲעֵנִֽני ּבֶ

במדבר כד

תהלים ה

תהלים כו

תהלים סט
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 שיר היחוד

עֹוִדי׃ / ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי׃ ָרה ֵלאלַֹהי ּב יָרה ַוֲאַזּמ ֽ ָאׁשִ
Sunday:

ִדי׃ יָת ִעּמָ ֽ ֶסד ָעׂשִ ָיִדי / ַחִּיים ָוֶחֽ ּתָ ּב ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ֶהֱחַזֽק

ּדֹו. ִליא ַחס ּדֹו ִהפ י ַעל ַעב בֹודֹו / ּכִ ם ּכ רּוך יהוה ּוָברּוך ׁשֵ ּבָ
ֶדם. ף ֵלאלֵֹהי ק ה ִאּכַ ם / ּוַבּמָ ה ֲאַקּדֵ ּמָ ֱאלֵֹהי ָמרֹום ּבַ

ּכֹל ֲערּוָכה. ָבנֹון, ּבַ ל ֲעֵצי ל כ ַמֲעָרָכה / ו ִאּלּו ָהִרים ֵהם ל
ָתִחים ֲערּוִכים ַעל ָהֵעִצים. רּוִצים / נ ַחּיֹות ק ֵהמֹות ו ל ּב ִאם ּכ ו

ים׃ ַכּסִ ִים ַלָּים מ ֽ ּמַ ם, ּכַ בּוִסים / ּדָ מ ח ֽ ּבֵ ַאף ָזִוּיֹות ִמז ו
ֶמן׃ ֽ בֹות ַנֲֽחֵלי ׁשָ ִרב לּול ּב ֵמן / ּבָ ׁשָ ן ו ׁשֵ ַכחֹול ֽסֶֹלת ּדָ ו

ִמים. ׂשָ י ב ל ָראׁשֵ כ ֽטֶֹרת ו ים / ִלק ַסּמִ בֹוָנה ו ָרה ל ּכָ ַאז ּול
אֹורֹות. ֵני ַהּמ ׁש ִאירֹות ּכִ יּו מ נֹורֹות / ִיה ִאּלּו ֵנרֹות ַעל ַהּמ ו

ִנים. פ ָחנֹות ֲערּוִכים ּבִ ל ִנים / ַעל ׁשֻ ֵרי ֵאל, ֶלֶֽחם ַהּפָ ַהר ּוכ
ִים. ֵעינֹות ָמֽ ּכ ֶנֶֽסך ָכר ל ׁשֵ ִים / ו ַמֽ ָ ַטר ַהׁשּ מֹו מ ַיִֽין ּכ ו

תהלים קד ש״ץ:
בראשית מח

איוב י קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ישעיה יא ש״ץ:

מיכה ו קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:
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ָנִנים. ַנף ר כ ִרים ּכִ ׁשֹור ִוִּים מ ֵני ָאָדם ּכֲֹהִנים / ל ל ּב ִאּלּו ּכ ו
ִרים. ָ ָבִלים ַלׁשּ ּנֹרֹות ּונ ָעִרים / ּכִ ל ֲעֵצי י כ ֶדן, ו ל ֲעֵצי ֵעֽ כ ו

ִסּלֹוָתם. ַהּכֹוָכִבים ִמּמ רּוָעָתם / ו קֹול ּת ֵני ֱאלִֹהים ּב ל ּב כ ו
י עֹוָלה. ֵאין ּדֵ י ָבֵער, ו ּה / ֵאין ּדֵ ּלָ ַחָּיה ּכֻ ָבנֹון ו ל ַהּל כ ו

בֹוד. ם ֵאל ַהּכָ ַקּדֵ י ל ֵאין ּדֵ י ַלֲעבֹוד / ו ה ֵאין ּדֵ ּלֶ ל ֵאֽ כ ֵהן ּב
ף ַלֲאדֹוֵנֽנּו. ה ִנּכַ נּו / ּוַבּמֶ ֽ ּכֵ אֹד ַמל ּתָ מ ד ֽ ּבַ י ִנכ ּכִ

ָך. ֽ ּדֶ י ֲאִני ַעב ל ָחי, ַאף ּכִ ָך / ּכ ֶדֽ ּב לּו ּכַ ָנם לֹא יּוכ מ א
ים. ַפל ֲאָנׁשִ ֵעיַני ּוׁש ָאס ּב ים / ִנמ ֶזה ַוֲחַדל ִאיׁשִ ַוֲאִני ִנב

יָך. מּול ַעל ֲחָסֶדֽ ָך ּג יב ל ָהׁשִ ָך / ל ֶדֽ ַכּב ָך ּכֹל ל ּד ַעב ֵאין ל ו
ָך ָעָלי. ּד ּתָ ַחס ל ֽ ּדַ י ִהג יָת טֹובֹות ֵאַלי / ּכִ ֽ ּבֵ י ִהר ּכִ

י. יָת טֹובֹות ִאּתִ ֽ י ָעׂשִ י / ּכִ ּתִ ָך ֻחָּיֽב ּלּוִמים, ל ַרב ׁשִ ו
יָך. ל ָעֶלֽ ל טֹוָבִתי ּבַ יָך / ּכ מּוֶלֽ ּתָ ִלי ּג לֹא ֻחַּיֽב ו

יָך. ֽ ּתִ ַמל ִרּבֹא לֹא ג יָך / ַאַחת ל ֽ ּתִ ַעל ַהּטֹובֹות לֹא ֲעַבד
פֹרֹות ָלֽמֹו. י ס ּתִ ע מֹו / לֹא ָיַדֽ א, כ ָרה ּנָ י ֲאַסּפ ּתִ ר ִאם ָאַמֽ

. ֶרץ ָלך ִים, ַאף ֶאֽ ַמֽ ָך ׁשָ ל / ך ּלָ ַהּכֹל ׁשֶ ָך, ו יב ל ּוָמה ָאׁשִ
ָך. עּון ִמָּיֶדֽ ּב ם ִיׂש ֻכּלָ ָך / ו ָיֶדֽ ם, ּב ר ּבָ ל ֲאׁשֶ כ ים ו ַיּמִ

ָך. צֹונ ָך / ַוֲחֵפִצים ַלֲעׂשֹות ר צֹאנ ָך ו נּו ַעּמ ַוֲאַנֽח
נּו. ֽ ׁשֵ ד ית ק ֵרַפת ֵאׁש, ּבֵ ִלׂש נּו / ו ֵאל ָיֵדֽ ֵאין ל ַנֲעבֹד ו ֵאיך ו

נּוָחה. אנּו ֶאל ַהּמ י לֹא ָבֽ ָחה / ּכִ ֵאין ֶזַֽבח ּוִמנ ַנֲעבֹד, ו ֵאיך ו
ֵמָאה. נּו ַעל ֲאָדָמה ט ָאה / ַוֲאַנֽח ַהֲעִביר ֻטמ ִין ל ִים ַאֽ ּוַמֽ

יָך. ָבֶרֽ ד אִתי ּבִ יָך / ַוֲאִני ָבֽ ׂש ָאנִֹכי ַעל ֲאָמֶרֽ ׂשָ
ָך. יָך אֹוִכיֶחֽ עֹולֶֹתֽ יָך / ו ָבֶחֽ י ָכתּוב, לֹא ַעל ז ּכִ

יִתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם. ֽ עֹולֹוֵתיֶכם / לֹא ִצּוִ ַבר ֶזַֽבח, ו ַעל ּד
ָאה אֹוִתי. ִיר י ִאם ל ָך, ּכִ י / ִמּמ ּתִ ׁש ַרֽ י ּוַמה ּדָ ּתִ ל ַאֽ ָ ַמה ׁשּ
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קהל:
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קהל:
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קהל:
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קהל:

ש״ץ:

קהל:
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ֽמֹע ִמֶּזַֽבח טֹוב׃ ה ׁש ֵלָבב טֹוב / ִהּנֵ ָחה ּוב מ ׂשִ ַלֲעבֹוד ּב
ָרה׃ ּבָ ִנׁש ֵחי ֱאלִֹהים ֽרּוח הֹוָרה / ִזב ָחה ט נ ר, ִמּמִ ּבָ ֵלב ִנׁש ו

. ּתָ ל ָאֽ עֹוָלה לֹא ׁשָ את ו ׃ / ַחּטָ ּתָ ָחה לֹא־ָחַפֽצ ֶזַֽבח ּוִמנ
י. ּבִ ִקר ָרה ַאף רּוִחי ּב ּב י / ַוֲאׁשַ רֹון ִלּבִ ב ׁשִ ֶנה ּב ֶאב ח ֽ ּבֵ ִמז

ַען ֲאדָֹני. ַמֽ ָבִבי ל ַרע ל ֶאק ֶאת רּום ֵעיַני / ו יל, ו ּפִ רּום ֵלב ַאׁש
ָך. ֶחֽ ּב ָרצֹון ַעל ִמז יָך / ַיֲעלּו ל ָבֶחֽ ֵרי רּוִחי ֵהם ז ב ׁשִ

יָך. אֹוֶתֽ ל ל ִנפ ָרה ּכ יָך / ַוֲאַסּפ קֹול הֹוָדיֹוֶתֽ ּב יע ִמֽ ַאׁש ו
ָרה. ֽ בּורֹות ַוֲאַדּבֵ ל ּג יָרה / ֲאַמּלֵ ֽ ּבִ י ַאח ׁשִ ָעה ַנפ ר ָיד ֲאׁשֶ

ֽאּוָמה׃ ר מ ּבֵ י ָמה / ֲהָיכֹל אּוַכל ּדַ ּתִ ע לֹא ָיַדֽ ו , ּוָמה ֶאֱערֹוך
בּוָנתֹו. ר ִלת ּפָ ַגם ֵאין ִמס תֹו / ו ֻדּלָ ֶקר ִלג י ֵאין ֵחֽ ּכִ

ָצאֻנֽהּו. לֹא מ , יא ֽכֹח ּגִ ֲחַכם ֵלָבב הּוא, ִמי ָכֽמֹוהּו / ׂשַ
ָלאֹות׃ ה ִנפ עֹׂשֵ ה ו דֹול ַאּתָ ַרב נֹוָראֹות / ּגָ דֹולֹות ו ה ג עֹוׂשֶ

י לֹא ֵיָחֵקר. לֹא נֹוַדע ּכִ ֶקר / ו ַעד ֵאין ֵחֽ ר ו ּפָ ַעד ֵאין ִמס
ָך. יֶדֽ ר ַיּגִ ה ֲאׁשֶ ֵאיֶזה ּפֶ ָך / ו ִעיֶדֽ ר ּת ִין ֲאׁשֶ ֵאיזֹו ַעֽ

יֲעָך. ר ַיּגִ ַֽבח ֲאׁשֶ ֵאיֶזה ׁשֶ ָדֲעָך / ו ֵלב לֹא י ַחי לֹא ָרֲאָך ו
ָצֽאּוָך. ֵמי ֵלב לֹא מ ל ַחכ כ יָך לֹא ָרֽאּוָך / ו ֶתֽ ר ׁשָ ם מ ּגַ

ע ּכֲֹחָך. ָך יֹוֵדֽ ֵאין זּוָלת ֲחָך / ו ב יר ׁשִ ָך ַמּכִ ַבּד ה ל ַאּתָ
ָך. בֹוֶדֽ אּויֹות ִלכ ָבחֹות ר יָך / ׁש ָעֶדֽ ל ע ּבִ ֵאין יֹוֵדֽ ו

. ָלך ד ג ָך ו בֹוד ָך, ּכ ֽ ׁשֶ ד ִפי ק ּכ / ָראּוי ָלך בָֹרך ּכָ ן ּת ַעל ּכֵ

ם. ּתָ ה ֲחַננ ר ַאּתָ ע ֲאׁשֶ ִפי ַמּדָ ל ֱאָילּוָתם / ּכ כ י ַהּכֹל, ּב ּוִמּפִ
ִים. ֽרּוָך קֹולֹות ָמֽ ִים / ִויַאּד ַמֽ ָ ֲאָך ַהׁשּ יֹודּו ִפל

ֶרץ. ֵכי ָאֽ ל ַמל ֶרץ / יֹוֽדּוָך ּכ ל ָהָאֽ ָך ּכ יעּו ל ָיִרֽ ו
ים. ל ָהֻאּמִ ֽחּוָך ּכ ּב ים / ִויׁשַ ל ָהַעּמִ ַאף יֹוֽדּוָך ּכ

יָך. רּו ֲחָסֶדֽ ב י ֲעֵליֶהם ּגָ יָך / ּכִ ַרע ַיֲעקֹב ֲעָבֶדֽ ל ז ּכ
ֶלך עֹוָלם. ם / ֵאל ֱאלִֹהים ֱאֶמת, ּוֶמֽ לּו ֻכּלָ ַהל ם יהוה י ֶאת ׁשֵ

מֹו ֶאָחד׃ ֻיָחד / יהוה ֶאָחד ּוׁש ה ָיִחיד ּומ רּוך ַאּתָ ּבָ
Mourners recite קדיש יתום ( page  ).

The service continues with שיר הכבוד ( page  ).

שמואל א׳ טו ש״ץ:

תהלים נא קהל:
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קהל:
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קהל:

איוב לז ש״ץ:

תהלים פו קהל:
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קהל:
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ש״ץ:

קהל:
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יָך. בּורֹוֶתֽ ל ּג ר, ֲאַמּלֵ ָך / ֲאַדּבֵ ן ֲאָמֶתֽ ָך ּבֶ ּד ַוֲאִני ַעב
Monday:

ָרה. יָך ַמה ּנֹוָרא, אֹומ ֽ ָרה / ַמֲעׂשֶ ָצָתם ֲאַסּפ ֲחָך, ק ב ֵכי ׁשִ ר ּדַ
ר. ּפֵ מּו ִמּסַ ֽיָדה, ָעצ ֶפר / ַאּגִ ֽ ּסֵ יָך ֲערֹוך ּבַ ֵאין ֵאֶלֽ
ֶצה. י לֹא ִתּקָ ּדַ ִלית ׁשַ ַתכ ֵצא / ו ֶקר ֱאֽלֹוּה לֹא ִיּמָ ֵחֽ

ָניו לֹא ֵיָחֵקר. ר ׁשָ ּפַ ֶקר / ּוִמס בּוָנתֹו ֲהלֹא ֵאין ֵחֽ ִלת ו
ָך. בֹוֶדֽ יָך, אֹות ּכ אֹוֶתֽ ִצב יָך / ּב דּוֶדֽ ר ִלג ּפָ ַגם ֵאין ִמס ו

ָך. בֹוֶדֽ ֵני כ ַחי לֹא ָרָאה ּפ ָך / ו ִעיֶדֽ ר ּת ִין ֲאׁשֶ ֵאיזֹו ַעֽ
ר לֹא ֵאָדע. , ַעל ֲאׁשֶ ֶאֱערֹוך ֵאיך ָחָכם ֵהן לֹא ֵיָדע / ו ָנבֹון ו

ּתֹו. נ ּכֻ ַמת ֵאָליו, ּוב ִליתֹו / ֶאֱערֹוך כ ִאם יֹאַמר ִאיׁש, ַעד ּתַ ו
ָנה ֶאת־ֵאל רּוחֹו׃ חֹו / לֹא־ֶנֶאמ ב ִלית ׁשִ כ ָצא ּתַ ֶאמ ָאבֹא ו
ּכֹו. ר ית ּדַ יהּו ֵראׁשִ ֽ ּכֹו / ַאֲחִרית ּפִ י לֹא ֵיַדע ֶער ע ּכִ ֻבּלַ י

י. ִחּכִ ן ַלֲחטֹוא, ו ִדי לֹא ֵכן ָאנִֹכי / ּוִפי לֹא ֶאּתֵ ִעּמָ ו
ַעל ֵאל׃ ָרֵאל ַמה־ּפָ ִיׂש ֵכי ֵאל / ּול ר צֹות ּדַ ֶאָחי ק ָרה ל ֲאַסּפ

יָך, ֱאלִֹהים. ֽ רּו ֵלאלִֹהים / ַמה־ּנֹוָרא ַמֲעׂשֶ תּוב, ִאמ ּכָ ּכַ
ִתי. ִהּלָ ִמי ּות רּו ׁש ַסּפ י ִלי׃ / י ּתִ ַעם־זּו ָיַצֽר , ּתָ ָאַמר ו
ר ֶאת אֹותֹוָתי. ַסּפֵ ַען ּת ַמֽ י ֲעִלילֹוַתי / ל ּתִ מ ֽ ַרֽ ִים ׂשַ ִמצ ּב

ֶפר. רֹוׁש ֵמַעל ֵסֽ ר ֶאד ֲאׁשֶ ר / ּכַ ן ֲאַסּפֵ ָך, ַעל ּכֵ ּד ַוֲאִני ַעב
ָך. ֽ ׁשֶ ד ם ק ָרַבי ֶאת ׁשֵ ל ק כ יָך / ו ֽ ח ַמֲעׂשֶ י ּכֹֽ ׁשִ ל ַנפ ַהּלֵ ּת

י אֹוֶדה ֶאת ֲאדָֹני. ל ִלּבִ כ ָיַני / ּוב ל ִענ כ ָכה ּב ַוֲאָבֶרכ
ָך. ֶתֽ ִהּלָ א ּת י ֲאַמּלֵ ֶאת ּפִ יָך / ו מֹוֶתֽ רֹוִני רֹומ ג ם ּבִ ּגַ

ָך. ֽ ּתֶ ַאר פ ל ַהּיֹום ֶאת ּתִ ָך / ּכ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת י ִפי ַיּגִ ּכִ
יָך. אֶֹתֽ ל ֵרי ִנפ ב יָחה ּדִ ֽ ָאׂשִ יָך / ו אֹוֶתֽ א ֱעזּוז נֹור ָרה ּנָ אֹמ ו

יָך. בּורֹוֶתֽ יָך ּוג יָך / ֲחָסֶדֽ קֹוֶתֽ ִצד ָך ו יר טּוב ּכִ ַאז ו
. ּתָ ל ָדֽ אֹד ּגָ ל ֱאלִֹהים, מ ה / ַעל ּכ י ָגדֹול ַאּתָ י ּכִ ּתִ ע ָיַדֽ
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קהל:
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קהל:
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ֶהם. ִמים, ֽרּוח ֵאין ּבָ ים ֵהם / ֱאִליִלים ִאּל ל ֱאלֵֹהי ָהַעּמִ י כ ּכִ
ה ֵמיִטיִבים. ּמָ ה ָלֶהם, ֵהֽ ּמָ ָלֽ יִבים / ו ׁשִ מּול ֵאין מ ֵדיֶהם ּג עֹוב ֵהן ל

ילּו. י לֹא יֹוִעֽ לֹא ַיֲענּום, ּכִ לּו / ו ל ּפַ ֵעת ָצָרה ָאז ִית ּוב
רֹובֹו. ָקרֹוב יהוה ֶאל ַעם ק ֵאין ּבֹו / ו ֽרּוח ל ֵלב ל כ ים ּב ׁשִ ּדֹור

נּו. ַבד ֲאָנֽח לֹו ל נּו, ו ֽ ינּו / הּוא ָעׂשָ ַהּיֹוֵצר ּכֹל הּוא ֱאלֵֹהֽ
ּדֹו. עֹוָלם ַחס י ל מֹו ּכִ ׁש ָבֵרך צֹאן ָידֹו / נ ִעיתֹו ו ַעם ַמר

. ּתָ יָך לֹא ָעַזֽב ֽ ׁשֶ י דֹר ֵצֽאָת / ּכִ אֹד ִנמ נּו מ ר ָלֽ ּצַ ּבַ
ָך׃ ֽ ּתֶ ַאר פ ם ּתִ ׁשֵ ִלים ל ַהל ָך / ּומ ֶתֽ ִהּלָ ינּו ּת ִפֽ ָתִמיד ּב ו

יָך. יָך ַאף ֲעָבֶדֽ ֶתֽ ר ׁשָ ָך / ּומ בֹוֶדֽ ָך ּוִבכ ה ּב ֵעד ַאּתָ
ֶרץ. ל ָהָאֽ ָך ַעל ּכ בֹוד ֶרץ / ּוכ ל ָהָאֽ לֹא כ ָך מ בֹוד ר ּכ ֲאׁשֶ

. ך ָזר ִאּתָ ֵאין ל ָך ַלֲעבֹוד, ו ַבּד ל / ֲחרּו אֹוָתך ינּו ּבָ ַוֲאבֹוֵתֽ
ָך. ֶדֽ ַכּב ֵבן ֶאת ָאב נ ָך / ַנֲעבֹוד, ּכ ֽ ַבּדֶ ָך ל נּו אֹות ם ֲאַנֽח ּגַ

יָך. ָלה ֵעֶדֽ י ָך / יֹוָמם ָוַלֽ ּֽנּו ַעל ִיחּוֶדֽ ִהּנֶ ו
ינּו. ָך ֱאלֵֹהֽ ַבּד ה ל ַאּתָ נּו / ׁשָ ָבֵבֽ נּו ּוִבל ֽ ִפי ֻכּלָ ּב

יָך. נּו ַוֲעָבֶדֽ ָך / ֵעִדים ֲאַנֽח ינּו ַעל ִיחּוֶדֽ ֱאלֵֹהֽ
ָך. ַאֲחִריֶתֽ ָלה ל ִתכ ֵאין ֵקץ ו ָך / ו יֶתֽ ה ֶאל ֵראׁשִ ִחּלָ ֵאין ּת

ית. ָהׁשִ ֵאין ֵלב ל ִלי ַאֲחִרית, ו ית / ּוִמּב ִלי ֵראׁשִ ַאֲחרֹון ִמּב ִראׁשֹון ו
יָך. ֽעֶֹמק ִמּדֹוֶתֽ ֵאין סֹוף ל ָך / ו הּוֶתֽ ב ֶצה ֶאל ּגַ ֵאין ק

ָך, ַחי לֹא ָרָאה. ן אֹות ָאה / ַעל ּכֵ ָך ּפֵ ֵאין ל ָך סֹוֵבב ו ֵאין ל
ֽעּוָך. צ לֹא ִימ ֽאֶֹרך ֽרַֹחב ו ִליֽעּוָך / ו ֶצַֽלע ַיצ ֵאין ַצד ו

יָך. ינֹוֶתֽ יל ּבֵ ּדִ ַמב ֵאין ּתֹוך יָך / ו ִביבֹוֶתֽ ָאה ִלס ֵאין ּפֵ
ָך. יֶעֽ ר ַיּגִ ע ֲאׁשֶ ֵאין ַמּדָ ָך / ו ָדֶעֽ ר ּתֵ ָמה ֲאׁשֶ כ ֵאין ח

ֵיָדע. ר ָיִבין ו ֶכל ֲאׁשֶ ֽ ֵאין ׂשֵ ע / ו ל ַמּדָ ָך ּכ יג אֹות ִִ לֹא ַיׂשּ ו
אָת. ָרֽ ֽאּוָמה ּכֹל ּבָ ִלי מ ּב ֵאיך ה / ו ֵאיָכה ַאּתָ ֽאּוָמה ו ָך מ ִמּמ

Mourners recite קדיש יתום ( page  ).
The service continues with שיר הכבוד ( page  ).
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. ּתָ ה / ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב, ּכֹל ָיָצֽר י ַאּתָ י, ּכִ ּתִ ע ָנם ָיַדֽ מ א
Tuesday:

. ּתָ לֹא נֹוָצֽר ה יֹוֵצר ו אָת / ַאּתָ ֵרֽ לֹא ִנב ה בֹוֵרא ו ַאּתָ
ֲעֶלה. ַאף ּתַ אֹול ו ה מֹוִריד ׁש ה / ַאּתָ ַבּלֶ ֶאת ּכֹל ּת ה ֵמִמית, ו ַאּתָ

. ּתָ ע ן הֹוָדֽ ִביֲאָך ּכֵ ֵדי נ ַעל י ה / ו ּתָ ַהֲחיֹות ֵמִתים ָאֽ ֶנֱאָמן ל ו
ה. ּתָ ַעד עֹוָלם ָאֽ ה / ֵמעֹוָלם ו ּתָ לֹא ַמֽ לֹא ָתמּות ֵאל ַחי, ו ו

יָת. ֽ לֹא ֻחּלֵ רֹוֵפא ו ּתָ / מֹוֵחץ ו ד לֹא נֹוַלֽ יר ּומֹוִליד ו ּבִ ַמׁש
ֵעיֶנֽיָך. ָנה ֵאין ל ׁשֵ נּוָמה ו ָפֶנֽיָך / ּת ֶוה ֵאין ל ֶות ּוַמד ָמֽ

ֽיָת. ּנֵ ּתַ ָך לֹא ִנׁש ר ּב ה / ֵמֲאׁשֶ ֶדם, ֵאל ַחי ַאּתָ ֲהלֹא ִמּק
ה. ּנֶ ּגַ ָך לֹא ִתת ה / ֵמֱאָלהּות ּנֶ ּתַ ַעד ָהעֹוָלם לֹא ִתׁש ו

. ּתָ ׁש ֽ לֹא ֻחּדָ ּתָ ּכֹל ו ׁש ֽ ֵצֽאָת / ִחּדַ ן לֹא ִנמ נֹוׁשָ ָחָדׁש ו
ֲחרּות. ׁשַ יָבה ו ם ׂשֵ יָך, ּגַ ָנה ּוַבֲחרּות / ָעֶלֽ לֹא ָיֽחּולּו ִזק
ֶצב. ַבר ק ל ּד כ יֹון נֹוָצר, ו ִדמ ֶעֶֽצב / ו ָחה ו מ ָך ׂשִ לּו ב לֹא ָחֽ ו

ם. ל ֽנֹׁשֶ ֶמה ֶאל ּכ ם / ַאף לֹא ִתד ֹׁשֶ ָך ּגֽ סֹוֵבב אֹות י לֹא י ּכִ
ַאֲחִריָתם. יָתם ּול ם / ֶאל ֵראׁשִ ּתָ ב בּול ִסּבַ צּוִרים ּג ל ַהי ּכ

ם. ּתָ פ בּול ִהּקַ ָבָאם, ּג ִליֵמי צ ם / ו ּתָ מ בּול ׂשַ ג רּוִאים ּבִ י ַהּב ּכִ
ָך. ֶמֽ צ ע יָך ּול נֹוֶתֽ ִלׁש יָך / ו ָיֶמֽ בּול ּול ָך ֵאין ּג ּול

ִריִכים ַהּכֹל. ָך צ ּד ַחס ָך ּול ָיד ַלּכֹל / ל ָך ָצִריך ן ֵאינ ַעל ּכֵ
יָך. ִרּיֹוֶתֽ ִלב ָך ָצִריך ֵאינ יָך / ו קֹוֶתֽ ִצד ִריִכים ל ַהּכֹל צ

. ּתָ כ ָרֽ ֽאּוָמה לֹא ִנצ ָך, מ ַבּד ִציר ָהִיֽיָת / ל ל י ֶרם ּכ י ֶטֽ ּכִ
רּוִכים. רּוֲחָך ׂש ֵהם ּב ם, ו ה ּבָ ָך ֲערּוִכים / ַאּתָ ָיד ַאֲחִרית, ּב ית ו ֵראׁשִ

ַאֲחרֹוָנה. ֶיה ּבָ ר ִיה ר ָהָיה ָבִראׁשֹוָנה / ַוֲאׁשֶ ּכֹל ֲאׁשֶ
בֹוֵתיֶהם. ׁש ֵריֶהם ּוַמח ב ל ּדִ כ יֶהם / ו ל ַמֲעׂשֵ כ צּוִרים ו ל ַהי ּכ

ָלם. ה ֶאצ י ַאּתָ ח, ּכִ ּכַ לֹא ִתׁש ם / ו ּלָ ַדע ּכֻ ַעד סֹוף ּתֵ ֵמרֹאׁש ו
ם. ּכָ ַדר קֹוָמם ו ַדע מ ָך ּתֵ ַבּד ָך ֲעָרָכם / ל ִלּב ָראָתם ו ה ב ַאּתָ
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ם. ּלָ כֹוִנים ּכֻ ָפֶנֽיָך נ י ל ָלם / ּכִ ָך ֶנע ָבר ִמּמ ֵהן ֵאין ּדָ
ֵתר. ִהּסָ ה ּול ּמָ ֶתר / ָלנּוס ׁשָ ֵסֽ ֵאין ָמנֹוס ו ו ך ֵאין ֽחֹׁשֶ

ֶצה. ר ּתִ ֵעת ׁשֶ טֹות ֲאֵליֶהם ּב ִלי נ ה מֹוֵצא / ּב ׁש ַאּתָ ַבּקֵ ר ּת ֵאת ֲאׁשֶ
ֶאה. ָך ִנל ֵאינ ה ו ָך ַתֲעׂשֶ ַבּד ֶאה / ל ר ַאַחת ּתִ י ֶאת ַהּכֹל ּכ ּכִ
ַגע ֶאָחד. ֶרֽ ר ּב ַדּבֵ ַעל ָאָדם ַיַֽחד / ַעל ּכֹל ּת י ַעל ּגֹוי ו ּכִ

ִפּלֹות. ל ַהּת כ ַחׁש ו ַלֽ ל ַהּקֹולֹות / ַזַֽעק ו ַגע ּכ ֶרֽ ַמע ּב ׁש ּתִ
ָבֵביֶהם. ל ל קֹור ּכ ח ַגע ּתַ ֶרֽ יֶהם / ּב ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכ ַאף ּתָ

ָך. ַמּה ַעל ֲעָצֶתֽ ַמה לֹא ִתת יָך / ו בֹוֶתֽ ׁש ַמח ַע לֹא ַתֲאִריך ו
ָך. ִריָאֶתֽ מֹוֵעד ק ֵקץ ּול ָך / ל ֵזָרֶתֽ ָך ּג ֶצל ֲעָצת ֵאֽ

ִלי ֽחֶֹסר. ִלי ֽעֶֹדף ּוִמּב ר / ִמּב ֽיֹׁשֶ תֹם ּוב ֱאֶמת ּב ם ּבֶ ֻכּלָ ו
ד. ּבָ ָך לֹא ִיכ ָדָבר ִמּמ ָבר לֹא יֹאַבד / ו ָך ּדָ ִמּמ

ָך ֵמֲעׂשֹות. ָיד ֵאין ִמי מֹוֶחה ב ּפֹוץ ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות / ו ח ר ּתַ ּכֹל ֲאׁשֶ
צֹות יהוה לֹא ִאֲחָרה. ׁשּוָרה / ּוִבר צֹו ק ֶחפ ֽכֶֹלת יהוה ּב י
ָך ֵהם ָיַֽחד. רֹות ל עֹוב ָחד / ֲעִתידֹות ו ָך ִנכ ֶתר ִמּמ ַבר ֵסֽ ֵאין ּד

ם. ֻכּלָ ה ּב ַאּתָ ָך, ו ם ּב ּלָ ַעד ָהעֹוָלם / ֵהם ּכֻ ר ֵמעֹוָלם ו ֲאׁשֶ
יָך. ָאֶכֽ יָך ּוַמל יָך / ֶאל ֲעָבֶדֽ ָרֶכֽ סֹוד ּד יד ו ּגִ ֲחָדׁשֹות ּתַ

ָך. הֹוִדיֶעֽ ֶתר ל ֵסֽ ַבר סֹוד ו ָך / ּד ִמיֶעֽ ַהׁש ל ָך ָצִריך ֵאינ ו
ִציר ַיֲעֶלה. ל י ֶרם ַעל ֵלב ּכ ֶטֽ ֶלה / ּב ל סֹוד ִיּגָ ָך ּכ י ִמּמ ּכִ

ינּו ָעָתק לֹא ֵיֵצא. ֽ ֵצא / ִמּפִ ָרא לֹא ִתּמָ ל ִנב ֵלב ּכ ּב
ה ּפֹוֶצה. ֵאין ּפֶ לֹא ֵיָחֶצה / ֵלב לֹא ָיתּור ו ֵאין לֹו ָקֶצה ו ּב

יחֹות, ּבֹו מֹוִכיחֹות. ָוחֹות / ֵאין לֹו ׂשִ ֵאין ּבֹו ר ֵאין לֹו רּוחֹות ו ּב
יעֹו. ַהּגִ לֹא סֹוף ל ה ו ִחּלָ לֹא ת א ֵדעֹו / ל ָ ֵמָרחֹוק ִמי ִיׂשּ ל

רֹׁש ּוֵמֲחרֹׁש. לֹם ִמּד ה ָוֵלב ֶאב ֲאגּוִדים ֲאחּוִדים ּתֹוך ָוסֹוף ָורֹאׁש / ּפֶ
ֵבב. ָנבֹון לֹא ִיּלָ סֹוֵבב / ֲחַכם ֵלב ו עּוִצים ּכ ֽעֶֹמק נ ַֹבּה ו ּגֽ

ה ַבּכֹל. יֹות ַהּכֹל ַאּתָ סֹוֵבב ַהּכֹל ּוָמֵלא ֶאת ּכֹל / ּוִבה
יָך. ינֹוֶתֽ ֵאין ּבֵ יָך / ֵאין חּוץ ו ֽ ּתֶ ח ֵאין ּתַ יָך ו ֵאין ָעֶלֽ

ָך. ֽעֶֹצם ִיחּוֶדֽ ֵאין ּגּוף ל ָך / ו ִאחּוֶדֽ ַגב ל ֶאה ו ֵאין ַמר
ל. ּדָ ָך ֶנח ק, ִמּמ ֵאין ָמקֹום ּדַ ל / ו ּדָ ָך ִנב ִמּמ ֶוך ֽ ּתָ ֵאין ּבַ ו
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ל. ּדָ ֶנח ָך ו ֵאין ָמקֹום ֵריק ִמּמ ל / ו ּדָ ִנב ָך ֶנֱאָצל ִמּכֹל ו ֵאינ ו
ָצה. מ ל ׁשִ לֹא ּכ ַער, ו ַער ַמן ו לֹא ז ָצא / ו ָך ִנמ ּנּוי ֵאין ּב ׁשִ ֶרה ו ִמק

ם. ּנָ ׁשַ ה מ ַאּתָ ָכם ו ה עֹור ִכיָנם / ַאּתָ ה מ ל ֵעת ַאּתָ כ ַמן ו ל ז ּכ
. ָצא אֹוָתך ר ִימ ֶכל ֲאׁשֶ ֽ יג אֹוָתך / ֵאין ׂשֵ ע לֹא ַיּשִׂ ל ַמּדָ ּכ

ָך. בּוָנֶתֽ ָך ּת ת ֻדּלָ ג ָך / ּכִ ָמֶתֽ כ ן ח ָך ּכֵ ת ִמּדָ ּכ
ָך. ִגיֶלֽ ֵאין ּכ ָך, ו מ יָך / ַחי ֵמַעצ ה ֵמֵאֶלֽ ָחָכם ַאּתָ

ה. ִזּמָ ָך ֵאין מ י ִביָנת ּתִ ל ָמה / ּבִ כ ָך ֵאין ח ָמת כ זּוַלת ח
ל. ּכֵ ׂש ם ּתַ ּתָ ַדע ֵאם ו ַמּל רּוֲחָך ּת ֶכל / ו ֽ ֵלב ֲחָכִמים ׂשֵ ּתָ ּב ק ָחַלֽ

ָרה. ָך ֵאין ֶעז ֲעֵדי ֻעּז ל בּוָרה / ּוִמּבַ ֲעֵדי כֲֹחָך ֵאין ּג ל ִמּבַ
ּתֹו. ל ּדַ י ִאם ּגִ דֹול ּכִ ֵאין ּגָ ּתֹו / ו ד ּבַ י ִאם ּכִ ד ּכִ ּבָ ֵאין ִנכ

יָך. ּפֹוץ ַלֲעׂשֹות ֲחָסֶדֽ ח ר ּתַ ָך / ַלֲאׁשֶ ל טֹוב ִמָּיֶדֽ כ ָקר ו ל י ּכ
ָך. בּוָנֶתֽ ר ִלת ּפָ ֵאין ִמס ָך / ו ֶתֽ ֻדּלָ גִ ֶקר ֵאין ֵחֽ

ָך. ֽ ּתֶ ל ֵאין ּבִ כֹל ּתּוַכל, ו יָך / ַחי ו ֵאין עֹוד זּוַלת ֲהָויֹוֶתֽ
ֽאָת. יֹות ַהּכֹל, ּכֹל ִמּלֵ ֵני ַהּכֹל ּכֹל ָהִיֽיָת / ּוִבה ִלפ ו

יָך, ַאף לֹא ִמֲעֽטּוָך. צּוֶרֽ ּוָך / י לֹא ִהּטֽ לֹא ִלֲחֽצּוָך ו
. ּתָ ל ֽ ּדָ ָך לֹא ֶנח ּת ַלאכ מ ּתָ / ִמּתֹוך ל ֽ ּדַ לֹא ִנב ָֹך ּכ ֲעׂשֹות ּבַ

ִים. ֽ ֶאת ַהּמָ ֶרץ ו ֶאת ָהָאֽ ִים / ו ַמֽ ָ ָך ֶאת ַהׁשּ ֲעׂשֹות ּבַ
ֽקּוָך. ַחּל ל ִקירֹות לֹא י י כ לֹא ִרֲחֽקּוָך / ּכִ ֽבּוָך ו לֹא ֵקר

ֶפָֽך. ּד יר לֹא ֶיה ּבִ ֽרּוח ּכַ ֶפָֽך / ו ט ִים לֹא ִיׁש ֶרם ַמֽ ז
ֶפָֽך. ר ָלה, ֵאׁש לֹא ִתׂש ֶפָֽך / ֵאׁש אֹכ ַטּנ ֶֹפת לֹא ת ל ִטּנֽ ַאף ּכ

רֹון. ָך ֵאין ִיּתָ ִיחּוד רֹון / ּול ָך ֵאין ִחּסָ ַלֲהָויֹת
ֶיה. ָך לֹא ִיה ֽעֶֹדף ּב ֶיה / ֽחֶֹסר ו ה עֹוָלם ּתִ מֹו ָהִיֽיָת ל ּכ

ה. ּתָ ֶיה ּוַבּכֹל ָאֽ ִתה הֶֹוה ו י ָהִיֽיָת / ו ָך ּכִ ִעיד ָך מ מ ׁשִ ו
ָך ַהִעיֽדֹוָת. ֵכן ּב ָך ו ִעיד ּתָ / נ ע ֵכן נֹוַדֽ עֹוָלם ו הֶֹוה ל

ָך ַהּכֹל. ָך ַהּכֹל ּוִמּמ ּל ּכֹל / ׁשֶ הֶֹוה ּבַ ה הּוא, ו ַאּתָ ׁשָ
ידּו. ִהֽ ָך ַיס ָך ּב ָקר ֽתֶֹקף י ידּו / ּב ָיִעֽ ָך ַיֲענּו ו ָקר מֹות י ׁש
Mourners recite קדיש יתום ( page  ).

The service continues with שיר הכבוד ( page  ).
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גֲֹאִלי. ֶוה ֱאלַֹהי, צּוִרי ו ֵאִלי / ַאנ ֲארֹוֵמם ֱאלֵֹהי ָאִבי, ו
Wednesday:

ִים. ֲעָמֽ ל יֹום ּפַ כ ֶרץ, ּב ָהָאֽ ִים / ו ַמֽ ָ ֲאַיֵחד ֱאלֵֹהי ַהׁשּ
נּו. ֽ ֻכּלָ ָרֵאל ָאב ל נּו / ֲאִביר ִיׂש ָרָאֽ ֵאל ַחי ֶאָחד הּוא ב

ֶרץ׃ ל־ָהָאֽ כ ָך ּב מ יר ׁשִ ֶרץ / ַאּדִ ל ָהָאֽ ֲאדֹוֵנֽנּו, ֲאדֹון ּכ
עֹוָלם יהוה ֱאֶמת, ֵאל ֱאמּוָנה. א / ל ַקּנָ ָלה ו ֵאל ֵאׁש אֹכ ֵאין ּכָ

ל ַמֲאַוָּיי. לּוִיים ּכ ִעי, ָמעֹוז ַחָּיי / ָעָליו ּת ִיׁש אֹוִרי ו
מֹו ּגֹוִים. ילּו ַזע ֱאלִֹהים ֱאֶמת הּוא, ֱאלִֹהים ַחִּיים / לֹא ָיִכֽ

ַרב אֹוִנים / ֱאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים׃ ו ח יץ ּכֹֽ ַאּמִ יר ו ַאּדִ
י. ִצּלִ ִרי ו עּוַרי, ׁשֹומ י ּובֹוֲעִלי / ַאּלּוף נ י, ִאיׁשִ ֱאֽלֹוּה עֹוׂשִ

ָרֵאל׃ ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂש רּוך ָרֵאל ּגֹוֵאל / ּבָ ִיׂש ּבֹוֵרא כֹל, ו
ֵצר. ה לֹא ִיּבָ ִזּמָ ָך מ ָהִרים יֹוֵצר / ִמּמ , ּבֹוֵרא ֽרּוח

ִאים. ָ ׂשּ ַעל ַהּנִ ִאים / ַעל ָהָרִמים ו מּול ַעל ּגֵ יב ּג ֶאה, ֵמׁשִ ּגֵ
אֹונֹו, ִמי לֹא ִייָרא. ָרה / ֵמֲהַדר ּג ֶעב קּומֹו ַלֲערֹוץ ּב ּבֹור ּב ּגִ

ה. דֹולֹות עֹוׂשֶ ּג , ח ל ּכֹֽ ד א / ּוג יו נֹוׂשֵ ּתָ ח ר ּתַ ל ֲאׁשֶ ּכ , ֽבֹוּה ּגָ
ָאג, ִמי לֹא ִייָרא׃ ֵיה ׁשָ בּוָרה / ַאר ג מֹו ּבִ דֹול הּוא ּוׁש ּגָ
ה׃ ים ַרּבָ דֹׁשִ סֹוד־ק ָבָבה / ֵאל ַנֲעָרץ ּב גּול הּוא ֵמר ּדֹוִדי, ּדָ

ַעל ָיִמין. מֹאל ו ָבאֹו ַעל ׂש יק יֹוִמין / ּוצ ַעּתִ ָּין, ָיִתיב ּכ ּדַ
ל ֲחִסיָדיו. כ ֵני ֲעָבָדיו / ָהדּור, ָהָדר הּוא ל הֹודֹו ַעל ּב ֲהָדרֹו ו

ה ִמּכֹל. ִפּלָ ּת ע ר, ׁשֹוֵמֽ ׂשָ ל / ּבָ כ הּוא ֵאל ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ל
עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך ָוֵעד / יהוה ִימ ע אי, ָוִתיק, יֹוֵדֽ ַוּדַ

ֽנּו. נּו ּוָמִגּנֵ ֵרֽ נּו / ֶעז ֲאָוֵתֽ ֶרב ּגַ ר ֶחֽ ַוֲאׁשֶ
ִנים. ֶלף ׁשָ מֹול לֹו, ֶאֽ יֹום ֶאת ִרית ִראׁשֹוִנים / ּכ עֹוָלם ּב זֹוֵכר ל
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נּו. יֵעֽ ָרת ָיּה, הּוא יֹוׁשִ ִזמ ינּו / ו ֽ לֹו ִקּוִ ינּו ו ֶזה ֱאלֵֹהֽ
ּכֹל. ָחִסיד ּבַ ֶלק ַיֲעקֹב, יֹוֵצר ַהּכֹל / ַחּנּון יהוה ו ֵחֽ

ִקי. ִקי / ֲחַכם ָהָרִזים יהוה ִחז ֵחי ָהעֹוָלם יהוה ֶחל
ָרָעה. אֹות ּב הֹור ֵעיַנִֽים ֵמר ָעה / ט ד ּדֵ ַלּמֵ טֹוב ּוֵמִטיב, ַהמ

ִבירֹו. נֹות ּד ּכ ִדידּות, ִמׁש ִדיֵדי י ָברֹו / י ר ּד ָיׁשָ ר יהוה ו ָיׁשָ
ה. ּנָ יֶבֽ ׁשִ ַעל, ִמי י ִיפ ּתֹף ו ַיח ה / ו ּנָ ִפיֶרֽ גֹוֵזר, ִמי י יֹוֵעץ ו

ׁשּובֹו. ֶיֱחזּו ִצּיֹון ּב אּו, ו טּובֹו / ִיר יֹו ו פ ָיֶפה ּדֹוִדי, י
ָקמֹות. ָאה ַלֲעׂשֹות נ ָחמֹות / ָיִעיר ִקנ ִאיׁש ִמל ּבֹור ֵיֵצא ּכ ּגִ ּכַ

ר ֲהדּוִרים. ֵ ִיׁשּ א ֲעָבָדיו, ו ִרים / ָנׂשָ ׁשָ ֵפי נ נ ר, ַעל ּכַ ֶנֽׁשֶ ּכ
ַֽחל. ּנָ רּוחֹו ּכַ ָעׁש, ו ָרָקב ּוכ ַחל / ּכ ֽ ָנֵמר ׁשַ ּכּול ּוכ דֹב ׁשַ ּכ

ֵקד. ל ׁשָ ַמּקֵ ָברֹו ַלֲעׂשֹות ּכ ָנֵמר ׁשֹוֵקד / ּד ּכּול ּוכ דֹב ׁשַ ּכ
ָנַֽחל. רּוחֹו ּכ ַכֲאִרי, ו ָלִביא ו ַחל / ּכ ֽ מֹו ׁשָ ֵלב ּכ , ח יר ּכֹֽ ּבִ ּכַ

ָתנּותֹו. ו רֹוׁש ַרֲעָנן ַענ ב תֹו / ּכִ ֻדּלָ ג חּור ּבִ ֶרז ּבָ ֶאֽ ּכ
ֲאָותֹו. ָרֵאל ּגַ ֵריחֹו, עֹז ַאֲהָבתֹו / ַעל ַעם ִיׂש ּב ּוח ַתּפֽ ּכ

ַער. ֽ ֵבי ׁשָ ן ּדֹוִדי ִעם יֹוׁש ֲעֵצי ַהַּיַֽער / ּכֵ ּוח ּבַ ַתּפֽ ּכ
ָרֵאל. ִיׂש ל הּוא ל ַכּטַ יֵזי ֵאל / נֹוֵקם, ו ּגִ ַמר ל , ח יר ּכֹֽ ּבִ ּכַ

דֹוִדי ִלי. דֹוִדי ַנֲחָלה ו גֹוָרִלי / ֲאִני ל ִקי ו ָנת ֶחל ּכֹוִסי, מ
נּו. ֶהֱאִמיָרֽ ֽנּוהּו ו ּנּו / ֶהֱאַמר בֹוִדי יהוה לֹא ֲאִמיֶרֽ ּכ

ָהם. ִאיׁש ִנד ֵגר, ּוכ ֶיה ּכ ַהם / ַאל ִיה ִפיר ִינ ַכּכ ַאג ו ֵיה ִיׁש ַאר ּכ
ַמֲאָכל. ָהָיה ל יל, ו ַהּצִ ר לֹא יּוַכל / צֹאנֹו ל ּבֹור, ֲאׁשֶ רֹוֶעה ּגִ ּכ

. ח , ַמר צֹוֵרֽ ח ח / ָנס ּובֹוֵרֽ אֹוֵרֽ ִגּבֹור ֵאין ֱאָיל, ּוכ ּכ
ָביו. אֹוי ָעׁש ל ם ּכָ ָרָקב ּגַ ָביו / ּכָ עֹז ִפיר ל ַכּכ ִחית ו ֵיה ַמׁש ַאר ּכ
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ֽנֶֹקף ַזִֽית. ִאיר ּכ לֹא ַיׁש ִית / ו ֽ ִמיר ָוׁשַ ׁשָ ּכ ח יר ּכֹֽ ּבִ ּכַ
ִעירֹו ָיֵגן. ִרים ָעפֹות ל ִצּפ ן / ּכ ַמּגֵ ִית, ָצִרים י ֽ ִמיר ָוׁשַ ׁשָ ּכ

ֵבִקים ּבֹו. ל ַלּד ַכּטַ קֹוׁש ו ַמל נּו ָיבֹא / ּכ ָדָבה ָלֽ ֵמי נ ִגׁש ּכ
ַיֲחָליו. ָנָפיו ֶיֱחסּו מ ֵצל ּכ ַרֵחף ַעל ּגֹוָזָליו / ּוב ר י ֶנֽׁשֶ ּכ

ן. ַנּגֵ ָננֹות נ ָנָפיו ר ֵצל ּכ ִרים, ַעל ִעירֹו ָיֵגן / ּוב ִצּפ ּכ
ה ֵאל נֹוָרא ֲעִלילֹות. דֹולֹות / עֹוׂשֶ ָלאֹות ּג ִנפ ַבּדֹו הּוא, ו ל

י. ּדִ ִני ֱאלֵֹהי ַחס ֵמֽ ַקּד י י ֽעֶֹפר ּדֹוֶמה ּדֹוִדי / ּכִ ִבי ו ִלצ
ִרים. ׁשָ ֵפי נ נ ֵאם ַעל ּכַ  ר ֲהדּוִרים / ִויַנׂשּ ֵ ַיׁשּ ֵני ַעּמֹו י ִלפ

ָבִבי. ָך ּול ֵאִרי ל ָלה ׁש ָבִבי / ּכָ צּור ל ִקי הּוא, ו עֹוָלם ֶחל ל
ַרב נֹוָראֹות. ה, ו דֹולֹות עֹוׂשֶ ָלאֹות / ּג ִנפ ַבּדֹו יהוה הּוא, ו ל

ָך. קֹוֶמֽ ֶאת מ ע ֵאין יֹוֵדֽ ָך / ו עֹוָלֶמֽ ָמקֹום ּוָמעֹון ל

צּוִרי. ִלי ו חֹול ִני, מ ָלַדֽ ִרי / צּור י יֹוצ מֹוָרִאי, ֵאל רֹוִעי ו

נּוִסי. ם יהוה, מ ל עֹז ׁשֵ ּדַ ִסי / ִמג ָמרֹום ּוָמעֹוז הּוא ִלי, ּוַמח
נּו. יֵעֽ נּו ּומֹוׁשִ ק חֹוק נּו / הּוא מ ב ָלֽ ּגָ ַיֲעקֹב, ִמׂש ֶלך ֶמֽ

ָטח, ֱאלִֹהים יהוה ֵחיִלי. ִהי ִלי / ִמב ָען י ׁשּועֹות, ִמׁש ּדֹול י ִמג
ָך. ֽ ּתֶ ל ׁשַ ל ּדֹור ָודֹר ֶממ כ ָך / ּב כּוֶתֽ ל עֹוָלם ַמל מֹוׁשֵ

ָרה. ָך לֹא ָקצ י ָיד ע, ּכִ ָצָרה / הֹוׁשַ ָאח ִלי, ל ָך ּכ נ ִמי ִיּתֶ
י ָמֻעִּזי ֵאל. ָרֵאל / לֹא ֶאֱעזֹוב ּכִ ֵוה ִיׂש קֹור ַחִּיים, ִמק מ

ֲאָוה. ָך ֶנֶֽפׁש ּתַ ר ִזכ ָך ּול מ ׁשִ ֲאָוה / ל ֶרב ּגַ ֶחֽ ִעי, ו ָמֵגן ִיׁש
ר עֹוז לֹו ּבֹו. ֵרי ָאָדם ֲאׁשֶ כֹל ַהחֹוִסים ּבֹו׃ / ַאׁש ָמֵגן הּוא ל

בּוָרה. ג מֹו ּבִ ָזר ׁש ֶנא ר ו ּדָ נֹוָרא / ֶנא ָנִעים, ָנאֹור ו ָנָבר ו
ל־ֽחֹוֵכי לֹו׃ ֵרי ּכ ר, ַאׁש ּקֵ ׁשַ גֹוֲאלֹו / לֹא י ָרֵאל ו ֶנֱאָמן, ֵנַֽצח ִיׂש

ָמן. הּוָדה לֹא ַאל ֱאָמן / ֵמֱאלָֹהיו י רּון, ָהֵאל ַהּנֶ ׁשֻ ֵנַֽצח י
ִאים. ָ ׂשּ ל ַהּנִ כ א ל ֵ ַנׂשּ ָלִאים / ּוִמת פ ל ַהּנִ ָלא ַעל ּכ ִנפ
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י. ב, יהוה ִנּסִ ּגָ ִנׂש י / ָנכֹון ו דֹוׁשִ ַנֲעָרץ, ֱאלַֹהי ק ׁש ו ּדָ ִנק
ָחָמה. ָביו ִאיׁש ִמל אֹוי ָצָריו, ל ַעל ֵחָמה / ל נֹוֵטר ּוַבֽ נֹוֵקם ו

ָברֹו. ִלי ּד ַרג ֵנר ל י, ו ִהּלֹו ֵנרֹו / ֲעֵלי רֹאׁשִ ֵנִרי יהוה, ּב
ִעי. א ִפׁש נֹוׂשֵ ו ח סֹוֵלֽ ִעי / סֹוֵבל ו סֹוֵעד, יהוה ַסל ו סֹוֵמך

ִרי. ִסב סֹוֵבל, ַסֲעִדי ו ו ח ִרי / סֹוֵלֽ ִסת ִעי ו ַסֲהִדי יהוה, ַסל
נּו. ֵטֽ ַפּל נּו ּומ ָרֵתֽ נּו / ֶעז צּוָדֵתֽ נּו ּומ ֵעֽ ַסל

ִהי ָעִרי. יֹון, עֹז ִלי, ַאל י ִרי / ֶעל ֶעז ִגּבֹור, ֻעִּזי ו ִעּזּוז ו
ר׃ ּתֵ ּתַ ה ֵאל ִמס ֶתר / ָאֵכן ַאּתָ ִביָביו ֵסֽ ת ס יׁש ׁשָ ַקּדִ ִעיר ו

אֲֹהָביו. ֶסד ל ִרית ָוֶחֽ ָביו / ׁשֵֹמר ַהּב אֹוי מּול ל ם ּג ּלֵ ׁשַ ַמֵהר ל ֵעד מ
ּדֹו. ָרֵאל ַעב ה ִיׂש ּדֶ ִדידֹו / הּוא ִיפ ָרָהם י ָדה ֶאת ַאב ּפָ

ּדֹו. ֵני ַיֲעקֹב ַעב ּדֹו / ַעל ָצֵרי ב ח ן ּפַ ָחק ִיּתֵ ַֽחד ִיצ ּפַ
ן ֶצֶֽדק. ָבבֹות, לֹו ֶאּתֵ ל ל דֹוֵרׁש ּובֹוֵדק / ּכ ּפֹוֲעִלי חֹוֵקר ו

ֶֹפר. ַעּמֹו ָצָריו ּכֽ ֶֹפר / נֹוֵתן ל ּכֹול ַהּכֽ רֹור ַהּמֹר, ֶאׁש צ
ָבאֹות. ָרא יהוה צ ן ִנק ָבָאיו אֹות / ַעל ּכֵ צ ָאדֹום, ּדֹוד ּבִ ַצח ו

צּור עֹוָלִמים. ַטח ֲעֵדי ַעד ּב ִמים / ֶאב יק יהוה ַהּצּור ּתָ ַצּדִ
ַעל לֹו׃ ֽ ִדים ִמּמַ ָרִפים עֹמ ֲחִוים לֹו / ׂש ּתַ ִים ִמׁש ַמֽ ָ ָבא ַהׁשּ צ

ׁשֹות. ּל ׁשַ לֹׁש, ָקדֹוׁש מ ּתֹות ׁשָ ֹות / ּכִ ֻדׁשּ ל ִמיֵני ק כ ָקדֹוׁש הּוא ּב
ַמָּיא. ִדי ׁש ָעא ו ִמין ֱאָלָהא ַחָּיא / ָמֵרא ִדי ַאר ָעל ַקָּים ל

ָאיו. קֹור ִעי, ָקרֹוב ל ֶרן ִיׁש ָאיו / ק ׂשֹונ א ל ַקּנֵ ַרֵחם, מ קֹוִני מ
ֶאה. ָפל ִיר ׁשָ י ָרם יהוה ו ֶאת ּכֹל רֹוֶאה / ּכִ ָרחֹוק ִמּכֹל, ו

ֶסד ַלּכֹל. ַרב ֶחֽ ו ח ַרב ּכֹֽ ַסר ּכֹל / ו רֹוִעי יהוה, לֹא ֶאח
ָעוֹן ּכֹוֵבׁש. בּוֵרי ֵלב, ו ׁש / ִלׁש ַחּבֵ ַרחּום יהוה, רֹוֵפא ּומ

תּוִקים ַוֲחמּוִדים. ָטיו ֱאֶמת, מ ּפָ ים / ִמׁש ּלֹו הּוא ַמֲחַמּדִ ֵרִעי ּכֻ
ה ֵאל ׁשֹוֵכן ַעד. ַעד / עֹוָלם, ַאּתָ ַאֲחרֹון, ֵמעֹוָלם ו ִראׁשֹון ו

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

ישעיה מה קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

ישעיה ו קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   231RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   231 26-Jul-18   11:41:57 AM26-Jul-18   11:41:57 AM



 fi יום חמישי   תפילות השחר לשני הימים fi שיר היחוד

ר. ַהּדַ רֹוֵמם ּומ ח, מ ּבַ ׁשַ ָדר / ֵלּה ֲאָנא מ ר ו ל ּדָ כ ַמָּיא, ּב ׁש ֶלך יט, ֶמֽ ּלִ ׁשַ
בֹוִהים. יל ּג ּפִ ֶמׁש ּוָמֵגן יהוה ֱאלִֹהים׃ / ׁשֹוֵפט ֶצֶֽדק ּוַמׁש ֽ ׁשֶ

כֹחֹו, ּוִמי ָכֽמֹוהּו. יב ּב ּגִ ָצאֻנֽהּו / ַיׂש לֹא מ , יא ֽכֹח ּגִ ׂשַ
לֹום. ר ֶאל ֲחִסיָדיו ׁשָ ַדּבֵ י י לֹום / ּכִ ּלֹו ׁשָ י ׁשֶ מֹו, ּכִ לֹמֹה ׁש ׁש

ֵיה. ַאר ִפיר ּוכ ּכ ֵאם לֹו, ּכַ תֹוֲעפֹת ר ֶיה / ּכ ר ֶאה ֶיה ֲאׁשֶ ם יהוה ֶאה ׁשֵ
ִלי. י ַהל ׁשִ מֹו ַנפ לּוָיּה ׁש ֵאִלי / ַהל י ו ּכִ אֹוִרי, ַמל י מ ּדַ ׁשַ

ת ָהרֹוִעים. ֽלֹׁשֶ ִריִגים ׁש ָ ָטִעים / ַהׂשּ ֵבי נ ם ִעם יֹוׁש ּמַ ּתַ ּתִ
ם. ֻהּמָ ל ל ּפַ ּתַ ים ּתִ ׁשִ ִעם ִעּק ם / ו ַבר ִעּמָ ּתָ ד, ּתִ ַחּסַ ת ּתִ

ָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכֹל. ַבּד יף ִמּכֹל / ּתּוַכל ל ּקִ ָך, ּתַ ּכ ר ִמים ּדַ ּתָ
ׁשּוָקִתי. י ּות ׁשִ ֲאַות ַנפ ָוִתי / ּתַ ִתק ִרי ו ִסב י ו ּתִ ּתֹוַחל

גֹוִזי. י ּגֹוִחי ו ֵעי ִאּמִ ֻעִּזי / ִמּמ י ו ּתִ ַאר ִתפ ִתי ו ִהּלָ ּת
ָבבֹות ּדֹוֵרׁש ָיַֽחד. ל ַהּל עֹות ֶאָחד / ּכ ִעים, ֵאל ּדֵ ִמים ּדֵ ּת

Mourners recite קדיש יתום ( page  ).
The service continues with שיר הכבוד ( page  ).

ה בֹוֵרא. ִים ַאּתָ ָפַתֽ ָעה מֹוֶרה / ִניב ׂש ִמי ָכֽמֹוָך, ּדֵ
Thursday:

ּמּו׃ ֽ יָך לֹא ִיּתָ נֹוֶתֽ מּו / ּוׁש ָרֽ קּו ו יָך ָעמ בֶֹתֽ ׁש ַמח

ָך. בּוָנֶתֽ לֹא ֱהִביֽנּוָך ּת ָך / ו ָמֶתֽ כ ֽדּוָך ח לֹא ִלּמ
ָך. ֽ ּתֶ ל ׁשַ ּתָ ֶממ ׁש לֹא ָיַרֽ ָך / ו כּוֶתֽ ּתָ ַמל ל ֽ לֹא ִקּבַ

ָך. בֹוד הֹוֶדֽ לֹא ַלֲאֵחִרים, ּכ ָך / ו ֽ ַבּדֶ ָך ל ִהי ל עֹוָלם י ל
ָזִרים. ִסיִלים ו ָך, ַלּפ ת ִהּלָ ן ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים / ּת לֹא ִתּתֵ ו

. ך ָזִרים ִאּתָ ָך לֹא ל בֹוד ּוכ / ך ָקר ֵמִאּתָ ל י ַגם ּכ ָכבֹוד ו ו
יָך. ָך ַוֲעָבֶדֽ תֹוָרֶתֽ ָך / ו ִיחּוֶדֽ ִעיד ּב ה ּתָ ַאּתָ

יָך. נּו ֲעָבֶדֽ ה ֵעד ֱאֶמת, ַוֲאַנֽח ָך / ַאּתָ ינּו, ַעל ִיחּוֶדֽ ֱאלֵֹהֽ
. ך ָך ֵאין ָזר ִעּמָ ּת ַלאכ ּוִבמ / יָמך ּדִ ָפֶנֽיָך, לֹא ֵאל ִהק ל
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ִביֽנֹוָת. י נ ִרּיֹות, ּכִ ָך ּב ׁש ַחּדֶ ּתָ / ּב ד ֽ לֹא ֻלּמַ ּתָ ו לֹא נֹוַעֽצ
יָך. ֻעּלֹוֶתֽ ל ּפ ָך, ּכ ּב יָך / ּוִמּלִ בֹוֶתֽ ׁש י ַמח ֲעַמּקֵ ִמּמַ

נּו. ע יָך ֵהן ָיָדֽ ֽ ֲעׂשֶ נּו / ּוִמּמַ ר ֽ יָך ֲהלֹא ִהּכַ ָרֶכֽ צֹות ּד ק
. ּתָ ע ָרֽ ֽאּוָמה לֹא ִנג ָך, מ ַבּד ּתָ / ל ה ֵאל, ּכֹל ָיַצֽר ַאּתָ ׁשָ

. ּתָ כ ָרֽ ֶזר לֹא ִנצ ֵעֽ ַגם ל ּתָ / ו צ ָך, לֹא ֻלַחֽ ּת ַלאכ ַלֲעׂשֹות מ
ּתָ ּכֹל. כ ַרֽ ֵאין ּכֹל, לֹא ִנצ ָאז ּב ֵני ַהּכֹל / ו פִ י ָהִיֽיָת ּכִ

ָך. בֹוֶדֽ אָת ִלכ ָרֽ יָך / ּכֹל ּבָ ָך ֲעָבֶדֽ י ֵמַאֲהָבת ּכִ
ָך. ֽ ּתֶ ל ֵאין ּבִ ֽמֹוָך ו ֵאין ּכָ ָך / ו לֹא נֹוַדע ֵא זּוָלֶתֽ ו

ָאה. לֹא ִנר ָיה ו לֹא ִנה לֹא ָקם ו ָאה / ו ל ַמע ִמן ָאז ָוָהֽ לֹא ִנׁש ו
ָרֵאל. ַאֲחרֹון, ֵאל ִיׂש ֶיה ֵאל / ִראׁשֹון ו יָך לֹא ִיה ַגם ַאֲחֶרֽ ו
מֹו ֶאָחד׃ ֻיָחד / יהוה ֶאָחד ּוׁש ה, ָיִחיד ּומ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָך. בּורֶֹתֽ ִכג יָך ו ֽ ַמֲעׂשֶ ָך / ּכ ֽ ּתֶ ַלאכ מ ה ּכִ ר ִמי ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ
ָך. ִריָאֶתֽ י ִאם ּב ִריָאה ּכִ ֵאין ּב ָך / ו ִציָרֶתֽ ִציר זּוַלת י ֵאין י

יָת ַעל ּכֹל. ה ַנֲעֵלֽ י ַאּתָ ה ַבּכֹל / ּכִ ֲעׂשֶ ּפֹוץ, ּתַ ח ר ּתַ ל ֲאׁשֶ ּכ
ָך. י ֵאין ֱאלִֹהים זּוָלֶתֽ ָך / ּכִ ֽ ּתֶ ל ֵאין ּבִ ֽמֹוָך ו ֵאין ּכָ

ֵלא. ָך לֹא ִיּפָ ָדָבר ִמּמ ה ֶפֶֽלא׃ / ו ה ָהֵאל ֽעֹׂשֵ ַאּתָ
דֹולֹות. ה ג ָך עֹוׂשֶ ַבּד ִהּלֹות / ֱאלִֹהים ל ִמי ָכֽמֹוָך נֹוָרא ת

יָך. ֶתֽ מֹו מֹופ יָך / ַאף ֵאין מֹוֵפת ּכ מֹו אֹותֹוֶתֽ ֵאין אֹותֹות ּכ
ָך. ֶתֽ ֻדּלָ ג ה ּכִ ֻדּלָ ָך / ֵאין ּג בּוָנֶתֽ ת בּוָנה ּכִ ֵאין ּת

יָך. חֹוֶתֽ ר ֵכי א ר הּו ּדַ ָגב יָך / ו בֹוֶתֽ ׁש קּו ַמח אֹד ָעמ י מ ּכִ
ָך. ָוֶתֽ ַענ ָך / ַאף ֵאין ֲעָנָוה ּכ ֲאָוֶתֽ מֹו ּגַ ֲאָוה ּכ ֵאין ּגַ

ָך. ֵרבּוֶתֽ מֹו ק ֵרבּות ּכ ָך / ֵאין ק ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ק ה ּכִ ָ ֻדׁשּ ֵאין ק
ָך. ׁשּוָעֶתֽ ת ׁשּוָעה ּכִ ָך / ֵאין ּת ָקֶתֽ מֹו ִצד ָדָקה ּכ ֵאין צ

יָך. בּורֹוֶתֽ ַעם ּג ַרֽ יָך / ֵאין קֹול ּכ רֹועֹוֶתֽ ז ֽרֹוע ּכִ ֵאין ז
ָך. ֲחִנינּוֶתֽ ָך / ֵאין ֲחִנינּות ּכַ ַרֲחָמנּוֶתֽ ֵאין ַרֲחִמים ּכ

ָך. ֽ ּתֶ ַאר פ ם ּתִ ׁשֵ ִליא ּכ ֵאין ַמפ ָך / ו אָלהּוֶתֽ ֵאין ֱאָלהּות ּכֵ
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חּוִצים. ִליא נ ַהפ חּוִצים, ל ָך ל ר כ ז רּוִצים / ּב יָך ֵאִלים מ מֹוֶתֽ י ׁש ּכִ
ֽחּוָך. ַנּצ ַלַֽהט לֹא י ם ו ל ׁשֵ כ ַלֲחֽצּוָך / ו טֹם לֹא י ַחר ף ו ָ ַאׁשּ ו

ים. ֻטּמִ ַהַחר ִמים ו ל ַהּקֹוס ל ַהֲחָכִמים / ּכ ֽחּוָך ּכ ַנּצ לֹא י
ִמים. קֹוס ָך ֲערּוִמים ו לּו ל ָאחֹור ֲחָכִמים / לֹא יּוכ  יב ה ֵמׁשִ ַאּתָ

ָך. ֵזָרֶתֽ ָהֵפר ֲעַצת סֹוד ּג יָך / ל ִזּמֹוֶתֽ ָאחֹור מ יב ל ָהׁשִ ל
ַאֲחֽרּוָך. לֹא י ַמֲהֽרּוָך ו ֹא י / ֹא ַיֲעִביֽרּוָך ָך צֹונ ֵמר

יִצים. ָך ַמֲחִליׁש ֵלב ַאּמִ ֻעּז ל יֹוֲעִצים / ו ֵפר ֲעַצת ּכ ָך ּתָ ֲעָצת
ה. ַצּוֶ ִקיד ּומ יָך ּפָ ֵאין ָעֶלֽ ֶוה / ו ָך ַמׁש ּד ה, ּוַפח ַצּוֶ ה מ ַאּתָ

ֶוה. ר ה ֶנֶֽפׁש ּתִ ַקּוֶ ל מ ָך ּכ ה / ל ַקּוֶ ָך מ ֵאינ ֶוה ו ה ִמק ַאּתָ
יֹוָנם. מ ָך, ֵאין ּדִ ר ּב ָקר ֲאׁשֶ ל י כ ָיָנם / ו ל ִענ כ צּוִרים ו ל ַהי כ ו

ָך. י ֵאין ּבֹוֵרא זּוָלֶתֽ יָך / ּכִ בֹוֶתֽ ׁש בֹוָתם ַמח ׁש לֹא ַמח
ב ֲאדֹוֵנֽנּו. ּגָ ֶקר, ִנׂש ֵאין ֵחֽ ינּו / ל ָלא ֱאלֵֹהֽ יֹון, ִנפ מ ֵאין ּדִ ל

מּוס. ל ּכָ ל ָעמּוס, ּוִמּכ ָעמּוס / ִמּכ ל ָסתּור, ו ָסתּור ִמּכ
ל ָיכֹול. ָיכֹול ִמּכ ל / ָצפּון, ו ָצפּון ִמּכ ק, ו ל ּדַ ק ִמּכ ּדַ

עֹוָלם. מֹו ל ָלם, ּוׁש ל ֶנע ָלם / ִמּכ ֶנע ב, ו ּגָ ל ִנׂש ב ִמּכ ּגָ ִנׂש
יֹון. ל ֶחב יֹון ּוִמּכ ל ֶעל יֹון / ִמּכ ֶעל ו , ֽבֹוּה ל ּגָ ִמּכ ֽבֹוּה ּגָ

ַעת ָעָליו ָחמּוק. ֽ ל ּדַ ל ָעמּוק / ֵלב ּכ ָעמּוק ִמּכ ָחבּוי ו
ֽאּוָמה. ל מ וֹת לֹו ּכ ַהׁש כֹוִלים ל ָמה / י כ ח ע ו ֶכל ּוַמּדָ ֽ ֵאין ׂשֵ ׁשֶ

ָבר ּדֹוֶמה. ִאים לֹו ּדָ ה / לֹא מֹוצ ַכּמֶ ו יִגים לֹו ֵאיך ִ לֹא ַמׂשּ
ַגם ֽאֶֹפל. אֹור ו , ַמך ֶבר ּוִמס ֶחֽ ָטֵפל / ו ּנּוי ו ׁשִ ַער ו ַער ֶרה ו ִמק

ַֽבע. ׁש ָוׁשֶ ר ׁשֵ ל ֶטַֽבע ֲאׁשֶ לֹא כ ֶצַֽבע / ו ֶאה ו ִאים לֹו ַמר לֹא מֹוצ ו
ּבֹונֹות. ל ַהֶחׁש ָהלֹות ּכ ִנב ּתֹונֹות / ו ל ֶעׁש בּוכֹות ּכ ָלֵכן נ

עּוִרים. ִאים ָלׂשּום ּבֹו ׁשִ הֹוִרים / ִנל ל ַהר כ ים ו ַעּפִ ר ל ׂשַ כ ו
הּו. ֵמֽ ס ַפר הּו ּוִמּל ֵרֽ א ת הּו / ִמּל יֵלֽ ּבִ ַהג הּו ּוִמּל ֲעֵרֽ ׁשַ ִמּל
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צֹוא ַמה הּוא. נּו, ִלמ ֵעֽ ַמּדָ ֽנּוהּו / ּב ׂש נּו ִחּפַ ֵלֽ כ ל ׂשִ כ ּב
ֽנּוהּו. ר יו ִהּכַ ֲעׂשָ ֽנּוהּו / ַאך ִמּמַ ַדע לֹא י ָצאֽנּוהּו ו לֹא מ

ֻיָחד. ָחָכם מ כֹל יּוַכל ו ַבּדֹו יֹוֵצר ֶאָחד / ַחי ו הּוא ל ׁשֶ
ֶדם. ָרא ֱאלֵֹהי ק ן ִנק י הּוא ָהָיה ַלּכֹל ֽקֶֹדם / ַעל ּכֵ ּכִ

י הּוא ּכֹל ָיכֹול. נּו ּכִ ע ִלי כֹל ֶאת ַהּכֹל / ָיַדֽ ֲעׂשֹותֹו ּב ּבַ
ָעָלם. ִביָנה פ י ּב נּו ּכִ ע ם / ָיַדֽ ּלָ ָמה ּכֻ כ ח יו, ּב ר ַמֲעׂשָ ֲאׁשֶ ּבַ

י הּוא ֱאלֵֹהי עֹוָלם. נּו ּכִ ע ם / ָיַדֽ ׁשֹו ֻכּלָ ַחּד ל יֹום ָויֹום, ּב כ ּב
עֹוָלם. י הּוא ַחי ל נּו ּכִ ע ם / ָיַדֽ ֻכּלָ ר ָהָיה ֽקֶֹדם ל ֲאׁשֶ ּבַ

נּו. ִסּפּוֵרֽ לֹא ּב נּו, ו ֽ ִלּבֵ נּו / ּב ֵרֽ ֵהר ַאַחר יֹוצ ַהר ֵאין ל ו
הּו. ֽ ַדּמֵ ֽתַֹאר לֹא נ ָטֵפל ו הּו / ל ֲעֵרֽ ׁשַ ֽגֶֹדׁש לֹא נ ֶמׁש ו ֶמֽ ל

ָצב. ל ִנק כ ל אֹון, ּול כ ִמין ו לֹא ל ב / ו ִנּצָ ר ו ִעּקָ הּו ל ֵבֽ  ַחׁשּ לֹא נ ו
לּוִלים. ר ּכ ֶעֽׂשֶ ִעים ּב ּדָ ַהּמַ ִלים / ו ּכָ ׂש ַהּנִ ִאים ו ר ל ַהּנִ ּכ

ִעּתֹות ּוִמּדֹות. ֵזרֹות ו לֹׁש ּג ׁשָ ת ִנּדֹות / ו ׁשֶ ֽ ׁשֵ יֹות ו ּמָ ַֽבע ּכַ ׁשֶ ו
ם ָיַֽחד. ּלָ ָרָאם ּכֻ י הּוא ּב ם ֶאָחד / ּכִ ּבֹוֵרא ֵאין ּגַ ֵהן ּבַ
ַאף ָיֽסּופּו. דּו ו לּו, ַאף ַיֲחֽלֹופּו / ֵהם יֹאֵבֽ ם ִיב ּלָ ּכֻ

עֹוָלם. ה ל ַקָּים ַאּתָ י ַחי ו ם / ּכִ ּלָ ה ּכֻ ַבּלֶ ה ַתֲעמֹד ּות ַאּתָ ו

Mourners recite קדיש יתום ( page  ).
The service continues with שיר הכבוד ( page  ).

הּו. ֽ עֹוׂשֵ ה ל ֶמה ַמֲעׂשֶ לֹא ִיד ָך, יֹוֵצר ּכֹל הּוא / ו ַבּד ה ל ַאּתָ
Friday:

ֽלּוָך. ּכ ַכל ִים לֹא י ַמֽ ַאף ׁשָ ִכיֽלּוָך / ו ל ָהֲאָרצֹות לֹא י ּכ
ֶנֽיָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ִים ַחִּיים / ִמּפָ ילּו ַמֽ ָאז ָיִחֽ
ִים. ָמֽ ִים ַאף ׁשָ פּו ַמֽ ָנט ִים / ו ָנֽסּו ַמֽ ֶרץ, ו ה ֶאֽ ָרֲעׁשָ

ִים׃ ֽ ֶרץ ַעל־ַהּמָ ִים / רַֹקע ָהָאֽ ַמֽ ָ ָך ַהׁשּ ַבּד נֹוֶטה ל
ָך. ּד ֶנג ֶזר ּכ ּתָ ֵעֽ כ ַרֽ לֹא ִנצ ָך / ו ַבּד ָך ל צ ל ֶחפ יָת כ ֽ ָעׂשִ
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ָך. ָך ּוִמָּיֶדֽ ָך / ַהּכֹל ִמּמ ָעֶדֽ סֹוֵעד, ֵאין ִמי ִיס
. ך ָך ִאּתָ בֹוד ל ּכ עֹוָלם ּכ ּול / ך ּתָ ַדע ה, ו ן ַעּתָ כֲֹחָך ָאז ּכֵ ּכ
. ּתָ ל ָך לֹא ָעָמֽ ּת ַלאכ י ִבמ ּתָ / ּכִ לֹא ָיַגֽע ּתָ ו פ לֹא ָיַעֽ ו

יָך. ַמֲאָמֶרֽ ָך ּב צ ה ֶחפ יָך / ּוַמֲעׂשֵ צּוֶרֽ ל י ָך ּכ ָבר י ִבד ּכִ
ִעּתֹו. יתֹו ָיֶפה ב ּתֹו / ַהּכֹל ֲעׂשִ לֹא ִמַהר ּתֹו ו לֹא ִאַחר ו

. ּתָ ָעֽל ִלי ּפָ ִלי כ ֶאת ַהּכֹל ּב ּתָ / ו ׁש ֽ ֽאּוָמה ּכֹל ִחּדַ ִלי מ ִמּב
יָת. ִלֽ צֹון רּוֲחָך ּכֹל ּתָ ר ּתָ / ּבִ ד סֹוד, ַהּכֹל ָיַסֽ ַעל לֹא י ו

אֹות. ֵאיָנם ִנל ַעד סֹוף ו אֹות / ֵמרֹאׁש ו רֹועֹות עֹוָלם ֶאת ּכֹל נֹוׂש ז
ה. ַבר, רּוֲחָך עֹוׂשָ ל ּד ָך ּכ צֹונ ה / ר ׁשָ ֵעיֶנֽיָך לֹא ָדָבר ֻהק ּב

יָת. ִוֽ ַֹאר לֹא ׁשָ ל ּתֽ יָת / ֶאל ּכ ָך לֹא ָדִמֽ ת ֻעּלָ ִלפ
ָכה. ָך ִהיא ַהּכֹל ָער ָמת כ ָלאָכה / ח ָך מ ּת ַלאכ ָמה ִלמ לֹא ָקד ו

רּו. ָחס פּו ו ָך לֹא נֹוס צ ַעל ֶחפ ֵאֲחרּו / ו מּו ו ָך לֹא ִקּד צֹונ ִלר
. ּתָ ר ָדָבר ֶאָחד לֹא ָחָסֽ ּתָ / ו ח ַכֽ ָך לֹא ׁשָ צ ל ֶחפ ִמּכ

. ּתָ ם לֹא ָפָעֽל ָדָבר ֵריק ּבָ ּתָ / ו פ לֹא ֶהֱעַדֽ ּתָ ו ר לֹא ֶהֱחַסֽ
ָצא ָבם. ָבר לֹא ִנמ ֶמץ ּדָ ֽ ׁשֶ ִעיָבם / ו ֵחם ּוִמי ִהת ּב ׁשַ ה ת ַאּתָ

יָתם. ּלִ ַעת ּכִ ַדֽ בּוָנה, ּוב ת יָתם / ּבִ ָמה, ֲעׂשִ כ ח ֹוָת ּב ַהִחּלֽ
אּוִיים. טֹוב ר ר, ו ֽיֹׁשֶ ֱאֶמת ּוב ַעד ַאֲחִרית ֲעׂשּוִיים / ּבֶ ית ו ֵמֵראׁשִ

יָך. יָך ַוֲחָסֶדֽ יָך / רֹב ַרֲחֶמֽ י ָיֶדֽ ַמֲעׂשֵ ּתָ ּב מ ֽ ּדַ ִהק
יָך. יָך / ֲהלֹא ֵמעֹוָלם ַעל ֲעָבֶדֽ יָך ַוֲחָסֶדֽ י ַרֲחֶמֽ ּכִ

ן ֽאֶֹכל. ּתֵ ֵני אֹוֵכל ּתִ ל / ִלפ ּכֵ ַכל ל ַחי הּוַכן ל ַעד לֹא ּכ ו
ר ַלּכֹל. ֲאׁשֶ ֵכי ַהּכֹל, ּכַ ר ִפי כֹל / צ ה ּב ֲעׂשֶ ּוָמזֹון ּוָמכֹון ּתַ

ת ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים / ָאז ֱהִכינֹוָתם ָלַאֲחרֹוִנים. ֽלֹׁשֶ ׁש
ָמה. ל אֹורֹות ִמּמּול ׂשַ ֶדר מ ָמה / ֵאֽ ל ַ ׂשּ יָת אֹור ּכַ ָאז ָעִטֽ

. ּתָ ל ֽ ּדָ ּגַ אֹד ִנת ַאַחר ּכֹל, מ ּתָ / ו ל ַדֽ אֹד ּגָ צּור, מ ל י ֶרם ּכ ֶטֽ ּב
אּות ָלֵבׁש. ָהָדר לֹוֵבׁש / ַעד לֹא אַֹרג, ּגֵ בּוׁש, הֹוד ו ֵאין ל ָאז ּב

ִריָעה נֹוֶטה. י ִים ּכַ ַמֽ ִעיל עֶֹטה / ׁשָ ַכמ ָמה ו ל ַ ׂשּ אֹור ּכַ
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ִכים. ַהּל ַנַֽחת מ ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּב ָרִכים / ו אֹוִרים ּד ם ל יָת ּבָ ֽ ָעׂשִ
ִים. ָמֽ ָ יע ַהׁשּ ִקֽ ִתיַחת ר מ ִים / ּבִ ַמֽ ִים ל ין ַמֽ ּתָ ּבֵ ל ֽ ּדַ ִהב

ִים. ָמֽ ָ עֹוֵפף ַעל ַהׁשּ עֹוף י ִים / ו ֶרץ ַמֽ ֽ ׁשֶ עֹונֹות ל זֹונֹות מ מ
ֵהָמה. ל ּב כ ַחָּיה ּול ה ֲאָדָמה / ַמֲאָכל ל ׁשָ ָחִציר ָלב ב ו ֵעֽׂשֶ

יָת. ֽ ר ָעׂשִ ּתָ / ֶאל ָהָאָדם ֲאׁשֶ ע ן ָנַטֽ ֶמן ּגַ ֽ ֶרן ׁשֶ ק ּב
ַסר לֹו. ר ֶיח סֹרֹו ֲאׁשֶ י ַמח יָת ּלֹו / ּדֵ ֽ ּדֹו ָעׂשִ ֶנג ֶזר ּכ ֵעֽ

ה. ּתָ ֽ ָליו ַהּכֹל ׁשָ ַחת ַרג ַתֽ ה / ו ּתָ ֽ ָידֹו ּתַ יָך, ּב ֽ ל ַמֲעׂשֶ ּכ
ָרצֹון. ֲחָך ַיֲעלּו ל ּבַ ָקר ָוצֹאן / ַעל ִמז ַהֲעלֹות ֵמֶהם ּבָ ל

ֶרת. ָאֽ ִתפ ַרת ֽקֶֹדׁש ּול ַהד ֵרת / ל ׁשָ ֽתֶֹנת ל יָת לֹו ּכ ֽ ָעׂשִ
ֶצֶֽלם ֱאלִֹהים. ָך ּב ּתֹו ל ַצר י י ַמת ֱאלִֹהים / ּכִ כ ּבֹו ח ִקר ּתָ ּב מ ֽ ׂשַ

ָמה. כ ח ם ּב ֻכּלָ ֵכי ָאָדם, ו ר ֵני ֲאָדָמה / צ ּתָ ַעל ּפ לֹא ָמַנֽע
לּו. ַהל ם י ּלָ ָך יהוה, ּכֻ מ ׁשִ לּו / ו ָגד אֹד ַרּבּו ו יָך מ ֽ ַמֲעׂשֶ

יָך׃ ֽ ל־ַמֲעׂשֶ יָך / יֹוֽדּוָך יהוה ּכ ֽ אֹד ַמֲעׂשֶ לּו מ ָגד ַרּבּו ו
ָך. ָינ ל ִקנ ָך ּכ בֹוד ִלכ ָך / ו ֲענ ּתָ ַלּמַ ַעֽל ּכֹל ּפָ

Mourners recite קדיש יתום ( page  ).
The service continues with שיר הכבוד ( page  ).

. ּתָ כ ָרֽ ן ּבֵ ת, ַעל ּכֵ ּבָ ַ ּתָ / יֹום ַהׁשּ ִביִעי ַנֽח  ּיֹום ַהׁשּ ָאז ּבַ
שבת:

ֽכּוָכה. ָבר ל ֵעת י כ יָך ּב ה ֲערּוָכה / ֲחִסיֶדֽ ִהּלָ ַֹעל ּת ל ּפֽ ַעל ּכ ו

ֶלך עֹוָלם׃ ם / ֱאלִֹהים ַחִּיים ּוֶמֽ ּלָ רּוך יהוה יֹוֵצר ּכֻ ּבָ
יָך. יָך ַוֲחָסֶדֽ יָך / רֹב ַרֲחֶמֽ י ֵמעֹוָלם ַעל ֲעָבֶדֽ ּכִ

יָת. אֹד ַנֲעֵלֽ י מ , ּכִ יע הֹוִדֽ ֹוָת / ל ִים ַהִחּלֽ ַרֽ ִמצ ּוב
דִֹלים, ּוֵבאלֵֹהיֶהם. ָפִטים ּג ֶהם / ׁש ֲעׂשֹות ּבָ ל ֱאלִֹהים, ּבַ ַעל ּכ

אּו. דֹוָלה, ַוִּייָרֽ ָך ָראּו / ַהָּיד ַהּג ֲעָך ַים סּוף, ַעּמ ק ב ּב
. ָלך ד אֹות ּג ַהר ֶרת, ל ֶאֽ פ ם ּתִ ָך, ַלֲעׂשֹות ָלך / ׁשֵ ּתָ ַעּמ ג ִנַהֽ
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ִים. פּו ָמֽ ַגם ֶהָעִבים ָנט ִים / ו ַמֽ ָ ם ִמן ַהׁשּ ּתָ ִעּמָ ר ֽ ִדּבַ ו
ֶרץ ִצָּיה, ִאיׁש לֹא ָעָבר. ֶאֽ ר / ּב ּבָ ד ם ַהּמִ ּתָ ּתָ ֶלכ ע ָיַדֽ

ִים. ֵאר, ּוִמּצּור ָמֽ ֶכָעָפר ׁש ִים / ו ַמֽ ַגן ׁשָ ָך ּד ַעּמ ה ל ּתָ ֽ ּתַ

ים. ֻאּמִ ָצם, ַוֲעַמל ל ׁשּו ַאר ים / ִייר ים, ַעּמִ ָגֵרׁש ּגֹוִים ַרּבִ ּת
הֹרֹות׃ תֹורֹות / ִאֲמרֹות יהוה ֲאָמרֹות ט ים ו רּו ֻחּקִ מ ֲעבּור ִיׁש ּבַ

ֶמן. ֽ ֵגי ׁשָ ל ִמיׁש צּור ּפַ ֵמן / ּוֵמַחל ֶעה ׁשָ ִמר נּו ּב ַעּד ַוִּית
ָך. ֽ ׁשֶ ּדָ ית ִמק ָפֲארּו ּבֵ ָך / ַוי ֽ ׁשֶ ד נּו ִעיר ק נּוָחם ּבָ ּב

׃ ֲאָבֵרך ֵרך ֽאֶֹרך / ָיִמים, ֵציָדּה ּבָ ב ל ֹאֶמר, ּפֹה ֵאׁשֵ ַוּתֽ
ׁשּו ֶצֶֽדק. ּב ֵחי ֶצֶֽדק / ַאף ּכֲֹהֶנֽיָך ִיל חּו ִזב ּב ם ִיז י ׁשָ ּכִ

ירּו. ֽ רֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ ָך ִית רּו / ל ַזּמ ִעימֹות י ִוי נ ּוֵבית ַהּלֵ
ָך יהוה. מ יֹודּו ׁשִ דּו ו ַכּב ֵאי יהוה / י ִיר ָרֵאל ו ית ִיׂש ּבֵ

ם ָלַאֲחרֹוִנים. יִטיב ּגַ ן ּתֵ אֹד ָלִראׁשֹוִנים / ּכֵ ֱהִטיֽבֹוָת מ
ינּו. ּתָ ַעל ֲאבֹוֵתֽ ׂש ֽ ר ׂשַ ֲאׁשֶ ינּו / ּכַ יׂש ָנא ָעֵלֽ ׂשִ יהוה ּתָ
י ֵתיִטיב. עֹוָלם ּכִ ָך ל נֹוֶדה ל ֵהיִטיב / ו ּבֹות ּול ַהר נּו ל אֹוָתֽ

ָרא. ָך ִנק מ יָה ׁשִ י ָעֶלֽ ֵהָרה / ּכִ ָך מ ֶנה ִעיר ב יהוה ּתִ
ּה. ּבָ ִקר עֹוָלם יהוה ּב ּכֹון ל ִתׁש ּה / ו יח ּבָ ִמֽ צ ִוד ּתַ ֶרן ּדָ ק ו

ָחה. ֱעַרב ִמנ ֶדם ּתֶ ִכיֵמי ק ָחה / ו ּב ה ִנז ּמָ ֽ ֵחי ֶצֶֽדק ׁשָ ִזב
ָך. צֹונ י ֲחֵפִצים ַלֲעׂשֹות ר ֶנֽיָך / ּכִ אֹור ּפָ ָך ּב ַעּמ ּוָבֵרך
נּו׃ ֽ ָך ֻכּלָ ט־ָנא ַעּמ ֵצֽנּו / ַהּבֶ ה ֶחפ ֲעׂשֶ ָך ּתַ צֹונ ּוִבר

ָלה׃ ֽ ָך ּסֶ ָכֶתֽ ָך ִבר ה / ַעל־ַעּמ ֻגּלָ ַעם ס ָך ל נּו ֱהיֹות ל ֽ ּתָ ַחר ּב
ָך. ֽ ּתֶ ַאר פ ם ּתִ ׁשֵ ל ל ַהּלֵ ָך / ּונ ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָתִמיד נ ו

. בָֹרך מ ָבֵרך ר ּת י ֶאת ּכֹל ֲאׁשֶ בַֹרך / ּכִ ָך י ָך ַעּמ ָכת ר ּוִמּבִ
ָבִאי. ֵמי צ ל י ֵכֽהּו ּכ ִאי / ַוֲאָבר ָלה בֹור עֹוִדי ֲאַהל ַוֲאִני ּב

ַעד ָהעֹוָלם׃ עֹוָלם / ִמן־ָהעֹוָלם ו ל בָֹרך ם יהוה מ ִהי ׁשֵ י
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ל־ָהָעם  רּו כ ַעד־ָהעָֹלם, ַוּיֹאמ ָרֵאל ִמן־ָהעֹוָלם ו יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש רּוך תּוב: ּבָ ּכָ ּכַ
ָמא  ִמן־ָעל ָבַרך י־ֱאָלָהא מ ֵמּה ּדִ ָאַמר: ֶלֱהֵוא ׁש ל ַליהוה׃ ָעֵנה ָדִנֵּיאל ו ַהּלֵ ָאֵמן, ו
 ּוע ִוִּים, ֵיׁשֽ רּו ַהל ֶנֱאַמר: ַוּיֹאמ י־ֵלּה ִהיא׃ ו ָתא ּדִ בּור ָתא ּוג מ כ י ח ָמא, ּדִ ַעד־ָעל ו
כּו ֶאת־יהוה  ר ַתְחָיה, ֽקּומּו ּבָ ַבְנָיה פ ָיה הֹוִדָּיה ׁש ֵרב ָיה ׁשֵ נ ב ִני ֲחׁשַ ִמיֵאל ּבָ ַקד ו
ָרָכה  ל־ּב רֹוַמם ַעל־ּכ ָך, ּומ בֶֹדֽ ם ּכ כּו ׁשֵ ֱאלֵֹהיֶכם ִמן־ָהעֹוָלם ַעד־ָהעֹוָלם, ִויָבר
ָאַמר  ו ָהעֹוָם,  ַעד  ו ִמן־ָהעֹוָלם  ָרֵאל  ִיׂש ֱאלֵֹהי  יהוה   רּוך ּבָ ֶנֱאַמר:  ו ה׃  ִהּלָ ּות
ָהל,  ל־ַהּקָ ּכ ֵעיֵני  ל ֶאת־יהוה  ִויד  ּדָ  ֶרך ָבֽ ַוי ֶנֱאַמר:  ו לּוָיּה׃  ַהל ָאֵמן,  ל־ָהָעם  ּכ

ַעד־עֹוָלם׃ ינּו, ֵמעֹוָלם ו ָרֵאל ָאִבֽ ה יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש רּוך ַאּתָ ִויד, ּבָ ַוּֽיֹאֶמר ּדָ

 קדי ש יתום

ָאֵמן) קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer, said by mourners, requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו ,ָרֵא ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

דברי הימים 
א׳ טז

דניאל ב

נחמיה ט

תהלים קו

דברי הימים 
א׳ כט

אבל:

קהל 
ואבל:
אבל:
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 שיר  הכבוד

The ארון קודש is opened and all stand.

י ַתֲערֹג. ׁשִ יָך ַנפ י ֵאֶלֽ יִרים ֶאֱארֹג, ּכִ ׁשִ ִמירֹות ו ִעים ז ַאנ 
ָך. ל ָרז סֹוֶדֽ ַעת ּכ ָך, ָלַדֽ ֵצל ָיֶדֽ ָדה ּב י ִחּמ ׁשִ ַנפ

יָך. י ֶאל ּדֹוֶדֽ ָך, הֹוֶמה ִלּבִ בֹוֶדֽ כ ִרי ּבִ י ַדּב ִמּדֵ
ִדידֹות. יֵרי י ׁשִ ד ּב ָך ֲאַכּבֵ מ ׁשִ דֹות, ו ּבָ ָך ִנכ ר ּב ן ֲאַדּבֵ ַעל ּכֵ

יָך. ֽ ּתִ ַדע לֹא י ָך ו ָך ֲאַכּנ יָך, ֲאַדּמ ִאיִתֽ לֹא ר ָך ו בֹוד ָרה כ ֲאַסּפ
ָך. בֹוד הֹוֶדֽ יָת ֲהַדר ּכ ֽ ּמִ יָך, ּדִ סֹוד ֲעָבֶדֽ יָך ּב ִביֶאֽ ַיד נ ּב

ָך. ֶתֽ ֻעּלָ ֽתֶֹקף ּפ ּנּו ל ָך, ּכִ בּוָרֶתֽ ָך ּוג ת ֻדּלָ ּג
יָך. ֽ ִפי ַמֲעׂשֶ ּוָך ל ּוֽ ׁשַ ָך, ַוי ִפי ֶיׁש לֹא כ ָך ו ּמּו אֹות ּדִ

יֹונֹות. מ ל ּדִ כ ָך ֶאָחד ּב יֹונֹות, ִהּנ רֹב ֶחז יֽלּוָך ּב ׁשִ ִהמ
ֲחרּות. ׁשַ יָבה ו ׂשֵ ָך ּב ַער רֹאׁש ָנה ּוַבֲחרּות, ּוׂש ָך ִזק ַוֶּיֱחזּו ב

ָחמֹות ָיָדיו לֹו ָרב. ִאיׁש ִמל ָרב, ּכ יֹום ק ין ּוַבֲחרּות ּב יֹום ּדִ ָנה ּב ִזק
ׁשֹו. ד ק ֽרֹוע ִמינֹו ּוז יָעה ּלֹו י ֽ רֹאׁשֹו, הֹוׁשִ ׁשּוָעה ּב ֹוַבע י ָחַבׁש ּכֽ

ָלה. י יֵסי ָלֽ ִסֽ ֻוּצֹוָתיו ר ָלא, ק ֵלי אֹורֹות רֹאׁשֹו ִנמ ַטל
ִבי. ֶרת צ י ַלֲעֶטֽ ֶיה ּלִ הּוא ִיה י, ו ֵפץ ּבִ י ָחֽ י ּכִ ֵאר ּבִ ּפָ ִית

ׁשֹו. ד ם ק בֹוד ׁשֵ ַצח ּכ ַחק ַעל ֵמֽ מּות רֹאׁשֹו, ו ז ּד ֶֽתם ָטהֹור ּפָ ּכֶ
ָרה ֲעָטָרה. תֹו לֹו ִעּט ָאָרה, ֻאּמָ ִבי ִתפ ָכבֹוד צ ֵחן ּול ל
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חֹורֹות. ים ׁש ּלִ ּתַ ל ֻוּצֹוָתיו ּתַ חּורֹות, ק ִביֵמי ב פֹות רֹאׁשֹו ּכ ל ַמח
ָחתֹו. מ א ַעל רֹאׁש ׂשִ ּתֹו, ַיֲעֶלה ּנָ ַאר ִבי ִתפ ֶֽדק צ ֵוה ַהּצֶ נ
ֶרת. ֶאֽ ִבי ִתפ לּוָכה צ ִניף מ ֶרת, ּוצ ָידֹו ֲעֶטֽ ִהי ב תֹו ּת ֻגּלָ ס

ָדם. ּב ֵעיָניו ּכִ רּו ב ר ָיק ָדם, ֵמֲאׁשֶ ֶרת ִעּנ ָאם, ֲעֶטֽ ׂשָ ֲעמּוִסים נ
ִאי ֵאָליו. ר ק ָקרֹוב ֵאַלי ּב ֵאִרי ָעָליו, ו ֵארֹו ָעַלי ּופ ּפ

בֹואֹו ֵמֱאדֹום. כֹו ּב ר ד בּוׁשֹו ָאדֹם, ּפּוָרה ב ָאדֹם ִלל ַצח ו
ֶנֶֽגד ֵעיָניו. מּוַנת יהוה ל ָאה ֶלָעָנו, ּת ין ֶהר ִפּלִ ר ּת ׁשֶ ק

ֵאר. ּפָ ִהת ם ל ִהּלֹות ּבָ ב ּת ָפֵאר, יֹוׁשֵ ַעּמֹו ֲעָנִוים י רֹוֶצה ב
רֹׁש. ָך ּד ָך ֱאֶמת קֹוֵרא ֵמרֹאׁש, ּדֹור ָודֹור ַעם ּדֹוֶרׁש ָבר רֹאׁש ּד

יָך. ַרב ֵאֶלֽ ִתי ִתק ִרּנָ יָך, ו יַרי ָנא ָעֶלֽ ית ֲהמֹון ׁשִ ׁשִ
ֽטֶֹרת. ּכֹון ק ִתי ּתִ ִפּלָ ֶרת, ּות ָך ֲעֶטֽ רֹאׁש ִהי ל ִתי ּת ִהּלָ ּת

ֶנֽיָך. ּבָ ר ר ַעל ק יר יּוׁשַ ִ ׁשּ ֵעיֶנֽיָך, ּכַ יַרת ָרׁש ּב יַקר ׁשִ ּתִ
יר. ּבִ יק ּכַ חֹוֵלל ּומֹוִליד, ַצּדִ יר, מ ּבִ רֹאׁש ַמׁש ָכִתי ַתֲעֶלה ל ר ּבִ

ִמים רֹאׁש. ׂשָ ב ָך ּכִ אֹוָתּה ַקח ל ַנֲעַנע ִלי רֹאׁש, ו ָכִתי ת ִבר ּוב
יָך. י ַתֲערֹג ֵאֶלֽ ׁשִ י ַנפ יָך, ּכִ יִחי ָעֶלֽ ֶיֱעַרב ָנא ׂשִ

The ארון קודש is closed.

ִים  ַמֽ ָ ׁשּ י־כֹל ּבַ ַההֹוד, ּכִ ַֽצח ו ַהּנֵ ֶרת ו ֶאֽ פ ַהּתִ בּוָרה ו ַהּג ה ו ֻדּלָ ָך יהוה ַהּג ל
בּורֹות  ל ּג ַמּלֵ ִמי י   רֹאׁש׃ ל ֹכ  א ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ ָלָכה ו מ ָך יהוה ַהּמַ ֶרץ, ל ּוָבָאֽ

תֹו׃  ִהּלָ ל־ּת ּכ יע ִמֽ יהוה, ַיׁש

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

קהל:

ש״ץ:

דברי הימים 
א׳ כט

תהלים קו
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 fi קדיש יתום   תפילות השחר לשני הימים 

קדיש  יתום

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer, said by mourners, requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ַמן ָקִריב ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 

ָמא ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָרֵאל ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

 ָרֵא ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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 fi שיר של יום   תפילות השחר לשני הימים 

  שיר של יום
One of the following psalms is said on the appropriate day of the week as indicated. 
After the psalm, קדיש יתום is said. Some congregations recite שיר של יום along with 

ָדִוד, יהוה אֹוִרי ל ( page  ) after עלינו at the end of מוסף ( page   and  page  ).

ׁש: ּדָ ק ֵבית ַהּמִ ִרים ּב ִוִּים אֹומ ּבֹו ָהיּו ַהל ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַהּיֹום יֹום ִראׁשֹון ּב

ים  י־הּוא ַעל־ַיּמִ ֵבי ָבּה׃ ּכִ ֽיֹׁש ֵבל ו לֹוָאּה, ּתֵ ֶרץ ּומ מֹור, ַליהוה ָהָאֽ ָדִוד ִמז ל
קֹום  מ ּבִ ּוִמי־ָיקּום  ַהר־יהוה,  ב ִמי־ַיֲעֶה  ֶנָֽה׃  כֹונ י ָהרֹות  ַעל־נ ו ָסָדּה,  י
ע  ּבַ לֹא ִנׁש י, ו ׁשִ א ַנפ ו ָ א ַלׁשּ ר לֹא־ָנׂשָ ִֽים ּוַבר־ֵלָבב, ֲאׁשֶ ִקי ַכּפַ ׁשֹו׃ נ ד ק
ו,  ׁשָ עֹו׃ ֶזה ּדֹור ּדֹר ָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁש ָרָכה ֵמֵאת יהוה, ּוצ א ב ָ ָמה׃ ִיׂשּ ִמר ל
ֵחי עֹוָלם,  ת אּו ּפִ ׂש ִהּנָ יֶכם, ו ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ָלה׃ ׂש י ָפֶנֽיָך ַיֲעקֹב ֶסֽ ׁשֵ ַבק מ
ּבֹור  ִגּבֹור, יהוה ּגִ בֹוד, יהוה ִעּזּוז ו ֶלך ַהּכָ בֹוד׃ ִמי ֶזה ֶמֽ ֶלך ַהּכָ ָיבֹוא ֶמֽ ו
בֹוד׃  ֶלך ַהּכָ ָיבֹא ֶמֽ ֵחי עֹוָלם, ו ת אּו ּפִ יֶכם, ּוׂש ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ָחָמה׃ ׂש ִמל

ָלה׃ בֹוד ֶסֽ ֶלך ַהּכָ ָבאֹות הּוא ֶמֽ בֹוד, יהוה צ ֶך ַהּכָ  ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ
(  page  ) קדיש יתום

ׁש: ּדָ ק ֵבית ַהּמִ ִרים ּב ִוִּים אֹומ ּבֹו ָהיּו ַהל ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ִני ּב ַהּיֹום יֹום ׁשֵ

ׁשֹו׃  ד ינּו, ַהר־ק ִעיר ֱאלֵֹהֽ אֹד, ּב ל מ ֻהּלָ דֹול יהוה ּומ ֵני־ֽקַֹרח׃ ּגָ מֹור ִלב יר ִמז ׁשִ
ָרב׃   ֶלך ֶמֽ ַית  ִקר ָצפֹון,  ֵתי  ּכ ַיר ַהר־ִצּיֹון  ֶרץ,  ל־ָהָאֽ ּכ ׂשֹוׂש  מ נֹוף  ֵפה  י
רּו  ָעב נֹוֲעדּו,  ָלִכים  ַהּמ ה  י־ִהּנֵ ּכִ ב׃  ּגָ ִמׂש  נֹוַדע  יָה  נֹוֶתֽ מ ַאר ּב ֱאלִֹהים 
ִחיל  ם,  ׁשָ ֲאָחָזַֽתם  ָעָדה  ר זּו׃  ֽ ּפָ ֶנח ֲהלּו  ִנב הּו,  ָמֽ ּתָ ן  ּכֵ ָראּו  ה  ּמָ ֵהֽ ו׃  ּדָ ַיח
ינּו,  ן ָרִאֽ נּו ּכֵ ע ַמֽ ר ׁשָ ֲאׁשֶ יׁש׃ ּכַ ׁשִ ר ִנּיֹות ּתַ ר א ּבֵ ׁשַ ָקִדים ּת ֽרּוח ּיֹוֵלָדה׃ ּב ּכַ
ָלה׃  ֶסֽ ַעד־עֹוָלם  ֶנָֽה  כֹונ י ֱאלִֹהים  ינּו,  ֱאלֵֹהֽ ִעיר  ּב ָבאֹות,  צ ִעיר־יהוה  ּב
ָך ַעל־ ת ִהּלָ ן ּת ָך ֱאלִֹהים ּכֵ מ ׁשִ ָך׃ ּכ ֶרב ֵהיָכֶלֽ ק ָך, ּב ֽ ּדֶ ינּו ֱאלִֹהים ַחס ֽ ּמִ ּדִ

הּוָדה,  נֹות י ָנה ּב ֵגֽל ַמח ַהר־ִצּיֹון, ּתָ ִמיֶנָֽך׃ ִיׂש ָאה י ֶרץ, ֶצֶֽדק ָמל ֵוי־ֶאֽ ַקצ
ֶכם  ִלּב יתּו  ֽ ׁשִ יָה׃  ֶלֽ ּדָ ִמג רּו  ִספ יֽפּוָה,  ַהּקִ ו ִצּיֹון  ֽסֹּבּו  יָך׃  ֶטֽ ּפָ ִמׁש ַען  ַמֽ ל
י ֶזה ֱאלִֹהים  דֹור ַאֲחרֹון׃  ּכִ רּו ל ַסּפ ַען ּת ַמֽ יָה, ל נֹוֶתֽ מ גּו ַאר ּס ֵחיָלה, ּפַ ל

ַנֲהֵגֽנּו ַעל־מּות׃ ינּו עֹוָלם ָוֶעד, הּוא י ֱאלֵֹהֽ
(  page  ) קדיש יתום

Sunday

תהלים כד

Monday

תהלים מח
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ׁש: ּדָ ק ֵבית ַהּמִ ִרים ּב ִוִּים אֹומ ּבֹו ָהיּו ַהל ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ י ּב ִליׁשִ ַהּיֹום יֹום ׁש
ּפֹט׃ ַעד־ָמַתי  ֶרב ֱאלִֹהים ִיׁש ק ֲעַדת־ֵאל, ּב ב ּבַ ָאָסף, ֱאלִֹהים ִנּצָ מֹור ל ִמז
ָוָרׁש  ָעִני  ָיתֹום,  ו טּו־ָדל  פ ׁשִ ָלה׃  אּו־ֶסֽ ׂש ּתִ ִעים  ׁשָ ר ֵני  ּופ ֶול,  טּו־ָעֽ ּפ ׁש ּתִ
ינּו,  ָיִבֽ לֹא  ו עּו  ָיד לֹא  ילּו׃  ֽ ַהּצִ ִעים  ׁשָ ר ִמַּיד  יֹון,  ֶאב ו טּו־ַדל  ּל ּפַ יקּו׃  ֽ ּדִ ַהצ
ם,  י ֱאִֹהים ַאּתֶ ּתִ ר ֶרץ׃ ֲאִני־ָאַמֽ ֵדי ָאֽ ל־ֽמֹוס ֹוטּו ּכ ֽכּו, ִיּמֽ ַהּלָ ָכה ִית ֲחׁשֵ ּבַ
ֹּו׃  קּוָמה  ּפֽ ִרים ּתִ ָ ַאַחד ַהׂשּ מּותּון, ּוכ ָאָדם ּת ֶכם׃ ָאֵכן ּכ ּל יֹון ּכֻ ֵני ֶעל ּוב

ל־ַהּגֹוִים׃ כ ַחל ּב ה ִתנ י־ַאּתָ ֶרץ, ּכִ ָטה ָהָאֽ פ ֱאלִֹהים ׁש
(  page  ) קדיש יתום

ׁש: ּדָ ק ֵבית ַהּמִ ִרים ּב ִוִּים אֹומ ּבֹו ָהיּו ַהל ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ִביִעי ּב ַהּיֹום יֹום ר
מּול  ב ּג ֶרץ, ָהׁשֵ א ׁשֵֹפט ָהָאֽ ׂשֵ ׃ ִהּנָ יע ָקמֹות הֹוִפֽ ָקמֹות יהוה, ֵאל נ ֵאל־נ
רּו  ַדּב יעּו י ֽ ִעים ַיֲעֽלֹזּו׃ ַיּבִ ׁשָ ִעים, יהוה, ַעד־ָמַתי ר ׁשָ ִאים׃ ַעד־ָמַתי ר ַעל־ּגֵ
ָמָנה  ַעּנּו׃ ַאל ָך י ַנֲחָלת אּו, ו ַדּכ ָך יהוה י ֶון׃ ַעּמ ֲֹעֵלי ָאֽ ל־ּפֽ רּו ּכ ַאּמ ָעָתק, ִית
לֹא־ָיִבין ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃  ֶאה־ָּיּה, ו רּו לֹא ִיר ֽחּו׃ ַוּיֹאמ ַרּצֵ ֵגר ַיֲהֽרֹגּו, ִויתֹוִמים י ו
ָמע, ִאם־ ילּו׃ ֲהֽנַֹטע ֽאֶֹזן ֲהלֹא ִיׁש ֽ ּכִ ׂש ִסיִלים ָמַתי ּתַ ָעם, ּוכ ינּו ּבֲֹעִרים ּבָ ֽ ּבִ

ַעת׃ יהוה  ֽ ד ָאָדם ּדָ ַלּמֵ ַהמ , יח יט׃ ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכֽ ִין ֲהלֹא ַיּבִ ֽיֵֹצר ַעֽ
ָּיּה,  ּנּו  ֶרֽ ַיּס ר־ּת ֲאׁשֶ ֶֽבר  ַהּגֶ ֵרי  ַאׁש ֶבל׃  ָהֽ ה  ּמָ י־ֵהֽ ּכִ ָאָדם,  בֹות  ׁש ַמח  ע יֵֹדֽ
ַחת׃  ֽ ׁשָ ע  ָלָרׁשָ ֶרה  ִיּכָ ַעד  ָרע,  יֵמי  ִמֽ ֹו  ִקיט  ַהׁש ל ּנּו׃  ֶדֽ ַלּמ ת ָך  ּוִמּתֹוָרת
ט,  ּפָ י־ַעד־ֶצֶֽדק ָיׁשּוב ִמׁש ַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב׃ ּכִ י לֹא־ִיּטֹׁש יהוה ַעּמֹו, ו ּכִ
ֲֹעֵלי  ב ִלי ִעם־ּפֽ ַיּצֵ ֵרִעים, ִמי־ִית ֵרי־ֵלב׃ ִמי־ָיקּום ִלי ִעם־מ ל־ִיׁש ַאֲחָריו ּכ ו
ָטה  י ָמֽ ּתִ ר י׃ ִאם־ָאַמֽ ׁשִ ָנה דּוָמה ַנפ כ ַעט ׁשָ מ י, ּכִ ָתה ּלִ ָרֽ ֶון׃ לּוֵלי יהוה ֶעז ָאֽ
עּו  ַעׁש ׁשַ י יָך  חּוֶמֽ נ ּתַ י,  ּבִ ִקר ּב י  ַעּפַ ר ׂשַ רֹב  ּב ִני׃  ָעֵדֽ ִיס יהוה  ָך  ּד ַחס ִלי,  ַרג
יק,  א ַהּוֹות, יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי־חֹק׃ ָיֽגֹוּדּו ַעל־ֶנֶֽפׁש ַצּדִ ּסֵ ָך ּכִ ר ב ח י׃ ַהי ׁשִ ַנפ
ב  ַוָּיֽׁשֶ ִסי׃  ַמח צּור  ל ֵואלַֹהי  ב,  ּגָ ִמׂש ל ִלי  יהוה  ִהי  ַוי יעּו׃  ֽ ׁשִ ַיר ָנִקי  ָדם  ו

ינּו׃ ִמיֵתם יהוה ֱאלֵֹהֽ ִמיֵתם, ַיצ ָרָעָתם ַיצ ֲעֵליֶהם ֶאת־אֹוָנם, ּוב
ִמרֹות  ז תֹוָדה, ּבִ ָמה ָפָניו ּב ַקּד ֵעֽנּו׃ נ צּור ִיׁש יָעה ל ָנה ַליהוה, ָנִרֽ ַרּנ כּו נ ל 

ל־ֱאלִֹהים׃ ־ּכדֹול ַע ֶלך ּגָ דֹול יהוה, ּוֶמֽ י ֵאל ּגָ יע לֹו׃ ּכִ ָנִרֽ
(  page  ) קדיש יתום

Tuesday

תהלים פב

Wednesday

תהלים צד

תהלים צה
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ׁש: ּדָ ק ֵבית ַהּמִ ִרים ּב ִוִּים אֹומ ּבֹו ָהיּו ַהל ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ י ּב ַהּיֹום יֹום ֲחִמיׁשִ

ֵלאלֵֹהי  יעּו  ָהִרֽ עּוֵּזֽנּו,  ֵלאלִֹהים  ִנֽינּו  ַהר ָאָסף׃  ל ית  ּתִ ַעל־ַהּגִ  ח ֽ ַנּצֵ ַלמ
ַבֽחֶֹדׁש  עּו  ק ּתִ ִעם־ָנֶֽבל׃  ָנִעים  ּנֹור  ּכִ נּו־ֹתף,  ּות ָרה  אּו־ִזמ ׂש ַיֲעקֹב׃ 
ט ֵלאֵֹהי ַיֲעקֹב׃  ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ֽנּו׃ ּכִ יֹום ַחּגֵ  ֶֽסה ּכֶ ׁשֹוָפר, ּבַ
י  ּתִ ע לֹא־ָיַדֽ ַפת  ׂש ִים,  ָרֽ ִמצ ֶרץ  ַעל־ֶאֽ ֵצאתֹו  ּב מֹו,  ׂשָ יהֹוֵסף  ּבִ ֵעדּות 
אָת  ָרה ָקָרֽ ּצָ ָנה׃ ּבַ ֲעֽבֹר יו ִמּדּוד ּתַ ּפָ מֹו, ּכַ כ ֶבל ׁשִ ֽ ָמע׃ ֲהִסיֽרֹוִתי ִמּסֵ ֶאׁש
ַמע  ׁש ָה׃  ֶסֽ ִריָבה  מ ַעל־ֵמי  ָך  נ ח ֶאב ַעם,  ַרֽ ֶתר  ֵסֽ ּב ָך  ֶאֶענ  , ּךָ ֶצֽ ָּוֲאַח
לֹא  ָך ֵאל ָזר, ו ֶיה ב ַמע־ִלי׃ לֹא־ִיה ׁש ָרֵאל ִאם־ּתִ ִיׂש , ך יָדה ּבָ ָאִעֽ י ו ַעּמִ
ִים,  ָרֽ ִמצ ֶרץ  ֵמֶאֽ ָך  ַעל ַהּמַ יָך,  ֱאלֶֹהֽ יהוה  ָאֹנִכי  ֵנָכר׃  ֵאל  ל ֲחֶוה  ּתַ ִתׁש
ָבה  לֹא־ָאֽ ָרֵאל  ִיׂש ו קֹוִלי,  ל י  ַעּמִ ַמע  לֹא־ׁשָ ו הּו׃  ֵאֽ ַוֲאַמל יָך  ֽ ֶחב־ּפִ ַהר
ע ִלי,  י ׁשֵֹמֽ מֹוֲעצֹוֵתיֶהם׃ ּו ַעּמִ כּו ּב ם, ֵיל ִרירּות ִלּבָ ׁש הּו ּבִ ֵחֽ ּל ִלי׃ ָוֲאׁשַ
יב  ַעל־ָצֵריֶהם ָאׁשִ ו , ִנֽיע ֵביֶהם ַאכ ַעט אֹוי מ ֽכּו׃ ּכִ ֵַּה ָרַכי י ד ָרֵאל ּבִ ִיׂש
ֶלב  עֹוָלם׃  ַוַּיֲאִכיֵלֽהּו ֵמֵחֽ ם ל ַכֲחׁשּו־לֹו, ִויִהי ִעּתָ ֵאי יהוה י נ ׂשַ ָיִדי׃ מ

׃ ּךָ יֶעֽ ּבִ ַבׁש ַאׂש ה, ּוִמּצּור, ּד ִחּטָ
(  page  ) קדיש יתום

ׁש: ּדָ ק ֵבית ַהּמִ ִרים ּב ִוִּים אֹומ ּבֹו ָהיּו ַהל ת, ׁשֶ ּבָ ׁשַ י ּב ִ ׁשּ ַהּיֹום יֹום ׁשִ

ֵבל  ּתֵ ּכֹון  ַאף־ּתִ ַאָּזר,  ִהת עֹז  יהוה  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש,  אּות  ּגֵ  , ָמָלך  יהוה 
יהוה,  ָהרֹות  נ אּו  ָנׂש ה׃  ּתָ ָאֽ ֵמעֹוָלם  ֵמָאז,  ֲאָך  ס ּכִ ָנכֹון  ּמֹוט׃  ל־ּתִ ּבַ
יִרים  ים, ַאּדִ ִים ַרּבִ ָים׃ ִמּקֹלֹות ַמֽ כ ָהרֹות ּד אּו נ ָהרֹות קֹוָלם, ִיׂש אּו נ ָנׂש
ָך ַנֲאָוה־ ֵבית אֹד, ל נּו מ יָך ֶנֶאמ רֹום יהוה׃  ֵעדֶֹתֽ ּמָ יר ּבַ ֵרי־ָים, ַאּדִ ּב ִמׁש

ֽאֶֹרך ָיִמים׃ ֶֹדׁש,  יהוה ל ּקֽ
(  page  ) קדיש יתום

ׁש: ּדָ ק ֵבית ַהּמִ ִרים ּב ִוִּים אֹומ ּבֹו ָהיּו ַהל ת ֽקֶֹדׁש, ׁשֶ ּבַ ַהּיֹום יֹום ׁשַ

יֹון׃  ָך ֶעל מ ׁשִ ר ל ַזּמֵ הֹדֹות ַליהוה, ּול ת׃ טֹוב ל ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ יר ל מֹור ׁשִ ִמז
ילֹות׃ ֲעֵלי־ָעׂשֹור ַוֲעֵלי־ָנֶֽבל, ֲעֵלי  ּלֵ ָך ּבַ ָך, ֶוֱאמּוָנת ֽ ּדֶ ֶֹקר ַחס ּבֽ יד ּבַ ַהּגִ ל

Thursday

תהלים פא

Friday

תהלים צג

שבת

תהלים צב
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 fi שיר של יום   תפילות השחר לשני הימים 

לּו  ד ן׃ ַמה־ּגָ יָך ֲאַרּנֵ י ָיֶדֽ ַמֲעׂשֵ ָך, ּב ֶלֽ ע פ ִני יהוה ּב ֽ ּתַ ח ּמַ י ׂשִ ִכּנֹור׃ ּכִ יֹון ּב ִהּגָ
ִסיל  ּוכ ֵיָדע,  לֹא  ַער  ֽ ִאיׁש־ּבַ יָך׃  בֶֹתֽ ׁש ַמח קּו  ָעמ אֹד  מ יהוה,  יָך  ֽ ַמֲעׂשֶ
ֶון,  ֲֹעֵלי ָאֽ ל־ּפֽ יצּו ּכ ב, ַוָּיִצֽ ׂשֶ מֹו־ֵעֽ ִעים ּכ ׁשָ ר ֽרֹח פ לֹא־ָיִבין ֶאת־זֹאת׃ ּבִ
יָך יהוה,  ֶבֽ ה אֹי י ִהּנֵ עָֹלם יהוה׃ ּכִ ה ָמרֹום ל ַאּתָ ָדם ֲעֵדי־ַעד׃ ו מ ָ ִהׁשּ ל
ִני,  ַקר ֵאים  ר ּכִ ֶרם  ֽ ַוּתָ ֶון׃  ָאֽ ֲֹעֵלי  ל־ּפֽ ּכ דּו  ר ּפָ ִית דּו,  יֹאֵבֽ יָך  ֶבֽ אֹי ה  י־ִהּנֵ ּכִ
ָנה  ע ַמֽ ׁש ֵרִעים ּתִ ִמים ָעַלי מ ּקָ ׁשּוָרי, ּבַ ט ֵעיִני ּב ּבֵ ֶמן ַרֲעָנן׃ ַוּתַ ֽ ׁשֶ ּלִֹתי ּב ּבַ
ֵבית יהוה,  תּוִלים ּב ה׃ ׁש ּגֶ ָבנֹון ִיׂש ּל ֶרז ּבַ ֶאֽ ָרח, ּכ ָמר ִיפ ּתָ יק ּכַ ָני׃ ַצּדִ ז א
יּו׃  ים ִיה ַרֲעַנּנִ ִנים ו ׁשֵ יָבה, ּד ׂשֵ נּובּון ּב עֹוד י  יחּו׃ ִרֽ ינּו ַיפ רֹות ֱאלֵֹהֽ ַחצ ּב

ָלָֽתה ּבֹו׃ לֹא־ַעו ר יהוה, צּוִרי, ו י־ָיׁשָ יד ּכִ ַהּגִ ל
(  page  ) קדיש יתום

ָחד׃  ֶאפ י  ִמּמִ ָמעֹוז־ַחַּיי,  יהוה  ִאיָרא,  י  ִמּמִ ִעי,  ִיׁש ו אֹוִרי  יהוה  ָדִוד,  ל  
The following psalm is said on all days. Some congregations recite it at the end of מוסף. 

ָנָפֽלּו׃  לּו ו ה ָכׁש ּמָ ַבי ִלי, ֵהֽ אֹי ִרי, ָצַרי ו ׂשָ ֶאת־ּב ֵֹרִעים ֶלֱאכ רֹב ָעַלי מ ק ּבִ
זֹאת  ָחָמה, ּב קּום ָעַלי ִמל י, ִאם־ּתָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה, ֹא־ִייָרא ִלּבִ ִאם־ּתַ
ֵבית־ י ּב ּתִ ב ׁש, ׁשִ י ֵמֵאת־יהוה, אֹוָתּה ֲאַבּקֵ ּתִ ל ַאֽ ׃ ַאַחת ׁשָ ח ֲאִני בֹוֵטֽ
ֵנִֽני  ּפ ִיצ י  ּכִ ֵהיָכלֹו׃  ּב ר  ַבּקֵ ּול ֽנַֹעם־יהוה,  ּב ַלֲחזֹות  ַחַּיי,  ֵמי  ־י ּכ יהוה 
ה ָירּום  ַעּתָ ִני׃ ו ֵמֽ רֹומ צּור י לֹו, ּב ה ֶתר א ֵסֽ ִני ּב ֵרֽ ּתִ יֹום ָרָעה, ַיס ֻסּכֹה ּב ּב
יָרה  ֽ ָאׁשִ רּוָעה,  ת ֵחי  ִזב לֹו  ה א ב ָחה  ּב ֶאז ו ִביבֹוַתי,  ס ַבי  אֹי ַעל  י  רֹאׁשִ
י  ָך ָאַמר ִלּבִ ִֽני ַוֲעֵנִֽני׃ ל ּנֵ ח ָרא, ו ַמע־יהוה קֹוִלי ֶאק ָרה ַליהוה׃ ׁש ַוֲאַזּמ
ט־ י, ַא ּתַ ּנִ ֽ ֶנֽיָך ִמּמֶ ר ּפָ ּתֵ ס ׁש׃ ַאל־ּתַ ֶנֽיָך יהוה ֲאַבּקֵ ׁשּו ָפָני, ֶאת־ּפָ ּק ּבַ
ִעי׃  ִיׁש ֱאֵֹהי  ִני,  ֵבֽ ַעז ַאל־ּתַ ו ִני  ֽ ׁשֵ ּט ַאל־ּתִ ָהִיֽיָת,  ָרִתי  ֶעז ָך,  ֽ ּדֶ ַעב ַאף  ּב
ֽאַֹרח  ִני ּב ֵחֽ ָֽך, ּונ ּכֶ ר ִני יהוה ּדַ ִני׃ הֹוֵרֽ ֵפֽ י ֲעָזֽבּוִני, ַויהוה ַיַאס ִאּמִ י־ָאִבי ו ּכִ
ֶקר,  ֽ מּו־ִבי ֵעֵדי־ׁשֶ י ק ֶנֶֽפׁש ָצָרי, ּכִ ֵנִֽני ּב ּת ָרי׃ ַאל־ּתִ ַען ׁשֹור ַמֽ ִמיׁשֹור, ל
ה  ֶרץ ַחִּיים׃ ַקּוֵ ֶאֽ טּוב־יהוה ּב אֹות ּב י ִלר ּתִ נ ח ָחָמס׃  לּוֵלא ֶהֱאַמֽ ִויֵפֽ

ה ֶאל־יהוה׃ ַקּוֵ ָך, ו ֽ ַיֲאֵמץ ִלּבֶ ֶאל־יהוה, ֲחַזק ו
(  page  ) קדיש יתום

תהלים כז
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 fi אדון עולם   תפילות השחר לשני הימים 

  ֲאדֹון עֹוָלם

The following poems, on this page and the next, both from the Middle Ages, 
are summary statements of Jewish faith, orienting us to the spiritual contours 

of the world that we actualize in the mind by the act of prayer.

ָרא. ִציר ִנב ל־י ֶרם ּכ ֶטֽ ּב ר ָמַלך ֲאׁשֶ
ָרא. מֹו ִנק ׁש ֶלך צֹו ּכֹל ֲאַזי ֶמֽ ֶחפ ה ב ֵעת ַנֲעׂשָ ל

לֹך נֹוָרא. ַבּדֹו ִימ לֹות ַהּכֹל ל כ ַאֲחֵרי ּכִ ו
ָאָרה. ִתפ ֶיה ּב הּוא ִיה הּוא הֶֹוה ו הּוא ָהָיה ו ו

יָרה. ֽ ּבִ ַהח יל לֹו ל ׁשִ ַהמ ִני ל ֵאין ׁשֵ הּוא ֶאָחד ו ו
ָרה. ׂש ַהּמִ לֹו ָהעֹז ו ִלית ו ִלי ַתכ ית ּב ִלי ֵראׁשִ ּב
ֵעת ָצָרה. ִלי ּב צּור ֶחב ַחי ּגֹוֲאִלי ו הּוא ֵאִלי ו ו
ָרא. יֹום ֶאק ָנת ּכֹוִסי ּב י ּוָמנֹוס ִלי מ הּוא ִנּסִ ו

יָרה. ָאִעֽ ן ו ֵעת ִאיׁשַ ִקיד רּוִחי ּב ָידֹו ַאפ ּב
לֹא ִאיָרא. ִוָּיִתי יהוה ִלי ו ִעם רּוִחי ּג ו
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 fi יגדל   תפילות השחר לשני הימים 

ל ּדַ ִיג  
ִציאּותֹו. ֵאין ֵעת ֶאל מ ָצא ו ח, ִנמ ּבַ ּתַ ִיׁש ֱאלִֹהים ַחי ו

דּותֹו. ַאח ַגם ֵאין סֹוף ל ָלם ו ִיחּודֹו, ֶנע ֵאין ָיִחיד ּכ ֶאָחד ו

תֹו. ָ ֻדׁשּ ֵאָליו ק ֵאינֹו גּוף, לֹא ַנֲערֹך מּות ַהּגּוף ו ֵאין לֹו ּד

יתֹו. ֵראׁשִ ית ל ֵאין ֵראׁשִ ָרא, ִראׁשֹון ו ר ִנב ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ כ מֹון ל ַקד

כּותֹו. תֹו ּוַמל ֻדּלָ ל נֹוָצר יֹוֶרה ג כ ִהּנֹו ֲאדֹון עֹוָלם,  ו

ּתֹו. ַאר ִתפ תֹו ו ֻגּלָ י ס ׁשֵ ָתנֹו ֶאל־ַאנ בּוָאתֹו נ ַפע נ ֽ ׁשֶ

מּוָנתֹו. יט ֶאת ּת ה עֹוד ָנִביא ּוַמּבִ מֹׁשֶ ָרֵאל ּכ ִיׂש לֹא ָקם ּב

יתֹו. ִביאֹו ֶנֱאַמן ּבֵ ַעּמֹו ֵאל ַעל ַיד נ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ל

זּוָלתֹו. עֹוָלִמים ל תֹו ל לֹא ָיִמיר ּדָ לֹא ַיֲחִליף ָהֵאל ו

ָמתֹו. ַקד ָבר ּב סֹוף ּדָ יט ל ינּו, ַמּבִ ָתֵרֽ ס ע יֹוֵדֽ צֹוֶפה ו

ָעתֹו. ִרׁש ע ָרע ּכ ָרׁשָ ָעלֹו, נֹוֵתן ל ִמפ ֶסד ּכ ִאיׁש ֶחֽ ּגֹוֵמל ל

ׁשּוָעתֹו. י ֵקץ י ַחּכֵ ּדֹות מ נּו ִלפ יֵחֽ ׁשִ ֵקץ ָיִמין מ ַלח ל ִיׁש

תֹו. ִהּלָ ם ּת רּוך ֲעֵדי ַעד ׁשֵ ּדֹו, ּבָ רֹב ַחס ַחֶּיה ֵאל ּב ֵמִתים י
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  ברכות השחר

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ

The following blessings are said aloud by the שליח ציבור, but each individual 
should say them quietly as well. It is our custom to say them standing.

ִוי ִביָנה  כ ֽ ֶ ר ָנַתן ַלׂשּ ֲאׁשֶ
ָלה. י ין יֹום ּוֵבין ָלֽ ִחין ּבֵ ַהב ל

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
ִני ּגֹוי. ֽ ּלֹא ָעׂשַ ׁשֶ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
ֶבד. ִני ָעֽ ֽ ּלֹא ָעׂשַ ׁשֶ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
צֹונֹו. ר ִני ּכִ ֽ ָעׂשַ ׁשֶ women ה. /  ָ ִני ִאׁשּ ֽ ּלֹא ָעׂשַ ׁשֶ men

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
ִרים. ִעו ח ּפֹוק

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
ים. יׁש ֲעֻרּמִ ּבִ ַמל

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
יר ֲאסּוִרים. ַמּתִ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
פּוִפים. זֹוֵקף ּכ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
ִים. ֽ ֶרץ ַעל ַהּמָ רֹוַקע ָהָאֽ
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ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
י. ּכִ ר ל צ ה ִלי ּכ ָעׂשָ ׁשֶ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
ֲעֵדי ָגֶֽבר. ִכין ִמצ ַהּמֵ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
בּוָרה. ג ָרֵא ּבִ אֹוֵזר ִיׂש

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
ָאָרה. ִתפ ָרֵאל ּב עֹוֵטר ִיׂש

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך  ַאּתָ ּבָ
. ֹח ַהּנֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכֽ

ֵמֵעיַני  ָנה  ׁשֵ ֲעִביר  ַהּמַ ָהעֹוָלם,   ֶלך ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ה  ַאּתָ  רּוך ּבָ
ינּו   ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ י, ִויִהי ָרצֹון ִמּל ַעּפָ נּוָמה ֵמַעפ ּות
ִליֵדי  לֹא  נּו  ִביֵאֽ ּת ַאל  ו  , יָך  וֶֹתֽ ִמצ ּב נּו  ק ַדּב ו  , ָך  תֹוָרֶתֽ ּב נּו  יֵלֽ ּגִ ר ּתַ ׁשֶ
ַאל  לֹא ִליֵדי ִבָּזיֹון, ו יֹון ו לֹא ִליֵדי ִנּסָ ָעוֹן , ו לֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה ו א , ו ֵחט
נּו  ק ַדּב ו ָרע,  ּוֵמָחֵבר  ָרע  ֵמָאָדם  נּו  ִחיק ַהר ו ָהָרע,  ֵיֶֽצר  נּו  ֽ ּבָ ֶלט  ׁש ּתַ
 , ָלך ד  ּבֶ ע ּתַ ִהׁש ל נּו  ֵרֽ ִיצ ֶאת  כֹף  ו טֹוִבים,  ים  ַמֲעׂשִ ּוב ַהּטֹוב  ֵיֶֽצר  ּב
ל  כ ֵעיֵני  ּוב ֵעיֶנֽיָך,  ּב ַרֲחִמים,  ּול ֶסד  ֶחֽ ּול ֵחן  ל יֹום  ל  כ ּוב ַהּיֹום  ֵנֽנּו  ּות
ה יהוה, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים  רּוך ַאּתָ נּו ֲחָסִדים טֹוִבים, ּבָ ֵֽ מ ִתג ינּו, ו רֹוֵאֽ

ָרֵאל. ַעּמֹו ִיׂש טֹוִבים ל
יֹום  ל  כ ּוב ַהּיֹום  ִני  יֵלֽ ּצִ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה  ָפֶנֽיָך  ִמּל ָרצֹון  ִהי  י
ַגע ָרע,  ֽ ֵכן ָרע, ּוִמּפֶ ָ ִנים, ֵמָאָדם ָרע, ּוֵמָחֵבר ָרע, ּוִמׁשּ ֵמַעֵּזי ָפִנים ּוֵמַעּזּות ּפָ
ִרית ּוֵבין  הּוא ֶבן ּב ין ׁשֶ ה ּבֵ ין ָקׁשֶ ַעל ּדִ ֽ ה, ּוִמּבַ ין ָקׁשֶ ִחית, ִמּדִ ׁש ָטן ַהּמַ ָ ּוִמׂשּ

ִרית. ֵאינֹו ֶבן ּב ׁשֶ

ברכות טז:
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פרשת העקדה

ׁשּוָעה  ת י ֻקּדַ פ נּו ּבִ ֵדֽ ק ָפֶנֽיָך, ּופ רֹון טֹוב ל ִזכ נּו ּב ֵרֽ כ ינּו, ז ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ

On the basis of Jewish mystical tradition, some have the custom of saying 
daily the biblical passage recounting the Binding of Isaac, the supreme trial of faith

in which Abraham demonstrated his love of God above all other loves. 
Most omit the introductory and concluding prayers, ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ  ֱאלֵֹהֽ

and ל עֹוָלם ֵהא ָאָדם Others continue with . ִרּבֹונֹו ׁשֶ ם יָעֹו  on  page  .

מֹוִנים  ד ַהּקַ ַאֲהַבת  ינּו,  ֱאלֵֹהֽ יהוה  נּו  ָלֽ ר  כ ּוז ֶדם,  ק ֵמי  ׁש ֵמי   ִמׁשּ ַרֲחִמים  ו
בּוָעה   ֶאת ַהׁשּ ֶסד ו ֶאת ַהֶחֽ ִרית ו יָך, ֶאת ַהּב ָרֵאל ֲעָבֶדֽ ִיׂש ָחק ו ָרָהם ִיצ ַאב
ָחק  ָעַקד ֶאת ִיצ ֶאת ָהֲעֵקָדה ׁשֶ ַהר ַהּמֹוִרָּיה, ו ינּו ּב ָרָהם ָאִבֽ ַאב  ָּת ע ֽ ּבַ ׁש ּנִ ׁשֶ

ָך: תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ , ּכַ ח ֽ ּבֵ ז י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ּב

ָרָהם,  ֶאת־ַאב ה  ִנּסָ ָהֱאלִֹהים  ו ה,  ּלֶ ָהֵאֽ ָבִרים  ַהּד ַאַחר  ִהי  ַוי
ָך  נ ִֽני׃ ַוּֽיֹאֶמר ַקח־ָנא ֶאת־ּבִ ָרָהם, ַוּֽיֹאֶמר ִהּנֵ ַוּֽיֹאֶמר ֵאָליו ַאב
ֶרץ  ֶאל־ֶאֽ ָך  ־ל ֶלך ו ָחק,  ֶאת־ִיצ  , ּתָ ב ר־ָאַהֽ ֲאׁשֶ ָך  ִחיד ֶאת־י
אַֹמר  ר  ֲאׁשֶ ֶהָהִרים  ַאַחד  ַעל  עָֹלה  ל ם  ׁשָ ַהֲעֵלֽהּו  ו ַהּמִֹרָּיה, 
ח ֶאת־ ֶֹקר, ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת־ֲחמֹרֹו, ַוִּיּקַ ּבֽ ָרָהם ּבַ ם ַאב ּכֵ ֵאֶלֽיָך׃ ַוַּיׁש
 ם ַוֵּיֶֽלך ק ע ֲעֵצי עָֹלה, ַוּי ַבּקַ נֹו, ַוי ָחק ּב ֵאת ִיצ ָעָריו ִאּתֹו ו ֵני נ ׁש
א  ָ ַוִּיׂשּ י  ִליׁשִ  ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ ָהֱאלִֹהים׃  ר־ָאַמר־לֹו  ֲאׁשֶ קֹום  ֶאל־ַהּמָ
ָרָהם  קֹום ֵמָרחֹק׃ ַוּֽיֹאֶמר ַאב א ֶאת־ַהּמָ ָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוַּיר ַאב
ָכה ַעד־ ַֽער ֵנל ַהּנַ בּו־ָלֶכם ּפֹה ִעם־ַהֲחמֹור, ַוֲאִני ו ָעָריו, ׁש ־נֶא
ָרָהם ֶאת־ֲעֵצי ָהעָֹלה  ח ַאב ּוָבה ֲאֵליֶכם׃ ַוִּיּקַ ָנׁשֽ ֲחֶוה ו ּתַ ִנׁש ּכֹה, ו
ֲאֶכֶֽלת,  ֶאת־ַהּמַ ו ֶאת־ָהֵאׁש  ָידֹו  ּב ח  ַוִּיּקַ נֹו,  ּב ָחק  ַעל־ִיצ ם  ַוָּיֽׂשֶ
ָרָהם ָאִביו, ַוּֽיֹאֶמר  ָחק ֶאל־ַאב ו׃ ַוּֽיֹאֶמר ִיצ ּדָ ֵניֶהם ַיח כּו ׁש ַוֵּיל
ַאֵּיה  ו ָהֵעִצים,  ו ָהֵאׁש  ה  ִהּנֵ ַוּֽיֹאֶמר,  ִני,  ב י  ּֽנִ ִהּנֶ ַוּֽיֹאֶמר  ָאִבי, 
עָֹלה,  ה ל ֶ ֶאה־ּלֹו ַהׂשּ ָרָהם, ֱאלִֹהים ִיר עָֹלה׃ ַוּֽיֹאֶמר ַאב ה ל ֶ ַהׂשּ
ָאַמר־לֹו  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ֶאל־ַהּמָ ַוָּיֽבֹאּו  ו׃  ּדָ ַיח ֵניֶהם  ׁש כּו  ַוֵּיל ִני,  ּב
ח ַוַּיֲערֹך ֶאת־ָהֵעִצים,  ֽ ּבֵ ז ָרָהם ֶאת־ַהּמִ ם ַאב ָהֱאלִֹהים, ַוִּיֶֽבן ׁשָ

בראשית כב
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ַעל ָלֵעִצים׃  ֽ ח ִמּמַ ֽ ּבֵ ז ם אֹתֹו ַע־ַהּמִ נֹו, ַוָּיֽׂשֶ ָחק ּב ַוַּיֲעקֹד ֶאת־ִיצ
חֹט ֶאת־ ֲאֶכֶֽלת, ִלׁש ח ֶאת־ַהּמַ ָרָהם ֶאת־ָידֹו, ַוִּיּקַ ַלח ַאב ַוִּיׁש
ָרָהם  ַאב ַוּֽיֹאֶמר  ִים,  ַמֽ ָ ִמן־ַהׁשּ יהוה   ַאך ַמל ֵאָליו  ָרא  ַוִּיק נֹו׃  ּב
ַֽער,  ֶאל־ַהּנַ ָך  ָיד ַלח  ׁש ַאל־ּתִ ַוּֽיֹאֶמר  ִֽני׃  ִהּנֵ ַוּֽיֹאֶמר  ָרָהם,  ַאב
ה,  ּתָ ֵרא ֱאִֹהים ַאֽ י־י י ּכִ ּתִ ע ה ָיַדֽ י ַעּתָ ֽאּוָמה, ּכִ ַעׂש לֹו מ ֽ ַאל־ּתַ ו
ָרָהם ֶאת־ א ַאב ָ י׃ ַוִּיׂשּ ּנִ ֽ ָך ִמּמֶ ִחיד ָך ֶאת־י נ ּתָ ֶאת־ּבִ כ ֽ לֹא ָחׂשַ ו
 ַוֵּיֶֽלך ָניו,  ַקר ּב  ַבך ּס ּבַ ֶנֱאַחז  ַאַחר  ִיל,  ה־ַאֽ ִהּנֵ ו א  ַוַּיר ֵעיָניו, 
ָרא  ַוִּיק נֹו׃  ּב ַחת  ֽ ּתַ עָֹלה  ל ַוַּיֲעֵֽהּו  ִיל,  ֶאת־ָהַאֽ ח  ַוִּיּקַ ָרָהם  ַאב
ַהּיֹום  ֵיָאֵמר  ר  ֲאׁשֶ ֶאה,  ִיר יהוה  ַההּוא  קֹום  ם־ַהּמָ ׁשֵ ָרָהם  ַאב
ִנית  ׁשֵ ָרָהם  ֶאל־ַאב יהוה   ַאך ַמל ָרא  ַוִּיק ֵיָרֶאה׃  יהוה  ַהר  ּב
ר  ֲאׁשֶ ַיַֽען  י  ּכִ ֻאם־יהוה,  נ י  ּתִ ע ֽ ּבַ ִנׁש י  ּבִ ַוּֽיֹאֶמר,  ִים׃  ָמֽ ָ ִמן־ַהׁשּ
ָך׃  ִחיֶדֽ ֶאת־י ָך  נ ֶאת־ּבִ ּתָ  כ ֽ ָחׂשַ לֹא  ו ַהֶּזה,  ָבר  ֶאת־ַהּדָ יָת  ֽ ָעׂשִ
ִים,  ַמֽ ָ י ַהׁשּ ֵבֵ כֹוכ ֲעָך ּכ ה ֶאת־ַזר ּבֶ ה ַאר ּבָ ַהר ָך, ו ֲאָבֶרכ י־ָבֵרך ּכִ
ָביו׃  אֹי ַער  ֽ ׁשַ ֵאת  ֲעָך  ַזר ִיַרׁש  ו ַהָּים,  ַפת  ־ׂשַע ר  ֲאׁשֶ ַכחֹול  ו
קִֹלי׃  ּתָ ּב ע ַמֽ ר ׁשָ ֶרץ, ֵעֶֽקב ֲאׁשֶ ֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֽ ַזר ֲרכּו ב ּבָ ִהת ו
ַבע,  ֽ ֵאר ׁשָ ו ֶאל־ּב ּדָ כּו ַיח מּו ַוֵּיל ָעָריו, ַוָּיֻקֽ ־נָרָהם ֶא ב ַאב ַוָּיֽׁש

ַבע׃ ֽ ֵאר ׁשָ ב ָרָהם ּבִ ב ַאב ַוֵּיֽׁשֶ

ָך  צֹונ ינּו ֶאת ַרֲחָמיו ַלֲעׂשֹות ר ָרָהם ָאִבֽ ַבׁש ַאב ּכָ מֹו ׁשֶ ל עֹוָלם, ּכ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
Most omit:

ַעל  יָך  ַרֲחֶמֽ ֹּלּו  ִיּגֽ ו ינּו  ֵמָעֵלֽ ָך  ַעס ּכַ ֶאת  יָך  ַרֲחֶמֽ ׁשּו  ּב ִיכ ן  ּכֵ ֵלם,  ׁשָ ֵלָבב  ּב
ָהַרֲחִמים,  ת  ִמּדַ ּוב ֶסד  ַהֶחֽ ת  ִמּדַ ּב ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  נּו  ֽ ִעּמָ ַנֵהג  ִתת ו יָך.  ִמּדֹוֶתֽ
ַקֶּים  ָך. ו ֲחָלֶתֽ ָך ּוִמּנַ צ ָך ּוֵמַאר ָך ּוֵמִעיר ָך ֵמַעּמ דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפ ָך ַהּגָ טּוב ּוב
ָך,  ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ָך ַעל י תֹוָרֶתֽ נּו ב ֽ ּתָ ַטח ִהב ָבר ׁשֶ ינּו ֶאת ַהּדָ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ָלֽ
ִריִתי  ַאף ֶאת־ּב ָחק, ו ִריִתי ִיצ ַאף ֶאת־ּב ִריִתי ַיֲעקֹוב ו י ֶאת־ּב ּתִ ָזַכר ָאמּור: ו ּכָ

ּכֹר׃ ֶרץ ֶאז ָהָאֽ ּכֹר, ו ָרָהם ֶאז ַאב
ויקרא כו
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קבלת עול מלכות שמים

ָגלּוי  ֶתר ּוב ֵסֽ ְִים ּב ַמֽ ֵרא ׁשָ ֵהא ָאָדם י ם י עֹול ָ ל
ָבבֹו ל דֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת, ו

יֹאַמר ם ו ּכֵ ַיׁש ו
ל ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון ּכ

ָפֶנֽיָך ֲחנּוֵנֽינּו ל יִלים ּתַ נּו ַמּפִ ינּו ֲאַנֽח קֹוֵתֽ לֹא ַעל־ִצד
ים׃ יָך ָהַרּבִ י ַעל־ַרֲחֶמֽ ּכִ

ינּו קֹוֵתֽ ד נּו, ַמה ּצִ ֽ ּדֵ נּו, ֶמה ַחֵּיֽינּו, ֶמה ַחס ָמה ָאֽ
נּו בּוָרֵתֽ נּו, ַמה ּג נּו, ַמה ּכֵֹחֽ ׁשּוָעֵתֽ ַמה ּי

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמה ּנֹאַמר ל
ָפֶנֽיָך ִין ל ַאֽ ּבֹוִרים ּכ ל ַהּגִ ֲהלֹא כ

לֹא ָהיּו ם ּכ ֵ י ַהׁשּ ׁשֵ ַאנ ו
ל ּכֵ ִלי ַהׂש ב בֹוִנים ּכִ ע, ּונ ִלי ַמּדָ ב ַוֲחָכִמים ּכִ

ָפֶנֽיָך ֶבל ל ֹהּו, ִויֵמי ַחֵּייֶהם ֶהֽ יֶהם ּתֽ י רֹב ַמֲעׂשֵ ּכִ
ִין ֵהָמה ָאֽ ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן־ַהּב

ֶבל׃ י ַהּכֹל ָהֽ ּכִ
ָך ִריֶתֽ ֵני ב ָך ּב נּו ַעּמ ֲאָבל ֲאַנֽח

ַהר ַהּמֹוִרָּיה ּתָ ּלֹו ּב ע ֽ ּבַ ׁש ּנִ ָך ׁשֶ ָרָהם אַֹהב ֵני ַאב ּב
ח ֽ ּבֵ ז י ַהּמִ ּבֵ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ִחידֹו ׁשֶ ָחק י ַרע ִיצ ז

ָך כֹוֶרֽ ָך ב נ ֲעַדת ַיֲעקֹב ּבִ
ּתָ ּבֹו ח ַמֽ ָ ׂשּ ָך ׁשֶ ָחת מ ִ ּתָ אֹותֹו, ּוִמׂשּ ב ָאַהֽ ָך ׁשֶ ַאֲהָבת ּמֵ ׁשֶ

רּון.  ָרֵאל ִויׁשֻ מֹו ִיׂש אָת ֶאת ׁש ָקָרֽ

תנא דבי 
אליהו, 

פרק כא 

דניאל ט

קהלת ג
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נּו ַחָּיִבים ֲאַנֽח ִפיָכך ל
ָך ָפֶאר ֲחָך ּול ּבֵ ׁשַ ָך ּול הֹודֹות ל ל

ָך. ֶמֽ הֹוָדָיה ִלׁש ַבח ו ֽ ָלֵתת ׁשֶ ׁש ו ַקּדֵ ּו ָבֵרך ּול
נּו ק ינּו, ַמה ּטֹוב ֶחל ֵרֽ ַאׁש

נּו. ֵתֽ ָ ֻרׁשּ נּו, ּוַמה ָּיָפה י ִעים ּגֹוָרֵלֽ ּוַמה ּנָ
ֶרב ָוֽבֶֹקר יִמים ּוַמֲעִריִבים ֶעֽ ּכִ נּו ַמׁש ֲאַנֽח ינּו, ׁשֶ ֵרֽ ַאׁש

ל יֹום כ ִים ּב ֲעַמֽ ִרים ּפַ אֹומ ו

ינּו, יהוה ֶאָחד׃ ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע ִיׂש ׁש 
עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו ל בֹוד ַמל ם ּכ רּוך ׁשֵ ּבָ Quietly

ָבִרים  ַהּד ָהיּו  ו ׃  אֶֹדֽ ל־מ כ ּוב  , ׁש ל־ַנפ כ ּוב  , ָבב ל־ל כ ּב  ,י ֱאלֶֹהֽ יהוה  ֵאת  ּתָ  ָאַהב ו

Some congregations say the entire first paragraph of the שמע (below) at this point. 
If there is a concern that the שמע will not be recited within the prescribed 

time, then all three paragraphs should be said. See  law  . 

  ּת ב ׁשִ ּב ם,  ּבָ ּתָ  ר ִדּבַ ו  ,ָבֶנֽי ל ם  ּתָ נ ּנַ ׁשִ ו ׃  ָבֶבֽ ־לַע ַהּיֹום,    ַצּו מ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ה,  ּלֶ ָהֵאֽ
טָֹטפֹת  ָהיּו ל ו  אֹות ַעל־ָיֶדֽ ם ל ּתָ ר ׁשַ ׃ ּוק קּוֶמֽ ּוב  ּב כ ׁש ּוב , ֶרך ֽ  ַבּדֶ ּת ֶלכ ּוב , ֵביֶתֽ ּב

י׃  ָעֶרֽ ּוִבׁש  יֶתֽ ֻזזֹות ּבֵ ם ַעל־מ ּתָ ַתב ׃ ּוכין ֵעיֶנֽי ּבֵ

ָרא ָהעֹוָלם ּלֹא ִנב ה הּוא ַעד ׁשֶ ַאּתָ
ָרא ָהעֹוָלם. ב ּנִ ֶ ה הּוא ִמׁשּ ַאּתָ

עֹוָלם ַהֶּזה ה הּוא ּבָ ַאּתָ
א. ה הּוא ָלעֹוָלם ַהּבָ ַאּתָ ו

ָך ֶמֽ י ׁש יׁשֵ ּדִ ָך ַעל ַמק מ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ
ָך עֹוָלֶמֽ ָך ּב מ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ ו

ֵנֽנּו. ַקר יּה ֽ ּבִ ַתג רּום ו ָך ּתָ ּוִביׁשּוָעת
ים. ַרּבִ מֹו ּבָ ׁש ֶאת ׁש ַקּדֵ ה יהוה,  ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ



דברים ו
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ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ
ֶרץ  ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ

יֹוִנים. ִים ָהֶעל ַמֽ ָ ֵמי ַהׁשּ ּוִבׁש
ה הּוא ִראׁשֹון  ֱאֶמת, ַאּתָ

ה הּוא ַאֲחרֹון ַאּתָ ו
יָך ֵאין ֱאלִֹהים. ָעֶדֽ ל ּוִמּבַ

ֶרץ. פֹות ָהָאֽ נ ע ּכַ ּבַ ץ קֶֹוֽיָך ֵמַאר ַקּבֵ
ֵאי עֹוָלם ל ּבָ עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ

ֶרץ. כֹות ָהָאֽ ל כֹל ַממ ָך ל ַבּד ה הּוא ָהֱאלִֹהים ל י ַאּתָ ּכִ

ֶרץ  ֶאת ָהָאֽ ִים ו ַמֽ ָ יָת ֶאת ַהׁשּ ֽ ה ָעׂשִ ַאּתָ
ם  ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ֶאת ּכ ֶאת ַהָּים ו

ּתֹוִנים ח יֹוִנים אֹו ַבּתַ ֶעל יָך ּבָ י ָיֶדֽ ל ַמֲעׂשֵ כ ּוִמי ּב
ה. ֲעׂשֶ ָך ַמה ּתַ ּיֹאַמר ל ׁשֶ

ִים ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ ינּו ׁשֶ ָאִבֽ
ֶסד נּו ֶחֽ ֽ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ

ינּו ָרא ָעֵלֽ ק ּנִ דֹול ׁשֶ ָך ַהּגָ מ ֲעבּור ׁשִ ּבַ
ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַקֶּים ָלֽ ו

תּוב: ּכָ ֶ ַמה ׁשּ
ֶכם,  ֶאת ִצי  ַקּב ּוָבֵעת  ֶכם,  ֶאת ָאִביא  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ
ֶרץ,  ָהָאֽ י  ַעּמֵ כֹל  ּב ה  ִהּלָ ִלת ו ם  ׁשֵ ל ֶכם  ֶאת ן  י־ֶאּתֵ ּכִ

ֵעיֵניֶכם, ָאַמר יהוה׃ בּוֵתיֶכם ל ׁשּוִבי ֶאת־ׁש ּב

צפניה ג
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  סדר הקרבנות

ָצה,  ח ר ת ל ֽחֹׁשֶ ַכּנֹו נ ת ו ֽחֹׁשֶ ּיֹור נ יָת ּכִ ֽ ָעׂשִ אמֹר׃ ו ה ּלֵ ר יהוה ֶאל־מֹׁשֶ ַדּבֵ ַוי
פרשת הכיור

 held that, in the absence of the Temple, studying the laws of sacrifices is the equivalent חז״ל
of offering them. Hence the following texts. There are different customs as to how many 

passages are to be said, and one should follow the custom of one’s congregation. The 
minimum requirement is to say the verses relating to the קרבן תמיד on the next page. 

ָרֲחצּו ַאֲהרֹן  ִים׃ ו ה ָמֽ ּמָ ֽ ָנַתּתָ ׁשָ ו , ח ֽ ּבֵ ז ין־ֽאֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהּמִ ָנַתּתָ אֹתֹו ּבֵ ו
ִים,  ֲחצּו־ַמֽ בָֹאם ֶאל־ֽאֶֹהל מֹוֵעד ִיר ֵליֶהם׃ ּב ֶאת־ַרג ֵדיֶהם ו ּנּו ֶאת־י ֽ ּוָבָניו ִמּמֶ
ָרֲחצּו  ה ַליהוה׃ ו ֶ ִטיר ִאׁשּ ַהק ֵרת, ל ׁשָ ל ח ֽ ּבֵ ז ם ֶאל־ַהּמִ ּתָ ִגׁש תּו, אֹו ב לֹא ָיֻמֽ ו

דֹרָֹתם׃ עֹו ל ַזר ק־עֹוָלם, לֹו ּול ָתה ָלֶהם ח ָהי תּו, ו לֹא ָיֻמֽ ֵליֶהם ו ַרג ֵדיֶהם ו י

ָניו ֵלאמֹר, זֹאת ּתֹוַרת  ֶאת־ּבָ אמֹר׃ ַצו ֶאת־ַאֲהרֹן ו ה ּלֵ ר יהוה ֶאל־מֹׁשֶ ַדּבֵ ַוי
פרשת תרומת הדשן

ֵאׁש  ֶֹקר, ו ָלה ַעד־ַהּבֽ י ֽ ל־ַהּלַ ּכ ח ֽ ּבֵ ז ָדה ַעל־ַהּמִ ָהעָֹלה, ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוק
רֹו,  ׂשָ ַעל־ּב ׁש  ּבַ ִיל ֵסי־ַבד  נ ּוִמכ ַבד,  ִמּדֹו  ַהּכֵֹהן  ָלַבׁש  ו ּבֹו׃  ּוַקד  ּתֽ  ח ֽ ּבֵ ז ַהּמִ
ֶצל  מֹו ֵאֽ ׂשָ ו , ח ֽ ּבֵ ז ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת־ָהעָֹה, ַעל־ַהּמִ ן ֲאׁשֶ ׁשֶ ֽ ֵהִרים ֶאת־ַהּדֶ ו
ן ֶאל־ ׁשֶ ֽ הֹוִציא ֶאת־ַהּדֶ ָגִדים ֲאֵחִרים, ו ָלַבׁש ּב ָגָדיו, ו ט ֶאת־ּב ׃ ּוָפׁשַ ח ֽ ּבֵ ז ַהּמִ
ה,  ּבֶ ּתּוַקד־ּבֹו, לֹא ִתכ ח ֽ ּבֵ ז ָהֵאׁש ַעל־ַהּמִ ֲחֶנה, ֶאל־ָמקֹום ָטהֹור׃ ו ִמחּוץ ַלּמַ
ִטיר ָעֶלֽיָה  ִהק ֽיָה ָהעָֹלה, וֶָע ָעַרך ֶֹקר, ו ּבֽ ֶֹקר ּבַ ּבֽ ּוִבֵער ָעֶלֽיָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ

ה׃ ּבֶ לֹא ִתכ , ח ֽ ּבֵ ז ִמיד ּתּוַקד ַעל־ַהּמִ ָלִמים׃ ֵאׁש, ּתָ  ֵבי ַהׁשּ ֶחל

ינּו  ל ַחּטֹאֵתֽ נּו ַעל ּכ חֹל ָלֽ ִתמ ינּו, ו ַרֵחם ָעֵלֽ ּת ינּו, ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
ינּו,  ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ׁש ּבִ ּדָ ק ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִתב ינּו, ו ֵעֽ ׁשָ ל ּפ נּו ַעל ּכ ַלח ָלֽ ִתס ינּו ו ל ֲעוֹנֹוֵתֽ ּכ נּו ַע ר ָלֽ ַכּפֵ ּות
ָך  ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ָך ַעל י תֹוָרֶתֽ ינּו ּב ּתָ ָעֵלֽ ב ַתֽ ּכָ מֹו ׁשֶ נּו, ּכ ֲעֵדֽ ר ּבַ ַכּפֵ ּי ִמיד ׁשֶ ן ַהּתָ ּבַ ר ָפֶנֽיָך ק ִריב ל ַנק ו

ָאמּור ָך, ּכָ בֹוֶדֽ י כ ִמּפִ

שמות ל 

ויקרא ו
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ּתָ  ָאַמר ו ָרֵאל  ִיׂש ֵני  ֶאת־ּב ַצו  אמֹר׃  ּלֵ ה  ֶאל־מֹׁשֶ יהוה  ר  ַדּבֵ ַוי 
 פרשת קרבן התמיד

ִריב  ַהק  רּו מ ׁש יח ִניחִֹחי, ּתִ י, ֵרֽ ַ ִאׁשּ ִמי ל חַ ִני ּבָ ר ֲאֵלֶהם, ֶאת־ק
ַליהוה,  יבּו  ִרֽ ק ּתַ ר  ֲאׁשֶ ה  ֶ ָהִאׁשּ ֶזה  ָלֶהם,  ּתָ  ָאַמר ו מֹוֲעדֹו׃  ּב ִלי 
ֶבׂש  ֽ ַנִֽים ַלּיֹום, עָֹלה ָתִמיד׃ ֶאת־ַהּכֶ ִמיִמם ׁש ָנה ת ֵני־ׁשָ ים ּב ָבׂשִ ּכ
ִים׃  ֽ ּבָ ין ָהַער ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ֽ ֵאת ַהּכֶ ֶֹקר, ו ה ַבּבֽ ֲעׂשֶ ֶאָחד ּתַ
ִביִעת  ִתית ר ֶמן ּכָ ֽ ׁשֶ לּוָלה ּב ָחה, ּב ִמנ ת לֶֹיִרית ָהֵאיָפה ֽס ַוֲעׂשִ
ה ַליהוה׃  ֶ יח ִניֽחֹח ִאׁשּ ֵרֽ ַהר ִסיַני, ל ָיה ּב ִמיד, ָהֲעׂשֻ ַהִהין׃ עַֹלת ּתָ
ָכר  ׁשֵ  ֶנֶֽסך  ך ַהּסֵ ֶֹדׁש  ּקֽ ּבַ ָהֶאָחד,  ֶבׂש  ֽ ַּכֶ ַהִהין  ִביִעת  ר ּכֹו  ִנס ו
ֶֹקר  ַחת ַהּבֽ ִמנ ִים, ּכ ֽ ּבָ ין ָהַער ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ֽ ֵאת ַהּכֶ ַליהוה׃ ו

יח ִניֽחֹח ַליהוה׃ ה ֵרֽ ֵ ה, ִאׁשּ ֲעׂשֶ ּכֹו ּתַ ִנס ּוכ

ֵני ַאֲהרֹן  קּו ּב ָזר ֵני יהוה, ו ָצֽפָֹנה ִלפ ח ֽ ּבֵ ז ֶרך ַהּמִ ַחט אֹתֹו ַעל י ׁשָ ו
, ָסִביב׃  ח ֽ ּבֵ ז מֹו ַעל־ַהּמִ ַהּכֲֹהִנים ֶאת־ּדָ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
ָפֶנֽיָך ה ל ֻרּצָ ֶלת ּומ ֽ ֻקּבֶ ֵהא ֲאִמיָרה זֹו ֲחׁשּוָבה ּומ ּת ׁשֶ

ָכתֹו. ִהל קֹומֹו ּוכ מֹוֲעדֹו ּוִבמ ִמיד ּב ן ַהּתָ ּבַ ר נּו ק ב ַרֽ ִאּלּו ִהק ּכ

ית  ּבֵ ׁשֶ ַמן  ז ּבִ ים  ּמִ ַהּסַ ֽטֶֹרת  ק ֶאת  ָפֶנֽיָך  ל ינּו  ֲאבֹוֵתֽ ירּו  ִטֽ ִהק ׁשֶ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  הּוא  ה  ַאּתָ
ָך:  תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ָך, ּכַ ִביֶאֽ ה נ ֵדי מֹׁשֶ יָת אֹוָתם ַעל י ֽ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ׁש ָהָיה ַקָּים, ּכַ ּדָ ק ַהּמִ

ה,  בָֹנה ַזּכָ ים ּול ָנה, ַסּמִ ּב ֶחל ֶלת ו ֵחֽ ים ָנָטף ּוׁש ָך ַסּמִ ה, ַקח־ל ַוּֽיֹאֶמר יהוה ֶאל־מֹׁשֶ
פרשת הקטורת

ח, ָטהֹור ֽקֶֹדׁש׃  ֻמּלָ מ , ח ה רֹוק ֽטֶֹרת, ֽרַֹקח ַמֲעׂשֵ יָת אָֹתּה ק ֽ ָעׂשִ ֶיה׃ ו ַבד ִיה ד ּב ּבַ
ָך  ֵעד ל ר ִאּוָ ֽאֶֹהל מֹוֵעד ֲאׁשֶ ֵני ָהֵעֻדת ּב ה ִלפ ּנָ ֽ ה ִמּמֶ ָנַתּתָ ה ָהֵדק, ו ּנָ ֽ ּתָ ִמּמֶ ַחק ׁשָ ו

ֶיה ָלֶכם׃ ה ים ּתִ ָדׁשִ ה, ֽקֶֹדׁש ק ּמָ ֽ ׁשָ

במדבר כח

ויקרא א

שמות ל
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ֶנֱאַמר ו
ה׃  ּנָ ִטיֶרֽ רֹת ַיק ֵהיִטיבֹו ֶאת־ַהּנֵ ֶֹקר ּב ּבֽ ֶֹקר ּבַ ּבֽ ים, ּבַ ֽטֶֹרת ַסּמִ ִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ק ִהק ו
יהוה  ֵני  ִלפ ִמיד  ּתָ ֽטֶֹרת  ק ה,  ּנָ ִטיֶרֽ ַיק ִים  ֽ ּבַ ָהַער ין  ּבֵ רֹת  ֶאת־ַהּנֵ ַאֲהרֹן  ַהֲעלֹת  ּוב

דֹרֵֹתיֶכם׃ ל

ֹׁש  מֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה. ׁש ים ּוׁש ִ ׁשּ ׁשִ לֹׁש ֵמאֹות ו יַצד, ׁש ֽטֶֹרת ּכֵ ּטּום ַהּק ָנן: ּפִ נּו ַרּבָ ּתָ
ָרס  ּופ ֲחִרית  ׁשַ ּב ָרס  ּפ יֹום,  ל  כ ל ָמֶנה  ה,  ַהַחּמָ מֹות  י ַין  ִמנ ּכ ה  ָ ַוֲחִמׁשּ ים  ִ ׁשּ ׁשִ ו ֵמאֹות 
יֹום  ּב ָניו  פ ח לֹא  מ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן  ִניס  ַמכ ֶהם  ּמֵ ׁשֶ ֵתִרים  י ָמִנים  ה  לֹׁשָ ּוׁש ִים,  ֽ ּבָ ָהַער ין  ּבֵ
ֵהא  ּת ֵדי ׁשֶ ׁשֹוֲחָקן ָיֶפה ָיֶפה, ּכ ּפּוִרים ו ֶרב יֹום ַהּכִ ֶעֽ ת ּב ׁשֶ ֽ ּתֶ ַמכ ּפּוִרים, ּוַמֲחִזיָרן ל ַהּכִ
ָנה,  ּב ַהֶחל ו ֶֹרן,  ּפֽ ַהּצִ ו ִרי,  ַהּצ ֵהן:  ֵאּלּו  ו ָבּה,  ָהיּו  ִנים  ַסּמָ ר  ָעׂשָ ַאַחד  ו ה.  ּקָ ַהּדַ ִמן  ה  ַדּקָ
ַקל  ִמׁש ּכֹם  ַכר ו  , ּד ֵנר ֶֹלת  ּבֽ ׁשִ ִציָעה,  ּוק מֹר,  ָמֶנה,  ִעים  ב ׁשִ ִעים  ב ׁשִ ַקל  ִמׁש בֹוָנה  ַהּל ו
ָעה,  ׁש ּתִ מֹון  ִקּנָ ה,  לֹׁשָ ׁש ִקּלּוָפה  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁש  ט ַהּקֹׁש ָמֶנה,  ר  ָעׂשָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ר  ָעׂשָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ
ִאם לֹא ָמָצא  ָלָתא, ו ין ּת ַקּבִ ָלת ו ִאין ּת ִריִסין ס ין, ֵיין ַקפ ָעה ַקּבִ ׁש יָנה ּתִ ׁשִ ר ּבִֹרית ּכַ
הּוא.  ׁשֶ ל  ּכ ן  ָעׁשָ ַמֲעֶלה  ֽרַֹבע,  דֹוִמית  ס ַלח  ֶמֽ יק.  ַעּתִ ָין  ר ִחּוַ ֲחַמר  ֵמִביא  ִריִסין,  ַקפ ֵיין 
ִאם  ָסָלּה, ו ַבׁש ּפ ּה ּד ִאם ָנַתן ּבָ הּוא, ו ל ׁשֶ ן ּכ ּדֵ ת ַהַּיר ּפַ ִלי אֹוֵמר: ַאף ּכִ ב י ָנָתן ַהּבַ ַרּבִ

ֶנֽיָה, ַחָּיב ִמיָתה. ל ַסּמָ ר ֶאָחד ִמּכ ִחּסַ

ּבִֹרית  ָטף.  ַהּק ֵמֲעֵצי  ַהּנֹוֵטף  ָרף  ׂש א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ִרי  ַהּצ אֹוֵמר:  ִליֵאל  מ ּגַ ן  ּבֶ עֹון  מ ׁשִ ן  ַרּבָ
ֶאת  ּבֹו  ֹוִרין  ׁשּ ׁשֶ ִריִסין  ַקפ ֵיין  ָנָאה,  ֵהא  ּת ׁשֶ ֵדי  ּכ ֶֹרן  ּפֽ ַהּצִ ֶאת  ּה  ּבָ ִפין  ָ ׁשּ ׁשֶ יָנה  ׁשִ ר ּכַ
ִים  ַֽ ַרג ֵמי  ִניִסין  ַמכ ֵאין  ׁשֶ א  ֶאּלָ ָלּה,  ָיִפין  ִים  ַֽ ַרג ֵמי  ַוֲהלֹא  ַעָּזה,  ֵהא  ּת ׁשֶ ֵדי  ּכ ֶֹרן  ּפֽ ַהּצִ

בֹוד. ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפ ּדָ ק ּמִ ּבַ

ַהּקֹול  ֵני ׁשֶ הּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר, ָהֵדק ֵהיֵטב ֵהיֵטב ָהֵדק, ִמּפ ׁשֶ י ָנָתן אֹוֵמר: ּכ ָיא, ַרּבִ נ ּתַ
הּוָדה:  י י נּו. ָאַמר ַרּבִ ע ַמֽ יע ֹא ׁשָ ִבֽ ִלר ִליׁש ו ָרה, ִלׁש ׁשֵ ָמּה ַלֲחָצִאין ּכ ּט ִמים. ּפִ ׂשָ ָיֶפה ַלּב

ֶנֽיָה ַחָּיב ִמיָתה. ל ַסּמָ ר ֶאָחד ִמּכ ִאם ִחּסַ ָרה ַלֲחָצִאין, ו ׁשֵ ָתּה ּכ ִמּדָ ִאם ּכ ,ָ ֶזה ַהּכ

ִים  יַרֽ ל ׁשִ ָתה ָבָאה ׁשֶ ָנה ָהי ִעים ׁשָ ב ׁשִ ים אֹו ל ִ ׁשּ ׁשִ ָרא אֹוֵמר: ַאַחת ל ר ַקּפָ ָיא, ּבַ נ ּתַ
ַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול  ל ּד טֹוב ׁשֶ ּה קֹור ָרא: ִאּּו ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ר ַקּפָ ֵני ּבַ עֹוד ּתָ ַלֲחָצִאין. ו
אֹר  ל־ׂש י כ ָרה: ּכִ ַהּתֹוָרה ָאמ ֵני ׁשֶ ַבׁש, ִמּפ ּה ּד ִבין ּבָ ָער ָלָמה ֵאין מ ֵני ֵריָחּה, ו ַלֲעמֹד ִמּפ

ה ַליהוה׃ ֶ ּנּו ִאׁשּ ֽ ירּו ִמּמֶ ִטֽ ֹא־ַתק ַבׁש ל־ּד כ ו

ָלה׃ ב ָלֽנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסֽ ּגָ נּו, ִמׂש ֽ ָבאֹות ִעּמָ יהוה צ
The following three verses are each said three times:

׃ ך ח ּבָ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטֽ ָבאֹות, ַאׁש יהוה צ
נּו׃ ֵאֽ ר יֹום־ק ַיֲעֵנֽנּו ב ֶלך ֽ יָעה, ַהּמֶ ֽ יהוה הֹוׁשִ

כריתות ו.

ירושלמי 
יומא ד, 
הלכה ה

ויקרא ב

תהלים מו

תהלים פד

תהלים כ
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ָלה׃ ִני ֶסֽ ֵבֽ סֹוב ט ּת י ַפּלֵ ּנֵ ִני, ר ֵרֽ ּצ ר ּתִ ֶתר ִלי, ִמּצַ ה ֵסֽ ַאּתָ
ִם  ָלֽ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת י ָבה ַליהוה ִמנ ָער ו

מִֹנּיֹות׃ ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ּכִ

אּול:  א ׁשָ ַאּבָ א ד ּבָ ַאּלִ ָמָרא, ו ג ָמא ּדִ  ֲעָרָכה ִמׁשּ ֶדר ַהּמַ ר ֵסֽ ַסּדֵ ֵּיי ֲהָוה מ ַאּבַ
סדר המערכה

ל  ׁשֶ ִנָּיה  ׁש ּוַמֲעָרָכה  ֽטֶֹרת,  ק   ׁשֶ ִנָּיה  ׁש ַמֲעָרָכה  ל ֶמת  קֹוֶדֽ דֹוָלה  ג ַמֲעָרָכה 
ּון  ִדׁשּ ֵרי ֵעִצים קֹוֵדם ל ֵני ִגז ִסּדּור ׁש ֵרי ֵעִצים, ו ֵני ִגז ִסּדּור ׁש ֶמת ל ֽטֶֹרת קֹוֶדֽ ק
ִניִמי קֹוֵדם ַלֲהָטַבת ָחֵמׁש ֵנרֹות, ַוֲהָטַבת  ַהּפ ח ֽ ּבֵ ּון ִמז ִדׁשּ ִניִמי, ו ַהּפ ח ֽ ּבֵ ִמז
י ֵנרֹות,  ּתֵ ִמיד קֹוֵדם ַלֲהָטַבת ׁש ַדם ַהּתָ ִמיד, ו ַדם ַהּתָ ֶמת ל ָחֵמׁש ֵנרֹות קֹוֶדֽ
ֵאָבִרים  ו ֵאָבִרים,  ל ֶמת  קֹוֶדֽ ֽטֶֹרת  ּוק ֽטֶֹרת,  ִלק ֶמת  קֹוֶדֽ ֵנרֹות  י  ּתֵ ׁש ַוֲהָטַבת 
ּומּוָסִפין  מּוָסִפין,  ל ָסִכין  ּונ ָסִכין,  ִלנ ין  ַוֲחִבּתִ ין,  ַלֲחִבּתִ ָחה  ּוִמנ ָחה,  ִמנ 
יָה  ָעַרך ָעֶלֽ ֱאַמר: ו ּנֶ ִים. ׁשֶ ֽ ּבַ ין ָהַער ל ּבֵ ָתִמיד ׁשֶ  ִמין ָבִזיִכין, ּוָבִזיִכין קֹוד ל
ם. ָּ נֹות ּכֻ ּבָ ר ַהּק  ֵלם ּכ יָה ַהׁש ִֶֽמים׃ ָעָ  ֵבי ַהׁשּ יָה ֶחל ִֶֽטיר ָע ִהק ָהעָֹלה, ו

רּוָרה. יר צ ּתִ ָך, ּתַ ִמינ ת י ֻדּלַ ּג ֽכֹח א, ּב  ָאּנָ
נּו, נֹוָרא. נּו, ַטֲהֵרֽ ֵבֽ ּג ָך, ׂשַ ת ַעּמ ל ִרּנַ ַקּבֵ

ֵרם. מ ָבַבת ׁש ָך ּכ י ִיחּוד ׁשֵ ָנא ִגּבֹור, ּדֹור
ֵלם. מ ִמיד ּג ָך ּתָ ָקת ֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמם, ִצד ר ּבָ

ָך. ָך ַנֵה ֲעָדֶתֽ רֹב טּוב ֲחִסין ָקדֹוׁש, ּב
ָך. ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ֵרי ק ֵנה, זֹוכ ָך פ ַעּמ ֶאה, ל ָיִחיד ּגֵ

ֲעלּומֹות. ע ּתַ נּו, יֹוֵדֽ ַמע ַצֲעָקֵתֽ ל ּוׁש נּו ַקּבֵ ָעֵתֽ ו ׁשַ
עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו ל בֹוד ַמל ם ּכ רּוך ׁשֵ ּבָ

ּכֲֹהִנים  יֹות  ִלה ו מֹוֲעדֹו  ּב ִמיד  ַהּתָ ן  ּבַ ר ק ִריב  ַהק ל נּו  יָתֽ ִצּוִ ה  ַאּתָ ָהעֹוָלִמים,  ִרּבֹון 
Some omit:

ׁש  ּדָ ק ית ַהּמִ ינּו ָחַרב ּבֵ ֲעוֹנֹוֵתֽ ה ּבַ ַעּתָ ַמֲעָמָדם, ו ָרֵאל ּב ִיׂש דּוָכָנם ו ִוִּיים ּב ֲעבֹוָדָתם ּול ּבַ
ַמֲעָמדֹו,  ָרֵאל ּב לֹא ִיׂש דּוָכנֹו ו לֹא ֵלִוי ּב ֲעבֹוָדתֹו ו נּו לֹא כֵֹהן ּבַ ֵאין ָלֽ ִמיד ו ל ַהּתָ ּוֻבּטַ
ינּו ֵואלֵֹהי  ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל ינּו׃ ָלֵכן י ָפֵתֽ ָמה ָפִרים ׂש ּל ׁשַ ּונ : ּתָ ר ה ָאַמֽ ַאּתָ ו
ן  ּבַ ר נּו ק ב ַרֽ ִאּלּו ִהק ָפֶנֽיָך, ּכ ה ל ֻרּצֶ ל ּומ ֻקּבָ ינּו ָחׁשּוב ּומ תֹוֵתֽ פ יח ׂשִ ֽ ֵהא ׂשִ ּי ינּו, ׁשֶ ֲאבֹוֵתֽ

ָכתֹו. ִהל קֹומֹו ּוכ מֹוֲעדֹו ּוִבמ ִמיד ּב ַהּתָ

ָחה  רִֹנים ֽסֶֹלת ִמנ ֵני ֶעׂש ִמיִמם, ּוׁש ָנה ּת ֵני־ׁשָ ים ּב ָבׂשִ ֵני־כ ת ׁש ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ּוב 
בשבת:

ּה׃ ּכָ ִנס ִמיד ו ּתֹו, ַעל־עַֹלת ַהּתָ ּבַ ׁשַ ת ּב ּבַ ּכֹו׃ עַֹלת ׁשַ ִנס ֶמן, ו ֽ ֶ לּוָלה ַבׁשּ ּב

תהלים לב

מלאכי ג

יומא לג.

ויקרא ו

הושע יד

במדבר כח
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פֹון.  ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ים ׁש ָדׁשִ י ק ׁשֵ ד ָבִחים. ק ל ז קֹוָמן ׁשֶ ֵאיֶזֽהּו מ
דיני  זבחים

ָמן  ִקּבּול ּדָ פֹון, ו ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ּפּוִרים, ׁש ל יֹום ַהּכִ ִעיר ׁשֶ ׂשָ ר ו ּפָ
ַעל  ו ים,  ּדִ ַהּבַ ין  ּבֵ ַעל  ַהָּזָיה  ָטעּון  ָדָמן  ו פֹון,  ּצָ ּבַ ֵרת  ׁשָ ִלי  כ ּבִ
ָיֵרי  ֶבת. ׁש ֽ ַעּכָ ָנה ַאַחת ֵמֶהן מ ח ַהָּזָהב. ַמּתָ ּבַ ַעל ִמז ֽרֶֹכת, ו ַהּפָ
ִאם  ַהִחיצֹון,   ח ֽ ּבֵ ִמז ל  ׁשֶ ַמֲעָרִבי  סֹוד  י ַעל   ׁשֹוֵפך ָהָיה  ם  ַהּדָ

ב. לֹא ָנַתן לֹא ִעּכֵ
ִקּבּול  פֹון, ו ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ָרִפים, ׁש ׂש ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוׂש ׂש ִרים ַהּנִ ּפָ
 ַע ו ֽרֶֹכת  ַהּפָ ַעל  ַהָּזָיה  ָטעּון  ָדָמן  ו פֹון,  ּצָ ּבַ ֵרת  ׁשָ ִלי  כ ּבִ ָמן  ּדָ
ָהָיה  ם  ַהּדָ ָיֵרי  ׁש ֶבת.  ֽ ַעּכָ מ ֵמֶהן  ַאַחת  ָנה  ַמּתָ ַהָּזָהב.  ח  ּבַ ִמז
ח ַהִחיצֹון, ִאם לֹא ָנַתן לֹא  ֽ ּבֵ ל ִמז סֹוד ַמֲעָרִבי ׁשֶ ַעל י ׁשֹוֵפך

ן. ׁשֶ ֽ ֵבית ַהּדָ ָרִפין ּב ּלּו ִנׂש ּלּו ָוֵאֽ ב. ֵאֽ ִעּכֵ
ִעיֵרי  ׂש ּבּור:  ַהּצִ ַחּטֹאת  ֵהן  ּלּו  ֵאֽ ַהָּיִחיד.  ו ּבּור  ַהּצִ ַחּטֹאת 
ָמן  ִקּבּול ּדָ פֹון, ו ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ל מֹוֲעדֹות. ׁש ׁשֶ ים ו ָדׁשִ י ח ָראׁשֵ
ע  ּבַ ַאר ַעל  נֹות  ַמּתָ ע  ּבַ ַאר ָטעּון  ָדָמן  ו פֹון,  ּצָ ּבַ ֵרת  ׁשָ ִלי  כ ּבִ
ֶרן  ק ל לֹו  ּוָבא  ַלּסֹוֵבב,  ּוָפָנה  ֶבׁש,  ֽ ַבּכֶ ָעָלה  יַצד,  ּכֵ ָרנֹות.  ק
ַמֲעָרִבית,  פֹוִנית  צ פֹוִנית,  צ ָרִחית  ִמז ָרִחית,  ִמז רֹוִמית  ּד
רֹוִמי.  ּד סֹוד  י ַעל   ׁשֹוֵפך ָהָיה  ם  ַהּדָ ָיֵרי  ׁש רֹוִמית.  ּד ַמֲעָרִבית 
ַמֲאָכל,  ל  כ ּב ה,  ֻהּנָ כ ֵרי  ִזכ ל ָלִעים,  ַהּק ִמן  ִנים  ִלפ ֶנֱאָכִלין  ו

ָלה ַעד ֲחצֹות. י יֹום ָוַלֽ ל

ִלי  כ ָמּה ּבִ ִקּבּול ּדָ פֹון, ו ּצָ ִחיָטָתּה ּבַ ים. ׁש ָדׁשִ ָהעֹוָלה ֽקֶֹדׁש ק
עּוָנה  ע, ּוט ּבַ ֵהן ַאר נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ָדָמּה ָטעּון ׁש פֹון, ו ּצָ ֵרת ּבַ ׁשָ

ים. ִ ָכִליל ָלִאׁשּ ו , ּוח ִנּתֽ ט ו ׁשֵ ֶהפ

זבחים 
פרק ה
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ֵזלֹות,  ם ּג מֹות: ֲאׁשַ ּלּו ֵהן ֲאׁשָ מֹות. ֵאֽ ֵמי ִצּבּור ַוֲאׁשָ ל ֵחי ׁשַ ִזב
ם  ֲאׁשַ ָנִזיר,  ם  ֲאׁשַ ֲחרּוָפה,  ָחה  פ ׁשִ ם  ֲאׁשַ ִעילֹות,  מ ם  ֲאׁשַ
ֵרת  ִלי ׁשָ כ ָמן ּבִ ִקּבּול ּדָ פֹון, ו ּצָ ִחיָטָתן ּבַ לּוי. ׁש ם ּתָ צָֹרע, ָאׁשָ מ
ִנים  ֶנֱאָכִלין ִלפ ע. ו ּבַ ֵהן ַאר נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ָדָמן ָטעּון ׁש פֹון, ו ּצָ ּבַ
ַעד  ָלה  י ָוַלֽ יֹום  ל ַמֲאָכל,  ל  כ ּב ה,  ֻהּנָ כ ֵרי  ִזכ ל ָלִעים,  ַהּק ִמן 

ֲחצֹות.
ָמקֹום  ל  כ ּב ִחיָטָתן  ׁש ים.  ַקּלִ ים  ָדׁשִ ק ָנִזיר  ֵאיל  ו ַהּתֹוָדה 
ל  כ ֶנֱאָכִלין ּב ע, ו ּבַ ֵהן ַאר נֹות ׁשֶ י ַמּתָ ּתֵ ָדָמן ָטעּון ׁש ֲעָזָרה, ו ּבָ
ָלה ַעד ֲחצֹות. ַהּמּוָרם  י יֹום ָוַלֽ  ,ל ַמֲאָכל כ ל ָאָדם, ּב כ ָהִעיר, ל
יֶהם,  ׁשֵ ַהּמּוָרם ֶנֱאָכל ַלּכֲֹהִנים, ִלנ א ׁשֶ ּיֹוֵצא ָבֶהם, ֶאּלָ ֵמֶהם ּכַ

ֵדיֶהם. ַעב ֵניֶהם ּול ִלב ו
ָדָמן  ֲעָזָרה, ו ל ָמקֹום ּבָ כ ִחיָטָתן ּב ים. ׁש ים ַקּלִ ָדׁשִ ָלִמים ק ׁש
ל  כ ל ָהִעיר,  ל  כ ּב ֶנֱאָכִלין  ו ע,  ּבַ ַאר ֵהן  ׁשֶ נֹות  ַמּתָ י  ּתֵ ׁש ָטעּון 
ָלה ֶאָחד. ַהּמּוָרם ֵמֶהם  י ַלֽ ֵני ָיִמים ו ל ַמֲאָכל, ִלׁש כ ָאָדם, ּב
יֶהם,  ׁשֵ ִלנ ַּכֲֹהִנים,  ֶנֱאָכל  ַהּמּוָרם  ׁשֶ א  ֶאּלָ ָבֶהם,  ּיֹוֵצא  ּכַ

ֵדיֶהם. ֵניֶהם ּוְלַעב ִלב ו
ל  כ ּב ִחיָטָתן  ׁש ים.  ַקּלִ ים  ָדׁשִ ק ַֽסח  ַהּפֶ ו ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ ו כֹור  ַהּב
ֶנֶֽגד  ן ּכ ִּיּתֵ ָבד ׁשֶ ָנה ֶאָחת, ּוִבל ָדָמן ָטעּון ַמּתָ ֲעָזָרה, ו ָמקֹום ּבָ
ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ ו ַּכֲֹהִנים  ֶנֱאָכל  כֹור  ַהּב ַבֲאִכיָלָתן,  ה  ּנָ ׁשִ סֹוד.  ַהי
ָיִמים  ֵני  ִלׁש ַמֲאָכל,  ל  כ ּב ָהִעיר,  ל  כ ּב ֶנֱאָכִלין  ו ָאָדם,  ל  כ ל
ֵאינֹו ֶנֱאָכל  ָלה, ו י ֽ ַּא ַב ַָּֽסח ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶא ָלה ֶאָחד. ַהּפֶ י ַֽ ו
ֶנֱאָכל  ֵאינֹו  ו נּוָייו,  ִלמ א  ֶאּלָ ֶנֱאָכל  ֵאינֹו  ו ֲחצֹות,  ַעד  א  ֶאּלָ

א ָצִלי. ֶאּלָ
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ת ׁשֶ ֶרֽ ֵרה ִמּדֹות ַהּתֹוָרה ִנד לֹׁש ֶעׂש ׁש ָמֵעאל אֹוֵמר: ּבִ י ִיׁש ַרּבִ
ברייתא  דרבי ישמעאל

ל ָוֽחֶֹמר ִמּקַ
ָוה ֵזָרה ׁשָ ּוִמּג

תּוִבים ֵני כ  ַין ָאב ִמׁשּ נ תּוב ֶאָחד, ּוִמּבִ ַין ָאב ִמּכָ נ ִמּבִ
ָרט ָלל ּופ ִמּכ
ָלל  ָרט ּוכ ִמּפ

ָרט ֵעין ַהּפ א ּכ ה ָדן ֶאּלָ ָלל, ִאי ַאּתָ ָרט ּוכ ל ּופָ ּכ
ָלל ִלכ הּוא ָצִריך ָרט ׁשֶ ָרט, ּוִמּפ ִלפ הּוא ָצִריך ָלל ׁשֶ ִמּכ

ד ַלּמֵ ָלל ל ָיָצא ִמן ַהּכ ָלל, ו כ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ   ּדָ ּכ
ּלֹו ָיָצא ָלל ּכֻ ד ַעל ַהּכ ַלּמֵ א ל מֹו ָיָצא, ֶאּלָ ד ַעל ַעצ ַלּמֵ לֹא ל

ָינֹו ִענ הּוא כ עֹן ֽטַֹען ֶאָחד ׁשֶ ָיָצא ִלט ָלל, ו כ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ ל  ּדָ ּכ
ַהֲחִמיר לֹא ל ָהֵקל ו  ָיָצא

ָינֹו ִענ ּלֹא כ עֹן ֽטַֹען ַאֵחר ׁשֶ ָיָצא ִלט ָלל, ו כ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ ל  ּדָ ּכ
ַהֲחִמיר ָהֵקל ּול  ָיָצא

ָבר ֶהָחָדׁש ּדָ ָיָצא ִלּדֹון ּבַ ָלל, ו כ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ ל  ּדָ ּכ
ָללֹו  ַהֲחִזירֹו ִלכ  ה ָיכֹול ִאי ַאּתָ

ֵפרּוׁש ֹו ּבָ תּוב ִלכ ּנּו ַהּכָ ַּיֲחִזיֶרֽ ַעד ׁשֶ
ֵמד ִמּסֹופֹו ָָּדָבר ַה ָינֹו, ו ֵמד ֵמִענ ָבר ַהּלָ ּדָ

ים ֶזה ֶאת ֶזה  ִחיׁשִ כ תּוִבים ַהּמַ ֵני כ ֵכן  ׁש ו
יֵניֶהם. יע ּבֵ ִרֽ ַיכ י ו ִליׁשִ  תּוב ַהׁשּ ָּיבֹוא ַהּכָ ַעד ׁשֶ

ׁש  ּדָ ק ַהּמִ ית  ּבֵ ֶנה  ִּיּבָ ׁשֶ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָפֶנֽיָך,  ִמּל ָרצֹון  ִהי  י
עֹוָלם  יֵמי  ּכִ ָאה  ִיר ּב ָך  ד ַנֲעב ם  ׁשָ ו ָך,  תֹוָרֶתֽ ּב נּו  ק ֶחל ֵתן  ו ינּו,  ָיֵמֽ ב ֵהָרה  מ ּבִ

מֹוִנּיֹות. ִנים  ַקד ׁשָ ּוכ

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג 
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 fi קדיש דרבנן   תפילות השחר לשני הימים 

 קדיש דרבנן

ָאֵמן) קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא.  ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵָּֽע  א ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָנן ַעל ַרּבָ ָרֵאל ו ַעל ִיׂש
ִמיֵדיהֹון ִמיֵדי ַתל ל ל ּתַ ַעל ּכ ִמיֵדיהֹון ו ל ַעל ּתַ ו

ָתא אֹוַרי ִקין ּב ָעס ל ָמאן ּד ַעל ּכ ו
ל ֲאַתר ַוֲאַתר כ ִדי ּב א) ָהֵדין, ו יׁשָ ַקּדִ בארץ ישראל: ָרא ( ַאת י ּב ּדִ

א ָלָמא ַרּבָ כֹון ׁש הֹון ּול  ֵהא י
ִויֵחי זֹוֵני ר ַחֵּיי ֲאִריֵכי, ּומ ַרֲחֵמי, ו א, ו ּדָ ִחס א ו ִחּנָ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ָקָנא ִמן ק ּוֻפר

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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 fi מזמור לפני פסוקי דזמרה   תפילות השחר לשני הימים 

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים (טֹוִבים) ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל ִיׂש  ּכ ַע ינּו ו לֹום, ָעֵלֽ ַרֲחָמיו ׁשָ ה ב הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו 

מזמור לפני פסוקי דזמרה
לֹא־ ִני, ו יָתֽ י ִדּלִ ָך יהוה ּכִ ָדִוד׃ ֲארֹוִממ ִית ל ֽ ת ַהּבַ יר־ֲחֻנּכַ מֹור ׁשִ ִמז 
יהוה,  ִני׃  ֵאֽ ּפָ ר ַוּתִ יָך  ֵאֶלֽ י  ּתִ ֽע ּוַ ׁשִ ֱאלָֹהי,  יהוה  ִלי׃  ַבי  אֹי ּתָ  ח ֽ ּמַ ׂשִ
רּו ַליהוה ֲחִסיָדיו,  ִדי־בֹור׃ ַזּמ ר ִני ִמּי י, ִחִּייַתֽ ׁשִ אֹול ַנפ יָת ִמן־ׁש ֶהֱעִלֽ
ִכי  ֽ ֶרב ָיִלין ּבֶ ֶעֽ צֹונֹו, ּבָ ר ַאּפֹו, ַחִּיים ּבִ ַגע ּב י ֶרֽ ׁשֹו׃ ּכִ ד ֵזֶֽכר ק הֹודּו ל ו
ָך  צֹונ ר עֹוָלם׃ יהוה, ּבִ ל־ֶאּמֹוט ל ִוי, ּבַ ל ׁשַ י ב ּתִ ר ה׃ ַוֲאִני ָאַמֽ ֶֹקר ִרּנָ ַלּבֽ ו
יהוה  יָך  ֵאֶלֽ ָהל׃  ִנב ָהִיֽיִתי  ָפֶנֽיָך  ּתָ  ר ֽ ּתַ ִהס עֹז,  ִרי  ַהר  ה  ּתָ ד ֶהֱעַמֽ
ַחת,  ֽ ׁשָ ֶאל  י  ּתִ ִרד ּב ָדִמי,  ּב ַצע  ֽ ַמה־ּבֶ ן׃  ַחּנָ ֶאת ֶאל־ֲאדָֹני  ו ָרא,  ֶאק
ִֽני, יהוה ֱהֵיה־עֵֹזר ִלי׃  ּנֵ ח ַמע־יהוה ו ָך׃ ׁש ֽ יד ֲאִמּתֶ ָך ָעָפר, ֲהַיּגִ ֲהיֹוד
ַען  ַמֽ ָחה׃ ל מ ִני ׂשִ ֵרֽ ַאּז י, ַוּת ּקִ ּתָ ׂשַ ח ֽ ּתַ ָמחֹוִ י, ּפִ ִדי ל ּפ ּתָ ִמס כ  ָהַפֽ

׃  ּךָ עֹוָלם אֹוֶדֽ ַֹהי, ללֹא ִיּדֹם, יהוה ֱא ָך ָכבֹוד ו ר ַזּמֶ י

תהלים ל 
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 fi קדיש יתום   תפילות השחר לשני הימים 

 קדיש יתום

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer, said by mourners, requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 

ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

 ָרֵא ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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 פסוקי דזמרה

 ִריך ּב א  ׁשָ ֻקד ִיחּוד  ם  ׁשֵ ל ִאי,  ּבֹור ֶאת   ח ֽ ּבֵ ׁשַ ּול ל  ַהּלֵ ּול הֹודֹות  ל י  ּפִ ֶאת  ן  ַזּמֵ מ יִני  ֲהֵרֽ

The following introductory blessing to the פסוקי דזמרה is said standing, while 
holding the two front ציציות of the טלית. They are kissed and released at 

the end of the blessing at חֹות ּבָ ׁש ּתִ  From the beginning .(on the next page) ּבַ
of this prayer to the end of the עמידה, conversation is forbidden.

Some say:

ָרֵאל. ִיׂש  ם ּכ ׁשֵ ָלם ּב ֶנע ֵדי ַההּוא ָטִמיר ו ּה ַעל י ּתֵ ִכינ הּוא ּוׁש

רּוך ּבָ
ָאַמר ׁשֶ

רּוך הּוא. ָהָיה ָהעֹוָלם,  ּבָ ו
ית ֵראׁשִ ה ב רּוך עֹוׂשֶ ּבָ

ה עֹוׂשֶ אֹוֵמר ו רּוך ּבָ
ַקֵּים ּגֹוֵזר ּומ רּוך ּבָ

ֶרץ ַרֵחם ַעל ָהָאֽ מ רּוך ּבָ
ִרּיֹות ַרֵחם ַעל ַהּב מ רּוך ּבָ

ָכר טֹוב ִליֵרָאיו ם ׂשָ ּלֵ ׁשַ מ רּוך ּבָ
ַקָּים ָלֶנַֽצח ַחי ָלַעד ו רּוך ּבָ

יל רּוך ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ּבָ
מֹו ׁש רּוך ּבָ
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ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ִפי ַעּמֹו ּב  ֻהּלָ ָהֵאל ָהָאב ָהַרֲחָמן  ַהמ

ׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו ל פָֹאר ּבִ ח ּומ ּבָ ׁשֻ מ
ָך  ֽ ּדֶ יֵרי ָדִוד ַעב ׁשִ ּוב

ינּו. ָך יהוה ֱאֵֹהֽ ל ַהּלֶ נ
ִמירֹות ָבחֹות ּוִבז ׁש ּבִ

ָך  ָפֶאר ֲחָך ּונ ּבֵ ׁשַ ָך ּונ ל ַגּדֶ נ
ָך  יכִ ַנמ ָך ו מ יר ׁשִ ּכִ ַנז ו

ינּו,  ָיִחיד ֵחי ָהעֹוָלִמים נּו ֱאלֵֹהֽ ֽ ּכֵ ַמל
דֹו מֹו ַהּגָ פָֹאר ֲעֵדי ַעד ׁש ח ּומ ּבָ ׁשֻ מ , ֶלך ֶמֽ

חֹות. ּבָ ׁש ּתִ ל ּבַ ֻהּלָ מ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

לֹו,  ירּו  ֽ ׁשִ ֲעִלילָֹתיו׃  ים  ָבַעּמִ יעּו  הֹוִדֽ מֹו,  ִבׁש אּו  ִקר ַליהוה  הֹודּו 
ַמח ֵלב  ׁשֹו, ִיׂש ד ם ק ׁשֵ לּו ּב ַהל אֹוָתיו׃ ִהת ל ל־ִנפ כ יחּו ּב ֽ רּו־לֹו, ׂשִ ַזּמ
אָֹתיו  ל רּו ִנפ ִמיד׃ ִזכ ׁשּו ָפָניו ּתָ ּק ֻעּזֹו, ּבַ ׁשּו יהוה ו ר י יהוה׃ ּדִ ׁשֵ ַבק מ
ֵני ַיֲעקֹב  ּדֹו, ּב ָרֵאל ַעב ַרע ִיׂש ֵטי־ִפיהּו׃ ז ּפ ָתיו ּוִמׁש ה, מֹפ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ
עֹוָלם  רּו ל ָטיו׃ ִזכ ּפָ ֶרץ ִמׁש ל־ָהָאֽ כ ינּו ּב ִחיָריו׃ הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ּב

דברי הימים 
א׳ טז
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בּוָעתֹו  ָרָהם, ּוׁש ַרת ֶאת־ַאב ר ּכָ ֶלף ּדֹור׃ ֲאׁשֶ ֶאֽ ה ל ָבר ִצּוָ ִריתֹו, ּדָ ּב
ָך  ִרית עֹוָלם׃ ֵלאמֹר, ל ָרֵאל ּב ִיׂש חֹק, ל ַיֲעקֹב ל ָה ל ָחק׃ ַוַּיֲעִמיֶדֽ ִיצ ל
ַעט  מ ר, ּכִ ּפָ ֵתי ִמס ֶכם מ יֹות ה ֶכם׃ ּבִ ֶבל ַנֲחַלת ָנַֽען, ֶחֽ ֶרץ־ּכ ן ֶאֽ ֶאּתֵ
ָָכה ֶאל־ַעם ַאֵחר׃ ֹא־ מ כּו ִמּגֹוי ֶאל־ּגֹוי, ּוִמּמַ ַהּל ּה׃ ַוִּית ָגִרים ּבָ ו

יָחי,  ׁשִ מ עּו ּבִ ּג ָלִכים׃ ַאל־ּתִ ָקם, ַוּֽיֹוַכח ֲעֵליֶהם מ ׁש ע  ִאיׁש  ֽיח ִהּנִ
רּו ִמּיֹום־ֶאל־  ׂשּ ֶרץ, ּבַ ל־ָהָאֽ ירּו ַליהוה ּכ ֽ עּו׃ ׁשִ ֵרֽ ִביַאי ַא־ּתָ ּוִבנ

אָֹתיו׃  ל ִנפ ים  ל־ָהַעּמִ כ ּב בֹודֹו,  ֶאת־ּכ ַבּגֹוִים  רּו  ַסּפ ׁשּוָעתֹו׃  י יֹום 
י  ּכִ   ל־ֱאלִֹהים׃  ַעל־ּכ הּוא  נֹוָרא  ו אֹד,  מ ל  ֻהּלָ ּומ יהוה  ָגדֹול  י  ּכִ

ה׃  ִים ָעׂשָ ַמֽ ים ֱאִליִים, ַויהוה ׁשָ ל־ֱאלֵֹהי ָהַעּמִ ּכ
חֹות  ּפ קֹמֹו׃ ָהבּו ַליהוה ִמׁש מ ָוה ּבִ ֶחד ָפָניו, עֹז ו ָהָדר ל הֹוד ו
ָחה  אּו ִמנ מֹו, ׂש בֹוד ׁש יהוה ּכַ בֹוד ָועֹז׃ ָהבּו ים, ָהבּו ַליהוה ּכָ ַעּמִ
ל־ ָפָניו ּכ ילּו ִמּל ַרת־ֽקֶֹדׁש׃ ִחֽ ַהד ֲחוּו ַליהוה ּב ּתַ ָפָניו, ִהׁש ּוֽבֹאּו ל

ֶרץ,  ָתֵג ָהָאֽ ִים ו ַמֽ ָ חּו ַהׁשּ מ ּמֹוט׃ ִיׂש ל־ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ֶרץ, ַאף־ּתִ ָהָאֽ
ֶדה  ָ ַהׂשּ ַיֲעלֹץ  לֹואֹו,  ּומ ַהָּים  ַעם  ִיר ׃  ָמָלך יהוה  ַבּגֹוִים  רּו  יֹאמ ו
ּפֹוט  י־ָבא ִלׁש ֵני יהוה, ּכִ פ נּו ֲעֵצי ַהָּיַֽער, ִמּלִ ַרּנ ר־ּבֹו׃ ָאז י ל־ֲאׁשֶ כ ו
רּו,  ִאמ ו ּדֹו׃  ַחס עֹוָלם  ל י  ּכִ טֹוב,  י  ּכִ ַיהוה  הֹודּו  ֶרץ׃  ֶאת־ָהָאֽ
הֹדֹות  ל ִמן־ַהּגֹוִים,  נּו  ֵֽי ַהּצִ ו ֵצֽנּו  ַקּב ו נּו,  ֵעֽ ִיׁש ֱאלֵֹהי  נּו  יֵעֽ הֹוׁשִ
 ָרֵא יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש רּוך ָך׃ ּבָ ֶתֽ ִהּלָ ת ח ּבִ ֽ ּבֵ ּתַ ִהׁש ָך, ל ֽ ׁשֶ ד ם ק ׁשֵ ל

ל ַליהוה׃  ַהּלֵ ל־ָהָעם ָאֵמן, ו רּו כ ַעד־ָהעָֹלם, ַוּיֹאמ ִמן־ָהעֹוָלם ו
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ָליו, ָקדֹוׁש הּוא׃  ֲחוּו ַלֲהדֹם ַרג ּתַ ִהׁש ינּו ו מּו יהוה ֱאלֵֹהֽ רֹומ 
יהוה  י־ָקדֹוׁש  ּכִ ׁשֹו,  ד ק ַהר  ל ֲחוּו  ּתַ ִהׁש ו ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  מּו  רֹומ

ינּו׃ ֱאֵֹהֽ
ַאּפֹו,  יב  ָהׁשִ ל ה  ּבָ ִהר ו ִחית,  לֹא־ַיׁש ו ָעוֹן  ר  ַכּפֵ י ַרחּום,  הּוא  ו
ָך  ּד י, ַחס ּנִ ֽ יָך ִמּמֶ ָלא ַרֲחֶמֽ ה יהוה לֹא־ִתכ ל־ֲחָמתֹו׃ ַאּתָ לֹא־ָיִעיר ּכ ו
ֵמעֹוָלם  י  ּכִ יָך,  ַוֲחָסֶדֽ יהוה  יָך  כֹר־ַרֲחֶמֽ ז ֽרּוִני׃  ִיּצ ִמיד  ּתָ ָך  ַוֲאִמּת
ָחִקים׃   ׁשּ ּבַ ֻעּזֹו  ו ֲאָותֹו,  ּגַ ָרֵאל  ַעל־ִיׂש ֵלאלִֹהים,  עֹז  נּו  ּת ה׃  ּמָ ֵהֽ
ַתֲעֻצמֹות  ו עֹז  ֹנֵתן  הּוא  ָרֵאל  ִיׂש ֵאל  יָך,  ֽ ׁשֶ ּדָ ק ִמּמִ ֱאלִֹהים  נֹוָרא 
א  ׂשֵ ׃ ִהּנָ יע ָקמֹות הֹוִפֽ ָקמֹות יהוה, ֵאל נ ֱאלִֹהים׃ ֵאל־נ רּוך ָלָעם, ּבָ
ָך  ׁשּוָעה, ַעל־ַעּמ ִאים׃ ַליהוה ַהי מּו ַעל־ּגֵ ב ּג ֶרץ, ָהׁשֵ ׁשֵֹפט ָהָאֽ
ַיֲעקֹב  ֱאלֵֹהי  נּו  ָלֽ ב  ּגָ ִמׂש נּו,  ֽ ִעּמָ ָבאֹות  צ יהוה    ָלה׃  ֽ ּסֶ ָך  ָכֶתֽ ִבר
יָעה,  ֽ הֹוׁשִ יהוה  ׃  ך ּבָ  ח ּבֵֹטֽ ָאָדם  ֵרי  ַאׁש ָבאֹות,  צ יהוה  ָלה׃  ֶסֽ

נּו׃ ֵאֽ ר יֹום־ק ַיֲעֵנֽנּו ב ֶלך ֽ ַהּמֶ
ֵאם ַעד־  ַנׂשּ ֵעם ו ָך, ּור ָך, ּוָבֵרך ֶאת־ַנֲחָלֶתֽ ֽ יָעה ֶאת־ַעּמֶ ֽ הֹוׁשִ

ַמח  י־בֹו ִיׂש ֽנּו הּוא׃ ּכִ נּו ּוָמִגּנֵ ֵרֽ ָתה ַליהוה, ֶעז נּו ִחּכ ֽ ׁשֵ ָהעֹוָלם׃ ַנפ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ינּו,  ָעֵלֽ יהוה  ָך  ּד ִהי־ַחס י נּו׃  ח ָבָטֽ ׁשֹו  ד ק ם  ׁשֵ ב י  ּכִ נּו,  ֽ ִלּבֵ
ָתה  ָרֽ ן־ָלֽנּו׃ קּוָמה ֶעז ּתֶ ֲעָך ּתִ ֶיׁש ָך, ו ֽ ּדֶ נּו יהוה ַחס ֵאֽ ׃ ַהר נּו ָלך ל ִיַחֽ
ֶרץ  ֵמֶאֽ ָך  ַעל ַהּמַ יָך  ֱאלֶֹהֽ יהוה  ָאֹנִכי  ָך׃  ֽ ּדֶ ַחס ַען  ַמֽ ל נּו  ֵדֽ ּופ נּו,  ֽ ּלָ
ֵרי  ַאׁש ּלֹו,  ָֽכה  ּכָ ׁשֶ ָהָעם  ֵרי  ַאׁש הּו׃  ֵאֽ ַוֲאַמל יָך  ֽ ֶחב־ּפִ ַהר ִים,  ָרֽ ִמצ
ָך,  יׁשּוָעֶתֽ י ּבִ י, ָיֵגל ִלּבִ ּתִ ח ָך ָבַטֽ ּד ַחס ַוֲאִני ּב  יהוה ֱאלָֹהיו׃ ָהָעם ׁשֶ

י ָגַמל ָעָלי׃  יָרה ַליהוה, ּכִ ֽ ָאׁשִ
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ָדִוד׃  מֹור ל ִמז ח ֽ ַנּצֵ ַלמ  
׃  יע יד ָהָרִקֽ ה ָיָדיו ַמּגִ בֹוד־ֵאל, ּוַמֲעׂשֵ ִרים ּכ ַסּפ ִים מ ַמֽ ָ ַהׁשּ

ַעת׃  ֽ ה־ּדָ ַחּוֶ ָלה י י ַלֽ ָלה ּל י ַלֽ ֽאֶֹמר, ו יע ֽ יֹום ַיּבִ יֹום ל
ָמע קֹוָם׃  ִלי ִנׁש ָבִרים, ּב ֵאין ּד ֵאין־ֽאֶֹמר ו

יֶהם  ֵצה ֵתֵבל ִמּלֵ ם, ּוִבק ֶרץ ָיָצא ַקּוָ ל־ָהָאֽ כ ּב
ֶהם׃  ם־ֽאֶֹהל ּבָ ֶמׁש ׂשָ ֽ ֶ ַלׁשּ  

ִגּבֹור ָלרּוץ ֽאַֹרח׃  יׂש ּכ תֹו, ָיׂשִ ָחָתן יֵֹצא ֵמֻחּפָ הּוא ּכ ו
צֹוָתם  קּוָפתֹו ַעל־ק ִים מֹוָצאֹו, ּות ַמֽ ָ ֵצה ַהׁשּ ִמק

תֹו׃  ר ֵמַחּמָ ּתָ ֵאין ִנס ו  
יַבת ָנֶֽפׁש  ֽ ׁשִ ִמיָמה, מ ּתֹוַרת יהוה ּת

ִֽתי׃  יַמת ּפֶ ֽ ּכִ ֵעדּות יהוה ֶנֱאָמָנה, ַמח  
ֵחי־ֵלב  ּמ ׂשַ ִרים, מ ׁשָ ּקּוֵדי יהוה י ּפִ

ִאיַרת ֵעיָנִֽים׃  ָרה, מ ַות יהוה ּבָ ִמצ  

תהלים יט
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ֶדת ָלַעד  הֹוָרה, עֹוֶמֽ ַאת יהוה ט ִיר
ו׃  ּדָ קּו ַיח ֵטי־יהוה ֱאֶמת, ָצד ּפ ִמׁש  

ֽנֶֹפת צּוִפים׃  ַבׁש ו תּוִקים ִמּד ז ָרב, ּומ ֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמּפַ ַהּנֶ
ָרם ֵעֶֽקב ָרב׃  מ ׁש ֶהם, ּב ָהר ּבָ ָך ִנז ּד ם־ַעב ּגַ

ִני׃  רֹות ַנּק ּתָ ס ִגיאֹות ִמי־ָיִבין, ִמּנִ ׁש
לּו־ִבי ָאז ֵאיָתם  ׁש ָך, ַאל־ִימ ֽ ּדֶ ַעב ם ִמֵּזִדים ֲחׂשֹך ּגַ

ע ָרב׃  ֽׁשַ יִתי ִמּפֶ ִנּק ו  
ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה, צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

׃  הּו ַוֵּיַלך ֽ ׁשֵ ָגר ַוי , ֶלך ֵני ֲאִביֶמֽ מֹו ִלפ ּנֹותֹו ֶאת־ַטע ׁשַ ָדִוד, ּב ל
ִפי׃  תֹו ּב ִהּלָ ִמיד ּת ל־ֵעת, ּתָ כ ָכה ֶאת־יהוה ּב ֲא ָבר

חּו׃  ָמֽ ִיׂש עּו ֲעָנִוים ו מ י, ִיׁש ׁשִ ל ַנפ ַהּלֵ ת ּבַ יהוה ּתִ
ו׃  ּדָ מֹו ַיח ָמה ׁש רֹומ י, ּונ לּו ַליהוה ִאּתִ גַּ ּד

ִני׃  יָלֽ גּורֹוַתי ִהּצִ ל־מ ָעָנִֽני, ּוִמּכ י ֶאת־יהוה ו ּתִ ׁש ּדָ ַרֽ
ֽרּו׃  ּפָ ֵניֶהם ַאל־ֶיח רּו, ּופ ָנָהֽ יטּו ֵאָליו ו ֽ ִה ּבִ

יעֹו׃  ל־ָצרֹוָתיו הֹוׁשִ ּוִמּכ , ע ֵמֽ זֶ ה ָעִני ָקָרא, ַויהוה ׁשָ
ֵצם׃  ַחּל ־יהוה ָסִביב ִליֵרָאיו, ַוי ַאך חֹ ֶנה ַמל


תהלים לד
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ֶֽבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו׃  ֵרי ַהּגֶ י־טֹוב יהוה, ַאׁש אּו ּכִ ַט ֲעמּו ּור
סֹור ִליֵרָאיו׃  י־ֵאין ַמח יו, ּכִ דֹׁשָ ראּו ֶאת־יהוה ק י

ל־טֹוב׃  רּו כ ס י יהוה לֹא־ַיח ׁשֵ דֹר בּו, ו ָרֵעֽ ִפיִרים ָרׁשּו ו ּכ
ֶכם׃  ד ַאת יהוה ֲאַלּמֶ עּו־ִלי, ִיר מ ל כּו־ָבִנים ׁשִ

אֹות טֹוב׃  ִמ י־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים, אֵֹהב ָיִמים ִלר
ָמה׃  ר ִמר ּבֵ יָך ִמּדַ ָפֶתֽ ָך ֵמָרע, ּוׂש ׁשֹונ צֹר ל נ

ֵפֽהּו׃  ד ר לֹום ו ׁש ׁשָ ּקֵ ה־טֹוב, ּבַ ס ּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ָעָתם׃  ו ָניו ֶאל־ׁשַ ז א יִקים, ו ֵע יֵני יהוה ֶאל־ַצּדִ
ָרם׃  ֶרץ ִזכ ִרית ֵמֶאֽ ַהכ י ָרע, ל ֽעֹׂשֵ ֵני יהוה ּב ּפ

יָלם׃  ל־ָצרֹוָתם ִהּצִ ּוִמּכ , ע ֵמֽ ָצ ֲעקּו ַויהוה ׁשָ
׃  יע ֽ ֵאי־ֽרּוח יֹוׁשִ ּכ ֶאת־ּדַ ֵרי־ֵלב, ו ּב ִנׁש ָק רֹוב יהוה ל

ּנּו יהוה׃  יֶלֽ ם ַיּצִ ּלָ יק, ּוִמּכֻ ַר ּבֹות ָרעֹות ַצּדִ
ָרה׃  ֽ ּבָ ה לֹא ִנׁש ּנָ מָֹתיו, ַאַחת ֵמֵהֽ ל־ַעצ ׁשֹ ֵמר ּכ

מּו׃  ֽ ׁשָ יק ֶיא ֵאי ַצּדִ ׂשֹנ ע ָרָעה, ו ּת מֹוֵתת ָרׁשָ
ל־ַהחִֹסים ּבֹו׃ מּו ּכ ׁש ֹא ֶיא ּפֹוֶדה יהוה ֶנֶֽפׁש ֲעָבָדיו, ו

דֹר  נּו ּב ֽ ה ָהִיֽיָת ּלָ ה ִאיׁש־ָהֱאלִֹהים, ֲאדָֹני, ָמעֹון ַאּתָ מֹׁשֶ ה ל ִפּלָ ּת 
ֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם ַעד־עֹוָלם  ֶרץ ו ֽחֹוֵלל ֶאֽ דּו, ַוּת ֽ ֶרם ָהִרים ֻיּלָ ֶטֽ ָודֹר׃ ּב


תהלים צ
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י  ּכִ ֵני־ָאָדם׃  ב ּובּו  ׁשֽ ֹאֶמר  ַוּתֽ א,  ּכָ ַעד־ּדַ ֱאנֹוׁש  ב  ׁשֵ ּתָ ֵאל׃  ה  ַאּתָ
ָלה׃  י ֽ ַבּלָ מּוָרה  ַאׁש ו ַיֲעבֹר,  י  ּכִ מֹול  ֶאת יֹום  ּכ ֵעיֶנֽיָך,  ּב ִנים  ׁשָ ֶלף  ֶאֽ
ֶרב  ָחָף, ָלֶעֽ ֶֹקר ָיִציץ ו ּבֽ ָחִציר ַיֲחֹף׃ ּבַ ֶֹקר ּכֶ ּבֽ יּו, ּבַ ָנה ִיה ם, ׁשֵ ּתָ ַרמ ז
ינּו ּתָ ֲעוֹֹנֵתֽ נּו׃ ׁשַ  ָהֽ ָך ִנב ָֽך, ּוַבֲחָמת ַאּפֶ ינּו ב י־ָכִלֽ ָיֵבׁש׃ ּכִ מֹוֵלל ו י

ינּו  ֽ ּלִ ָך, ּכִ ָרֶתֽ ֶעב נּו ב ינּו ּפָ ל־ָיֵמֽ י כ ֶנֽיָך׃ ּכִ אֹור ּפָ נּו ִלמ ָך, ֲעֻלֵמֽ ֽ ּדֶ ֶנג ל
בּורֹת  ג ִאם ּבִ ָנה, ו ִעים ׁשָ ב ינּו ָבֶהם ׁשִ נֹוֵתֽ ֵמי־ׁש ֶגה׃ י מֹו־ֶהֽ ֵנֽינּו כ ׁשָ
 ע ִמי־יֹוֵדֽ ָפה׃  ֻעֽ ַוּנָ ִחיׁש  י־ָגז  ּכִ ֶון,  ָוָאֽ ָעָמל  ם  ּבָ ה ר ו ָנה,  ׁשָ מֹוִנים  ׁש
ַבב  ָנִבא ל ן הֹוַדע, ו ינּו ּכֵ נֹות ָיֵמֽ ָך, ִלמ ָרֶתֽ ָך ֶעב ָאת ִיר ָֽך, ּוכ עֹז ַאּפֶ
ֶֹקר  נּו ַבּבֽ ֵעֽ ּב יָך׃ ׂשַ ֵחם ַעל־ֲעָבֶדֽ ִהּנָ ָמה׃ ׁשּוָבה יהוה ַעד־ָמָתי, ו כ ח
נּו,  יָתֽ ִעּנִ ימֹות  ּכִ נּו  ֵחֽ ּמ ׂשַ ינּו׃  ל־ָיֵמֽ כ ּב ָחה  מ ִנׂש ו ָנה  ַרּנ ּונ ָך,  ֽ ּדֶ ַחס
ֵניֶהם׃  ָך ַעל־ּב ָך, ַוֲהָדר ֶלֽ ע יָך פ ינּו ָרָעה׃ ֵיָרֶאה ֶאל־ֲעָבֶדֽ נֹות ָרִאֽ ׁש
ינּו,  ֵָֽע ָנה  ּכֹונ ינּו  ָיֵדֽ ה  ּוַמֲעׂשֵ ינּו,  ֵָֽע ינּו  ֱאלֵֹהֽ ֲאדָֹני  ֽנַֹעם  ִויִהי   

ֵנֽהּו׃ ינּו ּכֹונ ה ָיֵדֽ ּוַמֲעׂשֵ
צּוָדִתי,  ִסי ּומ לֹוָנן׃ אַֹמר ַליהוה ַמח י ִית ּדַ ֵצל ׁשַ יֹון, ּב ֶתר ֶעל ֵסֽ ב ּב יֹׁשֵ
ַהּוֹות׃  ֶבר  ֽ ִמּדֶ ָיקּוׁש,  ח  ִמּפַ ָך  יל ַיּצִ הּוא  י  ּכִ ַטח־ּבֹו׃  ֶאב ֱאלַֹהי 
ֲאִמּתֹו׃  סֵֹחָרה  ו ה  ִצּנָ ֶסה,  ח ּתֶ ָנָפיו  ַחת־ּכ ַתֽ ו  , ָלך  ָיֶֽסך ָרתֹו  ֶאב ּב
 , ֽאֶֹפל ַיֲהלֹך ֶבר ּבָ ֽ ָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם׃ ִמּדֶ י ַֽחד ָלֽ לֹא־ִתיָרא ִמּפַ
יָך  ֵֶֽא ִמיִמיֶנָֽך,  ָבָבה  ּור ֶלף,  ֶאֽ ָך  ּד ִמּצִ ִיּפֹל  ִים׃  ָרֽ ה צ ָיׁשּוד  ֶטב  ִמּק
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ה  י־ַאּתָ ֶאה׃ ּכִ ר ִעים ּתִ ׁשָ ַמת ר ֻּ ׁשִ יט, ו ֵעיֶנֽיָך ַתּבִ ׁש׃ ַרק ּב לֹא ִיּגָ
ֶנַֽגע  ו ָרָעה,  יָך  ֵאֶלֽ ה  ֻאּנֶ לֹא־ת עֹוֶנָֽך׃  מ ּתָ  מ ֽ ׂשַ יֹון  ֶעל ִסי,  ַמח יהוה 
ָרֶכֽיָך׃  ־ּד כ ָך ּב ר מ ִלׁש , ך ה־ּלָ ַצּוֶ ָאָכיו י י ַמל ָך׃ ּכִ ֶלֽ ה א ַרב ּב לֹא־ִיק
 , רֹך ד ַח ָוֶפֶֽתן ּתִ ֽ ָך׃ ַעל־ׁשַ ֶלֽ ֶבן ַרג ֶאֽ ּגֹף ּבָ ן־ּתִ ָך, ּפֶ ֽאּונ ָ ִֽים ִיׂשּ ּפַ ַעל־ּכַ
י־ָיַדע  ּכִ הּו  ֵבֽ ּג ֲאׂשַ הּו,  ֵטֽ ַוֲאַפּל ק  ָחׁשַ ִבי  י  ּכִ ין׃  ַתּנִ ו ִפיר  ּכ מֹס  ר ּתִ
הּו׃  ֵדֽ ַוֲאַכּב ֵצֽהּו  ֲאַחּל ָצָרה,  ב ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ֶאֱעֵנֽהּו,  ו ִני  ָרֵאֽ ִיק ִמי׃  ׁש

יׁשּוָעִתי׃  הּו ּבִ ֵאֽ ַאר יֵעֽהּו, ו ּבִ ָיִמים ַאׂש ֽאֶֹרך 
יׁשּוָעִתי׃ הּו ּבִ ֵאֽ ַאר יֵעֽהּו, ו ּבִ ָיִמים ַאׂש ֽאֶֹרך

ֵבית  ִדים ּב עֹמ ֵדי יהוה׃ ׁשֶ לּו ַעב ם יהוה, ַהל לּו ֶאת־ׁשֵ לּוָיּה, ַהל ַהל
מֹו  רּו ִלׁש י־טֹוב יהוה, ַזּמ לּוָיּה ּכִ ינּו׃ ַהל ית ֱאלֵֹהֽ רֹות ּבֵ ַחצ יהוה, ּב
י  ּתִ ע י ֲאִני ָיַדֽ תֹו׃ ּכִ ֻגּלָ ָרֵאל ִלס ַחר לֹו ָיּה, ִיׂש י־ַיֲעקֹב ּבָ י ָנִעים׃ ּכִ ּכִ
ה,  ר־ָחֵפץ יהוה ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ל־ֱאלִֹהים׃ ּכ י־ָגדֹול יהוה, ַוֲאדֵֹנֽינּו ִמּכ ּכִ
ֵצה  ִמק ִאים  ׂשִ נ ַמֲעֶלה  הֹמֹות׃  ל־ּת כ ו ים  ַּיּמִ ּבַ ֶרץ,  ּוָבָאֽ ִים  ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ
ה  ִהּכָ ׁשֶ רֹוָתיו׃  ֵמאֹצ  מֹוֵצא־ֽרּוח ה,  ָעׂשָ ָטר  ַלּמָ ָרִקים  ּב ֶרץ,  ָהָאֽ
ִכי  תֹוֵכֽ ִתים ּב ַלח אֹוֹתת ּומֹפ ֵהָמה׃ ׁשָ ִים, ֵמָאָדם ַעד־ּב ָרֽ כֹוֵרי ִמצ ּב
ָלִכים  ָהַרג מ ים, ו ה ּגֹוִים ַרּבִ ִהּכָ ל־ֲעָבָדיו׃ ׁשֶ כ עֹה ּוב ַפר ִים, ּב ָרֽ ִמצ
כֹות  ל כֹל ַממ ן, ּו ׁשָ ֶלך ַהּבָ עֹוג ֶמֽ ָהֱאמִֹרי, ּול ךֶ ִסיחֹון ֶמֽ ֲעצּוִמים׃ ל
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ָך  מ ׁשִ יהוה  ַעּמֹו׃  ָרֵאל  ִיׂש ל ַנֲחָלה  ַנֲחָלה,  ָצם  ַאר ָנַתן  ו ָנַֽען׃  ּכ
ַעל־ֲעָבָדיו  ו ַעּמֹו,  יהוה  י־ָיִדין  ּכִ דֹר־ָודֹר׃  ל ָך  ר ִזכ יהוה  עֹוָלם,  
ה־ָלֶהם  ּפֶ ָאָדם׃  ֵדי  י ה  ַמֲעׂשֵ ָזָהב,  ו ֶֽסף  ּכֶ ַהּגֹוִים  י  ֲעַצּבֵ ֶנָחם׃  ִית
לֹא ַיֲאִזֽינּו, ַאף  ַנִֽים ָלֶהם ו ז אּו׃ א ֹא ִיר רּו, ֵעיַנִֽים ָלֶהם ו ֽ ַדּבֵ לֹא י ו
ֶהם׃  ח ּבָ ר־ּבֵֹטֽ יֶהם, ּכֹל ֲאׁשֶ יּו עֹׂשֵ מֹוֶהם ִיה ִפיֶהם׃ ּכ ּב ֵאין־ֶיׁש־ֽרּוח
ית  כּו ֶאת־יהוה׃ ּבֵ ר ית ַאֲהרֹן ּבָ כּו ֶאת־יהוה, ּבֵ ר ָרֵאל ּבָ ית ִיׂש  ּבֵ
יהוה   רּוך ּבָ ֶאת־יהוה׃  כּו  ר ּבָ יהוה  ֵאי  ִיר ֶאת־יהוה,  כּו  ר ּבָ ִוי  ֵַּה

לּוָיּה׃ ִם, ַהל ָלֽ רּוׁשָ ּיֹון, ׁשֵֹכן י ִמּצִ

ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ י־טֹוב  הֹודּו ַליהוה ּכִ
The custom is to stand for the following psalm.

ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים 
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים 
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ַבּדֹו  דֹלֹות ל ָלאֹות ּג ה ִנפ עֹׂשֵ ל
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ בּוָנה  ת ִים ּבִ ַמֽ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֵ ל
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ִים  ֽ ֶרץ ַעל־ַהּמָ רַֹקע ָהָאֽ ל
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ דִֹלים  ה אֹוִרים ּג עֹׂשֵ ל
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ּיֹום  ֶלת ּבַ ֽ ׁשֶ ֶממ ֶמׁש ל ֽ ֶ ֶאת־ַהׁשּ
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ָלה  י ֽ ּלָ לֹות ּבַ ׁש ֶממ כֹוָכִבים ל ו ח ֶאת־ַהָּיֵרֽ
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ כֹוֵריֶהם  ב ִים ּבִ ַרֽ ה ִמצ ַמּכֵ ל
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ָרֵאל ִמּתֹוָכם  ַוּיֹוֵצא ִיׂש
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ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ טּוָיה  נ ֽרֹוע ָיד ֲחָזָקה ּוִבז ּב
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ָזִרים  גֵֹזר ַים־סּוף ִלג ל
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ תֹוכֹו  ָרֵאל ּב ֶהֱעִביר ִיׂש ו
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ַים־סּוף  ֵחילֹו ב עֹה ו ר ִנֵער ּפַ ו
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ר  ּבָ ד ּמִ מֹוִליך ַעּמֹו ּבַ ל
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ דִֹלים  ָלִכים ּג ה מ ַמּכֵ ל
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ יִרים  ָלִכים ַאּדִ ַוַּיֲהרֹג מ
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ֶלך ָהֱאמִֹרי  ִסיחֹון ֶמֽ ל
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ן  ׁשָ ֶלך ַהּבָ עֹוג ֶמֽ ּול
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ַנֲחָלה  ָצם ל ָנַתן ַאר ו
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ּדֹו  ָרֵאל ַעב ִיׂש ַנֲחָלה ל
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ נּו ָזַֽכר ָלֽנוּ  ֵלֽ פ ׁשִ ּב ׁשֶ
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ינוּ  ֵרֽ נּו ִמּצָ ק ר ַוִּיפ
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ר  ׂשָ ל־ּבָ כ  ֶֽחםֶ ֹנֵתן
ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל ּכִ ִים  ָמֽ ָ ֵא ַהׁשּ הֹודּו ל

ִכּנֹור,  ה׃ הֹודּו ַליהוה ּב ִהּלָ ִרים ָנאָוה ת ׁשָ יהוה, ַלי יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ַרּנ
רּוָעה׃  ת ן ּבִ יבּו ַנּגֵ יר ָחָדׁש, ֵהיִטֽ ירּו־לֹו ׁשִ ֽ רּו־לֹו׃ ׁשִ ֵנֶֽבל ָעׂשֹור ַזּמ ּב
ט,  ּפָ ָדָקה ּוִמׁש ֱאמּוָנה׃ אֵֹהב צ הּו ּבֶ ֽ ל־ַמֲעׂשֵ כ ַבר־יהוה, ו ר ּד י־ָיׁשָ ּכִ
יו  ֽרּוח ּפִ ִים ַנֲעׂשּו, ּוב ַמֽ ַבר יהוה ׁשָ ד ֶרץ׃ ּבִ ָאה ָהָאֽ ֶסד יהוה ָמל ֶחֽ
אּו  ִייר הֹומֹות׃  ּת אֹוָצרֹות  ּב ֹנֵתן  ַהָּים,  ֵמי  ד  ּנֵ ּכַ ּכֵֹנס  ָבָאם׃  ־צ ּכ
ָאַמר  הּוא  י  ּכִ ֵתֵב׃  ֵבי  ל־יֹׁש ּכ ָיֽגּורּו  ּנּו  ֽ ִמּמֶ ֶרץ,  ל־ָהָאֽ ּכ ֵמיהוה 

 

תהלים לג

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   321RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   321 26-Jul-18   11:42:03 AM26-Jul-18   11:42:03 AM



 fi מזמורים לשבת וליום טוב   תפילות השחר לשני הימים 

בֹות  ׁש ה ַוַּיֲעמֹד׃ יהוה ֵהִפיר ֲעַצת־ּגֹוִים, ֵהִניא ַמח ַוֶּיִֽהי, הּוא־ִצּוָ
ָודֹר׃  דֹר  ל ִלּבֹו  בֹות  ׁש ַמח ֲעמֹד,  ּתַ עֹוָלם  ל יהוה  ֲעַצת  ים׃  ַעּמִ
ִים  ַמֽ ָ ַנֲחָלה לֹו׃ ִמׁשּ ַחר ל ר־יהוה ֱאלָֹהיו, ָהָעם ּבָ ֵרי ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ַאׁש
 , יח ֽ ּגִ ִהׁש ּתֹו  ב כֹון־ׁשִ ִמּמ ָהָאָדם׃  ֵני  ־ּב ֶאת־ּכ ָרָאה  יהוה,  יט  ִהּבִ
יֶהם׃  ל־ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל־ּכ ם, ַהּמֵ ֶרץ׃ ַהּיֵֹצר ַיַֽחד ִלּבָ ֵבי ָהָאֽ ל־יֹׁש ֶאל ּכ
ֶקר  ֽ ׁשֶ ׃  ֹח ב־ּכֽ ר ּב ֵצל  לֹא־ִיּנָ ּבֹור  ּגִ ִיל,  ב־ָחֽ ר ּב ע  נֹוׁשָ  ֶלך ֽ ֵאין־ַהּמֶ
ֵרָאיו,  ־יה ֵעין יהוה ֶא ט׃ ִהּנֵ ַמּלֵ רֹב ֵחילֹו לֹא י ׁשּוָעה, ּוב ַהּסּוס ִלת
נּו  ֽ ׁשֵ ָרָעב׃ ַנפ ַחּיֹוָתם ּבָ ם, ּול ׁשָ ֶות ַנפ ֽ יל ִמּמָ ַהּצִ ּדֹו׃ ל ַחס ַיֲחִלים ל ַלמ
ם  ׁשֵ י ב נּו, ּכִ ֽ ַמח ִלּבֵ י־בֹו ִיׂש ֽנּו הּוא׃  ּכִ נּו ּוָמִגּנֵ ֵרֽ ָתה ַליהוה, ֶעז ִחּכ

׃ נּו ָלך ל ר ִיַחֽ ֲאׁשֶ ינּו, ּכַ ָך יהוה ָעֵלֽ ּד ִהי־ַחס נּו׃ י ח ׁשֹו ָבָטֽ ד ק
ָך  מ ׁשִ ל ר  ַזּמֵ ּול ַליהוה,  הֹדֹות  ל טֹוב  ת׃  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ל יר  ׁשִ מֹור  ִמז
ֲעֵלי־ָעׂשֹור  ילֹות׃  ּלֵ ּבַ ָך  ֶוֱאמּוָנת ָך,  ֽ ּדֶ ַחס ֶֹקר  ּבֽ ּבַ יד  ַהּגִ ל יֹון׃  ֶעל
י  ַמֲעׂשֵ ָך, ּב ֶלֽ ע פ ִני יהוה ּב ֽ ּתַ ח ּמַ י ׂשִ ִכּנֹור׃ ּכִ יֹון ּב ַוֲעֵלי־ָנֶֽבל, ֲעֵלי ִהּגָ
יָך׃  בֶֹתֽ ׁש ַמח קּו  ָעמ אֹד  מ יהוה,  יָך  ֽ ַמֲעׂשֶ לּו  ד ַמה־ּגָ ן׃  ֲאַרּנֵ יָך  ָיֶדֽ
ִעים  ׁשָ ר  ֽרֹח פ ּבִ ֶאת־זֹאת׃  ֹא־ָיִבין  ִסיל  ּוכ ֵיָדע,  לֹא  ַער  ֽ ִאיׁש־ּבַ
ה  ַאּתָ ו ֲעֵדי־ַעד׃  ָדם  מ ָ ִהׁשּ ל ֶון,  ָאֽ ֲֹעֵלי  ־ּפֽ ּכ יצּו  ַוָּיִצֽ ב,  ׂשֶ ֵעֽ מֹו  ּכ
דּו,  יָך יֹאֵבֽ ֶבֽ ה אֹי י־ִהּנֵ יָך יהוה, ּכִ ֶבֽ ה אֹי י ִהּנֵ עָֹלם יהוה׃ ּכִ ָמרֹום ל
ֶמן ַרֲעָנן׃  ֽ ׁשֶ ּלִֹתי ּב ִני, ּבַ ֵאים ַקר ר ֶרם ּכִ ֽ ֶון׃ ַוּתָ ֲֹעֵלי ָאֽ ל־ּפֽ דּו ּכ ר ּפָ ִית

תהלים צב
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יק  ָני׃  ַצּדִ ז ָנה א ע ַמֽ ׁש ֵרִעים ּתִ ִמים ָעַלי מ ּקָ ׁשּוָרי, ּבַ ט ֵעיִני ּב ּבֵ ַוּתַ
רֹות  ַחצ ֵבית יהוה, ּב תּוִלים ּב ה׃ ׁש ּגֶ ָבנֹון ִיׂש ּל ֶרז ּבַ ֶאֽ ָרח, ּכ ָמר ִיפ ּתָ ּכַ
יד  ַהּגִ יּו׃ ל ים ִיה ַרֲעַנּנִ ִנים ו ׁשֵ יָבה, ּד ׂשֵ נּובּון ּב יחּו׃ עֹוד י ִרֽ ינּו ַיפ ֱאלֵֹהֽ

ָלָֽתה ּבֹו׃ לֹא־ַעו ר יהוה, צּוִרי, ו י־ָיׁשָ ּכִ
ֵבל  ּכֹון ּתֵ ַאָּזר, ַאף־ּתִ אּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהת , ּגֵ יהוה ָמָלך
ָהרֹות יהוה,  אּו נ ה׃ ָנׂש ּתָ ֲאָך ֵמָאז, ֵמעֹוָלם ָאֽ ס ּמֹוט׃ ָנכֹון ּכִ ל־ּתִ ּבַ
ים,  ִים ַרּבִ  ִמּקֹלֹות ַמֽ ָים׃  כ ָהרֹות ּד אּו נ ָהרֹות קֹוָלם, ִיׂש אּו נ ָנׂש
אֹד  מ נּו  ֶנֶאמ יָך  ֵעדֶֹתֽ יהוה׃  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ ֵרי־ָים,  ּב ִמׁש יִרים  ַאּדִ

ֽאֶֹרך ָיִמים׃ ֶֹדׁש, יהוה ל ָך ַנֲאָוה־ּקֽ ֵבית ל
 , בָֹרך ם יהוה מ ִהי ׁשֵ יו׃ י ַמֲעׂשָ ַמח יהוה ּב עֹוָלם, ִיׂש בֹוד יהוה ל ִהי  כ י
ם יהוה׃  ל ׁשֵ ֻהּלָ בֹואֹו, מ ֶמׁש ַעד־מ ֽ ַרח־ׁשֶ ז ַעד־עֹוָלם׃ ִמּמִ ה ו ֵמַעּתָ
עֹוָלם,  ל ָך  מ ׁשִ יהוה  בֹודֹו׃  ּכ ִים  ַמֽ ָ ַהׁשּ ַעל  יהוה,  ל־ּגֹוִים  ַעל־ּכ ָרם 
ּכֹל  ּבַ כּותֹו  ּוַמל אֹו,  ס ּכִ ֵהִכין  ִים  ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ יהוה  דֹר־ָודֹר׃  ל ָך  ר ִזכ יהוה 
׃  רּו ַבּגֹוִים יהוה ָמָלך יֹאמ ֶרץ, ו ָתֵגל ָהָאֽ ִים ו ַמֽ ָ חּו ַהׁשּ מ ָלה׃ ִיׂש ֽ ָמׁשָ

תהלים צג

תהלים קיג
תהלים קד

תהלים קלה
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דברי הימים 
א׳ טז

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   325RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   325 26-Jul-18   11:42:03 AM26-Jul-18   11:42:03 AM
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ֶלך עֹוָלם  עֹוָלם ָוֶעד. יהוה ֶמֽ ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ
בֹות  ׁש צֹו׃ יהוה ֵהִפיר ֲעַצת־ּגֹוִים, ֵהִניא ַמח דּו גֹוִים ֵמַאר ָוֶעד, ָאב
ֶלב־ִאיׁש, ַוֲעַצת יהוה ִהיא ָתקּום׃ ֲעַצת  בֹות ּב ים׃ ַרּבֹות ַמֲחׁשָ ַעּמִ
י הּוא ָאַמר ַוֶּיִֽהי,  דֹר ָודֹר׃ ּכִ בֹות ִלּבֹו ל ׁש ֲעמֹד, ַמח עֹוָלם ּתַ יהוה ל
י־ַיֲעקֹב  ב לֹו׃ ּכִ מֹוׁשָ ּה ל ִצּיֹון, ִאּוָ י־ָבַחר יהוה ּב ה ַוַּיֲעמֹד׃ ּכִ הּוא־ִצּוָ
ַנֲחָלתֹו לֹא  י לֹא־ִיּטֹׁש יהוה ַעּמֹו, ו תֹו׃ ּכִ ֻגּלָ ָרֵאל ִלס ַחר לֹו ָיּה, ִיׂש ּבָ
יב ַאּפֹו,  ָהׁשִ  ה ּבָ ִהר ִחית, ו לֹא־ַיׁש ר ָעוֹן ו ַכּפֵ הּוא ַרחּום, י ו  ַיֲעזֹב׃

נּו׃  ֵאֽ ר יֹום־ק ַיֲעֵנֽנּו ב ֶלך ֽ יָעה, ַהּמֶ ֽ ל־ֲחָמתֹו׃ יהוה הֹוׁשִ לֹא־ָיִעיר ּכ ו

ָלה׃  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ָך, עֹוד י ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש

The line beginning with ָך ח ֶאת ָיֶדֽ  should be said with special ּפֹוֵתֽ
concentration, representing as it does the key idea of this psalm, and of 

 .as a whole, that God is the creator and sustainer of all פסוקי דזמרה

יהוה ֱאלָֹהיו׃  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָֽכה ּלֹו, ַאׁש ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁש
ָדִוד  ה ל ִהּלָ ּת

עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָכה ׁשִ ַוֲאָבר , ֶלך ֽ ָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ֲארֹוִממ 
עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָלה ׁשִ ַוֲאַהל , ּךָ ֶכֽ ל־יֹום ֲאָבר כ ּב

ֶקר׃  תֹו ֵאין ֵחֽ ֻדּלָ ִלג אֹד, ו ל מ ֻהּלָ דֹול יהוה ּומ ּגָ
ֽידּו׃  יָך ַיּגִ בּורֶֹתֽ יָך, ּוג ֽ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ׁשַ דֹור י ּדֹור ל

יָחה׃  ֽ יָך ָאׂשִ אֶֹתֽ ל ֵרי ִנפ ִדב ָך, ו בֹוד הֹוֶדֽ ֲהַדר ּכ
ה׃  ּנָ ֶרֽ ָך ֲאַסּפ ת דּוּלָ רּו, ּוג יָך יֹאֵמֽ אֶֹתֽ ֶוֱעזּוז נֹור

ֽנּו׃  ַרּנֵ ָך י ָקת ִצד יעּו, ו ֽ ָך ַיּבִ ֵזֶֽכר ַרב־טּוב

תהלים י
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ֶסד׃  ל־ָחֽ ד ִֽים ּוג ֶרך ַאּפַ ַרחּום יהוה, ֶאֽ ַחּנּון ו
יו׃  ־ַמֲעׂשָ ַרֲחָמיו ַעל־ּכ טֹוב־יהוה ַלּכֹל, ו

ֽכּוָכה׃  ָבר יָך י יָך, ַוֲחִסיֶדֽ ֽ ל־ַמֲעׂשֶ יֹוֽדּוָך יהוה ּכ
רּו׃  ֽ ַדּבֵ ָך י בּוָרת רּו, ּוג ָך יֹאֵמֽ כּות בֹוד ַמל ּכ

כּותֹו׃  בֹוד ֲהַדר ַמל בּורָֹתיו, ּוכ ֵני ָהָאָדם ּג ִלב יע הֹוִדֽ ל
ל־ּדֹור ָודֹר׃  כ ָך ּב ּת ל ׁשַ ל־עָֹלִמים, ּוֶממ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל

פּוִפים׃  ל־ַהּכ כ זֹוֵקף ל ִלים, ו ל־ַהּנֹפ כ יהוה ל סֹוֵמך
ִעּתֹו׃  ָלם ּב כ ה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־א ַאּתָ רּו, ו ֽ ּבֵ ׂשַ יָך י ֵעיֵני־כֹל ֵאֶלֽ

ל־ַחי ָרצֹון׃  כ ל יע ֽ ּבִ ָך, ּוַמׂש ח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ
יו׃  ל־ַמֲעׂשָ כ ָחִסיד ּב ָרָכיו, ו ל־ּד כ יק יהוה ּב ַצּדִ

הּו ֶבֱאֶמת׃  ָרֻאֽ ר ִיק כֹל ֲאׁשֶ  ,ָאיו ל־קֹר כ ָקרֹוב יהוה ל
יֵעם׃  יֹוׁשִ ַמע, ו ָעָתם ִיׁש ו ֶאת־ׁשַ ה, ו ֵרָאיו ַיֲעׂשֶ יצֹון ר

ִמיד׃ ִעים ַיׁש ׁשָ ל־ָהר ֵאת ּכ אֲֹהָביו, ו ּכׁשֹוֵמר יהוה ֶאת
עֹוָלם ָוֶעד׃  ׁשֹו ל ד ם ק ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת יהוה י ִהּלַ ּת

לּוָיּה׃  ם, ַהלַָעד־עֹו ה ו ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נּו נ ַוֲאַנֽח

ָרה  ֲאַזּמ ַחָּיי,  ּב יהוה  ָלה  ֲאַהל ֶאת־יהוה׃  י  ׁשִ ַנפ ִלי  ַהל לּוָיּה,  ַהל
לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֶבן־ָאָדם  ּב ִדיִבים,  ִבנ חּו  ט ב ַא־ּתִ עֹוִדי׃  ּב ֵלאלַֹהי 
ּתֹנֹוָתיו׃  דּו ֶעׁש ּיֹום ַההּוא ָאב ָמתֹו, ּבַ ַאד ב ל ֵצא רּוחֹו, ָיׁשֻ ׁשּוָעה׃ ּתֵ ת
ִים  ַמֽ ה ׁשָ רֹו ַעל־יהוה ֱאלָֹהיו׃ עֹׂשֶ ב רֹו, ׂשִ ֶעז ֵאל ַיֲעקֹב ּב ֵרי ׁשֶ ַאׁש
ה  עֹוָלם׃ עֹׂשֶ ֵֹמר ֱאֶמת ל ם, ַהׁשּ ר־ּבָ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ּכ ֶרץ, ֶאת־ַהָּים ו ָוָאֽ


תהלים קטו

תהלים קמו
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ֲאסּוִרים׃  יר  ַמּתִ יהוה  ֵעִבים,  ָלר ֶלֶֽחם  ֹנֵתן  ַלֲעׁשּוִקים,  ט  ּפָ ִמׁש
יִקים׃ יהוה  פּוִפים, יהוה אֵֹהב ַצּדִ ִרים, יהוה זֵֹקף ּכ ִעו ח יהוה ּפֹק
ת׃  ַעּוֵ י ִעים  ׁשָ ר  ֶרך ֶדֽ ו עֹוֵדד,  י ָמָנה  ַאל ו ָיתֹום  ִרים,  ֶאת־ּגֵ ׁשֵֹמר 

לּוָיּה׃  דֹר ָודֹר, ַה ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ 

ּבֹוֵנה  ה׃  ִהּלָ ת ָנאָוה  י־ָנִעים  ּכִ ינּו,  ֱאלֵֹהֽ ָרה  ַזּמ י־טֹוב  ּכִ לּוָיּה,  ַהל 
ׁש  ַחּבֵ ֽבּוֵרי ֵלב, ּומ ס׃ ָהרֹוֵפא ִלׁש ַכּנֵ ָרֵאל י ֵחי ִיׂש ִם יהוה, ִנד ַלֽ רּוׁשָ י
דֹול  ּגָ ָרא׃  ִיק מֹות  ׁשֵ ם  ֻכּלָ ל ַלּכֹוָכִבים,  ר  ּפָ ִמס מֹוֶנה  בֹוָתם׃  ַעּצ ל
יהוה,  ֲעָנִוים  עֹוֵדד  מ ר׃  ּפָ ִמס ֵאין  בּוָנתֹו  ִלת  , ֹח ַרב־ּכֽ ו ֲאדֹוֵנֽינּו 
ינּו  ֵלאלֵֹהֽ רּו  ַזּמ תֹוָדה,  ּב ַליהוה  ֱענּו  ֶרץ׃  ֲעֵדי־ָאֽ ִעים  ׁשָ ר יל  ּפִ ַמׁש
 יח ִמֽ צ ַהּמַ ָמָטר,  ֶרץ  ָלָאֽ ִכין  ַהּמֵ ָעִבים,  ּב ִים  ַמֽ ׁשָ ה  ַכּסֶ ַהמ ִכּנֹור׃  ב
לֹא  אּו׃  ָרֽ ִיק ר  ֲאׁשֶ עֵֹרב  ֵני  ִלב ָמּה,  ַלח ֵהָמה  ִלב נֹוֵתן  ָחִציר׃  ָהִרים 
ֶצה׃ רֹוֶצה יהוה ֶאת־ ׁשֹוֵקי ָהִאיׁש ִיר ץ, לֹא־ב ּפָ בּוַרת ַהּסּוס ֶיח ִבג

ִלי  ַהל ֶאת־יהוה,  ִם  ַלֽ רּוׁשָ י ִחי  ּב ׁשַ ּדֹו׃  ַחס ל ַיֲחִלים  ֶאת־ַהמ ֵרָאיו,  י
ם־ ָ ׃ ַהׂשּ ך ּבֵ ִקר ּב ַנִֽיך ַרך ּבָ , ּבֵ ִיך ָעָרֽ ִריֵחי ׁש י־ִחַּזק ּב ִיך ִצּיֹון׃ ּכִ ֱאלַֹהֽ
ַעד־ ֶרץ,  ָאֽ ָרתֹו  ִאמ  ח ֵֹֽ ַהׁשּ ׃  יֵעך ּבִ ַיׂש ים  ִחּטִ ֶלב  ֵחֽ לֹום,  ׁשָ  בּוֵלך ּג
 ִליך ַפֵּזר׃ ַמׁש ֶפר י ֵאֽ פֹור ּכָ ֶֽמר, ּכ ּצָ ֶלג ּכַ ֽ ָברֹו׃ ַהּנֵֹתן ׁשֶ ֵהָרה ָירּוץ ּד מ
ב  ֵ ַיׁשּ ֵסם,  ַימ ו ָברֹו  ּד ַלח  ִיׁש ַיֲעמֹד׃  ִמי  ָקָרתֹו  ֵני  ִלפ ים,  ִפּתִ כ חֹו  ַקר
ָרֵאל׃  ִיׂש ָטיו ל ּפָ יו ּוִמׁש ַיֲעקֹב, ֻחּקָ ָבָרו ל יד ּד ִים׃  ַמּגִ לּו־ָמֽ רּוחֹו ִיּז

לּוָיּה׃  ָדעּום, ַהל י ִטים ּבַ ּפָ ּגֹוי, ּוִמׁשל כ ה ֵכן ל לֹא ָעֽׂשָ
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רֹוִמים׃  ּמ ּבַ ֽלּוהּו  ַהל ִים,  ַמֽ ָ ִמן־ַהׁשּ ֶאת־יהוה  לּו  ַהל לּוָיּה,  ַהל 
 , ח ָיֵרֽ ֶמׁש ו ֽ ֽלּוהּו ׁשֶ ָבָאו׃ ַהל ל־צ ֽלּוהּו ּכ ָאָכיו, ַהל ל־ַמל ֽלּוהּו כ ַהל
ר  ֲאׁשֶ ִים  ֽ ַהּמַ ו ִים,  ָמֽ ָ ַהׁשּ ֵמי  ׁש ֽלּוהּו  ַהל אֹור׃  ֵבי  ֹוכ ל־ּכֽ ּכ ֽלּוהּו  ַהל
אּו׃  ָרֽ ִנב ו ה  ִצּוָ הּוא  י  ּכִ יהוה,  ם  ֶאת־ׁשֵ ּו  ַהל י ִים׃  ָמֽ ָ ַהׁשּ ֵמַעל 
ֶאת־יהוה  לּו  ַהל ַיֲעבֹור׃  לֹא  ו ק־ָנַתן  ח עֹוָלם,   ָלַעד  ַוַּיֲעִמיֵדם 
 ֽרּוח ִקיטֹור,  ו ֶלג  ֽ ׁשֶ ּוָבָרד  ֵאׁש  הֹמֹות׃  ל־ּת כ ו יִנים  ּנִ ּתַ ֶרץ,  ִמן־ָהָאֽ
ל־ֲאָרִזים׃  כ ו ִרי  ּפ ֵעץ  ָבעֹות,  ל־ּג כ ו ֶהָהִרים  ָברֹו׃  ד ה  עֹׂשָ ָעָרה  ס
ים,  ֻאּמִ ל־ל כ ֶרץ ו ֵכי־ֶאֽ ָנף׃ ַמל ִצּפֹור ּכָ ֶמׂש ו ֵהָמה, ֶרֽ ל־ּב כ ַהַחָּיה ו
ָעִרים׃  ֵקִנים ִעם־נ תּולֹות, ז ַגם־ּב חּוִרים ו ֶרץ׃ ּבַ ֵטי ָאֽ ֹפ ל־ׁשֽ כ ִרים ו ׂשָ
ֶרץ  ַע־ֶאֽ הֹודֹו  ַבּדֹו,  ל מֹו  ׁש ב  ּגָ י־ִנׂש ּכִ יהוה,  ם  ֶאת־ׁשֵ לּו  ַהל י  
ָרֵאל  ִיׂש ֵני  ִלב ל־ֲחִסיָדיו,  כ  ה  ִהּלָ ּת ַעּמֹו,  ל ֶרן  ק ֶרם  ַוּי ִים׃  ָמֽ ׁשָ ו

לּוָיּה׃  רֹבֹו, ַהל ַעם ק
ַמח  ַהל ֲחִסיִדים׃ ִיׂש ק תֹו ּבִ ִהּלָ יר ָחָדׁש, ּת ירּו ַליהוה ׁשִ ֽ לּוָיּה, ׁשִ ַהל 
ֹתף  ָמחֹול, ּב מֹו ב לּו ׁש ַהל ם׃ י ּכָ ַמל ֵני־ִצּיֹון ָיִגֽילּו ב יו, ּב עֹׂשָ ָרֵאל ּב ִיׂש
יׁשּוָעה׃  ּבִ ֲעָנִוים  ָפֵאר  י ַעּמֹו,  ּב יהוה  י־רֹוֶצה  ּכִ רּו־לֹו׃  ַזּמ י ִכּנֹור  ו

תהלים קמח

תהלים קמט

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   333RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   333 26-Jul-18   11:42:04 AM26-Jul-18   11:42:04 AM



 fi פסוקי דזמרה   תפילות השחר לשני הימים 

ֵאל  מֹות  רֹומ בֹוָתם׃  ּכ ַעל־ִמׁש נּו  ַרּנ י ָכבֹוד,  ּב ֲחִסיִדים  זּו  ל ַיע
ּתֹוֵכחֹות  ּגֹוִים,  ּבַ ָקָמה  נ ַלֲעׂשֹות  ָיָדם׃  ּב יִפּיֹות  ּפִ ֶרב  ֶחֽ ו רֹוָנם,  ג ּבִ
ֶזל׃  ַבר ֵלי  ַכב ּב ֵדיֶהם  ּב ִנכ ו ים,  ִזּקִ ּב ֵכיֶהם  ַמל סֹר  ֶלא   ים׃  ֻאּמִ ל ּבַ
לּוָיּה׃  ל־ֲחִסיָדיו, ַהל כ תּוב, ָהָדר הּוא ל ט ּכָ ּפָ ֶהם ִמׁש ַלֲעׂשֹות ּבָ

לּוָיּה ַהל 
יע ֻעּזֹו׃  ִקֽ ר ֽלּוהּו ּבִ ׁשֹו, ַהל ד ק לּו־ֵאל ּב ַהל

לֹו׃  ד רֹב ּגֻ ֽלּוהּו ּכ בּורָֹתיו, ַהל ֽלּוהּו ִבג ַהל
ִכּנֹור׃  ֵנֶֽבל ו ֽלּוהּו ּב ַקע ׁשֹוָפר, ַהל ֵתֽ ֽלּוהּו ּב ַהל
ֻעָגב׃  ים ו ִמּנִ ֽלּוהּו ּב ֹתף ּוָמחֹול, ַהל ֽלּוהּו ּב ַהל

רּוָעה׃  י תֵ צ ִצל ֽלּוהּו ּב ַמע, ַהל ֽ ֵלי־ׁשָ צ ִצל ֽלּוהּו ב ַהל
ּוָיּה׃  ל ָיּה, ַהל ַהּלֵ ָמה ּת ׁשָ ַהּנ ֹּכ
לּוָיּה׃  ל ָיּה, ַהל ַהּלֵ ָמה ּת ׁשָ ּכֹל ַהּנ

ָאֵמן׃ עֹוָלם, ָאֵמן ו יהוה ל רּוך ּבָ
לּוָיּה׃ ִם, ַהל ָלֽ רּוׁשָ ּיֹון, ׁשֵֹכן י רּוך יהוה ִמּצִ ּבָ

ַבּדֹו׃ ָלאֹות ל ה ִנפ ָרֵאל, עֹׂשֵ יהוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂש רּוך ּבָ
עֹוָלם בֹודֹו ל ם ּכ ּוָברּוך ׁשֵ

ֶרץ  ל־ָהָאֽ בֹודֹו ֶאת־ּכ ֵלא כ ִיּמָ ו
ָאֵמן׃ ָאֵמן ו
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 רּוך ּבָ ִויד,  ּדָ ַוּֽיֹאֶמר  ָהל,  ל־ַהּקָ ּכ ֵעיֵני  ל ֶאת־יהוה  ִויד  ּדָ  ֶרך ָבֽ ַוי
Stand until ַמת ִנׁש on  page  .

ָך יהוה  ַעד־עֹוָלם׃ ל ינּו, ֵמעֹוָלם ו ָרֵאל ָאִבֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהי ִיׂש ַאּתָ
ִים  ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ י־כֹל  ּכִ ַההֹוד,  ו ַֽצח  ַהּנֵ ו ֶרת  ֶאֽ פ ַהּתִ ו בּוָרה  ַהּג ו ה  ֻדּלָ ַהּג
ר  ָהֽעֹׁשֶ ו רֹאׁש׃  ל כֹל  ל א  ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ ו ָלָכה  מ ַהּמַ יהוה  ָך  ל ֶרץ,  ּוָבָאֽ
ָך  ָיד ּוב בּוָרה,  ּוג ֹח ָך ּכֽ ָיד ּכֹל, ּוב ל ּבַ ה מֹוׁשֵ ַאּתָ ו ָפֶנֽיָך,  ִמּל בֹוד  ַהּכָ ו
ִים  ַהל ּומ , נּו ָלך ינּו מֹוִדים ֲאַנֽח ה ֱאלֵֹהֽ ַעּתָ ַחֵּזק ַלּכֹל׃ ו ל ּול ַגּדֵ ל
יָת  ֽ ָעׂשִ ַאּתָ  ָך,  ֽ ַבּדֶ ל יהוה  ה־הּוא  ָך׃   ַאּתָ ֽ ּתֶ ַאר פ ּתִ ם  ׁשֵ ל
ר ָעֶלֽיָה,  ־ֲאׁשֶ כ ֶרץ ו ָבָאם, ָהָאֽ ל־צ כ ִים ו ַמֽ ָ ֵמי ַהׁשּ ִים, ׁש ַמֽ ָ ֶאת־ַהׁשּ
ָך  ִים ל ַמֽ ָ ָבא ַהׁשּ ם, ּוצ ּלָ ַחֶּיה ֶאת־ּכֻ ה מ ַאּתָ ֶהם, ו ר ּבָ ל־ֲאׁשֶ כ ים ו ַהַּיּמִ
ָרם,  ַאב ּתָ ּב ר ַחֽ ר ּבָ ה הּוא יהוה ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ  ַאּתָ ֲחִוים׃  ּתַ ִמׁש
ָבבֹו  ָרָהם׃ ּוָמָצֽאָת ֶאת־ל מֹו ַאב ּתָ ׁש מ ֽ ׂשַ ים, ו ּדִ ׂש הֹוֵצאתֹו ֵמאּור ּכַ ו
י  ַנֲעִני ַהִחּתִ ֶרץ ַהּכ ִרית ָלֵתת ֶאת־ֶאֽ ָכרֹות ִעּמֹו ַהּב ו  ,ָפֶנֽיָך ֶנֱאָמן ל
ֶאת־ ֶקם  ֽ ַוּתָ עֹו,  ַזר ל ָלֵתת  י,  ׁשִ ּגָ ר ַהּגִ ו בּוִסי  ַהי ו ִרִּזי  ַהּפ ו ָהֱאמִֹרי 
ֶאת־ ִים, ו ָרֽ ִמצ ינּו ּב ִני ֲאבֵֹתֽ ֶרא ֶאת־ע ֽ ה׃ ַוּתֵ ּתָ יק ָאֽ י ַצּדִ יָך, ּכִ ָבֶרֽ ּד
ל־ כ עֹה ּוב ַפר ִתים ּב ן אֹֹתת ּומֹפ ּתֵ ּתָ ַעל־ַים־סּוף׃ ַוּתִ ע ַמֽ ַזֲעָקָתם ׁשָ

ם  ָך ׁשֵ ַעׂש־ל ֽ י ֵהִזֽידּו ֲעֵיֶהם, ַוּתַ ּתָ ּכִ ע י ָיַדֽ צֹו, ּכִ ל־ַעם ַאר כ ֲעָבָדיו ּוב
ה,  ׁשָ ַּיּבָ ־ַהָּים ּבַ תֹוך רּו ב ֵניֶהם, ַוַּיַעב ּתָ ִלפ ע ק ַהָּים ּבָ ו  ַהּיֹום ַהֶּזה׃ ּכ

ִים ַעִּזים׃  ַמֽ ֶבן, ּב מֹוֶאֽ צֹולֹת ּכ ּתָ ִבמ ַלֽכ ֵפיֶהם ִהׁש רֹדֶאת ו

דברי 
הימים א׳ 

כט

נחמיה ט
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ָרֵאל  א ִיׂש ִים, ַוַּיר ָרֽ ָרֵאל ִמַּיד ִמצ ּיֹום ַההּוא ֶאת־ִיׂש ע יהוה ּבַ  ַוּֽיֹוׁשַ
דָֹלה  ָרֵאל ֶאת־ַהָּיד ַהּג א ִיׂש ַוַּיר  ַפת ַהָּים׃ ִים ֵמת ַעל־ׂש ַרֽ ֶאת־ִמצ
ינּו  ַוַּיֲאִמֽ ֶאת־יהוה,  ָהָעם  אּו  ַוִּייר ִים,  ַרֽ ִמצ ּב יהוה  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ

ּדֹו׃  ה ַעב מֹׁשֶ יהוה ּוב ּבַ
רּו יָרה ַהֹּזאת ַליהוה, ַוּיֹאמ ִ ָרֵאל ֶאת־ַהׁשּ ֵני ִיׂש ה ּוב יר־מֹׁשֶ   ָאז ָיׁשִ
סּוס ָאה,  י־ָגאֹה ּגָ יהוה ּכִ יָרה ּלַ ֽ ָאׁשִ ֵלאמֹר, 
ִהי־ִלי ָרת ָיּה ַוי ִזמ ִּזי ו ע בֹו ָרָמה ַבָּים׃   רֹכ ו
ֱאלֵֹהי ֵוֽהּו,  ַאנ ֶזה ֵאִלי ו ִליׁשּוָעה, 
ָחָמה, יהוה יהוה ִאיׁש ִמל הּו׃   נ ֶמֽ ָאִבי ַוֲארֹמ
ַחר  ּוִמב ֵחילֹו ָיָרה ַבָּים,  עֹה ו ר בֹת ּפַ ּכ ַמר מֹו׃   ׁש
מֹו־ צֹולֹת ּכ דּו ִבמ ֻיֽמּו, ָיר ַכס הֹמֹת י ַים־סּוף׃   ּת עּו ב יו ֻטּב ִלׁשָ ׁשָ
ָך ִמינ י  , ֹח ּכֽ ִרי ּבַ ּדָ ָך יהוה ֶנא ִמינ י ֶבן׃   ָאֽ
ֲהרֹס ָך ּתַ אֹונ רֹב ּג ּוב ַעץ אֹוֵיב׃   ר יהוה ּתִ

ֽרּוח ּוב ׁש׃   ּקַ ֵלֽמֹו ּכַ ָך יֹאכ ח ֲחרֹנ ּלַ ׁשַ ּת יָך,  ָקֶמֽ
מֹו־ֵנד בּו כ ִנּצ ִים,  מּו ַמֽ ֽיָך ֶנֶֽער ַאּפֶ
ָאַמר ֶלב־ָים׃   הֹמֹת ּב אּו ת ָקפ ִלים,  נֹז
מֹו ָלֵאֽ מ ָלל, ּתִ ק ׁשָ ֲאַחּלֵ יג,  ִ ּדֹף, ַאׂשּ אֹוֵיב ֶאר
ּתָ  פ ֽ ָנׁשַ מֹו ָיִדי׃   ֽ י ּתֹוִריׁשֵ ּבִ ָאִריק ַחר י,  ׁשִ ַנפ
ִים ַמֽ ֶרת ּב עֹוֶפֽ ָצֲללּו ּכַ מֹו ָים,  ֽ ּסָ רּוֲחָך ּכִ ב

ִמי  ֵאִלם יהוה,  ִמי־ָכֽמָֹכה ּבָ יִרים׃   ַאּדִ

שמות יד

שמות טו
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ה ִהּלֹת ֽעֹׂשֵ נֹוָרא ת ֶֹדׁש,  ּקֽ ר ּבַ ּדָ ֽמָֹכה ֶנא ּכָ
יָת ָנִחֽ ֶרץ׃   ָלֵעֽמֹו ָאֽ ב ָך ּתִ ִמינ יָת י ָנִטֽ ֶפֶֽלא׃  
ֵוה ָך ֶאל־נ ּז ע ּתָ ב ל ֵנַהֽ  , ּתָ ל ָאֽ ָך ַעם־זּו ּגָ ּד ַחס ב
ִחיל זּון,  ּגָ ים ִיר עּו ַעּמִ מ ׁשָ ָך׃   ֽ ׁשֶ ד ק
ֲהלּו ַאּלּוֵפי ָאז ִנב ת׃   ׁשֶ ָלֽ ֵבי ּפ ָאַחז יֹׁש
ָנֽמֹגּו ַעד,  ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזֽמֹו ָרֽ ֱאדֹום, 
ָתה ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמֽ ּתִ ָנַֽען׃   ֵבי כ ּכֹל יֹׁש
ַעד־ ֶבן,  ָאֽ מּו ּכָ רֹוֲעָך ִיּד דֹל ז ג ּבִ ָוַפַֽחד, 
ַעד־ַיֲעבֹר ַעם־זּו ָך יהוה,  ַיֲעבֹר ַעּמ
ָמכֹון ָך,  ַהר ַנֲחָלת ֵעֽמֹו ּב ִתּטָ מֹו ו ִבֵאֽ ּת ָקִנֽיָת׃  
נּו ָדׁש ֲאדָֹני ּכֹונ ִמּק ּתָ יהוה,  ַעֽל ָך ּפָ ּת ב ׁשִ ל

עָֹלם ָוֶעד׃  ל לֹך יָך׃      יהוה ִימ ָיֶדֽ
עָֹלם ָוֶעד. ל לֹך יהוה ִימ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול כּוֵתּה ָקֵאם ל יהוה ַמל
י ּכִ   
ב יהוה ֲעֵלֶהם ֶאת־ֵמי ָּים, ַוָּיֽׁשֶ יו ּבַ ָפָרׁשָ ּבֹו ּוב ִרכ עֹה ּב ר ָבא סּוס ּפַ
ַהָּים׃      תֹוך ּב ה  ׁשָ ַבַּיּבָ כּו  ָהל  ָרֵא ִיׂש ֵני  ּוב ַהָּים,   

ּגֹוִים׃ ל ּבַ לּוָכה ּומֹׁשֵ י ַליהוה ַהּמ ּכִ
ו ּפֹט ֶאת־ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁש ִעים ּב ָעלּו מֹוׁשִ ו

לּוָכה׃ ָתה ַליהוה ַהּמ ָהי ו
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה  ּבַ
ינּו יהוה ֶאָחד׃) ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע ִיׂש תּוב ֵלאמֹר, ׁש ָך ּכָ תֹוָרת ּוב)

תהלים כב 
עובדיה א

זכריה יד

דברים ו
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 ִנׁש ַמת
ינּו ָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ מ ָבֵרך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּת ּכ

ִמיד. נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל ר רֹוֵמם ִזכ ָפֵאר ּות ר ּת ׂשָ ל ּבָ ּכ ֽרּוח ו
ה ֵא ַעד ָהעֹוָלם ַאּתָ ִמן ָהעֹוָלם ו

יע ֽ ֶלך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ָעֶדֽ ל ּוִמּבַ
ַרֵחם ֵנס ּומ ַפר יל ּומ ּפֹוֶדה ּוַמּצִ

ה. ּתָ א ָאֽ ֶלך ֶאּלָ נּו ֶמֽ צּוָקה ֵאין ָלֽ ל ֵעת ָצָרה ו כ ּב
ִרּיֹות ל ּב ּכ ָהַאֲחרֹוִנים, ֱאֽלֹוּה ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ו

חֹות ּבָ ׁש רֹב ַהּתִ ל ּב ֻהּלָ ל ּתֹוָלדֹות, ַהמ ֲאדֹון ּכ
ַרֲחִמים. ִרּיֹוָתיו ּב ֶסד ּוב ֶחֽ ַנֵהג עֹוָלמֹו ּב ַהמ

ן לֹא ִייׁשָ ַויהוה לֹא ָינּום ו
ִמים  ִאּל יח ֽ ׂשִ ַהּמֵ ִמים ו ּדָ ִקיץ ִנר ַהּמֵ ִנים ו ׁשֵ עֹוֵרר י ַהמ
פּוִפים. ַהּזֹוֵקף ּכ ִלים ו נֹופ ַהּסֹוֵמך יר ֲאסּוִרים ו ּתִ ַהּמַ ו

נּו מֹוִדים. ָך ֲאַנֽח ַבּד ָך ל ל
יו ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ ׁשֹוֵנֽנּו ִרּנָ ָּים, ּול יָרה ּכַ ינּו ָמֵלא ׁשִ ִאּלּו ִפֽ

ח ַכָּיֵרֽ ֶמׁש ו ֽ ֶ ׁשּ ִאירֹות ּכַ ֵעיֵנֽינּו מ ו , יע ֲחֵבי ָרִקֽ ֶמר ַבח ּכ ֽ ינּו ׁשֶ תֹוֵתֽ פ ׂשִ ו
ַאָּילֹות ינּו ַקּלֹות ּכָ ֵלֽ ַרג ִים, ו ָמֽ ֵרי ׁשָ ִנׁש רּוׂשֹות ּכ ינּו פ ָיֵדֽ ו

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ הֹודֹות ל יִקים ל ּפִ נּו ַמס ֵאין ֲאַנֽח
ָך ֶמֽ ֶאת ׁש ָבֵרך ּול

ָעִמים ַהּטֹובֹות  ָבבֹות ּפ י ר ִרּבֵ ֵפי ֲאָלִפים, ו ֶלף ַאל ֶף ֶאֽ ַע ַאַחת ֵמָאֽ
נּו. ֽ ִעּמָ ינּו ו יָת ִעם ֲאבֹוֵתֽ ֽ ָעׂשִ ׁשֶ
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נּו ִדיָתֽ ית ֲעָבִדים ּפ ינּו, ּוִמּבֵ נּו, יהוה ֱאלֵֹהֽ ֽ ּתָ ַא ִים ּג ַרֽ צ ִמּמִ
נּו ֽ ּתָ ט ֶַּבר ִמ ֽ נּו ּוִמּדֶ ֽ ּתָ ל ֶרב ִהּצַ נּו, ֵמֶחֽ ֽ ּתָ ל ּכַ ל ָבע ּכִ ׂשָ נּו ּוב ֽ ּתָ ָרָעב ַזנ ּב

נּו. יָתֽ ּלִ ֶנֱאָמִנים ּדִ ָלִיים ָרִעים ו ּוֵמח
יָך לֹא ֲעָזֽבּונּו ֲחָסֶדֽ יָך, ו ה ֲעָזֽרּונּו ַרֲחֶמֽ ּנָ ַעד ֵהֽ

ינּו, ָלֶנַֽצח. נּו, יהוה ֱאלֵֹהֽ ֽ ׁשֵ ּט ַאל ּתִ ו
נּו ֽ ּתָ ּבָ ֽג ּלַ ּפִ ן ֵאָבִרים ׁשֶ ַעל ּכֵ

ינּו ִפֽ ּתָ ּב מ ֽ ר ׂשַ ָלׁשֹון ֲאׁשֶ נּו, ו ֽ ַאּפֵ ּתָ ב ח ַפֽ ּנָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ּונ ֽרּוח ו
חּו ִויָפֲארּו ּב כּו ִויׁשַ ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבר

נּו ֽ ּכֵ ָך ַמל מ יכּו ֶאת ׁשִ ִלֽ ַימ יׁשּו ו ֽ ּדִ ַיק יצּו ו ַיֲעִרֽ מּו ו ִוירֹומ
ַבע ָ ָך ִתׁשּ ל ָלׁשֹון ל כ ָך יֹוֶדה ו ה ל ל ּפֶ י כ ּכִ

ֲחֶוה ּתַ ָפֶנֽיָך ִתׁש ל קֹוָמה ל כ ַרע ו ָך ִתכ ל ֶרך ֽ  ּבֶ כ ו
ָך ֶמֽ רּו ִלׁש ַזּמ ָליֹות י ֶרב ּוכ ל ק כ ָבבֹות ִייָרֽאּוָך ו ל ל כ ו

תּוב ּכָ ָבר ׁשֶ ּדָ ּכַ
ָנה יהוה ִמי ָכֽמֹוָך ר מַֹתי ּתֹאַמֽ ל ַעצ ּכ

לֹו׃ יֹון ִמּגֹז ֶאב ָעִני ו ּנּו, ו ֽ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ַמּצִ
ךָ ך ּוִמי ַיֲער ך ֶוה ּלָ ּוִמי ִיׁש ך ֶמה ּלָ ִמי ִיד

ֶרץ. ִים ָוָאֽ ַמֽ יֹון, קֹוֵנה ׁשָ ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹול, ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ
ָך ֽ ׁשֶ ד ם ק ָבֵרך ֶאת ׁשֵ ָך ּונ ָפֶאר ֲחָך ּונ ּבֵ ׁשַ ָך ּונ ל ַהּלֶ נ

ָאמּור ּכָ
ׁשֹו׃ ד ם ק ָרַבי ֶאת־ׁשֵ ל־ק כ י ֶאת־יהוה, ו ׁשִ ִכי ַנפ ר ָדִוד, ּבָ ל

ָך ַתֲעצּומֹות ֻעּז ָהֵאל ּב 
ָך ֶמֽ בֹוד ׁש כ דֹו ּבִ ַהּגָ

יָך אֹוֶתֽ נֹור ַהּנֹוָרא ּב ּבֹור ָלֶנַֽצח ו ַהּגִ

תהלים לה



תהלים קג
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 ך ל ֶ ֽ ַהּמֶ
The שליח ציבור for שחרית begins here:

א ָ ִנׂשּ א, ָרם ו ּסֵ ב ַעל ּכִ יֹוׁשֵ
מֹו ָקדֹוׁש ׁש ׁשֹוֵכן ַעד, ָמרֹום ו

ָכתּוב ו
ה׃ ִהּלָ ִרים ָנאָוה ת ׁשָ יהוה, ַלי יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ַרּנ

ל  ַהּלָ ת ּתִ ִרים  ׁשָ י ִפי  ּב
ַרך ּבָ ת ּתִ יִקים  ַצּדִ ֵרי  ִדב ּוב

רֹוָמם ת ּתִ ֲחִסיִדים  ׁשֹון  ּוִבל
ׁש ַקּדָ ת ּתִ ים  דֹוׁשִ ק ֶרב  ק ּוב

ָרֵאל ית ִיׂש ָך ּבֵ בֹות ַעּמ ֲהלֹות ִרב ַמק ּוב
ל ּדֹור ָודֹור כ נּו ּב ֽ ּכֵ ָך ַמל מ ַאר ׁשִ ּפָ ה ִית ִרּנָ ּב

צּוִרים ל ַהי ן חֹוַבת ּכ ּכֵ ׁשֶ
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ 

רֹוֵמם ָפֵאר, ל ל , ח ֽ ּבֵ ׁשַ ל, ל ַהּלֵ הֹודֹות, ל ל
ס ַקּלֵ ה ּול ַעּלֵ ל , ָבֵרך ר, ל ַהּדֵ ל

חֹות ּב ִתׁש ירֹות ו ֵרי ׁשִ ב ל ּדִ ַעל ּכ
ָך. יֶחֽ ׁשִ ָך מ ּד י, ַעב ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ ּדָ

תהלים לג
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נּו ֽ ּכֵ ָך ָלַעד, ַמל מ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ִיׁש 
ֶרץ ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ דֹוׁש ּבַ ַהּקָ דֹול ו ֶלך ַהּגָ ֽ ָהֵאל ַהּמֶ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָך ָנֶאה, יהוה ֱאלֵֹהֽ י ל ּכִ
ָרה ִזמ ו  ָבָחה, ַהּלֵ יר ּוׁש ׁשִ

בּוָרה ה ּוג ָֻּד ָלה, ֶנַֽצח, ּג ׁשָ עֹז ּוֶממ
כּות ה ּוַמל ָ ֻדׁשּ ֶרת, ק ֶאֽ ִתפ ה ו ִָּה ּת

ַעד עֹוָלם.  ה ו הֹוָדאֹות, ֵמַעּתָ ָרכֹות ו ּב
חֹות ּבָ ׁש ּתִ דֹול ּבַ ֶלך ּגָ ה יהוה, ֵאל ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָרה  יֵרי ִזמ ׁשִ ָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ּב פ ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהּנִ
, ֵאל, ֵחי ָהעֹוָלִמים. ֶלך ֶמֽ

יָך יהוה׃  ָראִתֽ ים ק ֲעַמּקִ ֲעלֹות, ִמּמַ יר ַהּמַ ׁשִ
Most congregations open the ארון קודש and say this psalm responsively, verse by verse. 

ֲחנּוָני׃  קֹול ּתַ בֹות ל ֻ ֶנֽיָך ַקׁשּ ז ֶיֽיָנה א ה קֹוִלי, ּתִ ָעה ב מ ֲאדָֹני ׁשִ
ר־ָיּה, ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד׃  מ ׁש ִאם־ֲעוֹנֹות ּתִ

ֵרא׃  ּוָ ַען ּתִ ַמֽ ִליָחה, ל ָך ַהּס י־ִעּמ ּכִ
י׃  ּתִ  ָברֹו הֹוָחֽ דִ י, ו ׁשִ ָתה ַנפ יִתי יהוה ִקּו ֽ ִקּוִ

ֶֹקר׃  ִרים ַלּבֽ ֶֹקר, ׁשֹמ ִרים ַלּבֽ ֹמ י ַלאדָֹני, ִמׁשּ ׁשִ ַנפ
דּות׃  ה ִעּמֹו פ ּבֵ ַהר ֶסד, ו י־ִעם־יהוה ַהֶחֽ ָרֵאל ֶאל יהוה, ּכִ ַיֵחל ִיׂש

ָרֵאל, ִמּכֹל ֲעוֹנֹוָתיו׃ ה ֶאת־ִיׂש ּדֶ הּוא ִיפ ו
The ארון קודש is closed.



תהלים קל
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חצי קדיש

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
עּוֵתּה ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב

כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו
ָרֵאל  ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ש"ץ:

קהל 
וש"ץ:

ש"ץ:
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 קריאת שמע וברכותיה

כּו ר  ּבָ

The following blessing and response are said only in the presence of a מנין. 
They represent a formal summons to the קהל to engage in an act of collective prayer. 
The custom of bowing at this point is based on דברי הימים א׳ כט, כ, “David said to 

the whole assembly, ‘Now bless the Lord your God.’ All the assembly blessed 
the Lord God of their fathers and bowed their heads low to the Lord and the King.”

The שליח ציבור says the following, bowing at כּו ר  .ה׳ standing straight at ,ּבָ
The קהל, followed by the שליח ציבור, responds, bowing at רּוך .ה׳ standing straight at ,ּבָ

 
. בָֹרך ֶאת יהוה ַהמ

עֹוָלם ָוֶעד. ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד. ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ

The custom is to sit from this point until the עמידה, since the predominant 
emotion of this section of the prayers is love rather than awe. 

Conversation is forbidden until after the עמידה. 

 
ך  יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֽחֹׁשֶ

לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל. ה ׁשָ עֹׂשֶ

ש"ץ:

קהל:

ש"ץ:

ישעיה מה
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אֹוַצר ַחִּיים, אֹורֹות ֵמֽאֶֹפל ָאַמר ַוֶּיִֽהי. אֹור עֹוָלם ּב
On the first day, some congregations say the piyut, בּוָרה ָאזּור ּג ֶלך .at this point (  page ) ֶמֽ

On the second day, some congregations say the piyut, ָך ָאמֹון ַמֲאָמר ךֶ  .at this point (  page ) ֶמֽ

On שבת continue with  ַהּכֹל יֹוֽדּוָך on the next page.
On a weekday continue here:

ַרֲחִמים  יָה ּב ִֶֽרים ָע ַּדָ ֶרץ ו ִאיר ָָאֽ   ַהּמֵ
ית.  ֵראׁשִ ה ב ִמיד ַמֲעׂשֵ  יֹום ּתָ כ ׁש ּב ַחּדֵ טּובֹו מ ּוב

יָת  ֽ ָמה ָעׂשִ כ ח ם ּב ָּ יָך יהוה, ּכֻ ֽ ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
ָך׃  ָינ ֶרץ ִקנ ָאה ָהָאֽ ָמ

ַבּדֹו ֵמָאז   רֹוָמם ַהמ ךֶ ֽ ַהּמֶ
א ִמימֹות עֹוָם.  ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ פָֹאר ו ַהמ ח ו ּבָ ׁשֻ ַהמ

ֱאֵֹהי עֹוָם 
ינּו  ֵֽים ַרֵחם ָע יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ּב

נּו  ֽ ּבֵ ּגַ ֲאדֹון ֻעֵּזֽנּו, צּור ִמׂש
נּו.  ֲעֵדֽ ב ּבַ ּגָ נּו, ִמׂש ֵעֽ ָמֵגן ִיׁש

תהלים קד
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ָעה  דֹו ּדֵ ּג רּוך ֵא ּבָ
ה  ֵרי ַחּמָ ה ז ֵהִכין ּוָפַע
מֹו  ׁשִ בֹוד טֹוב ָיַצר ּכָ

ִביבֹות ֻעּזֹו  אֹורֹות ָנַתן ס מ
י  ּדַ ֵמי ׁשַ ים, רֹומ דֹוׁשִ ָבָאיו ק ּנֹות צ ּפִ

תֹו.  ָ ֻדׁשּ ּוק בֹוד ֵא ִרים ּכ ַסּפ ִמיד מ ּתָ
ינּו  ַרך יהוה ֱאֵֹהֽ ּבָ ת ּתִ
יָך  ה ָיֶדֽ ַבח ַמֲעׂשֵ ֽ ַע ׁשֶ

יָת  ֽ ָעׂשִ אֹוֵרי אֹור ׁשֶ מ ַע ו
ָה. ֽ ָפֲאֽרּוָך ּסֶ י

ֽחּוָך  ּב ׁשַ ַהּכֹל י ַהּכֹל יֹוֽדּוָך ו  
On a weekday continue with נּו , צּוֵרֽ ַרך ּבָ ת :continue here שבת on  page  . On ּתִ

יהוה רּו ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ַהּכֹל יֹאמ ו
ָלה, יֹוֵצר ַהּכֹל. ֽ מּוָך ּסֶ רֹומ ַהּכֹל י

ָרח ֲעֵרי ִמז תֹות ׁשַ ל ל יֹום ּדַ כ ּב ח ָהֵאל ַהּפֹוֵתֽ
יע ע ַחּלֹוֵני ָרִקֽ ּובֹוק

ּה ּתָ ב כֹון ׁשִ ָבָנה ִמּמ קֹוָמּה ּול ה ִמּמ מֹוִציא ַחּמָ
ָביו  יֹוׁש ּלֹו ּול ּוֵמִאיר ָלעֹוָלם ּכֻ

ת ָהַרֲחִמים. ִמּדַ ָרא ּב ּבָ  ׁשֶ
ַרֲחִמים יָה ּב ִרים ָעֶלֽ ַלּדָ ֶרץ ו ִאיר ָלָאֽ ַהּמֵ

ית. ֵראׁשִ ה ב ִמיד ַמֲעׂשֵ ל יֹום ּתָ כ ׁש ּב ַחּדֵ טּובֹו מ ּוב
ַבּדֹו ֵמָאז   רֹוָמם ַהמ ֶלך ֽ ַהּמֶ

א ִמימֹות עֹוָלם. ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ פָֹאר ו ַהמ ח ו ּבָ ׁשֻ ַהמ
ינּו ים ַרֵחם ָעֵלֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ֱאלֵֹהי עֹוָלם, ּב

נּו. ֲעֵדֽ ב ּבַ ּגָ נּו, ִמׂש ֵעֽ נּו, ָמֵגן ִיׁש ֽ ּבֵ ּגַ ֲאדֹון ֻעֵּזֽנּו, צּור ִמׂש
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ָך ֽ ּכֶ ֶער ֵאין ּכ
ָך ֵאין זּוָלֶתֽ ו

ָך ֽ ּתֶ  ֶפס ּבִ ֶאֽ
. ך ָּ ֹוֶמה ּוִמי ּדֽ

עֹוָלם ַהֶּזה ינּו, ּבָ ָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ ּכ ֶער ֵאין ּכ
א ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהּבָ נּו, ל ֽ ּכֵ ָך, ַמל ֵאין זּוָלת ו

יח ֽ ׁשִ נּו, ִלימֹות ַהּמָ ָך, ּגֹוֲאֵלֽ ּת  ֶפס ּבִ ֶאֽ
ִתים. ִחַּית ַהּמֵ נּו, ִלת יֵעֽ ָך, מֹוׁשִ ֵאין ּדֹוֶמה ל ו

ים ֲעׂשִ ל ַהּמַ ֵאל ָאדֹון ַעל ּכ 
ָמה ׁשָ ל נ ִפי ּכ ּב בָֹרך ּומ רּוך ּבָ

טּובֹו ָמֵא עֹוָלם לֹו ו ד ּג
ִבים אֹותֹו. בּוָנה סֹוב ַעת ּות ֽ ּדַ

ֶֹדׁש ֶאה ַעל ַחּיֹות ַהּקֽ ּגָ ת ַהּמִ
ָבה ּכָ ר ָכבֹוד ַעל ַהּמֶ ר ּב ּדָ ֶנה ו

אֹו ֵני ִכס כּות ּוִמיׁשֹור ִלפ ז
בֹודֹו. ֵני כ ַרֲחִמים ִלפ ֶסד ו ֶחֽ

ינּו ָרא ֱאלֵֹהֽ ּבָ אֹורֹות ׁשֶ טֹוִבים מ
ל ּכֵ ַהׂש ִביָנה ּוב ַעת ּב ַדֽ ָצָרם ּב י

ֶהם בּוָרה ָנַתן ּבָ ּוג ֹח ּכֽ
ֵבל. ֶרב ּתֵ ק ִלים ּב יֹות מֹוׁש ִלה
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ִפיִקים ֽנַֹגּה ֵלִאים ִזיו ּומ מ
ל ָהעֹוָלם כ ָנֶאה ִזיָום ּב

בֹוָאם ים ּב ׂשִ ׂשָ ֵצאָתם ו ֵמִחים ּב ׂש
צֹון קֹוָנם. ֵאיָמה ר ים ּב עֹוׂשִ

מֹו ִנים ִלׁש ָכבֹוד נֹות ֵאר ו ּפ
כּותֹו ֵזֶֽכר ַמל ה ל ִרּנָ ָלה ו ה צ

ַרח אֹור ֶמׁש ַוִּיז ֽ ֶ ָקָרא ַלׁשּ
ָבָנה. ִקין צּוַרת ַהּל ִהת ָרָאה ו

ָבא ָמרֹום ל צ ִנים לֹו ּכ ַבח נֹות ֽ ׁשֶ
ֶֹדׁש. ַחּיֹות ַהּקֽ ים ו אֹוַפּנִ ָרִפים ו ה, ׂש ֻדּלָ ֶרת ּוג ֶאֽ פ ּתִ

ים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ַבת ִמּכ ר ׁשָ ָלֵאל ֲאׁשֶ
בֹודֹו. כ א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  ָיׁשַ ו ה  ַָּע ִנת ִביִעי   ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ

נּוָחה יֹום ַהּמ ֶרת ָעָטה ל ֶאֽ פ ּתִ
ת. ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ֽעֶֹנג ָקָרא ל

ִביִעי  ּיֹום ַהׁשּ ּלַ ַבח ׁשֶ ֽ ֶזה ׁשֶ
ּתֹו ַלאכ מ  ַבת ֵאל ִמּכ ּבֹו ׁשָ ׁשֶ

אֹוֵמר ו ח ֽ ּבֵ ׁשַ ִביִעי מ  יֹום ַהׁשּ ו
הֹדֹות ַליהוה׃ ת, טֹוב ל ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ יר ל מֹור ׁשִ ִמז

צּוָריו ל י כּו ָלֵאל ּכ ָפֲארּו ִויָבר י ִפיָכך ל
ֶך יֹוֵצר ּכֹל נּו ָלֵאל ֶמֽ ה ִיּת ֻדּלָ ָקר ּוג ַבח י ֽ ׁשֶ

ת ֽקֶֹדׁש. ּבַ יֹום ׁשַ תֹו ּב ָ ֻדׁשּ ק ָרֵא ּבִ ַעּמֹו ִיׂש נּוָחה ל ִחיל מ נ ַהּמַ
ַאר  ּפָ נּו ִית ֽ ּכֵ ָך ַמל ר ִזכ ׁש, ו ַקּדַ ינּו ִית ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ מ ׁשִ

ַחת. ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל ָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ
יָך  ה ָיֶדֽ ַבח ַמֲעׂשֵ ֽ נּו ַעל ׁשֶ יֵעֽ ַרך מֹוׁשִ ּבָ ת ּתִ
ָה. ֽ ָפֲאֽרּוָך ּסֶ יָת, י ֽ ָעׂשִ אֹוֵרי אֹור ׁשֶ ַעל מ ו

תהלים צב
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On all days continue here:

ַרך ּבָ ת   ּתִ
ים דֹוׁשִ נּו, ּבֹוֵרא ק גֹוֲאֵלֽ נּו ו ֽ ּכֵ נּו ַמל צּוֵרֽ

ָך ָלַעד מ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ִיׁש
ִתים ר ׁשָ נּו, יֹוֵצר מ ֽ ּכֵ ַמל

רּום עֹוָלם ִדים ּב ם עֹומ ּלָ ָתיו ּכֻ ר ׁשָ ר מ ַוֲאׁשֶ
קֹול  ָאה ַיַֽחד ּב ִיר ִמיִעים ּב ּוַמׁש

ֶלך עֹוָלם. ֵרי ֱאלִֹהים ַחִּיים ּוֶמֽ ב ּדִ
ם ֲאהּוִבים  ּלָ ּכֻ
רּוִרים  ם ּב ּלָ ּכֻ
ּבֹוִרים  ם ּגִ ּלָ ּכֻ

צֹון קֹוָנם ָאה ר ִיר ֵאיָמה ּוב ים ּב ם עֹוׂשִ ֻכּלָ ו
יֶהם  ִחים ֶאת ּפִ ם ּפֹות ֻכּלָ ו

ָרה  ה ט ה ּוב ָ ֻדׁשּ ק ּבִ
ָרה ִזמ יָרה ּוב ׁשִ ּב

ָפֲאִרים ִחים ּומ ּב ׁשַ ִכים ּומ ָבר ּומ
 ִליִכים ים ּוַממ יׁשִ ּדִ ּוַמֲעִריִצים ּוַמק

ַהּנֹוָרא ּבֹור ו דֹול, ַהּגִ ֶך ַהּגָ ֽ ם ָהֵאל ַהּמֶ ֶאת ׁשֵ
ָקדֹוׁש הּוא.
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ִים ֶזה ִמֶּזה ַמֽ כּות ׁשָ ִלים ֲעֵליֶהם עֹל ַמל ַקּב ם מ ֻכּלָ ו
ׁשּות ֶזה ָלֶזה ִנים ר נֹות ו

ַנַֽחת ֽרּוח ָרם ּב יֹוצ יׁש ל ּדִ ַהק ל
ִעיָמה  רּוָרה ּוִבנ ָפה ב ׂשָ ּב

ֶאָחד ם ּכ ּלָ ה ּכֻ ָ ֻדׁשּ ק 
ָאה ִיר ִרים ּב אֹומ עֹוִנים ו

ָבאֹות ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש יהוה צ
All say aloud:

בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ מ
Some congregations say the piyut, בֹודֹו ִאֵהל ּכ on  page  . 

The קהל, followed by the שליח ציבור, recites one of the 
following versions according to their custom. 

Some hold that a congregation which does not say יוצרות should say ים ָהאֹוַפּנִ ו.

רּו  ָפֵאֽ רּוִבים י רּו / ּוכ ׁשֹוֵרֽ ַהַחּיֹות י ו 
כּו ָבֵרֽ ים י ֶאּלִ ֶאר ָרִפים ָיֽרֹּנּו / ו ּוׂש

ָרִפים  ת ׂש ֻעּמַ רּוב ל אֹוָפן ּוכ ל ַחָּיה ו ֵני כ ּפ
ִרים אֹומ ִחים ו ּב ׁשַ ָתם מ ֻעּמָ ל

ֶֹדׁש  ַחּיֹות ַהּקֽ ים ו ָהאֹוַפּנִ ו 
דֹול  ַעׁש ּגָ ַרֽ ּב

ָרִפים ת ׂש ֻעּמַ ִאים ל  ַנׂשּ ִמת
ִרים אֹומ ִחים ו ּב ׁשַ ָתם מ ֻעּמָ ל

קֹומֹו׃ בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך   ּבָ
All say aloud:



ישעיה ו

יחזקאל ג
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נּו  ֽ ִעימֹות ִיּתֵ נ רּוך ֵאל ּבָ ל
ַקָּים ֵאל ַחי ו ֶלך ֶמֽ ל

יעּו ִמֽ חֹות ַיׁש ּבָ ִתׁש רּו ו ִמירֹות יֹאֵמֽ ז
ַבּדֹו י הּוא ל ּכִ

ה ֲחָדׁשֹות בּורֹות, עֹוׂשֶ ּפֹוֵעל ּג
ָדקֹות צ ע ָחמֹות, זֹוֵרֽ ַעל ִמל ֽ ּבַ

פּואֹות ׁשּועֹות, ּבֹוֵרא ר י יח ִמֽ ַמצ
ָלאֹות פ ִהּלֹות, ֲאדֹון ַהּנִ נֹוָרא ת

ית ֵראׁשִ ה ב ִמיד ַמֲעׂשֵ ל יֹום ּתָ כ טּובֹו ּב ׁש ּב ַחּדֵ ַהמ
ָאמּור ּכָ

ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס  י דִֹלים, ּכִ ה אֹוִרים ּג עֹׂשֵ ל
ִאיר  אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ּתָ

אֹורֹו. ֵהָרה ל נּו מ ֽ ה ֻכּלָ ּכֶ ִנז ו
ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ

אֹורֹות. יֹוֵצר ַהּמ

תהלים קלו
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ינּו נּו, יהוה ֱאלֵֹהֽ ֽ ּתָ ה ֲאַהב ַאֲהָבה ַרּבָ
ינּו. ּתָ ָעֵלֽ ל דֹוָלה ִויֵתָרה ָחַמֽ ָלה ג ֶחמ

נּו ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
י ַחִּיים ֵדם ֻחּקֵ ַלּמ ָך, ַוּת חּו ב ט ּבָ ינּו ׁשֶ ֲעבּור ֲאבֹוֵתֽ ּבַ

נּו. ֵדֽ ַלּמ ֽנּו ּות ּנֵ ח ן ּת ּכֵ
ַרֵחם  ינּו, ָהָאב ָהַרֲחָמן, ַהמ ָאִבֽ

ינּו  ֵַֽרֵחם ָע
יל  ּכִ ַהׂש ָהִבין ּול נּו ל ֽ ִלּבֵ ֵתן ּב ו

ַקֵּים  ַלֲעׂשֹות, ּול מֹר ו ד, ִלׁש ַלּמֵ מֹד ּול ִלל , ֽמֹע ִלׁש
ַאֲהָבה. ָך ּב מּוד ּתֹוָרֶתֽ ֵרי ַתל ב ל ּדִ ֶאת ּכ

יָך וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ק ִלּבֵ ַדּבֵ ָך, ו תֹוָרֶתֽ ָהֵאר ֵעיֵנֽינּו ּב ו
ָך ֶמֽ ָאה ֶאת ׁש ִיר ַאֲהָבה ּול  נּו ָבֵבֽ ַיֵחד ל ו

עֹוָם ָוֶעד. לֹא ֵנבֹוׁש ל ו
נּו ח ָטֽ ַהּנֹוָרא ּבָ דֹול ו ָך ַהּגָ ׁש ד ם ק ׁשֵ י ב ּכִ

ָך. יׁשּוָעֶתֽ ָחה ּבִ מ ִנׂש יָלה ו ָנִגֽ

ֶרץ פֹות ָהָאֽ נ ע ּכַ ּבַ לֹום ֵמַאר ׁשָ נּו ל ַוֲהִביֵאֽ
At this point, gather the four ציציות of the טלית, holding them in the left hand.

ֵצֽנּו. ַאר  ִמּיּות נּו קֹומ תֹוִליֵכֽ ו
ָלׁשֹון ל ַעם ו ּתָ ִמּכ ר נּו ָבַחֽ ה, ּוָבֽ ּתָ ׁשּועֹות ָאֽ י ֵאל ּפֹוֵעל י ּכִ

ֱאֶמת ָלה, ּבֶ דֹול ֶסֽ ָך ַהּגָ מ ׁשִ נּו ל ֽ ּתָ ֵקַרב ו
ַאֲהָבה. ָך ּב ַיֶחד ָך ּול  הֹודֹות ל

ַאֲהָבה. ָרֵאל ּב ַעּמֹו ִיׂש ה יהוה, ַהּבֹוֵחר ּב רּוך ַאּתָ ּבָ
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ֶך ֶנֱאָמן ֵאל ֶמֽ

The שמע must be said with intense concentration. In the first paragraph one should accept, 
with love, the sovereignty of God; in the second, the מצוות as the will of God. 

The end of the third paragraph constitutes fulfillment of the מצווה to remember, 
morning and evening, the exodus from Egypt. See  laws –   . 

When not praying with a מנין, say:

 

ד׃ ינּו, יה֥וה ׀ ֶאָחֽ ל, יה֥וה ֱאלֵֹה֖ ָרֵא֑ ע ִיׂש ַמ֖ ׁש
The following verse should be said aloud, while covering the eyes with the right hand:

 
עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו ל בֹוד ַמל ם ּכ רּוך ׁשֵ ּבָ Quietly

ל־ כ ּוב ָך֖  ׁש ל־ַנפ כ ּוב ָך֥  ב ָבֽ ל־ל כ ּב יָך,  ֱאלֶֹה֑ יה֣וה  ת  ֵא֖ ּתָ֔  ַהב ָא֣ ו
ָך׃  ָבֶבֽ ־לָך֛ ַהּ֖יֹום, ַע ַצּו ֹנִכ֧י מ ר ָאֽ ה, ֲאׁשֶ֨ ּלֶ ים ָהֵא֗ ָבִר֣ ָה֞יּו ַהּד ָך׃ ו אֶֹדֽ מ
 , ֶרך ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּת ֶלכ ּוב  ָך ֵביֶת֙ ּב ָך֤  ּת ב ׁשִ ּב ֑ם,  ּבָ  ֖ ּתָ ר ִדּבַ ו יָך  ָבֶנ֔ ל ם  ֣ ּתָ נ ּנַ ׁשִ ו
ין  ֥ ֽטָֹט֖פֹת ּבֵ ָה֥יּו ל ָך ו ֖אֹות ַע־ָיֶד֑ ם ל ֥ ּתָ ר ׁשַ ָך׃ ּוק קּוֶמֽ ּוב ָך֖  ּב כ ׁש ב ּוֽ

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁש יֶת֖ ֻז֥זֹות ּבֵ ם ַעל־מ ֛ ּתָ ַתב ֵעיֶנֽיָך׃ ּוכ

דברים ו

דברים ו
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ֶכ֖ם  ֶאת ֥ה  ַצּוֶ מ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ֧ר  ֲאׁשֶ י  וַֹת֔ ֶאל־ִמצ  עּו מ ׁש ּתִ  ֤מֹע ִאם־ׁשָ ה  ָהָי֗ ו
ל־ כ ֶכ֖ם ּוב ַבב ל־ל כ ֔דֹו, ּב ב ע ּול ה ֶאת־יה֤וה ֱאֽלֵֹהיֶכם ֲהָב֞ ַאֽ ַהּ֑יֹום, ל

 ֣ ּתָ ַספ ָאֽ ו ֑קֹוׁש,  ּוַמל ה  יֹוֶר֣ ֹו,  ִעּת֖ ּב ֶכ֛ם  צ ר־ַאר ַטֽ מ י  ֧ ָנַֽתּתִ ו ֶכֽם׃  ׁש ַנפ
 ֖ ּתָ ַכל ָאֽ ָך, ו ֑ ּתֶ ֶהמ ָך֖ ִלב ד ֽ ׂשָ ב ּב י ֵעׂ֥שֶ ֛ ָנַֽתּתִ ָך׃ ו ָהֶרֽ ִיצ ָך֖ ו ִתיֽרֹׁש ָך ו ָגֶנ֔ ד
 ם ּתֶ ַוֲֽעַבד ם  ּתֶ֗ ַסר ו ֶכ֑ם,  ַבב ל ה  ֖ ּתֶ ן־ִיפ ּפֶ ם  ָלֶכ֔ ֣רּו  מ ֽ ָ ִהׁשּ ׃  ּתָ ע ָבֽ ׂשָ ו
ָעַצ֤ר  ם, ו ֶכ֗ ה ַאף־יה֜וה ּבָ ָחָר֨ ם׃ ו ם ָלֶהֽ ֲחִויֶת֖ ֽ ּתַ ִהׁש ים ו ים ֲאֵחִר֔ ֱאלִֹה֣
בּוָלּ֑ה,  ֶאת־י ן  ֖ ִתּתֵ ֥לֹא  ה  ֲאָדָמ֔ ָה֣ ו ר,  ָמָט֔ ֶי֣ה  לֹא־ִיֽה ו  ִים ַמ֙ ָ ֶאת־ַהׁשּ
ָלֶכֽם׃  ן  ֹנֵת֥ יה֖וה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ָהָא֣  ֵמַעל ה  ֵהָר֗ מ ם  ֣ ּתֶ ַוֲֽאַבד
ם  ּתֶ֨ ר ׁשַ ּוק ֶכ֑ם,  ׁש ַעֽל־ַנפ ו ֶכ֖ם  ַבב ַעל־ל ה  ּלֶ ֵא֔ י  ָבַר֣ ֶאת־ּד  ם ּתֶ מ ׂשַ ו
ם  ֥ ּתֶ ד ִלּמַ ו יֵניֶכֽם׃  ֵעֽ ין  ֥ ּבֵ ֽטֹוָט֖פֹת   ָה֥יּו  ו ם,  ֶכ֔ ַעל־ֶיד  אֹות ל ם  אָֹת֤
 , ֶרך ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּת ֶלכ ּוב  ָך ֵביֶת֙ ּב ָך֤  ּת ב ׁשִ ּב ֑ם,  ּבָ ר  ֣ ַדּבֵ ל ֵניֶכ֖ם  ֶאת־ּב ם  אָֹת֛
ַען  ַמ֨ יָך׃ ל ָעֶרֽ ָך ּוִבׁש יֶת֖ זּו֥זֹות ּבֵ ם ַעל־מ ֛ ּתָ ַתב ָך׃ ּוכ קּוֶמֽ ָך֖ ּוב ּב כ ׁש ב ּוֽ
֧ע יה֛וה ַלֲֽאֽבֵֹתיֶכ֖ם  ּבַ ר ִנׁש ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ם ַע֚ ֵניֶכ֔ י ב ֵמיֶכם ִויֵמ֣ ּו י ּב֤ ִיר

ֶרץ׃  ִים ַעל־ָהָאֽ ַמ֖ ָ י ַהׁשּ יֵמ֥ ת ָלֶה֑ם, ּכִ ָלֵת֣

 ֣ ּתָ ַמר ָאֽ ו  ָרֵאל ִיׂש ֵנ֤י  ֶאל־ּב ר  ּבֵ֞ ּדַ אֽמֹר׃  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ יה֖וה  ּ֥יֹאֶמר  ַוַ
Hold the ציציות in the right hand also (some transfer to the right hand), kissing them at °.

֛נּו  ָנֽת ו ם,  ֽדֹרָֹת֑ ל ם  ֵדיֶה֖ ִבג ֵפ֥י  נ ַעל־ּכַ ת  °ִציִצ֛ ם  ָלֶה֥ ּו  ָעׂש֨ ו ם,  ֲאֵלֶה֔
ם  ִאיֶת֣ ּור ִציִצ֒ת,  ָלֶכ֮ם °ל ָהָי֣ה  ו ֵכֶֽלת׃  ּת יל  ִת֥ ּפ ָנ֖ף  ַהּכָ ת  °ַע־ִציִצ֥
֨לֹא ָת֜תּורּו  ם, ו ם אָֹת֑ יֶת֖ ת יה֔וה ַוֲֽעׂשִ וֹ֣ ל־ִמצ ֶאת־ּכ ם ּתֶ ַכר אֹ֗תֹו ּוז
ַען  ַמ֣ ם׃ ל ֲחֵריֶהֽ ם זִֹנ֖ים ַאֽ ֥ ר־ַאּתֶ ם, ֲאׁשֶ יֵניֶכ֔ י ֵעֽ ֲחֵר֣ ַאֽ ו ֶכם ַבב י ל ֲחֵר֤ ַאֽ

דברים יא

במדבר טו
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י  ים ֵלאֽלֵֹהיֶכֽם׃ ֲאִנ֞ ֖ דֹׁשִ ם ק ִייֶת֥ ה י, ִוֽ וָֹת֑ ל־ִמצ ם ֶאת־ּכ יֶת֖ ֔רּו ַוֲֽעׂשִ ּכ ז ּתִ
֥יֹות  ִלה ִים,  ַר֔ ִמצ ֶרץ  ֵמֶא֣  ֶכם ֶאת הֹוֵצ֤אִתי  ר  ֲאׁשֶ֨ ם,  ֱאֽלֵֹהיֶכ֗ יה֣וה 

ים, ֲאִנ֖י יה֥וה ֱאֽלֵֹהיֶכֽם׃ ָלֶכ֖ם ֵֽאלִֹה֑
°ֱאֶמת

יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת
The שליח ציבור repeats:

ֶנֱאָמן ר ו ָיׁשָ ַקָּים, ו ָנכֹון ו יב, ו ַיּצִ ו
ָנִעים ָמד ו ֶנח ָחִביב, ו ָאהּוב ו ו

ָיֶפה טֹוב ו ל, ו ֻקּבָ ן ּומ ֻתּקָ יר, ּומ ַאּדִ נֹוָרא ו ו
עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ָבר ַהֶּזה ָעֵלֽ ַהּדָ

נּו  ֽ ּכֵ ֱאֶמת  ֱאלֵֹהי עֹוָלם ַמל
נּו ֵעֽ צּור ַיֲעקֹב ָמֵגן ִיׁש

מֹו ַקָּים דֹור ָודֹור הּוא ַקָּים ּוׁש ל
אֹו ָנכֹון ִכס ו

כּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקֶּיֶֽמת. ּוַמל

ַקָּיִמים ָבָריו ָחִיים ו ּוד
At °, kiss the ציציות and release them.

ֶנֱחָמִדים ֶנֱאָמִנים ו
ֵמי עֹוָלִמים עֹול ָלַעד ּול

ינּו ָעֵלֽ ינּו ו ַעל ֲאבֹוֵתֽ
ינּו ַע ּדֹורֹוֵתֽ ֵנֽינּו ו ַעל ּבָ

יָך. ָרֵאל ֲעָבֶדֽ ַרע ִיׂש ל ּדֹורֹות ז ַעל ּכ ו



°
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ַעל ָהַאֲחרֹוִנים ַעל ָהִראׁשֹוִנים ו
עֹוָלם ָוֶעד ַקָּים ל ָבר טֹוב ו ּדָ

לֹא ַיֲעבֹר. ֶוֱאמּוָנה, חֹק ו ֱאֶמת 
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ֱאֶמת  ׁשָ

ינּו ֶלך ֲאבֹוֵתֽ נּו ֶמֽ ֽ ּכֵ ַמל
ינּו נּו ּגֹוֵא ֲאבֹוֵתֽ ּגֹוֲאֵלֽ

נּו ׁשּוָעֵתֽ נּו צּור י ֵרֽ יֹוצ
ָך ֶמֽ נּו ֵמעֹוָלם ׁש יֵלֽ נּו ּוַמּצִ ּפֹוֵדֽ

ָך. ֵאין ֱאלִֹהים זּוָלֶתֽ
ה הּוא ֵמעֹוָלם ינּו ַאּתָ ַרת ֲאבֹוֵתֽ ֶעז

ל ּדֹור ָודֹור. כ ֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ּב ִלב יע ֽ ָמֵגן ּומֹוׁשִ
ָך ֶבֽ רּום עֹוָלם מֹוׁשָ ּב

ֶרץ. ֵסי ָאֽ ָך ַעד ַאפ ָקת ִצד יָך ו ֶטֽ ּפָ ּוִמׁש
יָך וֶֹתֽ ִמצ ַמע ל ִּיׁש ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ַאׁש
ים ַעל ִלּבֹו. ָך ָיׂשִ ָבר ָך ּוד תֹוָרת ו

ָך ֽ ַעּמֶ ה הּוא ָאדֹון ל ֱאֶמת  ַאּתָ
ּבֹור ָלִריב ִריָבם. ֶלך ּגִ ּוֶמֽ

ה הּוא ַאֲחרֹון ַאּתָ ה הּוא ִראׁשֹון ו ֱאֶמת  ַאּתָ
. יע ֽ ֶלך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ָעֶדֽ ל ּוִמּבַ

ינּו נּו, יהוה ֱאלֵֹהֽ ֽ ּתָ ַאל ִים ּג ַרֽ צ ִמּמִ
נּו ִדיָתֽ ית ֲעָבִדים ּפ ּוִמּבֵ

ּתָ ל ָאֽ ָך ּגָ כֹור ּוב , ּתָ ג כֹוֵריֶהם ָהַרֽ ל ּב ּכ
ּתָ  ע ֽ ֵזִדים ִטּבַ ו , ּתָ ע ק ַים סּוף ּבָ ו

ּתָ ר ִויִדיִדים ֶהֱעַבֽ
ִים ָצֵריֶהם, ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר׃ ַכּסּו־ַמֽ ַוי



תהלים קו
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מּו ֵאל רֹומ חּו ֲאהּוִבים, ו ּב ַעל זֹאת ׁשִ
חֹות ּבָ ִתׁש ירֹות ו ִמירֹות, ׁשִ ִדיִדים ז נּו י ָנת ו

ַקָּים ֵאל ַחי ו ֶלך ֶמֽ הֹוָדאֹות ל ָרכֹות ו ּב
נֹוָרא דֹול ו א, ּגָ ָ ִנׂשּ ָרם ו

ָפִלים ׁש יּה ֽ ּבִ ִאים ּוַמג יל ּגֵ ּפִ ַמׁש
ים ּלִ עֹוֵזר ּדַ מֹוִציא ֲאִסיִרים, ּופֹוֶדה ֲעָנִוים ו

ָעם ֵאָליו. ּו ֵעת ׁשַ ַעּמֹו ּב  עֹוֶנה ו

בָֹרך הּוא ּומ רּוך יֹון, ּבָ ֵאל ֶע ִהּלֹות ל ּת
Stand in preparation for the עמידה. Take three steps back before beginning the עמידה.

ם רּו ֻכּלָ ָאמ ה, ו ָחה ַרּבָ מ ׂשִ יָרה ּב ָך ָענּו ׁשִ ָרֵאל, ל ֵני ִיׂש ה ּוב מֹׁשֶ
ֵאִלם, יהוה ִמי־ָכֽמָֹכה ּבָ

ה ֶפֶֽלא׃ ִהּלֹת, ֽעֹׂשֵ ֶֹדׁש, נֹוָרא ת ּקֽ ר ּבַ ּדָ ֽמָֹכה ֶנא ִמי ּכָ
אּוִלים חּו ג ּב ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ַפת ַהָּים ָך ַעל ׂש מ ׁשִ ל
רּו ָאמ יכּו, ו ִלֽ ִהמ ם הֹודּו ו ּלָ ַיַֽחד ּכֻ

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ

ָרֵאל ַרת ִיׂש ֶעז ָרֵאל, ֽקּוָמה ּב צּור ִיׂש

The קהל should end the following blessing together with the שליח ציבור so as to be able to move 
directly from the words ָרֵאל ַאל ִיׂש .אמן without the interruption of saying ,עמידה to the ּגָ

ָרֵאל. ִיׂש הּוָדה ו ָך י ֻאֶמֽ ֵדה ִכנ ּופ
ָרֵאל׃ דֹוׁש ִיׂש מֹו, ק ָבאֹות ׁש נּו יהוה צ ֲאֵלֽ ּגֹ

ָרֵאל. ַאל ִיׂש ה יהוה, ּגָ רּוך ַאּתָ ּבָ



שמות טו



שם



ישעיה מז
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  עמידה

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

The following prayer, until מִֹנּיֹות ַקד  on  page  , is said silently, standing 
with feet together. If there is a מנין, the עמידה is repeated aloud by the שליח ציבור. 

Take three steps forward and at the points indicated by , bend the knees at the first word, 
bow at the second, and stand straight before saying God’s name.

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב
ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז

ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ  ,ֶפר ַהַחִּיים ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו
יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

תהלים נא
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עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ּגִ
גבורות
ה  ַאּתָ

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים 
ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל זֹוֵכר י
ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

בארץ ישראל:
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ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

ָלה.  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ינּו ַעל ּכ ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּד ח ן ּפַ ֵכן ּתֵ ּוב
אָת ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכ ָך ַע ֵאיָמת ו

ים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּוָך ּכ ִייָרֽאֽ ו
רּוִאים ל ַהּב ָפֶנֽיָך ּכ ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש ו

ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ר ם ֲאֻגּדָ ֵָּיָעׂשּו ֻכ ו
ָפֶנֽיָך ָטן ל ל  ַהׁשּ ינּו ׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ע ָּיַדֽ מֹו ׁשֶ ּכ

ָך יִמינ בּוָרה ּבִ ָך ּוג ָיד עֹז ּב
אָת. ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ו

ָך ֽ ַעּמֶ בֹוד יהוה ל ן ּכָ ֵכן ּתֵ ּוב
יָך  ה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ּת

יָך ֽ ׁשֶ דֹור ָוה טֹוָבה ל ִתק ו
ַיֲחִלים ָלך ה ַלמ חֹון ּפֶ ּוִפת

ָך ִעיֶרֽ ׂשֹון ל ׂשָ ֶצָֽך, ו ַאר ָחה ל מ ׂשִ
ָך ֽ ּדֶ ָדִוד ַעב ֶרן ל ִמיַחת ק ּוצ

ָך יֶחֽ ׁשִ י מ ֶבן ִיׁשַ ַוֲעִריַכת ֵנר ל
ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ּבִ
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ִרים ַיֲעֽלֹזּו חּו, ִויׁשָ ָמֽ ִיׂש אּו ו יִקים ִיר ֵכן ַצּדִ ּוב
יָה ֽ ץ ּפִ ּפ ק ָתה ּתִ עֹוָלֽ ּו, וי ה ָיִגֽ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּב

ֶלה כ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכ ּלָ ָעה ּכֻ ל ָהִרׁש כ ו
ֶרץ. ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֽ ׁשֶ י ַתֲעִביר ֶממ ּכִ

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכ ֽ ַבּדֶ ה יהוה ל לֹך ַאּתָ ִתמ ו
ָך בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁש ּב
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ ּוִבירּוׁשָ
ָך ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ ּכַ

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ

יָך ָעֶדֽ ל ֵאין ֱאֽלֹוּה ִמּבַ ָך, ו ֶמֽ נֹוָרא ׁש ה ו ָקדֹוׁש ַאּתָ
ט ּפָ ׁש ּמִ ָבאֹות ּבַ ּה יהוה צ ּבַ תּוב, ַוִּיג ּכָ ּכַ

ָדָקה׃ צ ׁש ּבִ ּדַ דֹוׁש ִנק ָהֵאל ַהּקָ ו
דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ּתָ ַחר ה ב ַאּתָ
קדושת היום

נּו  ֽ יָת ּבָ ָרִצֽ נּו ו ּתָ אֹוָתֽ ב ָאַהֽ
ׁשֹונֹות ל ַהּל נּו ִמּכ ֽ ּתָ רֹוַממ ו

יָך וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ּתָ ׁש ִקּדַ ו
ָך נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֽ ּתָ ֵקַרב ו

אָת. ינּו ָקָרֽ דֹוׁש ָעֵלֽ ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ו

תהלים קמו

ישעיה ה
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ַאֲהָבה  ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
On שבת, add the words in parentheses:

רֹון ַהֶּזה  ֶאת יֹום) ַהִּזּכָ ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ ֶאת יֹום (ַהׁשּ
רּוָעה  רֹון) ּת יֹום (ִזכ

ִים. ָרֽ ָרא ֽקֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ ַאֲהָבה) ִמק ּב)

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ַמע ָ ִיׁשּ ֵיָרֶצה ו ֵיָרֶאה ו ו , יע ֽ ַיּגִ ָיבֹוא ו ַיֲעֶלה ו

ינּו רֹון ֲאבֹוֵתֽ ִזכ דֹוֵנֽנּו ו רֹוֵנֽנּו ּוִפק ִיָּזֵכר ִזכ ֵקד ו ִיּפָ ו
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ רּוׁשָ רֹון י ִזכ ָך, ו ֽ ּדֶ ִוד ַעב ן ּדָ יח ּבֶ ֽ רֹון ָמׁשִ ִזכ ו

ָפֶנֽיָך ָרֵאל, ל ית ִיׂש ָך ּבֵ ל ַעּמ רֹון ּכ ִזכ ו
לֹום ׁשָ ַחִּיים ּול ַרֲחִמים, ל ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול טֹוָבה, ל ֵליָטה ל ִלפ

רֹון ַהֶּזה. יֹום ַהִּזּכָ ּב
ָרָכה  נּו בֹו ִלב ֵדֽ ק טֹוָבה, ּופ ינּו ּבֹו ל נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵרֽ כ ז

ַחִּיים.  נּו בֹו ל יֵעֽ הֹוׁשִ ו
נּו  יֵעֽ הֹוׁשִ ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ ֽנּו, ו ּנֵ ח ַרֲחִמים חּוס ו ׁשּוָעה ו ַבר י ּוִבד

ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ יָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ י ֵאֶלֽ ּכִ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ָך בֹוֶדֽ כ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַעל ּכ לֹך מ

ָך יָקֶרֽ ֶרץ ּבִ ל ָהָאֽ א ַעל ּכ ׂשֵ ִהּנָ ו
ֶצָֽך. ֵבי ֵתֵבל ַאר ל יֹוׁש ָך ַעל ּכ אֹון ֻעּז ֲהַדר ּג הֹוַפע ּבַ ו

ּתֹו  ַעל ה פ י ַאּתָ עּו ּכִ ל ּפָ ֵיַדע ּכ ו
ּתֹו ַצר ה י י ַאּתָ ל ָיצּור ּכִ ָיִבין ּכ ו
ַאּפֹו ָמה ּב ׁשָ ר נ יֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ו

ָלה. ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ ּוַמל ֶלך ָרֵאל ֶמֽ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש
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נּו) נּוָחֵתֽ ֵצה ִבמ ינּו, ר ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ (ֱאלֵֹהֽ
On שבת, add the words in parentheses:

ָך תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ׁשֵ ַקּד
ָך יׁשּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֵחֽ ּמ ׂשַ ָך ו נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּב ׂשַ

ָך ֽ ׁשֶ ד ת ק ּבַ ָרצֹון ׁשַ ַאֲהָבה ּוב ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ִחיֵלֽ ַהנ ו)
ָך) ֶמֽ י ׁש ׁשֵ ַקּד ָרֵאל מ ָיֽנּוחּו בֹו ִיׂש ו

ֱאֶמת ָך ּבֶ ּד ב ע נּו ל ֽ ַטֵהר ִלּבֵ ו
ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ִֹהים ֱאֶמת, ּודה ֱא י ַאּתָ ּכִ

ֶרץ  ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ִיׂש ( ת ו ּבָ ַ ׁש (ַהׁשּ ַקּדֵ מ

ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו 

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
Bow at the first five words.

הודאה

עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
דֹור ָודֹור.   ה הּוא נּו, ַאּתָ ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש

ָך ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ ּ נֹוֶדה
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ָך, ו ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ

נּו  ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו ל ֵעת, ֶעֽ כ ּב יָך ׁשֶ טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו
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יָך  י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו

. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו
ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ ו
ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ

ַרֲחִמים  ֶסד ו ָרָכה, ֵחן ָוֶחֽ לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ ׂשִ
שלום

ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ּכ ַע ינּו ו ָעֵלֽ
ֶנֽיָך  אֹור ּפָ ֶאָחד ּב נּו ּכ ֽ ּלָ ינּו ּכֻ נּו ָאִבֽ ֵכֽ ר ּבָ
ינּו  נּו, יהוה ֱאֵֹהֽ ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ

ֶסד  ַאֲהַבת ֶחֽ ּתֹוַרת ַחִּיים ו
לֹום.  ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ
ָרֵאל  ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך.  ֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב
ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ַעּמ  כ נּו ו ָפֶנֽיָך, ֲאַנֽח  ֵתב ִנּכָ ִנָּזֵכר ו
לֹום.* ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּו 

לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹוׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
*In  חוץ לארץ, many end the blessing:
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ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
Some say the following verse (see  law  ):

ֱאלַֹהי
ָמה ר ִמר ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂש צֹר ל נ

ֶיה. ה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ׁשִ ַנפ י ִתּדֹם, ו ׁשִ ַלי ַנפ ַקל ִלמ ו
י. ׁשִ ּדֹף ַנפ ר יָך ּתִ וֶֹתֽ ִמצ ָך, ּוב תֹוָרֶתֽ י ּב ַתח ִלּבִ ּפ

ִבים ָעַי ָרָעה ל ַהחֹוׁש כ ו
ם. ּתָ ב ֵקל ַמֲחׁשַ ַקל ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ו מ

ָך ִמינ ַען י ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ  ה ֲעׂשֵ  
ָך. ַען ּתֹוָרֶתֽ ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך ַוֲעֵנִֽני׃ ִמינ יָעה י ֽ יָך, הֹוׁשִ ִדיֶדֽ צּון י ַען ֵיָחל ַמֽ ל
גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

רֹוָמיו  מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ
Bow, take three steps back, then bow, first left, then right, then center, while saying:

רּו ָאֵמן. ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל ינּו, ו ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ׁש ּבִ ּדָ ק ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִּיּבָ ׁשֶ
מִֹנּיֹות.  ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ם ַנֲעב ׁשָ ו

מִֹנּיֹות׃ ִנים    ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ִם ּכִ ָלֽ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת י יהוה ִמנַ ָבה  ָער ו

The חזרת חש״ץ for the first day starts on  page  ;
for the second day, on  page  .

תהלים יט

ברכות יז.

תהלים ס

תהלים יט

מלאכי ג
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 סדר ליום א׳
 rder for the first day

חזרת הש״ץ לשחרית    

קדושה     

אבינו מלכנו     

הוצאת ספר תורה     

סדר תקיעת שופר     

הכנסת ספר תורה     

הנני העני ממעש     

מוסף     

חזרת הש״ץ למוסף      

ונתנה תוקף / קדושה      

קידושא רבה     

ברכה מעין שלוש       

eader’s epetition 
for ha arit

edusha

vinu alkenu

emoving the orah 
from the rk

he lowing of the 
hofar
eturning the 
orah to the rk
eader’s rayer

usaf

eader’s epetition 
for usaf

ntaneh okef  
edusha
iddush for osh 
a hana ay
l a i ya
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 fi חזרת הש״ץ   שחרית ליום א׳ 

חזרת ה ש״ץ לשחרית ליום הראשון

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

The ארון קודש is opened.
The שליח ציבור takes three steps forward and at the points indicated by , bends the knees 

at the first word, bows at the second, and stands straight before saying God’s name. 

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיצ ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב

בֹוִנים  ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּונ 

Before each cycle (קרובה) of piyutim, the שליח ציבור says a prefatory prayer, 
asking permission (רשות) to commence. The רשות consists of a standard 

opening “...בֹוִנים ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּונ,” and a short introductory piyut. Once, these 
piyutim would vary across different communities; today, the prefatory prayer of 

the eastern European נוסח is almost universally said among Ashkenazim. 

ִביִנים ַעת מ ֽ ֶֽמד ּדַ ּוִמּלֶ
ַתֲחנּוִנים ה ּוב ִפּלָ ת י ּבִ ָחה ּפִ ּת ֶאפ

ָלִכים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים. ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ ן ּפ ַחּנֵ ַחּלֹות ּול ל

תהלים נא
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ָדִחיל ֵני נֹוָרא ו ַחּלֹות ּפ ִחיל / קּוִמי ל ַהׁש ל יח ֽ צֹוִתי ׂשִ פ אִתי ּבִ ָיֵרֽ
ֵאיך אֹוִחיל י ו ּתִ ר בּוָנה ָחַסֽ ִחיל / ּת ַעׂש ָלֵכן ַאז י ַמֽ ּתִ ָקֽטֹנ ו

ִחיל יֹון ו ֵצִֽני ֵמִרפ ַאּמ ִני ו ֵלֽ ִחיל / ַאּי ַהנ ה ל ִרי ֲהִביֵנִֽני מֹוָרׁשָ יֹוצ
צּוף ָנִחיל ק ּכ ּתַ ּטּוִיי ֻימ ִחיל / ּבִ ִטיף ּוַמׁש ַמנ י ֵיָרֶצה ּכ ַלֲחׁשִ

ִחיל ַהמ ֶֹפר ּול ִציא ּכֽ ַהמ ַחי ל ּל ׁשַ ִחיל / מ ַמכ ֹא ּכ ר ו ֽיֹׁשֶ ָרצּוי ּב
ָזִחיל ִבים ּכ ׁשָ ֶנח ים ו ׁשִ ִנּגָ ִחיל / ֵהָעֵתר ל ַמׁש לֹא ּכ ֲאִגי ֶיֱעַרב ו ׁשַ

ִחיל ֵעת ַאת ׁשֹב ּב ִחיל / ַזֲעִקי ק ַרת מ ִנק ִטיֲחָך ִלב ַהב ַחּנּון ּכ
ִחיל י ַתב ׁשִ ין ַנפ ָך ַחּלֹוִחיל / ּוֵמֵאיַמת ַהּדִ ר ק ח רּו ּב מ ָרַבי ֶיח ק

ִחיל ַמז י ַאִּזיל ּכ ַעּפַ קֹוֵרי ַעפ ב ָיִחיל / מ מּול ַהּלֵ ג ִאם ּכִ
ַהֲאִחיל ָרה ל כ ר הֹוַרי ז אֹוִחיל / ֽיֹׁשֶ ָך ו ה ִמּמ ָדָקה ֲאַקּוֶ צ
ֵעת ָאת ִחיל. י ּב ּבִ ִקר ֵער ּב ּתָ ִחיל / ִיס ֲהִגיִגי ַיג י ּבַ ַחם ִלּבִ

The ארון קודש is closed.
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ָדה ק ׂש חּום ל ל ל ֵאיָמיו ּכ ה / ּב ֻקּדָ ָאת ִחיל יֹום ּפ

Most of the piyutim for שחרית ליום א׳ were composed by Rabbi Elazar HaKalir. 
As part of the חזרת הש״ץ, they should ideally be said by the שליח ציבור alone. 

However, the prevailing custom is for the קהל to participate, and some of the piyutim 
are said together, with the שליח ציבור raising his voice only toward the end.

All:

ָדה. ַעל מֹוק ר ּכ ֵ ַיׁשּ  ָעם ֹוָדה / ּדֵ ֶרך ִלּקֽ ֽ ים ּבֹו ּבֶ ׁשִ ּגָ
ט ּפָ ִפּלּוס ֻיׁש ָוַדל ּב ֹוע ׁשֽ ט / ו ּפָ ֶֽסל ִנׁש ַהּיֹוֵצר ַיַֽחד ּכֶ
ט. ּפָ ׁש ּמִ ר ּבַ ּכַ ּכֹו ֻיז ט / ִחין ֶער ּפָ ה ִמׁש ֵזֶֽכר לֹא ַיֲעׂשֶ
ב ֶבת צּור ֻחּצַ ֽ ַמֲחׁשֶ ָעל ָחַצב / ָיַזם ּב ל ִמפ ֶרם ּכ ֶטֽ

ָצב. ח  ַהּמַ ַיֵהב ָעָליו ּכ ַצב / ל ֶנח ֶוך ֽ ּתָ ֶדם ּבַ ָאחֹור ָוק ּכ
ָנה ִעים ׁשָ ִתׁש ַהֲחִניט ל ָנה / ֵנֶֽצר ל ֽ ָ ׁשּ ֹח ּדֻ ַהּיֹום ּכֽ ָנתֹו ּכ מ

ָנה. ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָפָניו ּב ה / ֲעבֹר ל ּנָ ׁשֹוׁשַ ָמה אֹות ֱהיֹות ל ֻסּי
ֵני ֵכס ָאיֹם חֹק יֹום / ִציָגָתם ּפ יָה ּב ָרֶחֽ צּו פ ּל ּפֻ

יֹום. צֹא ִפד ִלמ יע ָהִרֽ ים ל ׁשִ ַהּיֹום / רֹוג יׁשּו ּכ ִחֽ ָבם ַיר ב קֹול ּדִ
ָדה ק ׁש ָלתֹות ל ַהק ּד ַלֽ ָדה / ׁשֹוֲאִגים ּב ק ִהּפָ ּה ל יָה ּבָ עּוִנים ָעֶלֽ ׁש

ָדה. ק ר ּבֹו ִנפ ר ֲאׁשֶ ׁשֶ ֽ ה ֲעֵקָדה / ּתֶ ן ׂשֶ ׁשֶ ֶדֽ מּוִכים ּב ּת
רֹוֲעָעה יָה ל ֶרֽ יא ִעם ּדָ רּוָעה / ּגֵ ת ין ֲעלֹות ּבִ ַנֲעָלה ַבּדִ

ִריָעה  ּכ ֶרך ֶבֽ ּנּו, ּוב ֽ רֹון ׁשֹוָפר) ֲאַפּתֶ ִזכ ּב On שבת substitute ֹוָפר ( ׁשּ ּבַ
רֹוֲעָעה. ַגּנֹו ֶאת ת ֵרִעים ּב ָמִגּנַ ּב  


All
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ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז
The שליח ציבור continues:

ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ ֶפר ַהַחִּיים, ל ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו
יע ּוָמֵגן. ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ּגִ
גבורות
ה  ַאּתָ

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ

הֹוִעיל ָדם ל ִלּמ ֲערֹך ּוע ִעיל / ׁשֽֽ ַהת ָחֵפץ ל ֲאַלת זּו ּכ ּתַ

The first three piyutim of each קרובה, known as “מחיה“ ”,מגן,” and “משלש” (corresponding to 
the sections of the עמידה in which they are inserted: the blessings of גבורות ,אבות, and קדושה 

respectively), recall God’s hearkening to the prayers of three childless women in the Bible, which 
is also the subject matter of the קריאת התורה and the הפטרה for the first day of ראש השנה. 

The custom is for the קהל to say them with the שליח ציבור, who raises his voice in the last line, 
and then an extra stanza is added, with one line said by all and one by the ציבור שליח alone. 

All:

ִעיל. ַהג ָגרֹון מֹוֵקׁש ל רֹא ב ֶדם ַהּמֹוִעיל / ק ֵרי ק רֹון ַהר
ָעה ּמ ׁשַ ִנים ל ֶרב ׁשָ ק ָלם ּב ע ָעה / ּפ ו ִניב ׁשַ ּפֹות ּב ַהק ָקם ל ִצד

בּוָעה. ִרית ׁש ֶרן ּוב ִביַכת ק ׁשּוָעה / ס יֹום י ֵעת ָרצֹון ו



בארץ ישראל:
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ָעה /  ׁש ת חֹוָתמֹות ּתִ ִגיׁשַ ִבים ּב נֹוב
ָעה ׁש ֵמיֶהן ּתִ חֹות תֹות ו ר ׁשָ ּפַ ִמס  

ָעה. ב ָדה ׁשִ ָנה ֲעָקָרה ָיל ִחּנ ָעה / ּכ ׁש מֹות ּתִ ּלּול ׁשֵ ַין ּפִ ִמנ ל
ר ַחן ֶעֽׂשֶ ם ּבֻ ׁשֵ בּועֹות ל ר / ט ִכּיֹות ֶעֽׂשֶ ירּו עֹז ַמל ַיֲאִמֽ

ר. ֶעֽׂשֶ ִבירֹו ּב ּג ָבֵרך ר / ֵזֶֽכר מ קֹולֹות ֶעֽׂשֶ רֹונֹות ו חֹק ִזכ
ִים ַהר מֹור ֲאחֹוַרֽ ִים / ֶהָעקּוד ּב ֲאהּוב ֲאתּוי ַנֲהַרֽ ִיֶֽפן ּבַ ו

ִים. ָרֽ ה צ ֶֹקר ו ים ָעָדיו ּבֽ ׁשִ ִים / ּגָ יַרֽ ֶרא ָלחֹן ׁשִ נֹו י ׁש ּדִ
ָרה ֽ ַעד ֲאסּוָרה ַעד ֻהּתָ ן ֲעִתיָרה / ּב ֶרק ִחּנֵ ֽ ֶזה ּפֶ ּב

ָרה. ֽ ּתָ מֹו ֶנע ֵהָעֵתר ּכ ָרה / ֵאַלי ל ֽ ּתָ ֻהכ ַקת ָאִסיר ָאז ּכ ֶאנ
נּו יֹוִציא ָכאֹוָרה ֵטֽ ּפָ נֹוָרא / ִמׁש יֹון ו ֶעל ֶלך ֶמֽ

ֲאָרה. ּפָ ּדֹו ֶאת ַחס ִחי ּב ֵלי ֶתֽ ַטל ָרה / ּב ַעּט ֶתר ל ֽ ּנּו ּכֶ ֲאַיֲחֶלֽ

ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים, זֹוֵכר י
The שליח ציבור continues:

ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו
ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ


All
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ִאָּיה ה צּול ׁש הֹום ַרּבָ ָּיה / ּת ׁשִ צּוק נ ֶבן חּוג מ ֶאֽ

The “משלש,” completing the first group of piyutim. 
All:

ִעָּיה. ּה ִלׁש עֹון ּבָ תּו ׁש ּת ָּיה / ׁשֻ ִליׁשִ סֹוד ׁש ת רֹאׁש י ִפּנַ ּב
ע ֲאָבִנים ּבַ ָעה ַהּיֹום ֵמַאר אּוַסת ּבֹוִנים / ֻרּב ֶֹרׁש מ ַעת ׁשֽ ב ּגִ

ִנים. ִעי ֵאם ַהּבָ ָבה, ִמנ ִנים / ָקׁש ה ַעל ּבָ ַבּכָ ָמעֹות מ ּד
ֲהָלה ּבַ ִנת ּה לֹו, ו ּתָ ַקח ָלה / ָצָבה ל ּלֹא ָחֽ ָבט ׁשֶ מֹון, ּכ ָהַאד

ָֽלה. לֹא ֻחּלָ דֹוָתּה ִמֵּזד, ו ַעד ַהּתֹוֵחָלה / ּפ ים ּב ָלה ַרּבִ ּוִפּל
ֶטן ָאחֹות ֶבֽ ָהִמיר ּב ר ל ָרחֹות / ֻעּבָ ר א ָזַכר ָלּה ֽיֹׁשֶ

חֹות. ַהנ יהֹוֵסף ל יָנה ּבִ ֵהָאחֹות / ִסּלּוף ּדִ ָרּה ל ָבּה ַהּיֹום ִזכ  ִחׁשּ
יר ּבִ ַהג ַהֲעִצים ּול י ֲחָיִלים ל ִלי יֹוֵצר ֶהֱעִביר / ִנּסֵ כ ֶטַֽבע ּכִ

יר. ּבִ ה ִהס ּנָ ַנִֽים ֶמֽ ִביר / ַמּטֹות ׁש ַקת ּג ָסַכת ֶאנ ָיּה ּכ
ָרה ּכ ֶכל ּבֻ ֶתֽ ית ּב ִבּכּור ֵראׁשִ ָרה / ּכ ֶחל ֻנּכ ֶתֽ ִית ּב ֽ ֶרת ּבַ ֲעק ּכַ

ָרה. ּכ מֹו ִנז ִהָּזֵכר ָלֽמֹו ּכ ִכיָרה / ל יֹום ז יָה ַתֲעמֹד ּב ֽ ַבּדֶ ל 
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עֹוָלם  יהוה ל לֹך ִימ
The קהל says the next two verses aloud, followed by the שליח ציבור:

לּוָיּה׃  דֹר ָודֹר, ַהל  ִצּיֹון ִיך ֱאלַֹהֽ
ָרֵאל׃ ִהּלֹות ִיׂש ב ּת ה ָקדֹוׁש, יֹוׁשֵ ַאּתָ ו

ֵאל ָנא.

There follows an ancient piyut, author unknown, which most congregations 
add after the משלש. In recent generations, the custom to say it responsively has 
spread; many congregations are accustomed to saying the second stich of each 

couplet together with the first of the next one. However, traditionally this piyut  is 
said only by the שליח ציבור, with the congregation joining in at “ַקָּים ַחי ו.”  

The ארון קודש is opened.

ֶרץ. ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ ינוּ  ה הּוא ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ
ָבָבה. גּול ֵמר ּדָ ַנֲעָרץ  ּבֹור ו ּגִ
אּו. ָרֽ ִנב ה ו ִצּוָ ו ח ַוֶּיִֽהי  הּוא ׂשָ

ַחי עֹוָלִמים. רֹו ָלֶנַֽצח  ִזכ
ֶתר. ב ֵסֽ יֹוׁשֵ הֹור ֵעיַנִֽים  ט

ָדָקה. בּוׁשֹו צ ל ׁשּוָעה  רֹו י ת ּכִ
ָקָמה. ד נ ּפָ ֶנא ָאה  הּו ִקנ ַמֲעֵטֽ

ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה. ר  רֹו ֽיֹׁשֶ ִסת
ר. ָיׁשָ יק ו ַצּדִ תֹו ֱאֶמת  ֻעּלָ ּפ

א. ַנּשֵׂ ָרם ּוִמת ֱאֶמת  ָאיו ּבֶ קֹור ָקרֹוב ל
ִליָמה. ֶרץ ַעל ּב ּתֹוֶלה ֶאֽ ָחִקים  ׁשֹוֵכן ׁש

ָקדֹוׁש. ַקָּים, נֹוָרא ּוָמרֹום ו ַחי ו
All:

The ארון קודש is closed.

תהלים קמו

תהלים כב
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On שבת the following is omitted and the service continues with ַקד ֵכן, ַויהוה ּפָ ּוב on  page  .

יע ל ֵמִרֽ ִרית ּכ ַהכ ל , יע ָתִרֽ ִעיר ו ּתָ

The following piyutim, until “ ֶלך  on  page  , share a common triplet structure ”יהוה ֶמֽ
ending with the word “ָקדֹוׁש” – in some this structure is a frame, said before and after the 

piyut; in others it features as a refrain. Some congregations omit these piyutim, saying 
responsively only these “ָקדֹוׁש” triplets; this is the prevailing custom in ארץ ישראל. 

This piyut is recited by the שליח ציבור and the קהל together, with the שליח ציבור raising 
his voice only toward the end, and then adding the frame “ יע ָתִרֽ ִעיר ו  If the first day ”. ּתָ
of יום טוב falls on שבת, the שופר is not blown and therefore the recitation of this piyut 

(which speaks of blowing the שופר) is postponed to the second day ( page  ).

The שליח ציבור, then the קהל:

  
. ָקדֹוׁש. יע ָהִרֽ ֵעי ל יֹוד ׁש ּב ּדַ ֻתק ו

ָכה עֹוד לֹא ָמל ָלָֽכה / ו ָלָכה / ַעל ָמה ֻהׁש ֶרת ַממ ֽ ַאּדֶ
All (some congregations omit and continue with ַקד ֵכן, ַויהוה ּפָ ּוב on the next page):

ֲהָלָכה ּלֹא ּכַ ָכה / ׁשֶ ַאֲחָריו ָהל יָכה / ו ִלֽ ל ִהמ ַלּבֵ
לּוָכה. מ יע ָלָכה / ַעד ּתֹוִפֽ ֶרת ַממ ֶבֽ ָכה / ּג ל יָה ֻהמ ָעֶלֽ

ָכה ן ָלּה ַאר ִנּתַ ָכה / ו ר ִמיַמי ּפָ ָכה / ַמת בּוִלי ָחר ז
יָכה עֹל ֶהֱאִרֽ ָכה / ו ר ת ּדָ ׁשֶ ק ָכה / ו ָאר ָרֲחָבה ו

ָכה. ה מֹול ַעד ַעּתָ רּוָכה / ו ה ד ִהּנֵ ה / ו ַרּכָ ֲעָתה ּב ּבִ

ָמה סֹוד ָער ַעד י יָמה / ו ֶהֱחִרֽ סֹודֹות ֲעֵרָמה / ֵעָרה ו י
ָמה ָיָדּה ָרֽ יָמה / ו סֹוד ֶהֱעִרֽ יָמה / ו רֹאׁש ֵהִרֽ

לּוָכה. ּפֹד מ ֶתא ַחק רּוָמה / ו ֽ ַעד ׁשַ ָמה / ו ר ֲעָרה ֵמע ּבָ
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ָדה ּד ׂשִ ה ו ׁשָ ָחר ָדה / ו ּד ִלי ׁשִ ה ָדה / א ּד ִריעֹוַתי ּגִ י
יָדה ֽ ּפִ זֹאת ִהק ָדה / ו כּות ָאפ ָדה / ּוַמל ִצינּות ָרפ ק
לּוָכה. ָלה מ ִחּל ָדה / ו ָדה / ֲעבֹד ַלָּזר ָחר ָמה ּוָמר ָיז

ֶלך דֹוק ֶמֽ ִמי ִלי ּב / ֶלך ֵעין ֶמֽ ּוָפָֽצה ל / ֶלך ֵני ֶמֽ ָלֲחָצה ּב
ֶלך ִסי ֶמֽ ַאפ ֲאִני ו / ֶלך ֶלך / זּוָלִתי ֵאין ֶמֽ ֵכס ֶמֽ ָיֲהָרה ּב

לּוָכה. יב מ ׁשִ ָך ּתָ ּול / ֶלך ֽ ה ִמּמֶ ּנָ ִעיֶלֽ ג ֶלך / ּתַ ל ֶמֽ ָרם ַעל ּכ

יע ל ֵמִרֽ ִרית ּכ ַהכ ל , יע ָתִרֽ ִעיר ו ּתָ
The שליח ציבור then the קהל:

. ָקדֹוׁש. יע ָהִרֽ ֵעי ל יֹוד ׁש ּב ּדַ ֻתק ו

ר ָאָמר ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ֵכן, ַויהוה ּפָ ּוב 
All:

טֹוב ַהּיֹום. ָקדֹוׁש. קֹד ל ן ּפ יָה ּכֵ ֶצֱאָצֶאֽ
The שליח ציבור then the קהל:

ָנה ֽ ָ ׁשּ ֶכל ּדֻ ֶתֽ ה ּב ַיֲאׁשָ מֹו ִנת ָנה / ּב  ַיׁשּ ֶצֶֽדק ִנת ר ּב ֵאם ֲאׁשֶ
All (some congregations omit and continue with ט ֵמָרָעה ַמּלֵ מ ֶלך :(on the next page ֶמֽ

ָנה. ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָקָדּה, ּב ּגֹוָחּה, ּפ
ָנה לֹות ֶעד כ ִני ֲעגּוָמה ּכִ ָבה, ַהּיֹום ֲאִני ִנּדֹוָנה / ִהנ ּב ּדִ

ַבל ֱהיֹות ֲעגּוָנה. ֶצֶֽדק ל ם ּב ּתַ ח ַוּת
ָדה ק ֵני ַצח ׁשָ ָדה / ַחּלֹות ּפ ק ָרה ֻהׁש ּׂש ּבַ ִהת זֹאת ּכ

ָדה. ק ָאה ִמָּיד ִנפ ֶרם ָקר ֶטֽ
ָחה לֹא ֵעת ָצֵמֽ מּוָדה ל י ַגל ָחה / ּכִ ֵמֽ ע זֹאת, ׂשָ ל ׁשֵֹמֽ ִיֲצַחק ּכ

ֵמָחה׃ ִנים ׂש עּו, ֵאם ַהּבָ ּמ ָלּה ַהּכֹל ׁשִ



בראשית כא

תהלים קיג
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וָֹתּה נ ר ּבִ ֽׁשֶ ה ַכּנֶ ׁשָ ַחּד לֹוָתּה / ִנת ֵקט ַאֲחֵרי ב ָאה ַהׁש ָמצ
ַלּוֹוָתּה. רֹות ל ׂשּו ׂשָ ֽ ׂשָ

י ֲעָקָרה׃ ּנִ יָה, ר צּו ָעֶדֽ ָרא / ּפָ י ֲעבּוָרּה ִנק יׂשִ ֽ ׂשִ ִזי ו ִעל
ָרה. ם ָיק עֹוד ּבָ ֵדיֶהן ו קּו ׁש ָצמ

ָרה ּק ּבַ ִנת ִעים, ּכ ׁש ֵקץ ּתִ ָאה ל ָרה / ֻרּפ ק ע ר ה ּוח ֲאׁשֶ ת ֽרֽֽ ׁשַ ק
ָרה. ּק לֹא ׁשִ ָחה פֹארֹות ו ּל ׁשִ

ֶזה יֹום דּו ּב ק ֻהפ לֹׁש ֲעָקרֹות ׁשֶ ׁשָ ַהּיֹום / ו לּו ּכ ר חֹול ָצִרים ֲאׁשֶ ּנ ֶפן ּבַ ֽ ּתֵ
יָך, ָאיֹם. ַיֲחֶלֽ ָקָתם מ ִצד יק ּב ּדִ צ ּתַ

טֹוב ַהּיֹום. ָקדֹוׁש. קֹד ל ן ּפ יָה ּכֵ ֶצֱאָצֶאֽ
Some add:

רּוָעה. ָהֵאל ָקדֹוׁש. ֵעי ת יֹוד ט ֵמָרָעה, ל ַמּלֵ מ ֶלך  ֶמֽ
The שליח ציבור then the קהל:

ָקדֹוׁש. ֶרן. נֹוָרא ו ק ָך ַהּיֹום ּב ֵעי ל תֹוק ֶרן, ל כֹר ֲאחּוז ק ז ֶלך ֶמֽ
The שליח ציבור then the קהל:

ּיֹום. ה ּבַ ָ ֻדׁשּ ּלּוׁש ק ׁשִ ֶזר ָאיֹם / ּב יד נ ּפִ ַאא
All (some congregations omit and continue with ֶלך :(  on  page יהוה ֶמֽ

ִגיָלה. ֵבית ּד ֲהֽרּוהּו ּב ה / ּדַ ֻדּלָ ּג ּבֹוֵרי ֽכֹח ּגִ

ה. ל ּוִמּלָ ַהּלֵ ֽקּוהּו ּב ה / ַוּת ֶגה ֲהֻמּלָ הֹוֵגי ֶהֽ
ּוהּו ֶזֶֽמר ַחּיֹות. ׁשֽ ֻכּיֹות / ַחּד זֹוֵכר ָלַעד ז

ַרח. ִחּדּוׁש י טֹוב עֹוֵמס ֽטַֹרח / ַיֲחֽדּוהּו ּב

ישעיה נד
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ים. ָהׂשִ ַבל ַאף ל ָעִסים / ל ל ּכ ּכֹוֵבׁש ּכ
לּו נֹוָרא. ָחם ַהל כ ִחיל מֹוָרא / נ ֵתי ּב ר ׁשָ מ
ָרה. ַמֲעִביר ֶעב ָעָרה / ֱענּו ל ִביב ס ֵפי ס ר ׂשַ

לּו ַהּכֹל צֹוֶפה. צ חּו ֶפה / ַצל צ ִליִאים ּפִ ּפ
ים. בֹות רֹוֲעׁשִ ֽמּוהּו ִרב ים / רֹומ דֹוׁשִ ִהּלֹות ַעם ק ק

ָמה תּוָפר. ַאׁש ֲאִזין, ו ַמע קֹול ׁשֹוָפר / ּתַ ֽ ׁשֵ
ֶֹדׁש. ּקֽ ה ּבַ ָ ֻדׁשּ ׁש ק ּלֵ ֶֹדׁש / ַוֲאׁשַ ַהר ַהּקֽ ׁש ׁשֹוָפרֹות ּב ּלֵ ׁשַ ּת

ָקדֹוׁש. ֶרן. נֹוָרא ו ק ָך ַהּיֹום ּב ֵעי ל תֹוק ֶרן, ל כֹר ֲאחּוז ק ז ֶלך ֶמֽ
On a weekday, the service continues with ֶלך  .  on  page יהוה ֶמֽ

On שבת the service continues:

ר ָאָמר ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַקד ֶאת ׂשָ ֵכן, ַויהוה ּפָ ּוב 
All:

 

טֹוב ַהּיֹום. ָקדֹוׁש. קֹד ל ן ּפ יָה ּכֵ ֶצֱאָצֶאֽ
The שליח ציבור then the קהל:

ָנה ֽ ָ ׁשּ ֶכל ּדֻ ֶתֽ ה ּב ַיֲאׁשָ מֹו ִנת ָנה / ּב  ַיׁשּ ֶצֶֽדק ִנת ר ּב ֵאם ֲאׁשֶ

Another addition to the original cycle, this piyut originally had the line “...קֹד ן ּפ יָה ּכֵ  ”ֶצֱאָצֶאֽ
as a refrain, switching to “ֶצֱאָצֵאיֶהם” in the last line. Nowadays, this verse is often 

only recited at the beginning and end, if not omitted altogether. Some congregations 
omit this piyut entirely, continuing with ָפֲאִרים מֹו מ ׁש on the next page.

All:

ָנה. ָ רֹאׁש ַהׁשּ ָקָדּה, ּב ּגֹוָחּה, ּפ
ָנה לֹות ֶעד כ ִני ֲעגּוָמה ּכִ ָבה, ַהּיֹום ֲאִני ִנּדֹוָנה / ִהנ ּב ּדִ

ַבל ֱהיֹות ֲעגּוָנה. ֶצֶֽדק ל ם ּב ּתַ ח ַוּת
ָדה ק ֵני ַצח ׁשָ ָדה / ַחּלֹות ּפ ק ָרה ֻהׁש ּׂש ּבַ ִהת זֹאת ּכ

ָדה. ק ָאה ִמָּיד ִנפ ֶרם ָקר ֶטֽ
ָחה לֹא ֵעת ָצֵמֽ מּוָדה ל י ַגל ָחה / ּכִ ֵמֽ ע זֹאת, ׂשָ ל ׁשֵֹמֽ ִיֲצַחק ּכ

ֵמָחה. ִנים ׂש עּו, ֵאם ַהּבָ ּמ ָלּה ַהּכֹל ׁשִ



בראשית כא

תהלים קיג
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וֹוָתּה נ ר ּבִ ֽׁשֶ ה ַכּנֶ ׁשָ ַחּד לֹוָתּה / ִנת ֵקט ַאֲחֵרי ב ָאה ַהׁש ָמצ
ַלּוֹוָתּה. רֹות ל ׂשּו ׂשָ ֽ ׂשָ

י ֲעָקָרה ּנִ יָה, ר צּו ָעֶדֽ ָרא / ּפָ י ֲעבּוָרּה ִנק יׂשִ ֽ ׂשִ ִזי ו ִעל
ָרה. ם ָיק עֹוד ּבָ ֵדיֶהן ו קּו ׁש ָצמ

ָרה ּק ּבַ ִנת ִעים, ּכ ׁש ֵקץ ּתִ ָאה ל ָרה / ֻרּפ ק ע ר ה ּוח ֲאׁשֶ ת ֽרֽֽ ׁשַ ק
ָרה. ּק לֹא ׁשִ ָחה פֹארֹות ו ּל ׁשִ

ֶזה יֹום דּו ּב ק ֻהפ לֹׁש ֲעָקרֹות ׁשֶ ׁשָ ַהּיֹום / ו לּו ּכ ר חֹול ָצִרים ֲאׁשֶ ּנ ֶפן ּבַ ֽ ּתֵ
יָך, ָאיֹום. ַיֲחֶלֽ ָקָתם מ ִצד יק ּב ּדִ צ ּתַ

טֹוב ַהּיֹום. ָקדֹוׁש. קֹד ל ן ּפ יָה ּכֵ ֶצֱאָצֶאֽ
Some add:                      

לֹו   ָפֲאִרים ֲעַדת ֶחב מֹו מ ׁש 
Each of the next six stanzas is first said by the שליח ציבור, then the קהל:

י ֽקֶֹדׁש ִהּלּולֹו  ֶאּלֵ ֶאר ַנֲעָרץ ּב ו
ּלֹו / ָקדֹוׁש. בֹוד אֵֹמר ּכֻ ֵהיָכֹו ּכָ ּוב

רֹון   ִבּצָ ׁשּובּון ל וָֹתיו עֹוד י ֵרי ִמצ ׁשֹומ
רֹון  ִיּתָ ר ו ׁשֵ ַהכ ֵרָאיו ּב ִרים י ּבָ ִנד

רֹון׃ / ָקדֹוׁש. ֶפר ִזּכָ ֵתב ֵסֽ ָמע, ַוִּיּכָ ב יהוה ַוִּיׁש ׁשֵ ַוַּיק
ִרית לֹא תּוַפר   יֶכם, ּוב רּו ַמֲעׂשֵ ּפ ׁשַ

ר  ּפַ ָחִקים ׁשִ ֶכם ַיֲאִזין, ׁש ַנֲאַקת
ר׃ / ָקדֹוׁש. ֹור ּפָ ִתיַטב ַליהוה ִמׁשּ ו

ישעיה נד



מלאכי ג

תהלים סט
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ל   ׁשֵ ַהמ ה ו קָֹרֲאָך ַעּלֵ ֵטי מ ב ׁשִ
ל  ֵ ַנׁשּ ָך ל ֲהִתּז ִטיׁשֹות ָצִרים ּבַ נ

ל׃ / ָקדֹוׁש. לּוָכה, ּומֹׁשֵ י ַליהוה ַהּמ ּכִ
ׁשֹו   ד ַהר ק ָחק, ֲעלֹות ל ר נּו ִמּמֶ בּוֵתֽ ׁש

ׁשֹו  ּדָ ִביר ִמק ד ָפֲאֶרּנּו ָתִמיד ּבִ ּונ
ׁשֹו׃ / ָקדֹוׁש. ד ַבר ק י־ָזַכר ֶאת־ּד ּכִ

ֶרץ׃   ֵני ָאֽ ֹכ ׁשֽ ֵבי ֵתֵבל ו ל־יֹׁש ּכ
ֶרץ ָאֽ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ּבָ ּדִ רּו ָתִמיד, ִהג יֹאמ
ֶרץ׃ / ָקדֹוׁש. ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו

יֹון   ִהּגָ ִניב ו ּב ַוע ֶאֱערֹך ֽ יֹון / ׁשֶ ִצב ן ּב ֶדר ָוהֹוד ֶאּתֵ ֶאֽ

This complex piyut reprises six of the previous piyut’s seven stanzas (only six are 
said on שבת, the seventh is recited on the second day of יום טוב). Some congregations 

omit this piyut altogether, continuing with “ֵבל ּפֹט ּתֵ ִיׁש” on  page  .

יֹון׃ ָרא ֵלאלִֹהים ֶעל ֶאק  
ַהֲעֵרץ  תֹו ל ָ ֻדׁשּ ּפֹט, ק ִרים ִלׁש ֶרץ / ֵמיׁשָ ֵמי ֶעֽ  ָחר ִמׁשּ ב ּיֹום ַהּנִ ּבַ

ֶרץ׃ ֵגל ָהָאֽ יהוה ָמָלך ּתָ  
ֹח ִמי ָיִכיל  ר ּכֽ ַסּפֵ ָלה עֹוָלם ֵמָהִכיל / ֱעזּוזֹו ל ד ֲאָותֹו ּגָ ּגַ

יל׃ ּכִ רּו ַמׂש ֶרץ ֱאלִֹהים, ַזּמ ל־ָהָאֽ ּכ ֶלך ֶמֽ  

י ֽקֶֹדׁש ִהּלּולֹו  ֶאּלֵ ֶאר ַנֲעָרץ ּב לֹו / ו ָפֲאִרים ֲעַדת ֶחב מֹו מ ׁש
ּלֹו / ָקדֹוׁש. בֹוד אֵֹמר ּכֻ ֵהיָכלֹו ּכָ ּוב

בּורֹוָתיו   לּו ּג י ָגד עּו ּכִ ֵיד ִרּיֹוָתיו / ו ל ּב ימּו ּכ ֽ ע ָיׂשִ ֽ ּדֵ
אָֹתיו׃ ל ִנפ ה ל ֵזֶֽכר ָעׂשָ  

תֹו  ֻאּמָ ּב ע ֽ ֲעׁשֵ ׁשַ תֹו / ַנֲחִליֵאל ֲעבּור ל ּנָ ֶבן ּפִ ָיָרה ֶאֽ יב ו ִהּצִ
ִריתֹו׃ עֹוָלם ּב  ָזַכר  

תהלים כב

תהלים קה

ישעיה יח

זכריה יד

ש״ץ:

תהלים נזקהל:

ש״ץ:

תהלים צז קהל:

ש״ץ:

תהלים מז קהל:

ש״ץ:

תהלים קיא קהל:

ש״ץ:

תהלים קה קהל:
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רֹוָני  ּכֹר ִזכ ָנה ִלז ׁשָ ָנה ו ל ׁשָ כ יֹוַני / ּב ת ֶהג חֹק ּדָ ם ּב ָרׁשַ ו
ֵהיַכל יהוה׃ רֹון ּב ִזּכָ ל  

רֹון  ִיּתָ ר ו ׁשֵ ַהכ ֵרָאיו ּב ִרים י ּבָ רֹון / ִנד ִבּצָ ׁשּובּון ל וָֹתיו עֹוד י ֵרי ִמצ ׁשֹומ
רֹון׃ / ָקדֹוׁש. ֶפר ִזּכָ ֵתב ֵסֽ ָמע, ַוִּיּכָ ב יהוה ַוִּיׁש ׁשֵ ַוַּיק

ָפָניו  ִריב ל ַהק ִיל ל מּוָרתֹו ַאֽ ל ּת ֵעיָניו / ִרּגֵ ר ָאז ּב ׁשַ כ ה ֶזַֽבח ֽקֶֹדׁש ּכ
ָניו׃ ַקר ּב ַבך ּס ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ  

ת ֽקֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ֶרה ּב ֶזה ֽחֶֹדׁש / יֹום ֶזה ִאם ִיּקָ ּב ֽקֹע ם ֲחִניָטיו ִלת ִחּכֵ
ָרא־ֽקֶֹדׁש׃ רּוָעה ִמק רֹון ּת ִזכ  

ֶכם   בּול ל ּג כ ּב ֽקֹע בֹוֲאֶכם / ַצּוּו ִלת חֹול י עֹו ִאם ּב ִטב
ֶיה ָלֶכם׃ רּוָעה ִיה יֹום ּת  

ר  ּפַ ָחִקים ׁשִ ֶכם ַיֲאִזין, ׁש ִרית לֹא תּוַפר / ַנֲאַקת יֶכם, ּוב רּו ַמֲעׂשֵ ּפ ׁשַ
ר׃ / ָקדֹוׁש. ֹור ּפָ ִתיַטב ַליהוה ִמׁשּ ו

ִמים  קֹומ ת יע ִמּמִ ֽ הֹוׁשִ רֹוֲעָך ל ים / ֲחׂשֹף ז ל ֻאּמִ ִפי ּכ ִעי ּב ָירּום צּור ִיׁש
ל־עִָֹמים׃ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל  

ָהֵעד  ימֹו ל ִפֽ ָבבֹות ּב ִהּלֹות ּור ֵעד / ק ִהּוָ ָך ל נ כ ֵעין ּכֹל ׁשִ ָך ל לֹות ִהּגָ ּכ
עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ  

ל ָהִאִּיים  כ ֶנֽיָה ו ׁשֹוכ ֶלד ו בֹוד ָועֹז ֲהגּוִיים / ֶחֽ ָך ָיֲאָתה ּכָ ל
ֶלך ַהּגֹוִים׃ ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֽ  

ל  ֵ ַנׁשּ ָך ל ֲהִתּז ִטיׁשֹות ָצִרים ּבַ ל / נ ׁשֵ ַהמ ה ו קָֹרֲאָך ַעּלֵ ֵטי מ ב ׁשִ
ל׃ / ָקדֹוׁש. לּוָכה, ּומֹׁשֵ י ַליהוה ַהּמ ּכִ

ש״ץ:

זכריה ו קהל:

מלאכי ג

ש״ץ:

בראשית כב קהל:

ש״ץ:

ויקרא כג קהל:

ש״ץ:

במדבר כט קהל:

תהלים סט

ש״ץ:

תהלים קמה קהל:

ש״ץ:

שמות טו קהל:

ש״ץ:

ירמיה י קהל:

תהלים כב
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ם  ּדֵ פ ם ּתִ ִחּנָ ץ ו רּוֶיֽיָך ַקּבֵ ִחיֵדם / ז ַהכ ר ו ּבֵ מֹוטֹת ָצִרים ׁשַ
ֶדם׃ ָך ָקִנֽיָת ּק כֹר ֲעָדת ז  

ִים  ה ׁשּוָלֽ ּלֵ ֵנֽימֹו ּגַ ִים / ָקֵמיֶהם ַעל ּפָ ַלֽ ִכפ ֻנֲחמּו ּב ים י ִדיֵבי ַעּמִ נ
ִם׃ ָלֽ רּוׁשָ ֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום י כֹר יהוה ִלב ז  

עֹד  סֹל לֹא ִימ ָך ַקר יר עֹד / ּוֵבן ַיּקִ ר ִלצ ֵ נּו ַיׁשּ ֵתֽ ִסּלָ ִסּלּול מ
ּנּו עֹוד׃ ֶרֽ ּכ ָזכֹר ֶאז , ּתָ ַנֽמ ּכ  

ׁשֹו  ּדָ ִביר ִמק ד ָפֲאֶרּנּו ָתִמיד ּבִ ׁשֹו / ּונ ד ַהר ק ָחק, ֲעלֹות ל ר נּו ִמּמֶ בּוֵתֽ ׁש
ׁשֹו׃ / ָקדֹוׁש. ד ַבר ק י־ָזַכר ֶאת־ּד ּכִ

ם  ּלָ ֵרת ּכֻ ֵלי ׁשָ יב, ּוכ ח ָיׁשִ ֽ ּבֵ אּוָלם / ִמז ַית ָמׂשֹוׂש, ֵהיָכל ו ִקר
עָֹלם׃ ל לֹך יהוה ִימ  

ִעימֹו ַהנ ֲחאּו ַכף ל ָערֹות ִימ מֹו / י נּו ִלׁש ַרּנ ֶרץ י ִים ָוָאֽ ַמֽ ׁשָ
י־ָפַקד יהוה ֶאת־ַעּמֹו׃ ּכִ  

ר  ּפַ ַהׁש ַבח ל ֽ ַתּנּו ׁשֶ ִהּלֹות י ָפר / ּת ֵבי צ כֹוכ ים ו ֶאּלִ ֶֹקף ֶאר ּתֽ
ַקע ׁשֹוָפר׃ ֵתֽ ֽלּוהּו ּב ַהל  

ֶרץ  ָאֽ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ּבָ ּדִ רּו ָתִמיד, ִהג ֶרץ׃ / יֹאמ ֵני ָאֽ ֹכ ׁשֽ ֵבי ֵתֵבל ו ל־יֹׁש ּכ
ֶרץ׃ / ָקדֹוׁש. ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו

ש״ץ:

תהלים עד קהל:

ש״ץ:

תהלים קלז קהל:

ש״ץ:

ירמיה לא קהל:

תהלים קה

ש״ץ:

שמות טו קהל:

ש״ץ:

רות א קהל:

ש״ץ:

תהלים קנ קהל:

ישעיה יח

זכריה יד
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ִרים / ָהֵאל ָקדֹוׁש. ֵמיׁשָ ים ּב ֻאּמִ ֶצֶֽדק, ּול ֵבל ּב ּפֹט ּתֵ ִיׁש 

The next two verses are said first by the שליח ציבור, then by the קהל. Originally, these 
two verses were said by the קהל as alternating refrains after the verses of the following 

piyut. In recent generations, the custom is to say them only here at the start.

 
ָקדֹוׁש. ָתה ַוָּיַֽעׂש׃ / נֹוָרא ו ׁשֹו ִאּו ַנפ ּנּו, ו יֶבֽ ׁשִ ֶאָחד ּוִמי י הּוא ב ו

ֵדק. ִהּבָ ַעׂש ל ָחר ַמֽ ב ּיֹום ַהּנִ פֲֹעִלי ֶצֶֽדק / ּבַ ן ל ֶאּתֵ

Like the previous piyut, this one is from the cycle said on the second day. 
The refrains “ֵבל ּפֹט ּתֵ ִיׁש” and “ֶאָחד הּוא ב ו” alternate after each couplet. 

All (some congregations omit and continue with ֶלך :(on the next page יהוה ֶמֽ

ה. ֻדּלָ ִפי ַהּג ָותֹו ל ַענ ֶרך ֽ ָלה / ּדֶ ד אֹד ּגָ ֲאָותֹו מ ּגַ
ָלם. ה ֵאָליו ַוִּיׁש ׁשָ הּוא ֲאדֹון ָהעֹוָלם / ּוִמי ִהק

ין ָיתֹום. ה ּדִ עֹׂשֵ ּתֹם / חֹוֵנן ו זֹוֵכר הֹוֵלך ּבַ
ה. ִעּתֹו ַהּכֹל ָעׂשָ א / ָיֶפה ב ִנּשָׂ ָטהֹור ָמרֹום ו

ָאס. ֵעיָניו, ִנמ ֶזה ב ִנב ַאס / ל יר לֹא ִימ ּבִ ּכַ
ֵאׁש ֶלָהבֹות. ּדֹו, ו פָֹאר רֵֹכב ֲעָרבֹות / ֽנַֹגּה ֶנג מ

ָמנֹות. ַאל תֹוִמים ו נּונֹות / ֲעבּור י ֲחָרבֹות ׁש סֹוֵעף ּבַ
ם. ים ִאּלֵ ה ּוֵמׂשִ ם / ָצר ּפֶ ּלֵ ׁשַ ַֹעל ָאָדם י ּפֽ
יל ָרִמים. ּפִ ַרֲחִמים / ָרם ּוַמׁש קֵֹנה ַהּכֹל ּב

ַֹעל, ֵאל ֱאמּוָנה. ִמים ּפֽ ֲחִניָנה / ּת צּוָריו ּבַ ׁשֹוֵפט י
הּו. ָמֽ ִית ֲהלּו ו ּדֹו ִיּבָ ח ֹהּו / ִמּפַ ּתֽ ֶרץ ּכַ ֵטי ֶאֽ ׁשֹופ

מֹו. ֵני ַזע ָמם ִמּפ ַקּד ה מ ִחּלָ ט ַעּמֹו / ּות ּפַ ה ִמׁש עֹוׂשֵ
ָעֽלּו. טֹו ּפָ ּפָ ר ִמׁש ֲאׁשֶ ילּו / ּבַ ּדּוָקם ָיִחֽ ִדק ִדיִבים ּב נ

רֹומֹות. ֵהי מ ב ג ב ּב ֲעלּומֹות / יֹוׁשֵ ל ּתַ רֹוֶאה ּכ
 ָהֲעִתידֹות. ל נֹוָלדֹות / חֹוֵפׂש ּכ צֹוֶפה ּכ

רֹוׁש. ִלד ֵרי ֵלב ָלתּור ו קֵֹרא ַהּדֹרֹות ֵמרֹאׁש / ִחק
בּוָעה ָלַאֲחרֹוִנים.   ִרית ִראׁשֹוִנים / ַקֵּים ׁש זֹוֵכר ּב

איוב כג

איוב ט

ישעיה מ

ישעיה מא
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עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך  יהוה ֶמֽ

The ארון קודש is opened.
This piyut has a complex form in which the refrain has a double function. After each 

line, the קהל responds with one of the refrain’s three phrases “  ֶלך “ ”,יהוה ֶמֽ ךָיהוה ָמ” 
and “ לֹך יהוה ִימ,” and after each three-line stanza, the whole refrain is said. 

In many congregations, the שליח ציבור says the verses and the קהל only the refrains; 
in others, the שליח ציבור recites the two first lines and the congregation follows with 

the third. There are also congregations in which the entire piyut is sung by all.

 
. ֶלך יהוה ֶמֽ קֹול.  ירּו ב ֽ ּדִ ַיא ה  יֵרי ֲאֻיּמָ ַאּדִ
. יהוה ָמָלך קֹול.  כּו ב ָבר י רּוֵאי ָבָרק  ּב

. לֹך יהוה ִימ קֹול.  ירּו ב ּבִ ַיג ּבֹוֵרי ֽגַֹבּה  ּגִ
עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ קֹול.  בּו ב דֹוב י ִקים  ּדֹוֲהֵרי דֹול

. יהוה ָמָלך קֹול.  לּו ב ַה י ה  ֲהמֹוֵני ֲהֻמּלָ
. לֹך יהוה ִימ קֹול.  ַוֲעדּו ב י ַחּיֹות  ַוֲחָיִלים ו

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ קֹול.  רּו ב ַזּמ י ִמירֹות  ֵרי ז זֹוכ

. יהוה ָמָלך קֹול.  נּו ב ַחּס י ֵמי ִחידֹות  ַחכ
. לֹך יהוה ִימ קֹול.  סּו ב ַטּכ י פּוִחים  ֵרי ט ס ַטפ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ
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. ֶלך יהוה ֶמֽ קֹול.  ירּו ב ֽ ׁשִ ַיי ָקָרה  י י ׁשֵ יֹור

. יהוה ָמָלך קֹול.  ירּו ב ֽ ּתִ ַיכ יֵרי ֽכֹח  ֽ ּבִ ּכַ
. לֹך יהוה ִימ קֹול.  בּו ב ַלּב י י ֶלָהבֹות  בּוׁשֵ ל

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ קֹול.  לּו ב ַמּל י ֶלל  ִעיֵמי ֶמֽ ַמנ

. יהוה ָמָלך קֹול.  חּו ב ַנּצ י ֵצי ֽנַֹגּה  נֹוצ
. לֹך יהוה ִימ קֹול.  לּו ב ס ַסל י ִבים  ָרִפים סֹוב ׂש

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ קֹול.  ַיֲענּו ב ֵכי עֹז  עֹור

. יהוה ָמָלך קֹול.  חּו ב צ ִיפ ֲאָך  חּוֵדי ִפל ּפ
. לֹך יהוה ִימ קֹול.  לּו ב צ ַצל י ָך  אֹות צֹאנ ִצב

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ קֹול.  יׁשּו ב ֽ ּדִ ַיק ִהּלֹות ֽקֶֹדׁש  ק

. יהוה ָמָלך קֹול.  נּו ב ַרּנ י ָבָבה  בֹות ר ִרב
. לֹך יהוה ִימ קֹול.  נּו ב ּנ ׁשַ י ָהבֹות  ל ִביֵבי ׁשַ ׁש

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ קֹול.  ידּו ב ִמֽ ַית ִהּלֹות  ֵכי ת ּתֹומ

. יהוה ָמָלך קֹול.  ימּו ב ִמֽ ַית ָך  ּת ַאר ֵפי ִתפ ּתֹוק
. לֹך יהוה ִימ קֹול.  ַתּנּו ב י עּוָדה  ִמיֵמי ת ּת

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   433RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   433 26-Jul-18   11:42:09 AM26-Jul-18   11:42:09 AM



 fi פיוטי קדושה לחזרת הש״ץ   שחרית ליום א׳ 

ירּו. ֽ ּתִ ָך ַהּכֹל ַיכ ֵכן ל ּוב 

There follows an  ancient piyut, author unknown, which most congregations add before קדושה. 
In recent generations the custom to say it responsively has spread; many congregations are 
accustomed to saying the second stich of each couplet together with the first of the next one. 
Some sing the entire piyut collectively. However, traditionally this piyut is said only by the 

ה“ with the congregation joining in at ,שליח ציבור ָ ֻדׁשּ ָך ַתֲעֶלה ק ֵכן ל ּוב” on the next page.

ין. יֹום ּדִ ָבבֹות ּב בֹוֵחן ל ל ין  ֵאל עֹוֵרך ּדִ ל
ין. יֹום ּדִ ִרים ּב דֹוֵבר ֵמיׁשָ ל ין  ּדִ גֹוֶלה ֲעֻמּקֹות ּבַ ל

ין. יֹום ּדִ ֶסד ּב ה ֶחֽ עֹוׂשֶ ָוִתיק ו ל ין  ּדִ הֹוֶגה ֵדעֹות ּבַ ל
ין. יֹום ּדִ יו ּב חֹוֵמל ַמֲעׂשָ ל ין  ּדִ ִריתֹו ּבַ זֹוֵכר ּב ל

ין  יֹום ּדִ בֹות ּב ע ַמֲחׁשָ יֹוֵדֽ ל ין  ּדִ ַטֵהר חֹוָסיו ּבַ ל
ין. יֹום ּדִ ָדקֹות ּב לֹוֵבׁש צ ל ין  ּדִ סֹו ּבַ ע כֹוֵבׁש ּכַ ל
ין. יֹום ּדִ ִהּלֹות ּב נֹוָרא ת ל ין  ּדִ מֹוֵחל ֲעוֹנֹות ּבַ ל

ין. יֹום ּדִ ָאיו ּב קֹור עֹוֶנה ל ל ין  ּדִ ח ַלֲעמּוָסיו ּבַ סֹוֵלֽ ל

ין. יֹום ּדִ רֹות ּב ּתָ צֹוֶפה ִנס ל ין  ּדִ פֹוֵעל ַרֲחָמיו ּבַ ל
ין. יֹום ּדִ ַרֵחם ַעּמֹו ּב ל ין  ּדִ קֹוֶנה ֲעָבָדיו ּבַ ל

ין. יֹום ּדִ ִמיָמיו ּב ּת תֹוֵמך ל ין  ּדִ ׁשֹוֵמר אֲֹהָביו ּבַ ל
The ארון קודש is closed.
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. ֶלך ינּו ֶמֽ ה ֱאלֵֹהֽ י ַאּתָ ה, ּכִ ָ ֻדׁשּ ָך ַתֲעֶלה ק ֵכן ל ּוב
All:

Some congregations say the piyut ט ּפָ ִמׁש ּב ֶלך .קדושה on  page   before ֶמֽ

 קדושה

ֵמי ָמרֹום ׁש ים אֹותֹו ּבִ יׁשִ ּדִ ק ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ עֹוָלם, ּכ ָך ּבָ מ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ נ 

The following is said standing with feet together, rising on the toes at the words indicated by . 
The קהל then the שליח ציבור:

ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָך: ו ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ

בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ ָבאֹות, מ ָקדֹוׁש, יהוה צ ,ָקדֹוׁש ,ָקדֹוׁש
The קהל then the שליח ציבור:

ִמיִעים קֹול ָחָזק, ַמׁש יר ו דֹול ַאּדִ ַעׁש ּגָ קֹול ַרֽ ָאז ּב
רּו רּוך יֹאֵמֽ ָתם ּבָ ֻעּמָ ָרִפים, ל ת ׂש ֻעּמַ ִאים ל  ַנׂשּ ִמת

קֹומֹו׃ בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ
The קהל then the שליח ציבור:

נּו ָלך ים ֲאַנֽח ַחּכִ י מ ינּו, ּכִ לֹך ָעֵלֽ ִתמ ו יע נּו תֹוִפֽ ֽ ּכֵ ָך ַמל קֹומ ִמּמ
ּכֹן ׁש עֹוָלם ָוֶעד ּתִ ינּו ל ָיֵמֽ ָקרֹוב ּב ִצּיֹון, ּב ּב לֹך מ ָמַתי ּתִ

ָצִחים. ֵנַֽצח נ דֹור ָודֹור ּול ָך, ל ַלִֽים ִעיר רּוׁשָ י תֹוך ׁש ּב ַקּדַ ִתת ל ו ּדַ ּגַ ת ּתִ
ָך  כּוֶתֽ יָנה ַמל ֶאֽ ֵעיֵנֽינּו ִתר ו

ָך. ק ִצד יח ֽ ׁשִ ֵדי ָדִוד מ ָך ַעל י יֵרי ֻעּז ׁשִ ָבר ָהָאמּור ּב ּדָ ּכַ

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ
The קהל then the שליח ציבור:

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   437RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   437 26-Jul-18   11:42:09 AM26-Jul-18   11:42:09 AM



 fi חזרת הש״ץ   שחרית ליום א׳ 

יׁש  ּדִ ָך ַנק ת ָ ֻדׁשּ ָצִחים ק ֵנַֽצח נ ָך, ּול ֶלֽ ד יד ּג דֹור ָודֹור ַנּגִ ל
The שליח ציבור continues:

עֹוָלם ָוֶעד  ינּו לֹא ָימּוׁש ל ֽ ינּו ִמּפִ ֲחָך ֱאלֵֹהֽ ב ׁשִ ו
ה.  ּתָ ָקדֹוׁש ָאֽ דֹול ו ֶלך ּגָ י ֵאל ֶמֽ ּכִ

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ינּו ַעל ּכ ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּד ח ן ּפַ ֵכן ּתֵ ּוב
אָת ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכ ָך ַע ֵאיָמת ו

רּוִאים ל ַהּב ָפֶנֽיָך ּכ ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש ים, ו ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּוָך ּכ ִייָרֽאֽ ו
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ר ם ֲאֻגּדָ ֵָּיָעׂשּו ֻכ ו

ָפֶנֽיָך ָטן ל ל  ַהׁשּ ינּו ׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ע ָּיַדֽ מֹו ׁשֶ ּכ
ָך יִמינ בּוָרה ּבִ ָך ּוג ָיד עֹז ּב

אָת. ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ו
ָך ֽ ַעּמֶ בֹוד יהוה ל ן ּכָ ֵכן ּתֵ ּוב

יָך ֽ ׁשֶ דֹור ָוה טֹוָבה ל ִתק יָך, ו ה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ּת
ַיֲחִלים ָלך ה ַלמ חֹון ּפֶ ּוִפת

ָך ִעיֶרֽ ׂשֹון ל ׂשָ ֶצָֽך, ו ַאר ָחה ל מ ׂשִ
ָך יֶחֽ ׁשִ י מ ֶבן ִיׁשַ ָך, ַוֲעִריַכת ֵנר ל ֽ ּדֶ ָדִוד ַעב ֶרן ל ִמיַחת ק ּוצ

ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ּבִ
ִרים ַיֲעֽלֹזּו חּו, ִויׁשָ ָמֽ ִיׂש אּו ו יִקים ִיר ֵכן ַצּדִ ּוב
יָה ֽ ץ ּפִ ּפ ק ָתה ּתִ עֹוָלֽ ּו, וי ה ָיִגֽ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּב

ֶרץ. ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֽ ׁשֶ י ַתֲעִביר ֶממ ֶלה, ּכִ כ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכ ּלָ ָעה ּכֻ ל ָהִרׁש כ ו
יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכ ֽ ַבּדֶ ה יהוה ל לֹך ַאּתָ ִתמ ו

ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ ָך, ּוִבירּוׁשָ בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁש ּב
ָך ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ ּכַ

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך תהלים קמוִימ
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יָך ָעֶדֽ ל ֵאין ֱאֽלֹוּה ִמּבַ ָך, ו ֶמֽ נֹוָרא ׁש ה ו ָקדֹוׁש ַאּתָ
ט ּפָ ׁש ּמִ ָבאֹות ּבַ ּה יהוה צ ּבַ תּוב, ַוִּיג ּכָ ּכַ

ָדָקה׃ צ ׁש ּבִ ּדַ דֹוׁש ִנק ָהֵאל ַהּקָ ו
דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ּתָ ַחר ה ב ַאּתָ
קדושת היום

ׁשֹונֹות ל ַהּל נּו ִמּכ ֽ ּתָ רֹוַממ נּו, ו ֽ יָת ּבָ ָרִצֽ נּו ו ּתָ אֹוָתֽ ב ָאַהֽ
ָך נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֽ ּתָ ֵקַרב יָך, ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ּתָ ׁש ִקּדַ ו

אָת. ינּו ָקָרֽ דֹוׁש ָעֵלֽ ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ו

ַאֲהָבה  ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
On שבת, add the words in parentheses:

רֹון ַהֶּזה  ֶאת יֹום) ַהִּזּכָ ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ ֶאת יֹום (ַהׁשּ
ִים. ָרֽ ָרא ֽקֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ ַאֲהָבה) ִמק רּוָעה (ּב רֹון) ּת יֹום (ִזכ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ַמע ָ ִיׁשּ ֵיָרֶצה ו ֵיָרֶאה ו ו , יע ֽ ַיּגִ ָיבֹוא ו ַיֲעֶלה ו

ינּו רֹון ֲאבֹוֵתֽ ִזכ דֹוֵנֽנּו ו רֹוֵנֽנּו ּוִפק ִיָּזֵכר ִזכ ֵקד ו ִיּפָ ו
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ רּוׁשָ רֹון י ִזכ ָך, ו ֽ ּדֶ ִוד ַעב ן ּדָ יח ּבֶ ֽ רֹון ָמׁשִ ִזכ ו

ָפֶנֽיָך ָרֵאל, ל ית ִיׂש ָך ּבֵ ל ַעּמ רֹון ּכ ִזכ ו
לֹום ׁשָ ַחִּיים ּול ַרֲחִמים, ל ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול טֹוָבה, ל ֵליָטה ל ִלפ

רֹון ַהֶּזה. יֹום ַהִּזּכָ ּב
ָרָכה  נּו בֹו ִלב ֵדֽ ק טֹוָבה, ּופ ינּו ּבֹו ל נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵרֽ כ ז

ַחִּיים.  נּו בֹו ל יֵעֽ הֹוׁשִ ו
נּו  יֵעֽ הֹוׁשִ ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ ֽנּו, ו ּנֵ ח ַרֲחִמים חּוס ו ׁשּוָעה ו ַבר י ּוִבד

ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ יָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ י ֵאֶלֽ ּכִ

ישעיה ה
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ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
On שבת, add the words in parentheses:

ָך בֹוֶדֽ כ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַעל ּכ לֹך מ
ָך יָקֶרֽ ֶרץ ּבִ ל ָהָאֽ א ַעל ּכ ׂשֵ ִהּנָ ו

ֶצָֽך. ֵבי ֵתֵבל ַאר ל יֹוׁש ָך ַעל ּכ אֹון ֻעּז ֲהַדר ּג הֹוַפע ּבַ ו
ּתֹו ַצר ה י י ַאּתָ ל ָיצּור ּכִ ָיִבין ּכ ּתֹו, ו ַע ה פ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ֵיַדע ּכ ו

ַאּפֹו ָמה ּב ׁשָ ר נ יֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ו
ָלה. ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ ּוַמל ֶלך ָרֵאל ֶמֽ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש

נּו) נּוָחֵתֽ ֵצה ִבמ ינּו, ר ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ (ֱאלֵֹהֽ
ָך תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ׁשֵ ַקּד

ָך יׁשּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֵחֽ ּמ ׂשַ ָך ו נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּב ׂשַ
ָך ֽ ׁשֶ ד ת ק ּבַ ָרצֹון ׁשַ ַאֲהָבה ּוב ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ִחיֵלֽ ַהנ ו)

ָך) ֶמֽ י ׁש ׁשֵ ַקּד ָרֵאל מ ָיֽנּוחּו בֹו ִיׂש ו
ֱאֶמת ָך ּבֶ ּד ב ע נּו ל ֽ ַטֵהר ִלּבֵ ו

ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ִֹהים ֱאֶמת, ּודה ֱא י ַאּתָ ּכִ
ֶרץ  ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ִיׂש ( ת ו ּבָ ַ ׁש (ַהׁשּ ַקּדֵ מ

ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו 

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ
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Bow at the first five words.
הודאה

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
נּו  ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש
דֹור ָודֹור.   ה הּוא ַאּתָ
ָך  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ נֹוֶדה ּל
ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו
נּו ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
יָך  טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו
ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו  ֵעת, ֶעֽ כ ּב ׁשֶ
יָך  י ֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו
. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח

As the שליח ציבור recites מודים, 
the קהל says quietly:

ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
ינּו  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
ר  ׂשָ ל ּבָ ֱאלֵֹהי כ

ית.  ֵראׁשִ נּו, יֹוֵצר ּב ֵרֽ יֹוצ
הֹוָדאֹות  ָרכֹות ו ּב

דֹוׁש  ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ל
נּו.  ֽ ּתָ ִקַּימ נּו ו ֶהֱחִייָתֽ ַעל ׁשֶ

נּו  ֵמֽ ַקּי ַחֵּיֽנּו ּות ן ּת ּכֵ
ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ֶתֱאסֹף ּגָ ו
ָך  ֽ ׁשֶ ד רֹות ק ַחצ ל

ָך  צֹונ ֲעׂשֹות רַ יָך ו מֹר ֻחּק ׁשִ
ֵלם  ֵלָבב ׁשָ ָך ּב ּד ב ע ּול

 . נּו מֹוִדים ָלך ֲאַנֽח ַע ׁשֶ
רּוך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו

ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ
The קהל then the שליח ציבור:

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ ו
The שליח ציבור continues:

ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י
ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ַהּטֹוב ׁשִ
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ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ֽ ּלֶ ׁשֻ ָרָכה ַהמ ּב נּו ּבַ ֵכֽ ר ינּו, ּבָ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
In ארץ ישראל, if כהנים say ברכת כהנים, turn to  page  .

י ַאֲהרֹן ּוָבָניו  ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ תּוָבה ַעל י ַהּכ
ָאמּור יָך, ּכָ ֽ דֹוׁשֶ ּכֲֹהִנים ַעם ק

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: ָך׃  ֶרֽ מ ִיׁש ָך יהוה ו ָבֶרכ י
ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: ׃  ּֽךָ יָך ִויֻחּנֶ ָניו ֵאֶלֽ ָיֵאר יהוה ּפָ

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: לֹום׃  ָך ׁשָ ם ל ָיׂשֵ יָך ו ָניו ֵאֶלֽ א יהוה ּפָ ָ ִיׂשּ

ַרֲחִמים  ֶסד ו ָרָכה, ֵחן ָוֶחֽ לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ   ׂשִ
שלום

ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ּכ ַע ינּו ו ָעֵלֽ
ֶנֽיָך  ּפָ אֹור  ּב ֶאָחד  ּכ נּו  ֽ ּלָ ּכֻ ינּו  ָאִבֽ נּו  ֵכֽ ר ּבָ
ינּו  נּו, יהוה ֱאֵֹהֽ ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ

ֶסד  ַאֲהַבת ֶחֽ ּתֹוַרת ַחִּיים ו
לֹום.  ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ
ָרֵאל  ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך.  ֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב

ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב
The קהל then the שליח ציבור:

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ַעּמ  כ נּו ו ָפֶנֽיָך, ֲאַנֽח  ֵתב ִנּכָ ִנָּזֵכר ו
לֹום.* ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּו 

לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹוׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
*In  חוץ לארץ, many end the blessing:

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
The following verse concludes the חזרת הש״ץ. See  law  .

במדבר ו

תהלים יט
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On נּו  ,שבת ֽ ּכֵ ינּו ַמל  ,is not said ָאִבֽ
and the service continues with קדיש שלם on  page  .

ָפֶנֽיָך. אנּו ל נּו, ָחָטֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל  ָא ִבֽ
The ארון קודש is opened.

ה. ּתָ א ָאֽ ֶלך ֶאּלָ נּו ֶמֽ נּו, ֵאין ָלֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ נּו ל ֽ ה ִעּמָ נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָנה טֹוָבה. ינּו ׁשָ ׁש ָעֵלֽ נּו, ַחּדֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ּג ינּו ּכ ל ֵמָעֵלֽ ּטֵ נּו, ּבַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ֵאֽ בֹות ׂשֹונ ׁש ל ַמח ּטֵ נּו, ּבַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
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ינּו. ֵבֽ נּו, ָהֵפר ֲעַצת אֹוי ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ִטין ֵמָעֵלֽ ל ַצר ּוַמׂש ה ּכ ּלֵ נּו, ּכַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֵגֽינּו. ר ַקט ִטיֵנֽינּו ּומ ּיֹות ַמׂש תֹם ּפִ נּו, ס ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ַמד  ָעוֹן ּוׁש ִחית ו ִבי ּוַמׁש ָרָעב ּוׁש ֶרב ו ֶחֽ ֶבר ו ה ֶדֽ ּלֵ נּו,  ּכַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ִמּב
ָך. ֲחָלֶתֽ ָפה ִמּנַ ַנע ַמּגֵ נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ינּו. ל ֲעוֹנֹוֵתֽ כ ַחל ל ַלח ּומ נּו, ס ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ינּו ִמּנֶ ַחּטֹאֵתֽ ינּו ו ֵעֽ ׁשָ ַהֲעֵבר ּפ ֵחה ו נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ינּו. ֵרי חֹובֹוֵתֽ ט ל ׁשִ ים ּכ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ חֹק ּב נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך. ֵלָמה ל ׁשּוָבה ׁש ת נּו ּבִ נּו, ַהֲחִזיֵרֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
The following nine verses are said responsively, first by the שליח ציבור, then by the קהל:

ָך. ֽ חֹוֵלי ַעּמֶ ֵלָמה ל פּוָאה ׁש ַלח ר נּו, ׁש ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
יֵנֽנּו. ַזר ּדִ ּג ַרע ֽרֹע נּו, ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך. רֹון טֹוב ל ִזכ נּו ּב ֵרֽ כ נּו,  ז ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ֶפר ַחִּיים טֹוִבים. ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ה ִויׁשּוָעה. ֻאּלָ ֶפר ּג ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָלה. ּכָ ַכל ָנָסה ו ר ֶפר ּפַ ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֻכּיֹות. ֶפר ז ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ִחיָלה. ִליָחה ּומ ֶפר ס ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

End of responsive reading.
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 fi אבינו מלכנו (בחול)   שחרית ליום א׳ 

ָקרֹוב. ׁשּוָעה ּב נּו י ַמח ָלֽ נּו, ַהצ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ֶרן ִיׂש נּו, ָהֵרם ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. יֶחֽ ׁשִ ֶרן מ נּו, ָהֵרם ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
יָך. כֹוֶתֽ ר ינּו ִמּבִ א ָיֵדֽ נּו, ַמּלֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָבע. ינּו ׂשָ א ֲאָסֵמֽ נּו, ַמּלֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ַרֵחם ָעֵלֽ נּו, חּוס ו ַמע קֹוֵלֽ נּו, ׁש ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

נּו. ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב נּו, ַקּבֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
נּו. ֵתֽ ִפּלָ ִים ִלת ַמֽ ֲעֵרי ׁשָ ַתח ׁשַ נּו, ּפ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

נּו. י ָעָפר ֲאָנֽח כֹר ּכִ נּו, ז ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָפֶנֽיָך. נּו ֵריָקם ִמּל יֵבֽ ׁשִ נּו, ָנא ַאל ּת ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך. ֵעת ָרצֹון ִמּל ַעת ַרֲחִמים ו ָעה ַהּזֹאת ׁש ָ ֵהא ַהׁשּ נּו, ּת ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
נּו. ֽ ַטּפֵ ינּו ו ַעל עֹוָלֵלֽ ינּו ו נּו, ֲחמֹל ָעֵלֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. ֽ ׁשֶ ד ם ק ַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. בּוִחים ַעל ִיחּוֶדֽ ַען ט ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. ֶמֽ ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁש ֽ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ַען ּבָ ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
. פּוך ָ יָך ַהׁשּ ם ֲעָבֶדֽ ַמת ּדַ ֵעיֵנֽינּו ִנק קֹם ל נּו, נ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ַמֲעֵנֽנּו. ָך ִאם לֹא ל ַמַענ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
נּו. יֵעֽ הֹוׁשִ ָך ו ַמַענ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ים. יָך ָהַרּבִ ַען ַרֲחֶמֽ ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ַהּנֹוָרא  ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָך ַהּגָ מ ַען ׁשִ ַמֽ ה ל נּו,  ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ינּו. ָרא ָעֵלֽ ק ּנִ ׁשֶ
ים נּו ַמֲעׂשִ ֽ י ֵאין ּבָ ֽנּו ַוֲעֵנֽנּו, ּכִ ּנֵ נּו,  ח ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

נּו. יֵעֽ הֹוׁשִ ֶסד ו ָדָקה ָוֶחֽ נּו צ ֽ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
The ארון קודש is closed.
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 fi קדיש שלם   שחרית ליום א׳ 

  קדיש שלם

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

Some have the custom to include additional responses in קדיש שלם. 
They can be found in the version on page   .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָרֵאל ל ִיׂש כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות ל צ ַקּבַ ת ּתִ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ק

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:
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  הוצאת ספר תורה
יָך׃ ֽ ַמֲעׂשֶ ֵאין ּכ ֽמֹוָך ָבֱאלִֹהים, ֲאדָֹני, ו ֵאין־ּכָ

ל־ּדֹור ָודֹר׃ כ ָך ּב ּת ל ׁשַ ל־עָֹלִמים, ּוֶממ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל
עָֹלם ָוֶעד. ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

לֹום׃ ָ ָבֵרך ֶאת־ַעּמֹו ַבׁשּ ן, יהוה י ַעּמֹו ִיּתֵ יהוה עֹז ל
ִם׃ ָלֽ רּוׁשָ ֶנה חֹומֹות י ב ָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ צֹונ יָבה ִבר ַאב ָהַרֲחִמים, ֵהיִטֽ

א, ֲאדֹון עֹוָלִמים. ָ ִנׂשּ ֵאל ָרם ו ֶלך נּו, ֶמֽ ח ָטֽ ַבד ּבָ ָך ל י ב ּכִ

ה  ֽסֹע ָהָארֹן ַוּֽיֹאֶמר מֹׁשֶ נ ִהי ּבִ ַוי
The ארון קודש is opened and the קהל stands. All say:

ֶנֽיָך׃  יָך ִמּפָ ֶאֽ נ ׂשַ ָיֻנֽסּו מ יָך ו ֶבֽ צּו אֹי ָיֻפֽ קּוָמה יהוה ו
ִם׃ ָלֽ ַבר־יהוה ִמירּוׁשָ ֵצא תֹוָרה ּוד ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

תֹו. ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ַעּמֹו ִיׂש ַתן ּתֹוָרה ל ּנָ רּוך ׁשֶ ּבָ
On שבת, the following prayers are omitted and the service 

continues with  ֵמּה ׁש ִריך ּב on the next page.

ֶסד ֶוֱאֶמת׃ ַרב־ֶחֽ ִֽים ו ֶרך ַאּפַ ַחּנּון, ֶאֽ יהוה, יהוה, ֵאל ַרחּום ו 
The following (י״ג מידות הרחמים) is said three times:

ה׃ ַנּקֵ ָאה, ו ַחּטָ ע ו א ָעוֹן ָוֶפֽׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, נֹׂשֵ נֵֹצר ֶחֽ

תהלים פו

תהלים קמה

תהלים כט

תהלים נא

במדבר י

ישעיה ב

שמות לד
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חֹל  ֵאָלִתי, ּומ ֵתן ׁש צֹוִני ו ָהֵפק ר טֹוָבה, ו ֲאלֹוַתי ל א ִמׁש ל עֹוָלם, ַמּלֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַרֲחִמים,  ִחיָלה ּב ֶסד מ ֶחֽ ה ּבִָחי י ֵביִתי, מ ׁשֵ ל ֲעוֹנֹות ַאנ ַעל ּכ ֲעוֹנֹוַתי ו  ִלי ַעל ּכ
נּו  ֵדֽ ק ָפֶנֽיָך, ּופ רֹון טֹוב ל ִזּכָ נּו ּב ֵרֽ כ ז ֵעֽינּו, ו ׁשָ ינּו ּוִמּפ ינּו ּוֵמֲעוֹנֹוֵתֽ נּו ֵמֲחָטֵאֽ ַטֲהֵרֽ ו
ָלה,  ּכָ ַכ ָנָסה ו לֹום, ּוַפר ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּול נּו ל ֵרֽ כ ז ַרֲחִמים. ו ׁשּוָעה ו ת י ֻקּדַ פ ּבִ
ַקֵּים  ָך ּול תֹוָרֶתֽ ָיִמים ַלֲהגֹות ּב ֽאֶֹרך ָכבֹוד, ו ר ו ֽעֹׁשֶ ּבֹׁש, ו ִ ֶגד ֶלֶֽחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֽ ו
ל  כ פּוָאה ל ָהֵפק ר יָה. ו ֵקי סֹודֹוֶתֽ יל ִעמ ּכִ ַהׂש ָהִבין ּו ֶכל ּוִביָנה ל ֽ ׂשֵ יָה, ו וֶֹֹתֽ ִמצ
ֶנָחמֹות,  ׁשּועֹות ו ֵזרֹות טֹובֹות י ינּו ּג זֹר ָעֵלֽ ינּו, ּוג ה ָיֵדֽ  ַמֲעׂשֵ ּכ ינּו, ּוָבֵרך אֹוֵבֽ ַמכ
יָה  ֶרֽ ׂשָ יֹוֲעֶצֽיָה ו כּות ו  ֵלב ַהּמַ ֵתן ּב ָרעֹות, ו ֵזרֹות ָקׁשֹות ו ל ּג ינּו ּכ ל ֵמָעֵלֽ ּוַבּטֵ
ָרצֹון.  ִהי  י ֵכן  ו ָאֵמן  טֹוָבה.  ל ינּו  ָעֵלֽ יֹוֲעֵציֶהם/  ו ינּו  ֵרֽ ׂשָ ֵלב  ּב ֵתן  ו בארץ ישראל: /

גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

ָך ֽ ּדֶ ב־ַחס ר ָך יהוה, ֵעת ָרצֹון, ֱאלִֹהים ּב ִתי־ל ִפּלָ ַוֲאִני ת 
Say the following verse three times:

ָך׃ ֶעֽ ֱאֶמת ִיׁש ֲעֵנִֽני ּבֶ

 ך ַעּמָ ִעם   עּוָתך ר ֵהא  י  . ָרך ַאת ו  ָרך ת ּכִ  ִריך ּב ָמא,  ָעל ָמֵרא  ּד ֵמּה  ׁש  ִריך ּב  
On all days continue:

ָנא  טֹוֵיי ַלֽ ַאמ ּול , ך ׁשָ ּד ֵבית ַמק ּב ך ַעּמָ ַאֲחִזי ל ִמיָנך ַקן י ָעַלם, ּוֻפר ָרֵאל ל ִיׂש
תֹוִריך ַלן ַחִּיין  ּד ָדָמך ֵהא ַרֲעָוא ק ַרֲחִמין. י ָנא ּב לֹוַתֽ ל צ ַקּבֵ ּו , הֹוָרך ִמּטּוב נ
ל  ָית ּכ ַטר ָיִתי ו ִמנ ַחם ֲעַלי ּול ִמר יַקָּיא, ל גֹו ַצּדִ ִקיָדא ּב ֶלֱהֵוי ֲאָנא פ ִטיבּו, ו ּב
הּוא   ּת ַאנ א,  ֽכֹּלָ ל ֵנס  ַפר ּומ א  ֽכֹּלָ ל ָזן  הּוא   ּת ַאנ ָרֵאל.  ִיׂש  ך ַעּמָ ל ִדי  ו ִלי  י  ּדִ
יָלך ִהיא. ֲאָנא  כּוָתא ּדִ ַכָּיא, ּוַמל יט ַעל ַמל ּלִ ׁשַ הּוא ּד ּת א, ַאנ ֹּלָ יט ַעל ּכֽ ּלִ ׁשַ
ן  ל ִעּדָ כ ֵתּה ּב יָקר אֹוַרי י ּדִ ּמֵ ּה ּוִמּקַ ָנא ַקּמֵ ָסֵגֽד הּוא, ּד ִריך א ּב ׁשָ ֻקד א ד ּדָ ַעב
אָלָהא  א ּבֵ ָנא, ֶאּלָ יכ ִמֽ ר ֱאָלִהין ס ָלא ַע ּבַ ָנא ו יצ ִחֽ ֱאָנׁש ר ן. ָלא ַע ִעּדָ ו
א  ּגֵ ׁשֹוט, ּוַמס ִביֽאֹוִהי ק ׁשֹוט, ּונ ֵתּה ק אֹוַרי ׁשֹוט, ו הּוא ֱאָלָהא ק ַמָּיא, ּד ִדׁש
יָרא ֲאָנא ֵאַמר  א ַיּקִ יׁשָ ֵמּה ַקּדִ ִלׁש ִחיץ, ו ּה ֲאָנא ר ׁשֹוט.  ּבֵ ָון ּוק ד ָטב ּבַ ֶמע ל
ֲאִלין  ים ִמׁשִ ַתׁש ָתא, ו אֹוַרי אי ּב ח ִלּבַ ּתַ ִתפ ּד ָדָמך ֵהא ַרֲעָוא ק ָחן. י ּב ׁש ּתֻ

ָלם. ִלׁש ַחִּיין ו ָטב ּול  ָרֵאל ִיׂש ך ל ַעּמָ כ א ד ִלּבָ אי ו ִלּבַ ּד

תהלים יט

תהלים סט

זוהר ויקהל
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 fi הוצאת ספר תורה   שחרית ליום א׳ 

ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהינּו, יהוה ֶאָחד׃ ַמע ִיׂש ׁש 

Two ספרי תורה are removed from the ארון קודש. The שליח ציבור 
takes one in his right arm and, followed by the קהל, says:

מֹו. נֹוָרא ׁש דֹול ֲאדֹוֵנֽינּו, ָקדֹוׁש ו ינּו, ּגָ ֶאָחד ֱאלֵֹהֽ
:קהל then שליח ציבור

ו׃ ּדָ מֹו ַיח ָמה ׁש רֹומ י ּונ לּו ַליהוה ִאּתִ ּד ּגַ
The שליח ציבור turns to face the ארון קודש, bows and says:

י־כֹל  ּכִ ַההֹוד,  ו ַֽצח  ַהּנֵ ו ֶרת  ֶאֽ פ ַהּתִ ו בּוָרה  ַהּג ו ה  ֻדּלָ ַהּג יהוה  ָך  ל
The ארון קודש is closed. The שליח ציבור carries the ספר תורה to the בימה and the קהל says:

רֹאׁש׃ כֹל ל א ל ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ ָלָכה ו מ ָך יהוה ַהּמַ  ,ֶרץ ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ
מּו  ָליו, ָקדֹוׁש הּוא׃ רֹומ ֲחוּו ַלֲהדֹם ַרג ּתַ ִהׁש ינּו ו מּו יהוה ֱאלֵֹהֽ רֹומ
ינּו׃  י־ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהֽ ׁשֹו, ּכִ ד ַהר ק ֲחוּו ל ּתַ ִהׁש ינּו ו יהוה ֱאלֵֹהֽ

מֹו  ׁש א  ֵ ַנׂשּ ִית ו רֹוַמם  ִית ו ַאר  ּפָ ִית ו ח  ּבַ ּתַ ִיׁש ו ׁש  ַקּדַ ִית ו ל  ּדַ ּגַ ִית ַהּכֹל  ַעל 
ָרא, ָהעֹוָם  ּבָ עֹוָלמֹות ׁשֶ רּוך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ל ֶמֽ ׁשֶ
ָרֵאל. צּור  ית ִיׂש ל ּבֵ צֹון ּכ ִכר ֵרָאיו ו צֹון י ִכר צֹונֹו ו ר א, ּכִ ָהעֹוָלם ַהּבָ ַהֶּזה ו
ֲחֵבי  ֶמר ּב ב  ַהּיֹוׁשֵ ָפׁשֹות,  ַהּנ ל  ּכ  ֱאֽלֹוּה ִרּיֹות,  ַהּב ל  ּכ ֲאדֹון  ָהעֹוָלִמים, 
א  ּסֵ תֹו ַעל ּכִ ָ ֻדׁשּ תֹו ַעל ַהַחּיֹות, ּוק ָ ֻדׁשּ ֶדם, ק ֵמי ק ֵמי ׁש ׁש ֹוֵכן ּבִ ָמרֹום, ַהׁשּ
ָפָניו  נֹאַמר ל ל ָחי, ו ֵעיֵני ּכ ינּו ל נּו יהוה ֱאֵֹהֽ ֽ ָך ּבָ מ ׁש ׁשִ ַקּדַ ֵכן ִית בֹוד. ּוב ַהּכָ
ָיּה  ֲעָרבֹות, ּב מֹו, ֽסֹּלּו ָרֵֹכב ּבָ רּו ׁש ירּו ֵלאלִֹהים ַזּמ ֽ תּוב: ׁשִ ּכָ יר ָחָדׁש, ּכַ ׁשִ
ִין  ַעֽ י  ּכִ תּוב:  ּכָ ּכַ ָנֵוֽהּו,  ֶאל  ׁשּובֹו  ּב ִין  ַעֽ ּב ִין  ַעֽ הּו  ֵאֽ ִנר ו ָפָניו׃   זּו  ִעל ו מֹו,  ׁש
ר  ׂשָ ל־ּבָ ָראּו כ בֹוד יהוה, ו ָלה ּכ ִנג ֶנֱאַמר: ו ׁשּוב יהוה ִצּיֹון׃ ו אּו ּב ִין ִיר ַעֽ ּב

ר׃ ּבֵ י יהוה ּדִ י ּפִ ו ּכִ ּדָ ַיח

יל  ַיּצִ ו ֵאיָתִנים,  ִרית  ּב ּכֹר  ִיז ו ֲעמּוִסים,  ַעם  ַרֵחם  י הּוא  ָהַרֲחִמים  ַאב 
נּו  ָיחֹן אֹוָתֽ ׂשּוִאים, ו ֵיֶֽצר ָהָרע ִמן ַהּנ ַער ּב ִיג עֹות ָהָרעֹות, ו ָ ינּו ִמן ַהׁשּ ׁשֹוֵתֽ ַנפ

ַרֲחִמים. ׁשּוָעה ו ה טֹוָבה י ִמּדָ ינּו ּב ֲאלֹוֵתֽ א ִמׁש ֵליַטת עֹוָלִמים, ִויַמּלֵ ִלפ

דברים ו

תהלים לד

דברי 
הימים א׳ 

כט

תהלים צט

תהלים סח

ישעיה נב

ישעיה מ
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ינּו  נֹאַמר ָאֵמן. ַהּכֹל ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ל ַהחֹוִסים ּבֹו, ו כ ל יע ֽ יֹוׁשִ ָיֵגן ו ַיֲעזֹר ו ו
The ספר תורה is placed on the שולחן and the גבאי calls a כהן to the תורה. See  law  .

ן פלוני) ַהּכֵֹהן.  ַרב, ַיֲעמֹד (פלוני ּבֶ נּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. *ּכֵֹהן ק ּות

קֹום ּכֵֹהן./ מ ן פלוני) ּבִ אן ּכֵֹהן, ַיֲעמֹד (פלוני ּבֶ ֵאין ּכָ
*If no כהן is present, a לוי or ישראל is called up as follows:

/
תֹו. ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ַעּמֹו ִיׂש ַתן ּתֹוָרה ל ּנָ רּוך ׁשֶ ּבָ

ֶכם ַהּיֹום׃  ּל יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ַחִּיים ּכֻ ֵבִקים ּבַ ם ַהּד ַאּתֶ ו
 The קהל followed by the גבאי:

. בָֹרך כּו ֶאת יהוה ַהמ ר ּבָ

The קורא shows the עולה the section to be read. The עולה touches the scroll at that place 
with the ציצית of his טלית, which he then kisses. Holding the handles of the scroll, he says:

עֹוָלם ָוֶעד.  ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד.  ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ
ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ָנַֽתן ָלֽ ים ו ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוך ַאּתָ ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
After the קריאת התורה, the עולה says:

נּו. תֹוֵכֽ ַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ּב נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ו ר ָנַֽתן ָלֽ ֲאׁשֶ
ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוך ַאּתָ ּבָ

דברים ד

עולה:

קהל:

עולה:

עולה:
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ַחָּיִבים טֹובֹות  ָהעֹוָלם  ַהּגֹוֵמל ל ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
One who has survived a situation of danger (see commentary) says:

ל טֹוב. ִני ּכ ָמַלֽ ּג ׁשֶ

ָלה. ל טֹוב, ֶסֽ ָך ּכ ל מ ל טֹוב הּוא ִיג ָך ּכ ָמל ּג ָאֵמן.  ִמי ׁשֶ
The קהל responds:

מי שברך לעולה לתורה
ֲעבּור  ן פלוני), ּבַ ָבֵרך ֶאת (פלוני ּבֶ ַיֲעקֹב, הּוא י ָחק ו ָרָהם ִיצ ינּו ַאב ַרך ֲאבֹוֵתֽ ּבֵ  ִמי ׁשֶ
יֹום  בֹוד  ִלכ ו ת)  ּבָ ַ ַהׁשּ בֹוד  ִלכ ו בשבת: ) ַהּתֹוָרה  בֹוד  ִלכ ו קֹום  ַהּמָ בֹוד  ִלכ ָעָלה  ׁשֶ
ל  צּוָקה ּוִמּכ ל ָצָרה ו הּו ִמּכ יֵלֽ ַיּצִ הּו ו ֵרֽ מ הּוא ִיׁש רּוך דֹוׁש ּבָ ַכר ֶזה ַהּקָ ׂש ין. ּבִ ַהּדִ
הּו  ֵמֽ ּת ַיח הּו ו ֵבֽ ּת ִיכ ה ָיָדיו, ו ל ַמֲעׂשֵ כ ָלָחה ּב ַהצ ָרָכה ו ַלח ּב ִיׁש ֶנַֽגע ּוַמֲחָלה, ו

נֹאַמר ָאֵמן. ָרֵאל ֶאָחיו, ו ִיׂש  ין ַהֶּזה ִעם ּכ יֹום ַהּדִ ַחִּיים טֹוִבים ּב ל

 מי שברך לחוֶלה
הּוא  לֹמֹה  ּוׁש ִוד  ּדָ ַאֲהרֹן  ו ה  מֹׁשֶ ַיֲעקֹב,  ו ָחק  ִיצ ָרָהם  ַאב ינּו  ֲאבֹוֵתֽ  ַרך ּבֵ ׁשֶ ִמי 
ָדָקה  צ נֹוֵדר  פלוני)  ן  ּבֶ (פלוני  ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ פלונית)  ן  ּבֶ (פלוני  ַהחֹוֶלה  ֶאת  א  ִויַרּפֵ  ָבֵרך י
ַרּפֹאתֹו  ַהֲחִלימֹו ּו ֵלא ַרֲחִמים ָעָליו ל רּוך הּוא ִיּמָ דֹוׁש ּבָ ַכר ֶזה ַהּקָ ׂש ֲעבּורֹו. ּבִ ּבַ
ַמ״ח  רִ ִים  ַמֽ ָ ַהׁשּ ִמן  ֵָמה  ׁש פּוָאה  ר ֵהָרה  מ לֹו  ַלח  ִיׁש ו ַהֲחיֹותֹו  ּול ַהֲחִזיקֹו  ּול
פּוַאת ַהּגּוף.  ֶֽפׁש ּור פּוַאת ַהּנֶ ָרֵאל, ר י ִיׂשֵָאר חֹו ׁש תֹוך יָדיו ּב ָס״ה ּגִ ֵאָבָריו ּוׁש

נֹאַמר ָאֵמן. ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז א ּבַ ּתָ ַהׁש

מי שברך לחוָלה
הּוא  לֹמֹה  ּוׁש ִוד  ּדָ ַאֲהרֹן  ו ה  מֹׁשֶ ַיֲעקֹב,  ו ָחק  ִיצ ָרָהם  ַאב ינּו  ֲאבֹוֵתֽ  ַרך ּבֵ ׁשֶ ִמי 
ָדָקה  ן פלוני) נֹוֵדר צ (פלוני ּבֶ ֲעבּור ׁשֶ ת פלונית) ּבַ א ֶאת ַהחֹוָלה (פלונית ּבַ ָבֵרך ִויַרּפֵ י
ַהֲחִיָמּה  ל יָה  ָעֶלֽ ַרֲחִמים  ֵלא  ִיּמָ הּוא   רּוך ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה  ַכר  ׂש ּבִ ֲעבּוָרּה.  ּבַ
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ִים  ַמֽ ָ ֵלָמה ִמן ַהׁשּ פּוָאה ׁש ֵהָרה ר ַלח ָלּה מ ִיׁש ַהֲחיֹוָתּה ו ַהֲחִזיָקּה ּול ַרּפֹאָתּה ּול ּול
פּוַאת  ֶֽפׁש ּור פּוַאת ַהּנֶ ָרֵאל, ר ָאר חֹוֵלי ִיׂש ׁש תֹוך יָה ּב יֶדֽ ל ּגִ כ יָה ּול ל ֵאָבֶרֽ כ ל

נֹאַמר ָאֵמן. ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז א ּבַ ּתָ ַהּגּוף. ַהׁש

קריאת התורה ליום א׳
ר׃  ֽ ּבֵ ר ּדִ ֥ ֲאׁשֶ ֽ ה ּכַ ָר֖ ׂשָ ר ַוַּיַ֧עׂש יה֛וה ל ר ָאָמ֑ ֣ ֲאׁשֶ ֽ ה ּכַ ָר֖ ד ֶאת־ׂשָ ַק֥ ַוֽיה֛וה ּפָ
אֹ֖תֹו  ר  ֥ ּבֶ ר־ּדִ ֲאׁשֶ ד  ַלּמֹוֵע֕ ֻקָנ֑יו  ִלז ן  ֖ ּבֵ ם  ָרָה֛ ַאב ל ה  ָר֧ ׂשָ ֶלד  ַוּתֵ֨  ַהר ַוּתַ֩
ֹו  ָדה־ּל֥ ר־ָיֽל ֲאׁשֶ ֹוַלד־֛לֹו  ַהּנֽ ֧נֹו  ם־ּב ֶאת־ׁשֶ ם  ָרָה֜ ַאב א  ָר֨ ַוִּיק ים׃  ֱאלִֹהֽ

בראשית כא

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   467RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   467 26-Jul-18   11:42:10 AM26-Jul-18   11:42:10 AM
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ר  ֛ ֲאׁשֶ ֽ ים ּכַ מַֹנ֖ת ָיִמ֑ ן־ׁש ֔נֹו ּבֶ ק ּב ָח֣ ֶאת־ִיצ ָרָהם ל ַאב ק׃ ַוָּי֤מ ָחֽ ה ִיצ ָר֖ ׂשָ
ק  ָח֥ ת ִיצ ֶ֣לד ֔לֹו ֵא֖ ִהּוָ ָנ֑ה ּב ת ׁשָ ַא֣ ן־מ ָרָה֖ם ּבֶ ַאב ים׃  ו ֥ה אֹ֖תֹו ֱאלִֹהֽ ִצּוָ
י׃  ִיֲֽצַחק־ִלֽ  ע ֵֹמ֖ ל־ַהּשׁ ּכ ים  ֱאלִֹה֑ י  ִל֖ ה  ָעׂ֥שָ ֕חֹק  צ ה  ָר֔ ׂשָ ֹאֶמר  ַוּת֣ ֽנֹו׃  ּב
ֻקָנֽיו׃  ן ִלז י ֵב֖ ּתִ ד י־ָיַל֥ ֽ ה ּכִ ָר֑ ם ֵהיִנ֥יָקה ָבִנ֖ים ׂשָ ָרָה֔ ַאב ל ל י ִמּלֵ ֹאֶמר ִמ֤ ַוּת֗
ל ֶאת־ ֵמ֥ ֖יֹום ִהּגָ ה ָג֔דֹול ּב ֣ ּתֶ ִמׁש ָרָהם ל ַוַּיַ֤עׂש ַאב ַמ֑ ל ַהֶּיֶ֖לד ַוִּיּגָ ֥ ּדַ ַוִּיג
ָרָה֖ם  ַאב ה ל ָד֥ ר־ָיֽל ית ֲאׁשֶ ִר֛ צ ן־ָהָג֧ר ַהּמִ ה ֶאת־ּבֶ ָר֜ ֶרא ׂשָ ק׃ ַוּתֵ֨ ָחֽ ִיצ
א  לֹ֤ י  ֣ ּכִ ָנּ֑ה  ֶאת־ּב ו ַהּ֖זֹאת  ה  ָאָמ֥ ָהֽ ׁש  ֵר֛ ּגָ ם  ָרָה֔ ַאב ל  ֹאֶמר ַוּת֨ ק׃  ַצֵחֽ מ
֖אֹד  מ ר  ָב֛ ַהּדָ ַוֵּיַ֧רע  ק׃  ָחֽ ִעם־ִיצ ִנ֖י  ִעם־ּב ַהּ֔זֹאת  ה  ָאָמ֣ ן־ָהֽ ּבֶ  ִייַרׁש
ע  ם ַאל־ֵיַר֤ ָרָה֗ ים ֶאל־ַאב ֽנֹו׃ ַוּ֨יֹאֶמר ֱאלִֹה֜ ָרָה֑ם ַע֖ל אֹו֥דֹת ּב ֵעיֵנ֣י ַאב ּב
ע  ַמ֣ ה ׁש ָר֖ יָך ׂשָ ר ֵאֶל֛ ר ּתֹאַמ֥  ֲאׁשֶ֨ ָך ּכֹל ַעל־ֲאָמֶת֔ ַ֣ער ו יָך ַעל־ַהּנַ ֵעיֶנ֙ ּב
ּנּו  יֶמ֑ ֣גֹוי ֲאׂשִ ה ל ָאָמ֖ ן־ָהֽ ַג֥ם ֶאת־ּבֶ ַרע׃ ו ָך֖ ז א ל ֵר֥ ק ִיּקָ ָח֔ ִיצ י ב ֣ קָֹלּ֑ה ּכִ ּב
ן  ֣ ִים ַוִּיּתֵ ַמת ַמ֜ ֵח֨ ו ֶחם ח־ֶל֩ ֶֹקר ַוִּיּֽקַ ּב֡ ם ׀ ּבַ ָרָה֣ ֣ם ַאב ּכֵ ֲעָך֖ ֽהּוא׃ ַוַּיׁש ר י ז ֥ ּכִ
ר  ֖ ּבַ ִמד ַתע ּב ֶלך ַוּתֵ֔ ֣ ָה ַוּתֵ ֶח֑ ּל ׁשַ ֶאת־ַהֶּיֶ֖לד ַוֽי ּה ו ָמ֛ כ ֧ם ַעל־ׁשִ ר ׂשָ ָג֠ ָ ֶאל־ה
ד  ַחת ַאַח֥ ֖ ֶלד ּתַ ך ֶאת־ַהֶּי֔ ֵל֣ ׁש ֶמת ַוּתַ ִים ִמן־ַהֶח֑ ֖ ֥לּו ַהּמַ ַבע׃ ַוִּיכ ֽ ר ׁשָ ֵא֥ ּב
ה  ָר֔ מ י ָאֽ ֣ ת ּכִ ׁשֶ ֲחֵו֣י ֶק֔ ַטֽ מ ֵחק ּכִ ֶגד ַהר ּה ִמּנֶ֗ ב ָל֜ ׁשֶ  ַוּתֵ֨ ֶלך ם׃ ַוּתֵ֩ יִחֽ ַהּשִׂ
׃  ּך ב ֽ ַוּתֵ ֶאת־קָֹלּ֖ה  א  ֥ ּשָׂ ַוּתִ ֶגד  ִמּנֶ֔ ב  ׁשֶ ֣ ַוּתֵ ַהָּיֶ֑לד  ֣מֹות  ּבְ ה  ֶא֖ ַאל־ֶאר
 ֶאל־ָהָגר ׀  ים  ֱאלִֹה֤  ך ַא֨ ַמל  ָרא ַוִּיק ַע֒ר  ַהּנַ֒ ֶאת־֣קֹול  ֱאלִֹהי֮ם  ע  ַמ֣ ַוִּיׁש
ים  ַמ֧ע ֱאלִֹה֛ י־ׁשָ ֽ י ּכִ ִא֔ יר ֣ ך ָהָג֑ר ַאל־ּתִ ֣ ִים ַוּ֥יֹאֶמר ָלּ֖ה ַמה־ּלָ ַמ֔ ָ ִמן־ַהּשׁ

לוילוי

(בשבת (בשבת 
שלישי)שלישי)

שלישישלישי
(בשבת (בשבת 

רביעי)רביעי)
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ֲחִז֥יִקי  ַהֽ ו ַער  ֶאת־ַהּנַ֔ י  ִא֣ ׂש ֚קּוִמי  ם׃  ֽ הּוא־ׁשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּבַ ַ֖ער  ַהּנַ ֶאל־֥קֹול 
ֶרא  ֖ יָה ַוּתֵ ח ֱאלִֹהים ֶאת־ֵעיֶנ֔ ַק֤ ּנּו׃ ַוִּיפ יֶמֽ ֖דֹול ֲאׂשִ ֥גֹוי ּגָ י־ל ֽ ֹו ּכִ ך ּב֑ ֶאת־ָיֵד֖
י  ִה֧ ַֽער׃ ַוי ק ֶאת־ַהּנָ ׁש ֖ ִים ַוּתַ ֶמת ַמ֔ ֤א ֶאת־ַהֵח֙ ַמּלֵ ַוּת ֶלך ִים ַוּתֵ֜ ר ָמ֑ ֵא֣ ּב
ב  ַוֵּיׁ֖שֶ ת׃  ֽ ָ ַקּשׁ רֶֹב֥ה  י  ִה֖ ַוי ר  ּבָ֔ ד ּמִ ּבַ  ב ׁשֶ ַוֵּי֙ ל  ֑ ּדָ ַוִּיג ַ֖ער  ֶאת־ַהּנַ ים  ֱאלִֹה֛

ִים׃ ָרֽ ֶרץ ִמצ ה ֵמֶא֥ ֖ ָ ֹו ִאּשׁ ח־֥לֹו ִאּמ֛ ּקַ ֽ ן ַוּתִ אָר֑ ר ּפָ ֣ ּבַ ִמד ּב
ָרָה֖ם  ָב֔אֹו ֶאל־ַאב ר־צ ֶלך ּוִפיכֹל ׂשַ וא ַוּ֣יֹאֶמר ֲאִביֶמ֗ ֵע֣ת ַהִה֔ ִהי ּבָ ַוֽי
֤י  ּלִ ָעה  ב ָ֨ ִהּשׁ ה  ַעּתָ֗ ו ה׃  ֽ עֹׂשֶ ה  ֖ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ ֥כֹל  ּב ָך֔  ִעּמ ים  ֱאלִֹה֣ ֵלא֑מֹר 
יִתי  ֤ ר־ָעׂשִ ֶסד ֲאׁשֶ ֶח֜ י ּכַ ֑ ּדִ ֶנכ ִניִנ֖י ּול י ּול ֣קֹר ִל֔ ׁש ה ִאם־ּתִ ּנָ אלִֹהים ֵה֔ ֵבֽ
ם  ָרָה֔ ַאב ּה׃ ַוּ֙יֹאֶמר ֽ ה ּבָ ּתָ ר ֥ ר־ּגַ ֶרץ ֲאׁשֶ ִעם־ָהָא֖ י ו ִד֔ ה ִעּמָ ֣ ֲעׂשֶ ֽ ָך ּתַ ִעּמ
ִים  ר ַהּמַ֔ ֵא֣ ּב ַעל־אֹדֹות ֶלך ָרָה֖ם ֶאת־ֲאִביֶמ֑ ַאב ח הֹוִכ֥ ׃ ו ע ֵבֽ ָ י ִאּשׁ ֹנִכ֖ ָאֽ
ה  ֖ ָעׂשָ י  ִמ֥ י  ּתִ ע ָיַד֔ א  לֹ֣  ֶלך ֲאִביֶמ֔ ַוּ֣יֹאֶמר  ׃  ֶלך ֲאִביֶמֽ י  ֵד֥ ַעב ֖לּו  ֽז ּגָ ר  ֥ ֲאׁשֶ
י  ּתִ ע ַמ֖ ׁשָ א  לֹ֥ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ַג֧ם  ו י  ּלִ֗ ּתָ  ד ֣ א־ִהּגַ לֹֽ ה  ַגם־ַאּתָ֞ ו ַהֶּז֑ה  ר  ָב֣ ֶאת־ַהּדָ
֥תּו  ר ַוִּיכ  ֶלך ֲאִביֶמ֑ ַלֽ ן  ֖ ַוִּיּתֵ ר  ּוָבָק֔ ֣צֹאן   ָרָהם ַאב ח  ֤ ַוִּיּקַ ַהּֽיֹום׃  י  ֥ ּתִ ל ּבִ
ן׃  ֶהֽ ַבּד ל ֹאן  ַהּצ֖ ת  ׂשֹ֥ ב ּכִ ַבע  ֛ ֶאת־ׁשֶ ם  ָרָה֗ ַאב ֣ב  ַוַּיּצֵ ית׃  ִרֽ ּב ם  ֵניֶה֖ ׁש
ר  ֥ ה ֲאׁשֶ ּלֶ ָבׂשֹת ָהֵא֔ ַ֤בע ּכ ה ׁשֶ ּנָ ה ֵה֗ ָרָה֑ם ָמ֣ ֶאל־ַאב ֶלך ַוּ֥יֹאֶמר ֲאִביֶמ֖
 ֲעבּור ֽ ּבַ י  ִמָּיִד֑ ח  ֖ ּקַ ּתִ ת  ָבׂשֹ֔ ּכ ַבע  ֣ ֶאת־ׁשֶ י  ִ ּכ֚ ַוּ֕יֹאֶמר  ָנה׃  ֽ ַבּדָ ל ּתָ  ֖ב ִהּצַ
֥קֹום  א ַלּמָ ן ָקָר֛ ר ַהּֽזֹאת׃ ַעל־ּכֵ֗ ֵא֥ י ֶאת־ַהּב ּתִ י ָחַפ֖ר ֥ ה ּכִ ֵעָד֔ י ל ֣ ֶיה־ּלִ ה ֽ ּתִ
ר  ֵא֣ ב ּבִ ית  ִר֖ ב ֥תּו  ר ַוִּיכ ם׃  ֵניֶהֽ ׁש ֖עּו  ּב ִנׁש ם  ֥ ׁשָ י  ֛ ּכִ ַבע  ֑ ׁשָ ר  ֵא֣ ּב ַה֖הּוא 
ים׃  ֽ ּתִ ִלׁש ֶרץ ּפ בּו ֶאל־ֶא֥ ֖ ָב֔אֹו ַוָּיׁשֻ ר־צ ֶלך ּוִפיכֹל ׂשַ ם ֲאִביֶמ֗ ַבע ַוָּי֣ק ֑ ׁשָ
ר  ַוָּי֧ג ם׃  עֹוָלֽ ל  ֵא֥ יה֖וה  ם  ֥ ׁשֵ ּב ם  ָרא־ׁשָ֔ ק ַוִּי֨ ַבע  ֑ ׁשָ ר  ֵא֣ ב ּבִ ל  ׁשֶ ֵא֖ ע  ֥ ַוִּיּטַ

ים׃  ֽ ים ַרּבִ ים ָיִמ֥ ֖ ּתִ ִלׁש ֶרץ ּפ ֶא֥ ם ּב ָרָה֛ ַאב

(בשבת (בשבת 
חמישי)חמישי)

רביעירביעי
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(בשבת (בשבת 
שביעי)שביעי)

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   471RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   471 26-Jul-18   11:42:11 AM26-Jul-18   11:42:11 AM
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 חצי קדיש

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

Before מפטיר is read, the second ספר תורה is placed on 
the שולחן and the  קורא says חצי קדיש:

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל  ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 

ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

הגבהה וגלילה

ָרֵאל׃ ֵני ִיׂש ֵני ּב ה ִלפ ם מֹׁשֶ ר־ׂשָ זֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ו
The first ספר תורה is lifted and the קהל says:

ה׃ ַיד מֹׁשֶ י יהוה ּב ַעל־ּפִ
ר׃ ָ ֻאׁשּ ֶכֽיָה מ ֹתמ ּה ו ֲחִזיִקים ּבָ ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלּמַ

לֹום׃  יָה ׁשָ ִתיבֶֹתֽ ל־נ כ ֵכי־ֽנַֹעם ו ָרֶכֽיָה ַדר ּד
ָכבֹוד׃  ר ו מאֹוָּה ֽעֹׁשֶ ׂש יִמיָנּה, ּבִ ֽאֶֹרך ָיִמים ּבִ
יר׃  ּדִ ַיא ּתֹוָרה ו י ּדִ קֹו ַיג ַען ִצד ַמֽ יהוה ָחֵפץ ל

The first ספר תורה is bound and covered and the עולה 
for מפטיר is called to the second ספר תורה.

קורא:

קהל 
וקורא:

קורא:

דברים ד

במדבר ט

Some addמשלי ג

ישעיה מב

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   473RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   473 26-Jul-18   11:42:11 AM26-Jul-18   11:42:11 AM



 fi מפטיר   שחרית ליום א׳ 

מפטיר
ל־ ּכ ם  ָלֶכ֔ ֶי֣ה  ִיה  ָרא־֙קֶֹדׁש ק ִמֽ ַל֗חֶֹדׁש  ד  ֶאָח֣ ּב י  ִביִע֜  ַהּשׁ ּוַב֨חֶֹדׁש 
ה  ם עָֹל֜ יֶת֨ ֶי֥ה ָלֶכֽם׃ ַוֲֽעׂשִ רּוָע֖ה ִיה ּו ֥יֹום ּת ֲעׂש֑ א ַתֽ ה לֹ֣ ֶל֥אֶכת ֲעבָֹד֖ מ
ָנ֛ה  ֵנֽי־ׁשָ ים ּב ֧ ָבׂשִ ד ּכ ִיל ֶאָח֑ ד ַא֣ ר ֶאָח֖ ָק֛ ן־ּבָ ֧ר ּבֶ  ַלֽיה֔וה ּפַ ִני֙חֹח יח ֵר֤ ל
 רִֹנים ֶעׂש ֤ה  לֹׁשָ ׁש ֶמן  ֑ ָ ַבּשׁ לּוָל֣ה  ּב ֖סֶֹלת  ם  ָחָת֔ נ ּוִמ֙ ם׃  ִמיִמֽ ּת ָע֖ה  ב ׁשִ
ַע֖ת  ב ׁשִ ל ד  ֶאָח֑ ָהֽ ֶ֖בׂש  ַלּכֶ ד  ֶאָח֔ ֣רֹון  ִעּשָׂ ו ִיל׃  ָלָאֽ רִֹנ֖ים  ֶעׂש ֵנ֥י  ׁש ר  ַלּפָ֔
ת  ַבד עַֹל֨ ֖ר ֲעֵליֶכֽם׃ ִמּל ַכּפֵ את ל ֑ ד ַחּטָ ים ֶאָח֖ ִעיר־ִעִּז֥ ים׃ ּוׂש ֽ ָבׂשִ ַהּכ
 יח ֵר֣ ם ל ָט֑ ּפָ ִמׁש יֶה֖ם ּכ ּכֵ ִנס ּה ו ָחָת֔ ּוִמנ ִמיד עַֹל֤ת ַהּתָ ּה ו ָחָת֗ ַה֜חֶֹדׁש ּוִמנ

ה ַלֽיהֽוה׃    ֖ ֶ ִני֔חֹח ִאּשׁ

הגבהה וגלילה

ָרֵאל׃ ֵני ִיׂש ֵני ּב ה ִלפ ם מֹׁשֶ ר־ׂשָ זֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ו
The second ספר תורה is lifted and the קהל says:

ה׃ ַיד מֹׁשֶ י יהוה ּב ַעל־ּפִ
ר׃ ָ ֻאׁשּ ֶכֽיָה מ ֹתמ ּה ו ֲחִזיִקים ּבָ ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלּמַ

לֹום׃  יָה ׁשָ ִתיבֶֹתֽ ל־נ כ ֵכי־ֽנַֹעם ו ָרֶכֽיָה ַדר ּד
ָכבֹוד׃  ר ו מאֹוָּה ֽעֹׁשֶ ׂש יִמיָנּה, ּבִ ֽאֶֹרך ָיִמים ּבִ
יר׃  ּדִ ַיא ּתֹוָרה ו י ּדִ קֹו ַיג ַען ִצד ַמֽ יהוה ָחֵפץ ל

The second ספר תורה is bound and covered and the עולה for מפטיר reads the הפטרה.

 ברכה קודם ההפטרה

ים  ִביִא֣ נ ּבִ  ַחר ּבָ ֤ר  ֲאׁשֶ ם  ָהעֹוָל֔  ֶלך ֶמ֣  ינּו ֱאלֵֹה֙  יהוה ה  ֤ ַאּתָ  ֨רּוך ּבָ
Before reading the הפטרה, the person called up for מפטיר says:

יה֗וה,  ה  ֜ ַאּתָ  ֨רּוך ּבָ ת.  ֱאֶמ֑ ּבֶ ים  ֱאָמִר֣ ַהּנֶ ם  ֵריֶה֖ ִדב ב ה  ָרָצ֥ ו ים,  טֹוִב֔
ת  י ָהֱאֶמ֖ ִביֵא֥ ֹו ּוִבנ ל ַעּמ֔ ָרֵא֣ ִיׂש ֹו ּוב ּד֔ ה ַעב ֣ מֹׁשֶ ּוב ּתֹוָרה ר ּבַ ַהּבֹוֵח֤

ָוֶצֶֽדק.

במדבר
 כט: א–ו

דברים ד

במדבר ט

Some addמשלי ג

ישעיה מב
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הפטרה ליום א׳
ה  ָקָנ֠ ל ֶ ֡מֹו א ִים ּוׁש ָר֑ ר ֶאפ ים ֵמַה֣ ִים צֹוִפ֖ ָמַת֛ ד ִמן־ָהָרֽ יׁש ֶאָח֜ ִהי ִא֨ ַוי
ים  י ָנׁשִ֔ ֣ ּתֵ ׁש לֹו י׃ ו ָרִתֽ ֹחּו ֶבן־֖צּוף ֶאפ ן־ּת֥ ן־ֱאִלי֛הּוא ּבֶ רָֹח֧ם ּבֶ ן־י ּבֶ
ין  ֖ה ֵא֥ ַחּנָ ים ּול ָלִד֔ י ה ִנּנָ י ִלפ ִה֤ ֑ה ַוי ִנּנָ ִנ֖ית ּפ ֵ ם ַהּשׁ ֥ ׁשֵ ה ו ֤ם ַאַחת ַחּנָ֔ ׁשֵ
ֲח֧וֹת  ֽ ּתַ ִהׁש יָמה ל ים ׀ ָיִמ֔ ִעירֹו ִמָּיִמ֣ יׁש ַה֤הּוא ֵמֽ ָעָלה ָהִא֨ ים׃ ו ָלִדֽ י
ס  ָח֔ נ ּוִפ֣  ִני פ ח י  ֵנֽי־ֵעִל֗ ב ֵנ֣י  ׁש ם  ׁשָ֞ ו ה  לֹ֑ ׁשִ ּב ָב֖אֹות  צ ַלֽיה֥וה   ֹח ּב֛ ִלז ו
ֹו  ּת֗ ִאׁש ֣ה  ִנּנָ ִלפ ן  ָנַת֞ ו ָקָנ֑ה  ֶאל ֖ח  ּבַ ַוִּיז ַהּ֔יֹום  י  ִה֣ ַוי ַלֽיהֽוה׃  ֲהִנ֖ים  ּכֹֽ
֤י ֶאת־ ִ֑ים ּכִ ת ַאּפָ ן ָמָנ֥ה ַאַח֖ ֛ ה ִיּתֵ ַחּנָ֕ יָה ָמֽנֹות׃ ּול נֹוֶת֖ ֶנ֛יָה ּוב ל־ּבָ כ ּול

ֲע֖בּור  ֽ ַעס ּבַ ם־ּכַ֔ ָרָתּה ּגַ ה צ ֲעַסּ֤תָ ִכֽ ּה׃ ו ָמֽ ב ַוֽיה֖וה ָסַג֥ר ַרח ה ָאֵה֔ ַחּנָ
י  ֤ ה ִמּדֵ ָנ֗ ׁשָ ָנ֣ה ב ה ׁשָ ן ַיֲֽעׂשֶ֜ ֵכ֨ ּה׃ ו ָמֽ ַע֥ד ַרח י־ָסַג֥ר יה֖וה ּב ֽ ּה ּכִ ִעָמ֑ ַהּר
ּה  א ֹתאַכֽל׃ ַוּ֨יֹאֶמר ָל֜ לֹ֥ ֖ה ו ּכֶ ב ה ַוּתִ ּנָ ִעֶס֑ כ ֖ן ּתַ ֵב֣ית יה֔וה ּכֵ ּב ֲעלָֹתּה
ע  ֵיַר֣ ָלֶ֖מה  ו י  ִל֔ ֽתֹאכ א  לֹ֣  ֶמה ָל֙ ו י  ּכִ֗ ִתב ָלֶ֣מה   ה ַחּנָ ּה  ִאיׁשָ֗ ָקָנ֣ה  ֶאל
י  ֲחֵר֛ ַאֽ ה  ַחּנָ֔ ם  ק ֣ ַוּתָ ִנֽים׃  ּבָ ה  ָר֖ ֲעׂשָ ֵמֽ  ך ָל֔ ֣טֹוב   ֹנִכי ָאֽ ֲה֤לֹוא   ך ָבֵב֑ ל
ַעל־ א  ּסֵ֔ ַעל־ַהּכִ  ב יֹׁשֵ ן  ַהּכֵֹה֗ י  ֵעִל֣ ו ֑תֹה  ׁשָ י  ֲחֵר֣ ַאֽ ו ה  לֹ֖ ׁשִ ב ָל֥ה  כ א
ּוָב֥כֹה  ַעל־יה֖וה  ֥ל  ּלֵ ּפַ ת ַוּתִ ָנֶ֑פׁש  ַרת  ָמ֣ יא  ִה֖ ו יהֽוה׃  ֵהיַכ֥ל  זּוַז֖ת  מ
׀  ה  ֶא֣ ִתר ִאם־ָר֥אֹה  ָב֜אֹות  צ יה֨וה  ר  ַוּתֹאַמ֗ ֶדר  ֶנ֜ ֹר  ּד֨ ַוּתִ ֽה׃  ּכֶ ִתב

שמואל א׳ 
א, א – ב, י
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ָך֖  ת ה ַלֲֽאָמֽ ֥ ָנַֽתּתָ ָך ו ֣ח ֶאת־ֲאָמֶת֔ ּכַ א־ִתׁש לֹֽ ו ִני ּתַ֙ ַכר ָך ּוז ִנ֣י ֲאָמֶת֗ ֽע ּב
ה לֹא־ַיֲֽעֶל֥ה ַעל־ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ ֵמ֣ ל־י ּכ יו ַלֽיהוה ֤ ַתּתִ ים ּונ ֑ ֶזַ֣רע ֲאָנׁשִ
ר ֶאת־ י ׁשֵֹמ֥ ֵעִל֖ ֵנ֣י יה֑וה ו ֖ל ִלפ ּלֵ ּפַ ִהת ה ל ָת֔ ּב י ִהר ֣ ָהָיה ּכִ ֹו׃ ו רֹאׁשֽ
קֹוָלּ֖ה  ו ָנ֔עֹות  יָה  ָפֶת֣ ׂש ק  ַר֚ ּה  ַעל־ִלּבָ֔ ֶרת  ֣ ַדּבֶ מ יא  ִה֚ ה  ַחּנָ֗ ו יָה׃  ֽ ּפִ
י  ַעד־ָמַת֖ י  ֵעִל֔  יָה ֵאֶל֙ ַוּ֤יֹאֶמר  ה׃  ּכָֹרֽ ׁשִ ל י  ֵעִל֖ ָה  ֶב֥ ׁש ַוַּיח  ע ֵמ֑ ָ ִיּשׁ א  לֹ֣
י  א ֲאדִֹנ֔ ֹאֶמר לֹ֣ ֤ה ַוּת֙ ַען ַחּנָ ׃ ַוּתַ֨ ִיך ָעָלֽ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ך ֵמֽ ין ָהִס֥ ִר֑ ּכָ ּתַ ׁש ּתִ
י  ֖ ׁשִ ֶאת־ַנפ ֹך ּפ֥ יִתי ָוֶֽאׁש ִת֑ א ׁשָ ָכ֖ר לֹ֣ ׁשֵ ַיִ֥ין ו ִכי ו  ָא֔נֹ ת־֙רּוח ׁשַ ֤ה ק ָ ִאּשׁ
י  יִח֛ י־ֵמ֥רֹב ׂשִ ֽ ִלָּיַ֑על ּכִ ת־ּב ֵנ֖י ּבַ ָך֔ ִלפ ת ן ֶאת־ֲאָמ֣ ּתֵ ֵנ֥י יהֽוה׃ ַאל־ּתִ ִלפ
י  ֵוֽאלֵֹה֣ ֑לֹום  ׁשָ ל י  ִכ֣ ל ַוּ֖יֹאֶמר  י  ֵעִל֛ ַוַּיַ֧ען  ה׃  ּנָ ַעד־ֵהֽ י  ּתִ ר ֥ ּבַ ּדִ י  ִס֖ ַכע ו
ָצ֧א  מ ּתִ ֹאֶמר  ַוּת֕ ֹו׃  ִעּמֽ ֵמֽ  ּת ל ַא֖ ׁשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ  ך ָלֵת֔ ֣ ֶאת־ׁשֵ  ן ִיּתֵ ל  ָרֵא֗ ִיׂש
לֹא־ ּוָפֶנ֥יָה  ל  ַוּתֹאַכ֔  ּה ּכָ ַדר ל ֤ה  ָ ִאּשׁ ָהֽ  ֶלך ַוּתֵ֨ ֵעיֶנ֑יָך  ּב ן  ֵח֖ ָך֛  ת ָחֽ פ ׁשִ
בּו ַוָּי֥בֹאּו  ֛ ֵנ֣י יה֔וה ַוָּיׁשֻ ִלפ ֲחוּו ֽ ּתַ ֶֹקר ַוִּיֽׁש מּו ַבּב֗ ֣ ּכִ יּו־ָלּ֖ה ֽעֹוד׃ ַוַּיׁש ָהֽ
ָה יהֽוה׃  ֶר֖ ּכ ֹו ַוִּֽיז ּת֔ ֣ה ִאׁש ָקָנה ֶאת־ַחּנָ ָתה ַוֵּיַ֤דע ֶאל ָרָמ֑ ם ָהֽ יָת֖ ֶאל־ּבֵ
 מֹו ֶאת־ׁש א  ָר֤ ק ַוּתִ ן  ֑ ּבֵ ֶלד  ֣ ַוּתֵ ֖ה  ַחּנָ ַהר  ֥ ַוּתַ ים  ַהָּיִמ֔ ֻק֣פֹות  ִלת  ִהי ַוֽי
 ֹח ּב֧ י֑תֹו ִלז ל־ּבֵ כ ָקָנ֖ה ו יׁש ֶאל יו׃ ַוַּיַ֛על ָהִא֥ ֽ ּתִ ִאל יה֖וה ׁש י ֵמֽ ֥ ל ּכִ מּוֵא֔ ׁש
ה  ָר֣ מ י־ָאֽ א ָעָלָ֑תה ּכִ ֖ה לֹ֣ ַחּנָ ֽרֹו׃ ו ֶאת־ִנד ים ו ַלֽיה֛וה ֶאת־ֶזַ֥בח ַהָּיִמ֖
ב  ָיׁ֥שַ ו יה֔וה  ֵנ֣י  ֶאת־ּפ  ָאה ִנר ו יו  אִֹת֗ ַוֲֽהִבֽ  ַער ַהּנַ֨ ֵמ֤ל  ִיּגָ ַע֣ד  ּה  ִאיׁשָ֗ ל
 ִיך ֵעיַנ֗ ּב ֹוב  ַהּט֣ י  ֧ ֲעׂשִ ּה  ִאיׁשָ֜ ה  ָקָנ֨ ֶאל  ָלּה ַוּ֣יֹאֶמר  ם׃  ַעד־עֹוָלֽ ם  ֖ ׁשָ
 ה ָ ִאּשׁ ָהֽ ב  ׁשֶ ֤ ַוּתֵ ָב֑רֹו  ֶאת־ּד יה֖וה  ם  ָיֵק֥  ך ַא֛ אֹ֔תֹו   ך ֵל֣ מ ַעד־ּג  ִבי ׁש
ּתּו  ָמַל֗ ר ּג ֣ ֲאׁשֶ ֽ ּה ּכַ הּו ִעּמָ֜ ֲעֵל֨ ֽ ָלּ֖ה אֹֽתֹו׃ ַוּתַ מ ּה ַעד־ּג ָנ֔ יֶנק ֶאת־ּב ֣ ַוּתֵ
ית־יה֖וה  הּו ֵבֽ ִבֵא֥ ִין ַוּת ֵנֶ֣בל ַי֔ ו ַמח ת ֶק֙ ה ַאַח֥ ֵאיָפ֨ ו ה לֹׁשָ ים ׁש ָפִר֤ ּב
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י׃  ַ֖ער ֶאל־ֵעִלֽ אּו ֶאת־ַהּנַ ֑ר ַוָּיִב֥ ֲח֖טּו ֶאת־ַהּפָ ַ֖ער ָנַֽער׃ ַוִּֽיׁש ַהּנַ ֑לֹו ו ׁשִ
 ָכה ִעּמ ֶ֤בת  ּצֶ ַהּנִ ה  ָ֗ ִאּשׁ ָהֽ ֲאִנ֣י  ֲאדִֹנ֑י  ָך֖  ׁש ַנפ י  ֵח֥ י  ֲאדִֹנ֔ י  ֣ ּבִ  ֹאֶמר ַוּת֙
ן יה֥וה  י ַוִּיּתֵ֨ ּתִ ֑ל ּלָ ּפַ ַ֥ער ַהֶּז֖ה ִהת ֖ל ֶאל־יהֽוה׃ ֶאל־ַהּנַ ּלֵ ּפַ ִהת ה ל ֶז֔ ּבָ
 יהּו ּתִ֙ ִאל ִהׁש י  ֹנִכ֗ ָאֽ ַג֣ם  ו ֹו׃  ִעּמֽ ֵמֽ י  ּתִ ל ַא֖ ׁשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ י  ָלִת֔ ֵא֣ ֶאת־ׁש  ִלי
ם  ֖ ׁשָ חּו  ֥ ּתַ ַוִּיׁש ַלֽיה֑וה  ֖אּול  ׁשָ ֥הּוא  ה  ָהָי֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ  ל־ַהָּיִמים ּכ ַלֽיה֔וה 
ָמה  יה֔וה ָר֥ ֽ י ּבַ ר ָעַל֤ץ ִלּבִ ה ַוּתֹאַמ֔ ֤ל ַחּנָ ּלֵ ּפַ ת ַלֽיהֽוה׃    ַוּתִ
ין־ָק֥דֹוׁש  ָך׃ ֵאֽ ּוָעֶתֽ יׁשֽ י ּבִ ּתִ ח ַמ֖ י ׂשָ ֥ י ּכִ ַב֔ ַעל־֣אֹוי י ַחב ּפִ יה֑וה ָר֤ ֽ ִנ֖י ּבַ ַקר
בָֹה֣ה  ּג רּו ַדּב ּו ת ּב֤ ר ינּו׃ ַאל־ּתַ ֽאלֵֹהֽ ין ֖צּור ּכֵ ֵא֥ ָך ו ֑ ּתֶ ל ין ּבִ י־ֵא֣ יה֖וה ּכִ ּכַ
֖נּו ֲעִֽלֹות׃  ּכ יה֔וה ו֥לא ִנת עֹות י ֵא֤ל ּדֵ ֣ יֶכ֑ם ּכִ ק ִמּפִ ה ֵיֵצ֥א ָעָת֖ בָֹה֔ ג
רּו  ּכָ֔ ִנׂש ֶחם ּלֶ֙ ֵבִע֤ים ּבַ ִיל׃ ׂש רּו ָחֽ ז ים ָא֥ ִל֖ ׁשָ ִנכ ים ו ֑ ים ַחּתִ ּבִֹר֖ ת ּגִ ׁשֶ ֶק֥
ָלָֽלה׃  ֻאמ ִנ֖ים  ּבָ ֥ת  ַרּבַ ו ה  ָע֔ ב ׁשִ ה  ָד֣ ָיֽל  ַעד־ֲעָקָרה ּלּו  ָחֵד֑ ים  ֵעִב֖ ּור
יר  ֑ ֲעׁשִ יׁש ּוַמֽ ֖אֹול ַוָּיַֽעל׃ יה֖וה מֹוִר֣ יד ׁש ַחֶּי֑ה מֹוִר֥ ית ּומ יה֖וה ֵמִמ֣
֔יֹון  ֶאב ים  ָיִר֣  ּפֹת ַאׁש ֵמֽ ל  ֗ ּדָ ר  ֵמָעָפ֜ ים  ֵמִק֨ ם׃  רֹוֵמֽ ַאף־מ יל  ֖ ּפִ ַמׁש
ֶרץ  ֵקי ֶא֔ ֻצ֣ מ ֤י ַלֽיהוה ִחֵל֑ם ּכִ ֥א ָכ֖בֹוד ַינ ִכּסֵ ים ו ִדיִב֔ ִעם־נ יב הֹוׁשִ ל
ּמּו  ֑ ִיּדָ  ך ֣חֹׁשֶ ּבַ ים  ִע֖ ׁשָ ּור ֔מֹר  ִיׁש  ֲחִסיָדו ֵל֤י  ַרג ֵבֽל׃  ּתֵ ֲעֵליֶה֖ם  ת  ַוָּיׁ֥שֶ
ם  ֵע֔ ַיר ִים  ַמ֣ ָ ּשׁ ּבַ  ָעָלו ו  ִריָב֗ מ ּתּו  ֵיַח֣ יה֞וה  יׁש׃  ר־ִאֽ ּבַ ִיג  ֖כֹח ב א  י־לֹ֥ ּכִ

יֽחֹו׃    ׁשִ ֶרן מ ם ֶק֥ ָיֵר֖ ֹו ו ּכ֔ ַמל ן־֣עֹז ל ִיּתֶ ֶרץ ו ֵסי־ָא֑ ין ַאפ יה֖וה ָיִד֣

֥לֹו ו
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 fi ברכות לאחר ההפטרה   שחרית ליום א׳ 

ברכות לאחר ההפטרה

יק  ַצּדִ ָהעֹוָלִמים,  ל  ּכ צּור  ָהעֹוָלם,   ֶלך ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ה  ַאּתָ  רּוך  ּבָ
After the הפטרה, the person called up for מפטיר says the following blessings:

ל  ּכ ַקֵּים, ׁשֶ ר ּומ ַדּבֵ ה, ַהמ עֹוׂשֶ ֱאָמן, ָהאֹוֵמר ו ל ַהּדֹורֹות, ָהֵאל ַהּנֶ כ ּב
יָך,  ָבֶרֽ ֶנֱאָמִנים ּד ינּו ו ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶֽדק. ֶנֱאָמן ַאּתָ ּד
ַרֲחָמן)  ֶנֱאָמן (ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ יָך ָאחֹור לֹא ָיׁשּוב ֵריָקם, ּכִ ָבֶרֽ ָדָבר ֶאָחד ִמּד ו

ָבָריו. ל ּד כ ֱאָמן ּב ה יהוה, ָהֵאל ַהּנֶ רּוך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ ָאֽ
ֵהָרה  מ ּבִ  יע ֽ ּתֹוׁשִ ֶנֶֽפׁש  ַלֲעלּוַבת  ו ַחֵּיֽינּו,  ית  ּבֵ ִהיא  י  ּכִ ִצּיֹון  ַעל  ַרֵחם 

ָבֶנֽיָה. ִצּיֹון ּב ח ֽ ּמֵ ׂשַ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ינּו. ּבָ ָיֵמֽ ב
ִוד  ּדָ ית  ּבֵ כּות  ַמל ּוב ָך,  ֽ ּדֶ ַעב ִביא  ַהּנָ ֵאִלָּיֽהּו  ּב ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  נּו  ֵחֽ ּמ ׂשַ
ֲחלּו  לֹא ִינ ב ָזר, ו אֹו לֹא ֵיֽׁשֶ ס נּו. ַעל ּכִ ֽ ָיֵגל ִלּבֵ ֵהָרה ָיבֹוא ו מ ָך, ּבִ יֶחֽ ׁשִ מ
ה ֵנרֹו  ּבֶ ּלֹא ִיכ ּתָ ּלֹו ׁשֶ ע ֽ ּבַ ָך ִנׁש ׁש ד ם ק ׁשֵ י ב בֹודֹו, ּכִ עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ּכ

ִוד. ה יהוה, ָמֵגן ּדָ רּוך ַאּתָ עֹוָלם ָוֶעד. ּבָ ל

ַעל  ו ַהֶּזה)  ת  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ַעל  ו) ִביִאים  ַהּנ ַעל  ו ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ו ַהּתֹוָרה  ַעל 
On שבת, add the words in parentheses:

ָכבֹוד  נּוָחה) ל ִלמ ה ו ָ ֻדּשׁ ינּו (ִלק נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֽ ָּ ָּת ַתֽ ּנָ רֹון ַהֶּזה, ׁשֶ יֹום ַהִּזּכָ
 , ִכים אֹוָתך ָבר ּומ ךָ נּו מֹוִדים ינּו ֲאַנֽח ֶרת. ַע ַהּכֹ יהוה ֱאלֵֹהֽ ָאֽ ִתפ ּול
ַקָּים ָלַעד.  ָך ֱאֶמת ו ָבר עֹוָלם ָוֶעד, ּוד ִמיד ל ל ַחי ּתָ ִפי ּכ ָך ּב מ ַרך ׁשִ ּבָ ִית
יֹום  ָרֵאל ו ִיׂש ( ת ו ּבָ ַ ׁש (ַהׁשּ ַקּדֵ ֶרץ, מ ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

רֹון. ַהִּזּכָ

ִויֵחי,  זֹוֵני ר ַחֵּיי ֲאִריֵכי ּומ ַרֲחֵמי ו א ו ּדָ ִחס א ו ַמָּיא, ִחּנָ ָקן ִמן ׁש ר קּום ּפֻ י 

On a weekday, the service continues with the various prayers for government on  page  . 
On שבת continue:

 
ַקָּיָמא,  ָעא ַחָּיא ו ָיא, ַזר ַעּל הֹוָרא מ יּות ּגּוָפא ּונ ַמָּיא, ּוַבר א ִדׁש ּתָ ִסַּיע ו
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 fi יקום פרקן (בשבת)   שחרית ליום א׳ 

ָנן  ַרּבָ ָמָרָנן ו ָתא, ל ָגֵמי אֹוַרי ת ֻטל ִמּפִ ִדי ָלא ִיב ֻסק ו י ָלא ִיפ ָעא ּדִ ַזר
ה,  י ַכּלָ ֵריׁשֵ ָבֶבל, ל ִדי ּב ָרֵאל ו ִיׂש ָעא ד ַאר י ב ָתא ּדִ יׁשָ ֲחבּוָרָתא ַקּדִ
ִמיֵדיהֹון,  ל ל ּתַ כ ָבָבא, ל ַדָּיֵני ד ִתיָבָתא, ּול י מ ֵריׁשֵ א, ּול ָוָתַ י ַגל ֵריׁשֵ ּול
א  ּכָ ָתא. ַמל אֹוַרי ִקין ּב ָעס ל ָמאן ּד כ ִמיֵדיהֹון, ּול ִמיֵדי ַתל ל ל ּתַ כ ּול
ָכא  ַאר ן  ִיּתֵ ו יֹוֵמיהֹון,  א  ּגֵ ַיס ו ַחֵּייהֹון  ׁש  ַיּפֵ הֹון,  ָית  ָבֵרך י ָמא  ָעל ד
ין.  יׁשִ ִעין ּבִ ל ַמר ל ָעָקא ּוִמן ּכ בּון ִמן ּכ יז ּתֵ ִיׁש קּון ו ר ּפָ ִית ֵניהֹון, ו ׁשִ

נֹאַמר ָאֵמן. ן, ו ִעּדָ ַמן ו ז  הֹון ּכ ּד ַסע ֵהא ב ַמָּיא י י ִבׁש ָמַרן ּדִ

זֹוֵני  ּומ ֲאִריֵכי  ַחֵּיי  ו ַרֲחֵמי  ו א  ּדָ ִחס ו א  ִחּנָ ַמָּיא,  ׁש ִמן  ָקן  ר ּפֻ קּום  י
ָעא  ַזר ָיא,  ַעּל מ הֹוָרא  ּונ ּגּוָפא  יּות  ּוַבר ַמָּיא,  ִדׁש א  ּתָ ִסַּיע ו ִויֵחי,  ר
ָתא,  ָגֵמי אֹוַרי ת ֻטל ִמּפִ ִדי ָלא ִיב ֻסק ו י ָלא ִיפ ָעא ּדִ ַקָּיָמא, ַזר ַחָּיא ו
ָּיא.  ׁשַ ּונ ָלא  ַטפ ֵעַרָּיא,  ז ִעם  ַבָּיא  ר ַרב ָהֵדין,  א  יׁשָ ַקּדִ ָהָלא  ק ל  כ ל
ן  ִיּתֵ ו יֹוֵמיכֹון,  א  ּגֵ ַיס ו ַחֵּייכֹון  ׁש  ַיּפֵ כֹון,  ָית  ָבֵרך י ָמא  ָעל ד א  ּכָ ַמל
ל  ּכ ּוִמן  ָעָקא  ל  ּכ ִמן  בּון  יז ּתֵ ִתׁש ו קּון  ר ּפָ ִתת ו ֵניכֹון,  ִלׁש ָכא  ַאר
ן,  ִעּדָ ו ַמן  ז ל  ּכ כֹון  ּד ַסע ב ֵהא  י ַמָּיא  ִבׁש י  ּדִ ָמַרן  ין.  יׁשִ ּבִ ִעין  ַמר

נֹאַמר ָאֵמן. ו
ל  ּכ ֶאת   ָבֵרך י הּוא  ַיֲעקֹב,  ו ָחק  ִיצ ָרָהם  ַאב ינּו  ֲאבֹוֵתֽ  ַרך ּבֵ ׁשֶ ִמי 
ֵניֶהם  יֶהם ּוב ׁשֵ ֶֹדׁש, ֵהם ּונ ִהּלֹות ַהּקֽ ל ק דֹוׁש ַהֶּזה ִעם ּכ ָהל ַהּקָ ַהּקָ
ה,  ִפּלָ ֵנִסּיֹות ִלת י כ ּתֵ ַיֲחִדים ּבָ ּמ ר ֶָהם, ּוִמי ׁשֶ כֹל ֲאׁשֶ נֹוֵתיֶהם ו ּוב
ִקּדּוׁש   ַיִֽין אֹור ו ים ֵנר ַלּמָ ִנִ ּנֹות ל, ּוִמי ׁשֶ ּלֵ ּפַ ִהת תֹוָכם ל ִאים ּב ּבָ ּוִמי ׁשֶ
ִקים  עֹוס ׁשֶ ִמי  ל  כ ו ַלֲעִנִּיים,  ָדָקה  ּוצ ִחים  אֹור  ּוַפת  ָלה  ּדָ ַהב ּול
ָיִסיר  ָכָרם, ו ם ׂש ּלֵ ׁשַ הּוא י רּוך דֹוׁש ּבָ ֱאמּוָנה. ַהּקָ ֵכי ִצּבּור ּבֶ ר צ ּב
ַלח  ִיׁש ו ֲעוָֹנם,  ל  כ ל ַלח  ִיס ו ּגּוָפם,  ל  כ ל א  ּפָ ִיר ו ַמֲחָלה,  ל  ּכ ֵמֶהם 
ֲאֵחיֶהם,  ָרֵאל  ִיׂש   ּכ ִעם  ֵדיֶהם  י י  ַמֲעׂשֵ ל  כ ּב ָלָחה  ַהצ ו ָרָכה  ּב

נֹאַמר ָאֵמן. ו
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 fi תפילה לשלום המלכות ולחיילי צבא ארה״ב    שחרית ליום א׳ 

תפילה  לשלום המלכות
The Prayer for the Welfare of the Canadian Government is on the next page.

 

ל  ּכ כּות  ַמל כּותֹו  ַמל ִסיִכים,  ַלּנ ָלה  ׁשָ ּוֶממ ָלִכים  ַלּמ ׁשּוָעה  ּת ַהּנֹוֵתן 
The שליח ציבור says the following:

 ֶרך ֽ ּדָ ָּים  ּבַ ַהּנֹוֵתן  ָרָעה,  ֶרב  ֵמֶחֽ ּדֹו  ַעב ִוד  ּדָ ֶאת  ַהּפֹוֶצה  עֹוָלִמים, 
ל  ִויַגּדֵ ִוירֹוֵמם  ַיֲעזֹר  ו צֹר  ִינ ו מֹר  ִיׁש ו  ָבֵרך י הּוא  ִתיָבה,  נ ַעִּזים  ִים  ַמֽ ּוב
ֶרץ  ָהָאֽ ֵרי  ׂשָ ל  ּכ ֶאת  ו ֵנֽהּו  ִמׁש ֵאת  ו יא  ׂשִ ֶאת  ַהּנָ ָה  ע ַמֽ ל א  ֵ ִויַנׂשּ
ל יֹוֲעֵציֶהם  ֵלב ּכ ם ּוב ִלּבָ ן ּב ַרֲחָמיו ִיּתֵ ָלִכים, ּב ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ַהּזֹאת. ֶמֽ
ינּו  ָיֵמֽ ּוב יֵמיֶהם  ּבִ ָרֵאל.  ִיׂש ל  ּכ ִעם  ו נּו  ֽ ִעּמָ טֹוָבה  ַלֲעׂשֹות  ֵריֶהם  ׂשָ ו
ִהי ָרצֹון,  ֵכן י ִצּיֹון ּגֹוֵאל. ו ַטח, ּוָבא ל ּכֹן ָלֶבֽ ָרֵאל ִיׁש ִיׂש הּוָדה, ו ע י ׁשַ ּוָ ּתִ

נֹאַמר ָאֵמן.  ו

תפילה לשלום חיילי צבא ארצות הברית 

עֹון  יָפה ִמּמ ִקֽ ּלֹו, ַהׁש לֹום ׁשֶ ָ ַהׁשּ ֶלך ׁשֶ בּוָרה, ֶמֽ ג רֹום ׁשֹוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ ַאּדִ
The שליח ציבור says the following:

ם  ׁשָ ַנפ ִפים  ָחר ַהמ ִרית ,  ַהּב צֹות  ַאר ָבא  צ ַחָּיֵלי  ֶאת   ּוָבֵרך ָך,  ׁש ד ק
ן  ּתֵ ַאל ּתִ ֶרץ. ֱהֵיה ָנא ָלֶהם ַמֲחֶסה ּוָמעֹוז, ו ָאֽ לֹום ּבָ ים ׁשָ ם ָׂשִ ּתָ ֶלכ ּב
ַהֲעִביר  ָהֵפר ֲעַצת אֹוֵיב ּול ץ רּוָחם ל ַאּמֵ ֵדיֶהם ו ָלם, ַחֵּזק י ַלּמֹוט ַרג
חּו  מ ִיׂש ֵניֶהם, ו ֵאיֶהם ִמּפ נ ׂשַ ָיֽנּוסּו מ ֵביֶהם ו ֶלת ָזדֹון, ָיֽפּוצּו אֹוי ֽ ׁשֶ ֶממ
ָך: יהוה  ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ יָתם, ּכַ לֹום ֶא ּבֵ ׁשָ יֵבם ּב ָך. ֲהׁשִ יׁשּוָעֶתֽ ּבִ
ָך,  ּובֹוֶאֽ ָך  ר־ֵצאת מ ִיׁש יהוה  ָך׃  ֽ ׁשֶ ֶאת־ַנפ מֹר  ִיׁש ל־ָרע,  ִמּכ ָך  ר מ ִיׁש
א גֹוי ֶאל ּגֹוי  ָ תּוב: לֹא־ ִיׂשּ ּכָ ָרא ׁשֶ נּו ִמק ֽ ַקֵּים ּבָ ַעד־עֹוָלם׃ ו ה ו ֵמַעּתָ
לּוָכה  ָך מ י ל ֵבי ֵתֵב ּכִ ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ָחָמה׃ ו דּו עֹוד ִמל מ ֹא־ִיל ֶרב, ו ֶחֽ

נֹאַמר ָאֵמן. אָת. ו ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ָתה, ו ָיָאֽ

תהלים קכא

ישעיה ב
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 fi תפילה לשלום המלכות ולחיילי צבא קנדה   שחרית ליום א׳ 

  תפילה לשלום המלכות

ל  כּות ּכ כּותֹו ַמל ִסיִכים, ַמל ָלה ַלּנ ׁשָ ָלִכים ּוֶממ ׁשּוָעה ַלּמ ַהּנֹוֵתן ּת
The שליח ציבור says the following:

ִים  ַמֽ ּוב ֶרך ֽ ָּים ּדָ ֶרב ָרָעה, ַהּנֹוֵתן ּבַ ּדֹו ֵמֶחֽ ִוד ַעב עֹוָלִמים, ַהּפֹוֶצה ֶאת ּדָ
א  ֵ ל ִויַנׂשּ ַיֲעזֹר ִוירֹוֵמם ִויַגּדֵ צֹר ו ִינ מֹר ו ִיׁש ו ָבֵרך ִתיָבה, הּוא י ַעִּזים נ
 ֶלך ֶמֽ ַהּזֹאת.  ֶרץ  ָהָאֽ ֵרי  ׂשָ ל  ּכ ֶאת  ו ָלה  ׁשָ מ ַהּמֶ רֹאׁש  ֶאת  ָה  ע ַמֽ ל
ֵריֶהם  ׂשָ ו יֹוֲעֵציֶהם  ל  ּכ ֵלב  ּוב ם  ִלּבָ ּב ן  ִיּתֵ ַרֲחָמיו  ּב ָלִכים,  ַהּמ ֵכי  ַמל
ע  ׁשַ ּוָ ּתִ ינּו  ָיֵמֽ ּוב יֵמיֶהם  ּבִ ָרֵאל.  ִיׂש ל  ּכ ִעם  ו נּו  ֽ ִעּמָ טֹוָבה  ַלֲעׂשֹות 
ָרצֹון,  ִהי  י ֵכן  ו ּגֹוֵאל.  ִצּיֹון  ל ּוָבא  ַטח,  ָלֶבֽ ּכֹן  ִיׁש ָרֵאל  ִיׂש ו הּוָדה,  י

נֹאַמר ָאֵמן.  ו

תפילה לשלום חיילי צבא קנדה

עֹון  יָפה ִמּמ ִקֽ ּלֹו, ַהׁש לֹום ׁשֶ ָ ַהׁשּ ֶלך ׁשֶ בּוָרה, ֶמֽ ג רֹום ׁשֹוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ ַאּדִ
The שליח ציבור says the following:

ים  ם ָׂשִ ּתָ ֶלכ ם ּב ׁשָ ִפים ַנפ ָחר ָבא ָקָנָדה, ַהמ ֶאת ַחָּיֵלי צ ָך, ּוָבֵרך ׁש ד ק
ָלם,  ן ַלּמֹוט ַרג ּתֵ ַאל ּתִ ֶרץ. ֱהֵיה ָנא ָלֶהם ַמֲחֶסה ּוָמעֹוז, ו ָאֽ לֹום ּבָ ׁשָ
ֶלת ָזדֹון,  ֽ ׁשֶ ַהֲעִביר ֶממ ָהֵפר ֲעַצת אֹוֵיב ּול ץ רּוָחם ל ַאּמֵ ֵדיֶהם ו ַחֵּזק י
ָך.  יׁשּוָעֶתֽ ּבִ חּו  מ ִיׂש ו ֵניֶהם,  ִמּפ ֵאיֶהם  נ ׂשַ מ ָיֽנּוסּו  ו ֵביֶהם  אֹוי ָיֽפּוצּו 
ָך  ר מ ָך: יהוה ִיׁש ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ יָתם, ּכַ לֹום ֶא ּבֵ ׁשָ יֵבם ּב ֲהׁשִ
ה  ֵמַעּתָ ָך,  ּובֹוֶאֽ ָך  ר־ֵצאת מ ִיׁש יהוה  ָך׃  ֽ ׁשֶ ַנפֶאת מֹר  ִיׁש ל־ָרע,  ִמּכ
ֶרב,  א גֹוי ֶאלּגֹוי ֶחֽ ָ תּוב: ֹאִיׂשּ ּכָ ָרא ׁשֶ נּו ִמק ֽ ַקֵּים ּבָ ַעד־עֹוָלם׃ ו ו
לּוָכה  מ ָך  ל י  ּכִ  ֵתֵב ֵבי  יֹוׁש ל  ּכ עּו  ֵיד ו ָחָמה׃  ִמל עֹוד  דּו  מ ִילֹא ו

נֹאַמר ָאֵמן. אָת. ו ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ָתה, ו ָיָאֽ

תהלים קכא

ישעיה ב
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 fi תפילה לשלום מדינת ישראל   שחרית ליום א׳ 

 תפילה לשלום מדינת ישראל

ָרֵאל,  ִיׂש ִדיַנת  מ ֶאת   ֵרך ּבָ גֹוֲאלֹו,  ו ָרֵאל  ִיׂש צּור  ִים,  ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ ׁשֶ ינּו  ָאִבֽ
The שליח ציבור says the following prayer:

יָה  רֹׂש ָעֶלֽ ָך ּופ ֽ ּדֶ ַרת ַחס ֶאב יָה ּב נּו. ָהֵגן ָעֶלֽ ֵתֽ ֻאּלָ ִמיַחת ּג ית צ ֵראׁשִ
יֹוֲעֶצֽיָה,  ו יָה  ֶרֽ ׂשָ יָה,  ֽ ָראׁשֶ  ָך  ַוֲאִמּת ָך  אֹור ַלח  ּוׁש ָך,  ֹוֶמֽ ׁש ת  ֻסּכַ

ָפֶנֽיָך. ֵעָצה טֹוָבה ִמּל ֵנם ּב ַתּק ו
ֶרת  ׁשּוָעה ַוֲעֶטֽ ינּו י ִחיֵלם ֱאלֵֹהֽ ַהנ נּו, ו ֽ ׁשֵ ד ֶרץ ק י ֶאֽ ִגּנֵ ֵדי מ ַחֵּזק ֶאת י

יָה. ֶבֽ יֹוׁש ַחת עֹוָלם ל מ ׂשִ ֶרץ ו ָאֽ ֹום ּבָ ָנַתּתָ ׁשָ ֵרם, ו ַעּט חֹון ּת ִנּצָ
נּו  תֹוִליֵכֽ ינּו, ו זּוֵרֽ צֹות ּפ ל ַאר כ ד ָנא ּב ק ָרֵאל, ּפ ית ִיׂש ל ּבֵ ינּו ּכ ֶאת ַאֵחֽ ו
ַלִֽים  ִירּוׁשָ ָך ו ִצּיֹון ִעיֶרֽ ִמּיּות ל ֵהָרה קֹומ תֹוִליֵכם/ מ זּוֵריֶהם, ו ּפ / בארץ ישראל:
ֵצה  ק ֲחָך ּבִ ֶיה ִנּדַ ָך: ִאם־ִיה ֽ ּדֶ ה ַעב תֹוַרת מֹׁשֶ תּוב ּב ּכָ ָך, ּכַ ֶמֽ ן ׁש ּכַ ִמׁש
ָך׃ ֶוֱהִביֲאָך יהוה  ֶחֽ ם ִיּקָ ָ יָך ּוִמׁשּ ָך יהוה ֱאלֶֹהֽ צ ַקּבֶ ם י ָ ִים, ִמׁשּ ָמֽ ָ ַהׁשּ
ָך  ּב ִהר ָך ו ֵהיִטב ּה, ו ּתָ יָך ִויִרׁש ׁשּו ֲאבֶֹתֽ ר־ָיר ֶרץ ֲאׁשֶ יָך ֶאל־ָהָאֽ ֱאלֶֹהֽ
ַאֲהָבה   ,ָך ֶעֽ ַבב ַזר ֶאת־ל ָך ו ָבב יָך ֶאת־ל יָך׃ ּוָמל יהוה ֱאלֶֹהֽ ֵמֲאבֶֹתֽ

ַען ַחֶּיֽיָך׃ ַמֽ  ,ָך ׁש ל־ַנפ כ ָך ּוב ָבב ל־ל כ יָך ּב ֶאת־יהוה ֱאלֶֹהֽ
ֵרי  ב ּדִ ל  ּכ ֶאת  מֹר  ִלׁש ו ָך,  ֶמֽ ׁש ֶאת  ָאה  ִיר ּול ַאֲהָבה  ל נּו  ָבֵבֽ ל ַיֵחד  ו
י  ַחּכֵ מ ּדֹות  פִ ָך,  ק ִצד  יח ֽ ׁשִ מ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ ֵהָרה  מ נּו  ָלֽ ַלח  ּוׁש ָך,  תֹוָרֶתֽ

ָך. ׁשּוָעֶתֽ ֵקץ י
ר  יֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ֶצָֽך ו ֵבי ֵתֵבל ַאר ל יֹוׁש ָך ַעל ּכ אֹון ֻעּז ֲהַדר ּג הֹוַפע ּבַ ו
ָלה,  ֽ ָמׁשָ ּכֹל  ּבַ כּותֹו  ּוַמל  ֶלך ֶמֽ ָרֵאל  ִיׂש ֱאלֵֹהי  יהוה  ַאּפֹו,  ב ָמה  ׁשָ נ

ָה. ָאֵמן ֶסֽ

דברים ל
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 fi מי שברך לחיילי צה״ל ולשבויים   שחרית ליום א׳ 

מי שברך לחיילי צה״ל

ַחָּיֵלי  ֶאת   ָבֵרך י הּוא  ַיֲעקֹב  ו ָחק  ִיצ ָרָהם  ַאב ינּו  ֲאבֹוֵתֽ  ַרך ּבֵ ׁשֶ ִמי 
The שליח ציבור says the following prayer:

ַמר  ִדים ַעל ִמׁש חֹון, ָהעֹומ ּטָ י ּכֹחֹות ַהּבִ ׁשֵ ַאנ ָרֵאל ו ִיׂש ָבא ַהֲהָגָנה ל צ
ִים ּוִמן ַהָּים  ַרֽ ר ִמצ ּבַ ַעד ִמד ָבנֹון ו בּול ַהּל ינּו, ִמּג ָעֵרי ֱאלֵֹהֽ ֵצֽנּו ו ַאר
ֲאִויר ּוַבָּים.  ה, ּבָ ׁשָ ַּיּבָ ֵהם, ּבַ ל ָמקֹום ׁשֶ כ בֹוא ָהֲעָרָבה ּוב ַעד ל דֹו ַהּגָ
 רּוך דֹוׁש ּבָ ֵניֶהם. ַהּקָ ִפים ִלפ ינּו ִנּגָ ִמים ָעֵלֽ ינּו ַהּקָ ֵבֽ ן יהוה ֶאת אֹוי ִיּתֵ
ל ֶנַֽגע ּוַמֲחָלה,  צּוָקה ּוִמּכ ל ָצָרה ו ינּו ִמּכ י ֶאת ַחָּיֵלֽ ַיּצִ מֹר ו הּוא ִיׁש
יֶהם  ּתֵ ח ינּו ּתַ ֵאֽ ר ׂשֹונ ּבֵ ֵדיֶהם. ַיד י י ל ַמֲעׂשֵ כ ָלָחה ּב ַהצ ָרָכה ו ַלח ּב ִיׁש ו
י  ּכִ תּוב:  ַהּכָ ֶהם  ּבָ ִויֻקַּים  חֹון.  ִנּצָ ֶרת  ּוַבֲעֶטֽ ׁשּוָעה  י ֶתר  ֶכֽ ּב ֵרם  ִויַעּט
 יע ֽ הֹוׁשִ ֵביֶכם ל ֵחם ָלֶכם ִעם־אֹי ִהּלָ  ֶכם יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ַההֵֹלך ִעּמָ

נֹאַמר ָאֵמן. ֶכם׃ ו ֶאת
מי שברך לשבויים

ַאֲהרֹן,  ו ה  מֹׁשֶ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב,  ו ָחק  ִיצ ָרָהם  ַאב ינּו  ֲאבֹוֵתֽ  ַרך ּבֵ ׁשֶ ִמי 
If Israeli soldiers or civilians are being held in captivity, the שליח ציבור says the following:

ַהֲהָגָנה  ָבא  צ ֵרי  ּד ֶנע ֶאת  צֹר  ִינ ו מֹר  ִיׁש ו  ָבֵרך י הּוא  ֹמֹה,  ּוׁש ִוד  ּדָ
ֲעבּור  ָיה, ּבַ ב ׁשִ ָצָרה ּוב תּוִנים ּב ינּו ַהּנ ל ַאֵחֽ בּוָיו, ְוֶאת ּכ ָרֵאל ּוׁש ִיׂש ל
הּוא   רּוך ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֲעבּוָרם.  ּבַ   ּלֵ ּפַ ִמת ַהֶּזה  דֹוׁש  ַהּקָ ָהל  ַהּקָ ל  ּכ ׁשֶ
רֹוֵתיֶהם  ּומֹוס ֶות,  ָמֽ ַצל ו  ך ֵמֽחֹׁשֶ יֹוִציֵאם  ו ֲעֵליֶהם,  ַרֲחִמים  ֵלא  ִיּמָ
חֹוֵתיֶהם.  ּפ ֵחיק ִמׁש  ֵהָרה יֵבם מ יֵעם, ִויׁשִ צּוקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ק, ּוִמּמ ַנּתֵ י
ָרא  ִמק ֶהם  ּבָ ִויֻקַּים  ָאָדם׃  ֵני  בִ אֹוָתיו  ל ִנפ ו ּדֹו  ַחס ַליהוה  יֹודּו 
עֹוָלם  ַחת  מ ׂשִ ו ה,  ִרּנָ ּב ִצּיֹון  אּו  ּוָבֽ בּון,  ׁשֻ י יהוה  דּוֵיי  ּופ תּוב:  ּכָ ׁשֶ

נֹאַמר ָאֵמן. ָנֽסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה׃ ו יגּו, ו ֽ ִ ָחה ַיׂשּ מ ׂשִ ׂשֹון ו ם, ׂשָ ַעל־רֹאׁשָ

דברים כ

תהלים קז

ישעיה לה
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 fi תקיעת שופר ליום א׳  

On שבת, the שופר is not sounded and the service continues with ָך ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש on  page  .
If there is a ברית מילה, it takes place at this point, before תקיעת שופר (see  page  ).

 סדר תקיעת שופר

מֹור׃ ֵני־ֽקַֹרח ִמז ִלב ח ֽ ַנּצֵ ַלמ
In most congregations, all say seven times:

ה׃ קֹול ִרּנָ יעּו ֵלאלִֹהים ּב עּו־ָכף, ָהִרֽ ק ים ּתִ ל־ָהַעּמִ ּכ
ֶרץ׃ ל־ָהָאֽ דֹול ַעל־ּכ ֶלך ּגָ יֹון נֹוָרא, ֶמֽ י־יהוה ֶעל ּכִ

ֵלֽינּו׃ ַחת ַרג ֽ ים ּתַ ֻאּמִ ינּו, ּול ֽ ּתֵ ח ים ּתַ ר ַעּמִ ּבֵ ַיד
ָלה׃ ר־ָאֵהב ֶסֽ אֹון ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ נּו, ֶאת ּג נּו ֶאת־ַנֲחָלֵתֽ ַחר־ָלֽ ִיב

קֹול ׁשֹוָפר׃ רּוָעה, יהוה ּב ת ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ
רּו׃ ֽ נּו ַזּמֵ ֽ ּכֵ ַמל רּו ל רּו, ַזּמ ֽ רּו ֱאלִֹהים ַזּמֵ ַזּמ

יל׃ ּכִ רּו ַמׂש ֶרץ ֱאלִֹהים, ַזּמ ל־ָהָאֽ ּכ ֶלך י ֶמֽ ּכִ
ׁשֹו׃ ד א ק ּסֵ ב ַעל־ּכִ ָמַלך ֱאלִֹהים ַעל־ּגֹוִים, ֱאלִֹהים ָיׁשַ

ָרָהם פּו, ַעם ֱאלֵֹהי ַאב ים ֶנֱאָסֽ ִדיֵבי ַעּמִ נ
אֹד ַנֲעָלה׃ ֶרץ, מ י־ֶאֽ י ֵלאלִֹהים ָמִגּנֵ ּכִ

  תחינה לתוקע

יָך,  ֲחָסֶדֽ רֹב  ַעל  חּו  ּוָבט ָך  ֽ ּדֶ ֶנג ל ֵניֶהם  פ מּו  ׂשָ יָך  חּוֶמֽ ר ֵני  ּב ֶנֽיָך  ּבָ ָהעֹוָלִמים,  ִרּבֹון 
In many congregations, the תוקע recites the following prayer quietly:

ּכֹר ָלֶהם  ז ה ּתִ ַאּתָ ָך, ו תֹוָרֶתֽ נּו ּב יָתֽ ּוִ ּצִ מֹו ׁשֶ ָפֶנֽיָך ּכ ׁשֹוָפר ל ּב ֽקֹוע ִלת יח ִלֽ ֽמּוִני ׁשָ ׂשָ ו
ינּו  ָאִבֽ ָחק  ִיצ כּות  ּוז ָתִמים,  ָהָיה  ו ָפֶנֽיָך  ל  ך ַהּלֵ ִהת ר  ֲאׁשֶ ינּו  ָאִבֽ ָרָהם  ַאב כּות  ז
אָֹהִלים,  ב  יֹׁשֵ ם  ּתָ ִאיׁש  ינּו  ָאִבֽ ַיֲעקֹב  כּות  ּוז  , ח ֽ ּבֵ ז ַהּמִ ב  ּגַ ַעל  ֱעַקד  ּנֶ ׁשֶ ּכ ַוֲעֵקָדתֹו 
ין  ַהּדִ א  ּסֵ ִמּכִ ַתֲעמֹד  ו עֹוָלם,  יֵקי  ַצּדִ ל  כ ו לֹמֹה  ּוׁש ִוד  ּדָ ַאֲהרֹן  ו ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ כּות  ּוז
קֹול  ּב יהוה  רּוָעה,  ת ּבִ ֱאלִֹהים  ָעָלה  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָבר  ּדָ ּכַ ָהַרֲחִמים,  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ב  ֵתׁשֵ ו
ן ַעל ֲאֵחִרים,  ּכֵ ל ׁשֶ כ ִמי, ו ׁש ַעל ַעצ ַבּקֵ ַדאי ל י כ ֵאיֶנּֽנִ ִמי ׁשֶ ַעצ ּב ע ׁשֹוָפר׃ ַוֲאִני יֹוֵדֽ
יָך  מֹוֶתֽ ֵצרּוֵפי ׁש ִקיעֹות ו נֹות ַהּת ּוָ ן ּכַ ַכּוֵ ָמה ל כ לֹא ח ַעת ו י לֹא ַדֽ ֵאין ּבִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ כ ו

תהלים מז

תהלים מז
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 fi תקיעת שופר ליום א׳  

ָפֶנֽיָך,  ִני ֵריָקם ִמּל יֵבֽ ׁשִ י לֹא ת י ּכִ ּתִ ע ָיַדֽ ים ו יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ י ּב ּתִ ח ַטֽ ים, ֲאָבל ּבָ דֹוׁשִ ַהּק
ָנה  ינּו ּכֹונ ה ָיֵדֽ ינּו, ּוַמֲעׂשֵ ינּו ָעֵלֽ יָך, ִויִהי ֽנַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהֽ עֹוֵרר ַרֲחֶמֽ ָך ּת טּוב ה ּב ַאּתָ ו
ּנּו  ֽ ּוַ ּכַ ִאּלּו ִנת ה, ּכ ַמֲעׂשֶ נּו ַהּטֹוָבה ל ֽ ּתֵ ב ָצֵרף ַמֲחׁשַ ֵנֽהּו׃ ּות ינּו ּכֹונ ה ָיֵדֽ ינּו, ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלֽ
 ַתֲהפֹך ֶנֽיָך, ו ַרֵחם ַעל ּבָ יָך, ּות עֹוֵרר ַרֲחֶמֽ ינּו ל ִקיעֹוֵתֽ ַיֲעלּו ּת ִקיעֹות, ו נֹות ַהּת ּוָ ל ּכַ כ ּב
ָלֶהם  ֵנס  ִתּכָ ו ָהַרֲחִמים,  ו ֶסד  ַהֶחֽ ת  ִמּדַ ל ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ה  ּלֶ ֵאֽ ִקיעֹות  ת ֵדי  י ַעל  ָלֶהם 
תֹוֵכָחה  בֹא  ּוב ינּו,  ָעֵלֽ ִטין  ַיׂש ַאל  ו ָטן  ׂשָ ה  ּפֶ ַוֲחתֹם  תֹם  ס ין.  ַהּדִ ּוַרת  ִמׁשּ ִנים  ִלפ
ָרצֹון  יּו ל נּו. ִיה ִריֵתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ַמח, ּוכ ָך ַאל ּתִ ר פ נּו ִמּסִ ֵמֽ ָך ׁש ֽ ּדֶ ֶנג ל

גֲֹאִלי׃ ָאֵמן. ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ִאמ

ַרע  ִתק ו ָפֶנֽיָך,  ל ָרצֹון  ֵעת  ה  ַעּתָ ִהי  ּת ׁשֶ ט,  ּפָ ׁש ַהּמִ ֱאלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה  ָפֶנֽיָך  ל ָרצֹון  ִהי  י
Some add:

ָך  ינ ּבֵ יִלים  ּדִ ַמב ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ים  ַסּכִ ַהּמָ ל  ּכ ֵאת  דֹוִלים  ַהּג יָך  ַוֲחָסֶדֽ ים  ָהַרּבִ יָך  ַרֲחֶמֽ ּב
ָך  ִגים ַעל ַעּמ ר ַקט ַהמ ִטיִנים ו ׂש ל ַהּמַ ָפֶנֽיָך ּכ ַהֲעֵבר ִמּל ָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה, ו ָך ִיׂש ּוֵבין ַעּמ
ָך ֱאלֹוַהי  לּויֹות ֵעיֵנֽינּו. ֲארֹוִממ יָך ּת י ֵאֶלֽ ינּו, ּכִ ִטין ָעֵלֽ ַאל ַיׂש ָטן ו ה ׂשָ תֹם ּפֶ ָרֵאל, ס ִיׂש
ַרֲחִמים, ָאֵמן. ָרֵאל ַהּיֹום ּב ָך ִיׂש רּועֹות ַעּמ ִפּלֹות ּות קֹול ּת ע ט ׁשֵֹמֽ ּפָ ׁש ֶלך ֱאלֵֹהי ַהּמִ ֽ ַהּמֶ

ָחב ָיּה׃ ר אִתי ָּיּה, ָעָנִֽני ַבּמֶ ַצר ָקָרֽ ִמן־ַהּמֵ
The following is said responsively, תוקע then קהל.

ָעִתי׃ ו ׁשַ ָחִתי ל ַרו ָך ל נ ז ֵלם א ע , ַאל־ּתַ ּתָ ע ָמֽ קֹוִלי ׁשָ
ָך׃ ק ט ִצד ּפַ ל־ִמׁש ם ּכָעֹו ָך ֱאֶמת, ּול ָבר רֹאׁש־ּד

ִני ֵזִדים׃ ֻקֽ טֹוב, ַאל־ַיֲעׁש ָך ל ּד ֲערֹב ַעב
ָלל ָרב׃ מֹוֵצא ׁשָ ָך, ּכ ָרֶתֽ ׂש ָאֹנִכי ַעל־ִאמ ׂשָ

י׃ ּתִ נ יָך ֶהֱאָמֽ וֶֹתֽ ִמצ י ב ִני, ּכִ ֵדֽ ַעת ַלּמ ַעם ָוַדֽ טּוב ַטֽ
ִני׃ ֵדֽ יָך ַלּמ ֶטֽ ּפָ ֵצה־ָנא יהוה, ּוִמׁש י ר בֹות ּפִ ִנד

תהלים צ

תהלים יט

תהלים קיח

איכה ג

תהלים קיט

שם

שם

שם

שם
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 fi תקיעת שופר ליום א׳  

קֹול ׁשֹוָפר׃ רּוָעה, יהוה ּב ת ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ
The תוקע adds:

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ

The תוקע recites the following ברכות on behalf of the קהל. The ברכות apply to all 
the שופר blasts sounded throughout מוסף, and for this reason, no unnecessary 

interruptions may be made until the final blasts are sounded at the end of מוסף.

ֽמֹע קֹול ׁשֹוָפר. ֽנּו ִלׁש ִצּוָ וָֹתיו, ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ
ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ַמן ַהֶּזה. ּזַ נּו יָעֽ ִהּגִ נּו, ו ָמֽ ִקּי ֶהֱחָיֽנּו ו  ׁשֶ

תקיעה שברים תרועה  תקיעה 
The מקריא calls out the תקיעות one by one and the תוקע blows the שופר.

 
תקיעה שברים תרועה  תקיעה   
תקיעה שברים תרועה  תקיעה   

ִעים  נּו תֹוק ֲאַנֽח ִקיַעת תשר״ת ׁשֶ ּת ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ִהי ָרצֹון ל י

Some congregations say the following prayer (although many authorities rule 
that this constitutes an interruption and therefore should not be said). 
The angelic names that appear in parentheses should not be spoken.

ָך  רֹאׁש ב ּב ֵליׁשֵ יֹות עֹוָלה ו ה (שרשי״ה) ִלה ֻמּנֶ ה ֲעָטָרה ַעל ַיד ַהמ ּנָ ֽ ה ִמּמֶ ָעׂשֶ ַהּיֹום ּתֵ
ַעל ָהַרֲחִמים. ה ּבַ רּוך ַאּתָ ינּו ַרֲחִמים. ּבָ ֵלא ָעֵלֽ ִהּמָ טֹוָבה ו נּו אֹות ל ֽ ה ִעּמָ ֱאלַֹהי, ַוֲעׂשֵ

תהלים מז
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תקיעה שברים  תקיעה   
The מקריא calls out the תקיעות one by one and the תוקע blows the שופר.

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה שברים  תקיעה   

ִעים  נּו תֹוק ֲאַנֽח ִקיַעת תש״ת ׁשֶ ּת ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ִהי ָרצֹון ל י

Some congregations say the following prayer (although many authorities rule 
that this constitutes an interruption and therefore should not be said). 
The angelic names that appear in parentheses should not be spoken.

ַיד  ַעל  ה  ּנָ ֶלֽ ַקּב ּות (טרטיא״ל)  ה  ֻמּנֶ ַהמ ַיד  ַעל  ִריָעה  ַהי ַעל  ֶמת  ֻרּק מ ִהי  ּת ַהּיֹום 
ינּו ַרֲחִמים.  ֵלא ָעֵלֽ ִהּמָ ר (מטטרו״ן), ו ִנים ׂשַ ר ַהּפָ (ישעיה״ה) ׂשַ ּטֹוב וַ ֵאִלָּיֽהּו ָזכּור

ַעל ָהַרֲחִמים. ֽ ה ּבַ רּוך ַאּתָ ּבָ
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תקיעה תרועה  תקיעה   
The מקריא calls out the תקיעות one by one and the תוקע blows the שופר.

תקיעה תרועה  תקיעה   
תקיעה גדולה תרועה  תקיעה   

ים  ֻמּנִ ָאִכים ַהמ ל ל ַהּמַ ַּיֲעלּו ּכ ינּו ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ל ֵכן י ּוב

Some congregations say the following prayer (although many authorities rule 
that this constitutes an interruption and therefore should not be said).

  
יצּו  ִלֽ ַימ ָך ו בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ רּוָעה ִלפ ַעל ַהּת ָבִרים ו  ַעל ַהׁשּ ִקיָעה ו ַעל ַהּת ֹוָפר ו ַעל ַהׁשּ

ינּו. ל ַחּטֹאֵתֽ ר ַעל ּכ ַכּפֵ נּו ל ֲעֵדֽ טֹוב ּבַ

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   501RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   501 26-Jul-18   11:42:12 AM26-Jul-18   11:42:12 AM



 fi אשרי   תקיעת שופר ליום א׳ 

כּון׃ ַהּלֵ ֶנֽיָך י אֹור־ּפָ רּוָעה, יהוה ּב ֵעי ת ֵרי ָהָעם יֹוד ַאׁש
The next three verses are recited responsively, שליח ציבור then קהל:

ָך ָיֽרּומּו׃ ָקת ִצד ל־ַהּיֹום, ּוב ִגילּון ּכ ָך י מ ׁשִ ּב
ֵנֽנּו׃ רּום ַקר ָך ּתָ צֹונ ה, ּוִבר ּתָ ֶרת ֻעָּזֽמֹו ָאֽ ֶאֽ י־ִתפ ּכִ

The שליח ציבור says the first verse of אשרי aloud and all continue:

ָלה׃  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ָך, עֹוד י ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש 
יהוה ֱאלָֹהיו׃ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָֽכה ּלֹו, ַאׁש ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁש 

ָדִוד  ה ל ִהּלָ ּת
עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָכה ׁשִ ַוֲאָבר , ֶלך ֽ ָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ֲארֹוִממ 

עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָלה ׁשִ ַוֲאַהל , ּךָ ֶכֽ ל־יֹום ֲאָבר כ ּב
ֶקר׃  תֹו ֵאין ֵחֽ ֻדּלָ ִלג אֹד, ו ל מ ָֻּה דֹול יהוה ּומ ּגָ

ֽידּו׃  יָך ַיּגִ בּורֶֹתֽ יָך, ּוג ֽ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ׁשַ דֹור י ּדֹור ל

תהלים פט

תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה
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 fi אשרי   תקיעת שופר ליום א׳ 

יָחה׃  ֽ יָך ָאׂשִ אֶֹתֽ ל ֵרי ִנפ ִדב ָך, ו בֹוד הֹוֶדֽ ֲהַדר ּכ
ה׃  ּנָ ֶרֽ ָך ֲאַסּפ ת דּוּלָ רּו, ּוג יָך יֹאֵמֽ אֶֹתֽ ֶוֱעזּוז נֹור

ֽנּו׃  ַרּנֵ ָך י ָקת ִצד יעּו, ו ֽ ָך ַיּבִ ֵזֶֽכר ַרב־טּוב
ֶסד׃  ל־ָחֽ ד ִֽים ּוג ֶרך ַאּפַ ַרחּום יהוה, ֶאֽ ַחּנּון ו

יו׃  ־ַמֲעׂשָ ַרֲחָמיו ַעל־ּכ טֹוב־יהוה ַלּכֹל, ו
ֽכּוָכה׃  ָבר יָך י יָך, ַוֲחִסיֶדֽ ֽ ל־ַמֲעׂשֶ יֹוֽדּוָך יהוה ּכ

רּו׃  ֽ ַדּבֵ ָך י בּוָרת רּו, ּוג ָך יֹאֵמֽ כּות בֹוד ַמל ּכ
כּותֹו׃  בֹוד ֲהַדר ַמל בּורָֹתיו, ּוכ ֵני ָהָאָדם ּג ִלב יע הֹוִדֽ ל

ל־ּדֹור ָודֹר׃  כ ָך ּב ּת ל ׁשַ ל־עָֹלִמים, ּוֶממ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל
פּוִפים׃  ל־ַהּכ כ זֹוֵקף ל ִלים, ו ל־ַהּנֹפ כ יהוה ל סֹוֵמך

ִעּתֹו׃  ָלם ּב כ ה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־א ַאּתָ רּו, ו ֽ ּבֵ ׂשַ יָך י ֵעיֵני־כֹל ֵאֶלֽ
ל־ַחי ָרצֹון׃  כ ל יע ֽ ּבִ ָך, ּוַמׂש ח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ

יו׃  ל־ַמֲעׂשָ כ ָחִסיד ּב ָרָכיו, ו ל־ּד כ יק יהוה ּב ַצּדִ
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 fi הכנסת ספר תורה   שחרית ליום א׳ 

הּו ֶבֱאֶמת׃  ָרֻאֽ ר ִיק כֹל ֲאׁשֶ  ,ָאיו ל־קֹר כ ָקרֹוב יהוה ל
יֵעם׃  יֹוׁשִ ַמע, ו ָעָתם ִיׁש ו ֶאת־ׁשַ ה, ו ֵרָאיו ַיֲעׂשֶ צֹון־י ר

ִמיד׃ ִעים ַיׁש ׁשָ ל־ָהר ֵאת ּכ ־אֲֹהָביו, ו ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת־ּכ
עֹוָלם ָוֶעד׃  ׁשֹו ל ד ם ק ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת יהוה י ִהּלַ ּת

לּוָיּה׃  ַעד־עֹוָלם, ַהל ה ו ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נּו נ ַוֲאַנֽח

 הכ נסת ספר תורה

ַבּדֹו מֹו, ל ב ׁש ּגָ י־ִנׂש ם יהוה, ּכִ לּו ֶאת־ׁשֵ ַהל י
The ארון קודש  is opened. All stand. The שליח ציבור takes one of the ספרי תורה and says:

ִים׃  ָמֽ ׁשָ ֶרץ ו הֹודֹו ַעל־ֶאֽ
The קהל responds:

ַעּמֹו   ֶרן ֶרם ק ַוּי
ל־ֲחִסיָדיו  כ ה ל ִהּלָ ּת

רֹבֹו  ָרֵאל ַעם ק ֵני ִיׂש בִ
לּוָיּה׃ ַהל

י־הּוא  ֵבי ָבּה׃ ּכִ ֽיֹׁש ֵבל ו לֹוָאּה, ּתֵ ֶרץ ּומ מֹור, ַליהוה ָהָאֽ ָדִוד ִמז ל

While the ספרי תורה are being returned to the ארון קודש, 
on a weekday, the following is said. On ָדִוד ,שבת מֹור ל ִמז, on the next page, is said. 

ַהר־יהוה,  ב ִמי־ַיֲעֶה  ֶנָֽה׃  כֹונ י ָהרֹות  ַעל־נ ו ָסָדּה,  י ים  ַעל־ַיּמִ
א  לֹא־ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּוַבר־ֵלָבב,  ִֽים  ַכּפַ ִקי  נ ׁשֹו׃  ד ק קֹום  מ ּבִ ּוִמי־ָיקּום 
ָדָקה  ָרָכה ֵמֵאת יהוה, ּוצ א ב ָ ָמה׃ ִיׂשּ ִמר ע ל ּבַ לֹא ִנׁש י ו ׁשִ א ַנפ ו ָ ַלׁשּ


תהלים קטו

תהלים קמח

תהלים כד
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 fi הכנסת ספר תורה   שחרית ליום א׳ 

אּו  ָלה׃ ׂש י ָפֶנֽיָך, ַיֲעקֹב, ֶסֽ ׁשֵ ַבק ו, מ ׁשָ עֹו׃ ֶזה ּדֹור ּדֹר ֵמֱאלֵֹהי ִיׁש
בֹוד׃  ַהּכָ  ֶלך ֶמֽ ָיבֹוא  ו עֹוָלם,  ֵחי  ת ּפִ אּו  ׂש ִהּנָ ו יֶכם,  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁש
אּו  ָחָמה׃ ׂש ּבֹור ִמל ִגּבֹור, יהוה ּגִ בֹוד, יהוה ִעּזּוז ו ֶלך ַהּכָ ִמי ֶזה ֶמֽ
בֹוד׃ ִמי הּוא  ֶלך ַהּכָ ָיבֹא ֶמֽ ֵחי עֹוָלם, ו ת אּו ּפִ יֶכם, ּוׂש ָעִרים ָראׁשֵ ׁש

ָלה׃ בֹוד, ֶסֽ ֶלך ַהּכָ ָבאֹות הּוא ֶמֽ בֹוד, יהוה צ ֶלך ַהּכָ ֶזה ֶמֽ

בֹוד ָועֹז׃ ָהבּו  ֵני ֵאִלים, ָהבּו ַליהוה ּכָ ָדִוד, ָהבּו ַליהוה ּב מֹור ל ִמז
On שבת the following is said: 

יהוה  קֹול  ַרת־ֽקֶֹדׁש׃  ַהד ּב ַליהוה  ֲחוּו  ּתַ ִהׁש מֹו,  ׁש בֹוד  ּכ ַליהוה 
ים׃ קֹול־יהוה  ִים ַרּבִ ִעים, יהוה ַעל־ַמֽ בֹוד ִהר ִים, ֵאל־ַהּכָ ֽ ַעל־ַהּמָ
ר יהוה ֶאת־ ּבֵ ׁשַ ָהָדר׃ קֹול יהוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים, ַוי , קֹול יהוה ּבֶ ֹח ּכֽ ּבַ

ֵאִמים׃  מֹו ֶבן־ר יֹון ּכ ר ׂשִ ָבנֹון ו ֶגל, ל מֹו־ֵעֽ ִקיֵדם ּכ ָבנֹון׃ ַוַּיר ֵזי ַהּל ַאר
ר, ָיִחיל יהוה  ּבָ ִמד ־יהוה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש׃ קֹול יהוה ָיִחיקֹו
ֵהיָכלֹו,  ָערֹות, ּוב חֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשֹף י ר ָקֵדׁש׃ קֹול יהוה י ּבַ ִמד
עֹוָלם׃  ל  ֶלך ֶמֽ יהוה  ב  ַוֵּיֽׁשֶ ב,  ָיׁשָ ּבּול  ַּמַ יהוה  בֹוד׃  ּכָ אֵֹמר  ּלֹו  ּכֻ

לֹום׃ ָ ָבֵרך ֶאת־ַעּמֹו ַבׁשּ ן, יהוה י ַעּמֹו ִיּתֵ יהוה עֹז ל

יהוה  קּוָמה  ָרֵאל׃  ִיׂש ֵפי  ַאל ִרֲבבֹות  יהוה  ׁשּוָבה  יֹאַמר,  ֻנחֹה  ּוב
As the ספרי תורה are placed into the ארון קודש, all say:

יָך  ַוֲחִסיֶדֽ ׁשּוֶצֶֽדק,  ּב ִיל ּכֲֹהֶנֽיָך  ֻעֶּזָֽך׃  ַוֲארֹון  ה  ַאּתָ ָך,  נּוָחֶתֽ ִלמ
י ֶלַֽקח טֹוב  ָך׃ ּכִ יֶחֽ ׁשִ ֵני מ ב ּפ ׁשֵ ָך ַאל־ּתָ ֽ ּדֶ ִוד ַעב ֲעבּור ּדָ ֽנּו׃ ּבַ ַרּנֵ י
ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ֵעץ־ַחִּיים    ֲעֽזֹבּו׃  ַאל־ּתַ ּתֹוָרִתי  ָלֶכם,  י  ּתִ ָנַתֽ
לֹום׃  יָה ׁשָ ִתיבֶֹתֽ ל־נ כ ֵכי־ֽנַֹעם ו ָרֶכֽיָה ַדר ר׃ ּד ָ ֻאׁשּ ֶכֽיָה מ ֹתמ ּה, ו ּבָ

ֶדם׃ ק ינּו ּכ ׁש ָיֵמֽ ּוָב, ַחּדֵ ָנׁשֽ יָך ו נּו יהוה ֵאֶלֽ יֵבֽ ֲהׁשִ

The ארון קודש is closed.

תהלים כט

תהלים קלב
במדבר י

משלי ד

משלי ג

איכה ה
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 fi רשות לש״ץ   מוסף ליום א׳ 

ָרֵאל,  ִהּלֹות ִיׂש ב ּת ַֽחד יֹוׁשֵ ַחד ִמּפַ ִנפ ַעׁש ו ַעׂש, ִנר ֽ ִני ֶהָעִני ִמּמַ ִהנ  
The שליח ציבור says the following before מוסף:

ַאף  ָלֽחּוִני, ו ר ׁש ָרֵאל ֲאׁשֶ ָך ִיׂש ָפֶנֽיָך ַעל ַעּמ ן ל ַחּנֵ אִתי ַלֲעמֹוד ּול ֽ ּבָ
ָרָהם  ָך ֱאלֵֹהי ַאב ׁש ן ֲאַבּקֶ . ַעל ּכֵ ָכך ָהגּון ל ַדאי ו ֵאיִני כ י ׁשֶ ַעל ּפִ
ַחּנּון, ֱאלִֹהים,  ָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב, יהוה יהוה, ֵאל ַרחּום ו ֱאלֵֹהי ִיצ
ר ָאנִֹכי הֹוֵלך ַלֲעמֹד  י ֲאׁשֶ ּכִ ר יח ּדַ ִלֽ נֹוָרא, ֱהֵיה ָנא ַמצ י ָאיֹום ו ּדַ ׁשַ
ַאל  ַחּטֹאַתי ו יֵעם ּב ׁשִ פ ָנא ַאל ּתַ ַחי. ו ַעל ׁשֹול ׁש ַרֲחִמים ָעַלי ו ַבּקֵ ל
ַאל  ַעי, ו ׁשָ פ מּו ּבִ ל ַאל ִיּכָ ִני, ו ע ָאֽ ֽ י חֹוֵטא ּופֹוׁשֵ ֲעוֹנֹוַתי, ּכִ ֵבם ּבַ ַחּי ּת
ָרִגיל,  ו ָזֵקן  ת  ִפּלַ ת ּכִ ִתי  ִפּלָ ּת ל  ַקּבֵ ו ָבֶהם.  ה  ֵאֽבֹׁשָ ַאל  ו י  ּבִ ֵיֽבֹׁשּו 
ִרּיֹות.  ַעת ִעם ַהּב ַדֽ עָֹרב ּב קֹולֹו ָנִעים, ּומ ל ו ֻגּדָ ָקנֹו מ קֹו ָנֶאה ּוז ּוִפר
ל  כ יָך ַאֲהָבה, ל נּו ָעֶלֽ ֵלֽ ִטיֵנֽנּו, ִויִהי ָנא ִדג ַבל ַיׂש ָטן ל ׂשָ ַער ּב ִתג ו
ל  כ נּו ּול ך ָלֽ ִעּנּוֵיֽינּו ֲהפ ינּו ו ל צֹומֹוֵתֽ כ ַאֲהָבה, ו ה ּב ַכּסֶ ִעים ּת ׁשָ ּפ
לֹום  ָ ַהׁשּ ו ָהֱאֶמת  לֹום,  ׁשָ ּול ַחִּיים  ל ָחה  מ ׂשִ ּול ׂשֹון  ׂשָ ל ָרֵאל  ִיׂש

ִתי. ִפּלָ ת ׁשֹול ּבִ ִהי ׁשּום ִמכ ַאל י בּו, ו ֱאָהֽ
ֵואלֵֹהי  ָחק  ִיצ ֱאלֵֹהי  ָרָהם  ַאב ֱאלֵֹהי  יהוה  ָפֶנֽיָך  ִמּל ָרצֹון  ִויִהי 
ֶיה,  ר ֶאה ֶיה ֲאׁשֶ יֹון ֶאה ַהּנֹוָרא ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ַיֲעקֹב, ָהֵאל ַהּגָ
א  ֵני ִכּסֵ ִתי ִלפ ִפּלָ יאּו ת ִפּלֹות ָיִבֽ ֲעֵלי ת ֵהם ּבַ ָאִכים ׁשֶ ל ל ַהּמַ ּכ ׁשֶ
ַהֲחִסיִדים  יִקים ו ּדִ ל ַהּצַ ֲעבּור ּכ ָפֶנֽיָך, ּבַ יצּו אֹוָתּה ל ָיִפֽ ָך ו בֹוֶדֽ כ
ַהּנֹוָרא.  ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָך ַהּגָ מ בֹוד ׁשִ ִרים, ּוַבֲעבּור ּכ ׁשָ ַהי ִמיִמים ו ַהּת
ה  ַאּתָ  רּוך ּבָ ַרֲחִמים,  ּב ָרֵאל  ִיׂש ָך  ַעּמ ת  ִפּלַ ּת  ע ׁשֹוֵמֽ ה  ַאּתָ י  ּכִ

ה. ִפּלָ ּת ע ׁשֹוֵמֽ
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 fi חצי קדיש   מוסף ליום א׳ 

חצי קדיש

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב

כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו
ָרֵאל  ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב

ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
יָרָתא  ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש ּתֻ
ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָאֵמן)  קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ש״ץ:

קהל
וש"ץ:

ש״ץ:
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 מוסף ליום א׳
  עמידה

The following prayer, until מִֹנּיֹות ַקד  on  page  , is said silently, standing 
with feet together. If there is a מנין, the עמידה is repeated aloud by the שליח ציבור. 

Take three steps forward and at the points indicated by , bend the knees at the first word, 
bow at the second, and stand straight before saying God’s name.

ינּו׃  ָרא, ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ם יהוה ֶאק י ׁשֵ ּכִ
ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

דברים לב

תהלים נא
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קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב
ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז

ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ  ,ֶפר ַהַחִּיים ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו
יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ּגִ
גבורות
ה  ַאּתָ

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים 
ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל זֹוֵכר י
ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ



בארץ ישראל:
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ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

ָלה.  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ינּו ַעל ּכ ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּד ח ן ּפַ ֵכן ּתֵ ּוב
אָת ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכ ָך ַע ֵאיָמת ו

ים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּוָך ּכ ִייָרֽאֽ ו
רּוִאים ל ַהּב ָפֶנֽיָך ּכ ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש ו

ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ר ם ֲאֻגּדָ ֵָּיָעׂשּו ֻכ ו
ָפֶנֽיָך ָטן ל ל  ַהׁשּ ינּו ׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ע ָּיַדֽ מֹו ׁשֶ ּכ

ָך יִמינ בּוָרה ּבִ ָך ּוג ָיד עֹז ּב
אָת. ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ו

ָך ֽ ַעּמֶ בֹוד יהוה ל ן ּכָ ֵכן ּתֵ ּוב
יָך  ה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ּת

יָך ֽ ׁשֶ דֹור ָוה טֹוָבה ל ִתק ו
ַיֲחִלים ָלך ה ַלמ חֹון ּפֶ ּוִפת

ָך ִעיֶרֽ ׂשֹון ל ׂשָ ֶצָֽך, ו ַאר ָחה ל מ ׂשִ
ָך ֽ ּדֶ ָדִוד ַעב ֶרן ל ִמיַחת ק ּוצ

ָך יֶחֽ ׁשִ י מ ֶבן ִיׁשַ ַוֲעִריַכת ֵנר ל
ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ּבִ
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ִרים ַיֲעֽלֹזּו חּו, ִויׁשָ ָמֽ ִיׂש אּו ו יִקים ִיר ֵכן ַצּדִ ּוב
יָה ֽ ץ ּפִ ּפ ק ָתה ּתִ עֹוָלֽ ּו, וי ה ָיִגֽ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּב

ֶלה כ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכ ּלָ ָעה ּכֻ ל ָהִרׁש כ ו
ֶרץ. ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֽ ׁשֶ י ַתֲעִביר ֶממ ּכִ

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכ ֽ ַבּדֶ ה יהוה ל לֹך ַאּתָ ִתמ ו
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ ָך, ּוִבירּוׁשָ בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁש ּב

ָך ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ ּכַ
לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ

יָך ָעֶדֽ ל ֵאין ֱאֽלֹוּה ִמּבַ ָך, ו ֶמֽ נֹוָרא ׁש ה ו ָקדֹוׁש ַאּתָ
ט ּפָ ׁש ּמִ ָבאֹות ּבַ ּה יהוה צ ּבַ תּוב, ַוִּיג ּכָ ּכַ

ָדָקה׃ צ ׁש ּבִ ּדַ דֹוׁש ִנק ָהֵאל ַהּקָ ו
דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ּתָ ַחר ה ב ַאּתָ
קדושת היום ומלכויות

נּו  ֽ יָת ּבָ ָרִצֽ נּו ו ּתָ אֹוָתֽ ב ָאַהֽ
ׁשֹונֹות ל ַהּל נּו ִמּכ ֽ ּתָ רֹוַממ ו

יָך וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ּתָ ׁש ִקּדַ ו
ָך נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֽ ּתָ ֵקַרב ו

אָת. ינּו ָקָרֽ דֹוׁש ָעֵלֽ ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ו

תהלים קמו

ישעיה ה
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ַאֲהָבה  ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
On שבת, add the words in parentheses:

רֹון ַהֶּזה  ֶאת יֹום) ַהִּזּכָ ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ ֶאת יֹום (ַהׁשּ
ַאֲהָבה)  רּוָעה (ּב רֹון) ּת יֹום (ִזכ

ִים. ָרֽ ָרא ֽקֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ ִמק

נּו ָמֵתֽ נּו ֵמַעל ַאד ק ַרַחֽ ִנת ֵצֽנּו, ו ינּו ֵמַאר ִלֽ ינּו ּגָ ֵני ֲחָטֵאֽ ּוִמּפ
ָך ִחיָרֶתֽ ֵבית ּב ינּו ּב כֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתֽ נּו י ֵאין ֲאַנֽח ו

ָך ָעָליו מ ָרא ׁשִ ק ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ דֹול ו ִית ַהּגָ ֽ ּבַ ּבַ
ָך. ֽ ׁשֶ ּדָ ִמק ָחה ּב ּל ּתַ ׁש ּנִ ֵני ַהָּיד ׁשֶ ִמּפ 

ֶלך ַרֲחָמן ינּו, ֶמֽ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
ים יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ָך ּב ׁש ּדָ ַעל ִמק ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ ׁשּוב ּות ּתָ ׁשֶ

בֹודֹו. ל ּכ ַגּדֵ ֵהָרה ּות ֵנֽהּו מ ִתב ו
ֵהָרה ינּו מ ָך ָעֵלֽ כּות בֹוד ַמל ה ּכ ּלֵ נּו, ּגַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ל ָחי ֵעיֵני ּכ ינּו ל א ָעֵלֽ ׂשֵ ִהּנָ הֹוַפע ו ו
ֶרץ. ֵתי ָאֽ ּכ ס ִמַּיר ּנֵ ינּו ּכַ פּוצֹוֵתֽ ין ַהּגֹוִים, ּונ ינּו ִמּבֵ זּוֵרֽ ָקֵרב ּפ ו

ה ִרּנָ ָך ּב ִצּיֹון ִעיר נּו ל ַוֲהִביֵאֽ
ַחת עֹוָלם מ ׂשִ ָך ּב ׁש ּדָ ית ִמק ִים ּבֵ ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
ינּו נֹות חֹובֹוֵתֽ ּב ר ָפֶנֽיָך ֶאת ק ה ל ם ַנֲעׂשֶ ׁשָ ו

ָכָתם ִהל ָרם ּומּוָסִפים ּכ ִסד ִמיִדים ּכ ּת
רֹון ַהֶּזה יֹום) ַהִּזּכָ ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ ֵפי יֹום (ַהׁשּ ֶאת מּוס ו
ָך  צֹונ ַות ר ִמצ ַאֲהָבה ּכ ָפֶנֽיָך ּב ִריב ל ַנק ה ו ַנֲעׂשֶ

ָך  תֹוָרֶתֽ ינּו ּב ּתָ ָעֵלֽ ב ַתֽ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכ
ָאמּור ָך, ּכָ בֹוֶדֽ י כ ָך ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ַעל י
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רִֹנים ֽסֶֹלת  ֵני ֶעׂש ִמיִמם, ּוׁש ָנה ּת ֵני־ׁשָ ים ּב ָבׂשִ ֵני־כ ת, ׁש ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ּוב
ִמיד  ּתֹו, ַעל־עַֹלת ַהּתָ ּבַ ׁשַ ת ּב ּבַ ּכֹו׃ עַֹלת ׁשַ ִנס ֶמן ו ֽ ֶ לּוָלה ַבׁשּ ָחה ּב ִמנ

ּה׃  ּכָ ִנס ו

ל־ ּכ ָלֶכם,  ֶיה  ִיה ָרא־ֽקֶֹדׁש  ִמק ַלֽחֶֹדׁש  ֶאָחד  ּב ִביִעי   ַהׁשּ ּוַבֽחֶֹדׁש 
יֶתם עָֹלה  ֶיה ָלֶכם׃ ַוֲעׂשִ רּוָעה ִיה ֶלֽאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו, יֹום ּת מ
ָנה  ֵני־ׁשָ ים ּב ָבׂשִ ִיל ֶאָחד, ּכ ָקר ֶאָחד, ַאֽ ן־ּבָ ר ּבֶ יח ִניֽחֹח ַליהוה, ּפַ ֵרֽ ל

ִמיִמם׃  ָעה ּת ב ׁשִ

רִֹנים  ֶעׂש ֵני  ּוׁש ר  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂש ה  לֹׁשָ ׁש ר,  ֻדּבָ מ ּכִ יֶהם  ּכֵ ִנס ו ָחָתם  ּוִמנ
ֵני  ּוׁש ר,  ַכּפֵ ל ִעיִרים  ׂש ֵני  ּוׁש ּכֹו,  ִנס ּכ ַיִֽין  ו ֶבׂש,  ֽ ַלּכֶ רֹון  ָ ִעׂשּ ו ִיל,  ָלָאֽ

ָכָתם.  ִהל ִמיִדים ּכ ת

יֶהם  ּכֵ ִנס ָחָתּה, ו ִמיד ּוִמנ עַֹלת ַהּתָ ָחָתּה, ו ַבד עַֹלת ַהֽחֶֹדׁש ּוִמנ ִמּל
ה ַליהוה׃ ֶ , ִאׁשּ ִניֽחֹח יח ֵרֽ ָטם, ל ּפָ ִמׁש ּכ

ִביִעי  ׁש י  ׁשֵ ַקּד מ ַעם  ֽעֶֹנג.  ֵאי  קֹור ו ת  ּבָ ׁשַ ֵרי  ׁשֹומ ָך  כּות ַמל ב חּו  מ ִיׂש 
ת  ּדַ ּתֹו, ֶחמ ׁש ִקּדַ יָת ּבֹו ו ִביִעי ָרִצֽ  ָך, ּוַבׁשּ גּו ִמּטּוֶבֽ ַעּנ ִית עּו ו ּב ם ִיׂש ּלָ ּכֻ

ית. ֵראׁשִ ה ב ַמֲעׂשֵ אָת, ֵזֶֽכר ל ָיִמים אֹותֹו ָקָרֽ

ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל ֵָֽע
חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ

ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ
(. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ  ּפַ ָוִריק ּוִמת ֶב ֶהֽ  ֲחִוים ּתַ ֵהם ִמׁש (ׁשֶ

במדבר כחבשבת:

במדבר כט

שם 

בשבת:
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ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח
רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ

ֶרץ  יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ
ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ּומֹוׁשַ

רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש
ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ

ֶפס זּוָלתֹו נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל
תֹוָרתֹו תּוב ּב ּכָ ּכַ

ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ו
ַחת, ֵאין עֹוד׃ ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעלָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ

ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ינּו, ִלר ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ ַעל ּכֵ
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ֶרץ, ו ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל
ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ ָך ל ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו

ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ
ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ

נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ֹלּו, ו ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל
ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב

עֹוָלם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו
ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ

ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ

ֶנֱאַמר ו
ָרֵאל ִיׂש לֹא־ָרָאה ָעָמל ּב ַיֲעקֹב, ו ֶון ּב יט ָאֽ לֹא־ִהּבִ

ֶלך ּבֹו׃ רּוַעת ֶמֽ יהוה ֱאלָֹהיו ִעּמֹו, ּות

דברים ד

שמות טו

במדבר כג
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ֶנֱאַמר ו
י ָעם  אׁשֵ ף ָרֽ ַאּסֵ ִהת ּב , ֶלך רּון ֶמֽ ִהי ִביׁשֻ ַוי

ָרֵאל׃ ֵטי ִיׂש ב ַיַֽחד ׁשִ

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
ּגֹוִים׃ ל ּבַ לּוָכה ּומֹׁשֵ י ַליהוה ַהּמ ּכִ

ֶנֱאַמר ו
אּות ָלֵבׁש , ּגֵ יהוה ָמָלך

ּמֹוט׃ ל־ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאָּזר, ַאף־ּתִ ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהת
ֶנֱאַמר ו

ֵחי עֹוָלם  ת אּו ּפִ ׂש ִהּנָ יֶכם, ו ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ׂש
בֹוד׃ ֶלך ַהּכָ ָיבֹוא ֶמֽ ו

ִגּבֹור  בֹוד, יהוה ִעּזּוז ו ֶלך ַהּכָ ִמי ֶזה ֶמֽ
ָחָמה׃  ּבֹור ִמל יהוה ּגִ

ֵחי עֹוָלם  ת אּו ּפִ יֶכם, ּוׂש ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ׂש
בֹוד׃  ֶלך ַהּכָ ָיבֹא ֶמֽ ו

בֹוד  ֶלך ַהּכָ ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ
ָלה׃ בֹוד ֶסֽ ֶלך ַהּכָ ָבאֹות הּוא ֶמֽ יהוה צ

תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ָבאֹות ֹגֲאלֹו, יהוה צ ָרֵאל ו ־ִיׂש ֶלך ּכֹה־ָאַמר יהוה ֶמֽ

ָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים׃  ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ּוִמּבַ
ֶנֱאַמר ו

ו ּפֹט ֶאת־ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁש ִעים ּב ָעלּו מֹוׁשִ ו
לּוָכה׃ ָתה ַליהוה ַהּמ ָהי ו

דברים לג

תהלים כב

תהלים צג

תהלים כד

ישעיה מד

עובדיה א
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ֶנֱאַמר ו
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה  ּבַ
תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ תֹוָרת ּוב

ינּו יהוה ֶאָחד׃ ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע ִיׂש ׁש 

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
On שבת, add the words in parentheses:

ָך בֹוֶדֽ כ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַעל ּכ לֹך מ
ָך יָקֶרֽ ֶרץ ּבִ ל ָהָאֽ א ַעל ּכ ׂשֵ ִהּנָ ו

ֶצָֽך. ֵבי ֵתֵבל ַאר ל יֹוׁש ָך ַעל ּכ אֹון ֻעּז ֲהַדר ּג הֹוַפע ּבַ ו
ּתֹו  ַע ה פ י ַאּתָ עּו ּכִ ל ּפָ ֵיַדע ּכ ו

ּתֹו ַצר ה י י ַאּתָ ל ָיצּור ּכִ ָיִבין ּכ ו
ַאּפֹו ָמה ּב ׁשָ ר נ יֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ו

ָלה. ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ ּוַמל ֶלך ָרֵאל ֶמֽ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש
נּו) נּוָחֵתֽ ֵצה ִבמ ינּו, ר ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ (ֱאלֵֹהֽ
ָך תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ׁשֵ ַקּד

ָך יׁשּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֵחֽ ּמ ׂשַ ָך ו נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּב ׂשַ
ָך ֽ ׁשֶ ד ת ק ּבַ ָרצֹון ׁשַ ַאֲהָבה ּוב ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ִחיֵלֽ ַהנ ו)

ָך) ֶמֽ י ׁש ׁשֵ ַקּד ָרֵאל מ ָיֽנּוחּו בֹו ִיׂש ו
ֱאֶמת ָך ּבֶ ּד ב ע נּו ל ֽ ַטֵהר ִלּבֵ ו

ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ִֹהים ֱאֶמת, ּודה ֱא י ַאּתָ ּכִ
ֶרץ  ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ִיׂש ( ת ו ּבָ ַ ׁש (ַהׁשּ ַקּדֵ מ

In some congregations, the שופר is sounded here (except on שבת) 
followed by ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם. See page   .

זכריה יד

דברים ו
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ֶדם צּוֵרי ק ל י ה עֹוָלם, ּופֹוֵקד ּכ ה זֹוֵכר ַמֲעׂשֵ ַאּתָ
זכרונו  ת

ית ֵראׁשִ ּב ּמִ רֹות ׁשֶ ּתָ ֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנס ל ּתַ לּו ּכ ָפֶנֽיָך ִנג ל
ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ר ִמּנֶ ּתָ ֵאין ִנס ָך, ו בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ ָחה ִלפ כ י ֵאין ׁשִ ּכִ

. ּךָ ֽ ַחד ִמּמֶ צּור לֹא ִנכ ל ַהּי ַגם ּכ ָעל, ו פ ל ַהּמִ ה זֹוֵכר ֶאת ּכ ַאּתָ
ינּו ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל ָיֽדּוע לּוי ו ַהּכֹל ּגָ

ל ַהּדֹורֹות יט ַעד סֹוף ּכ צֹוֶפה ּוַמּבִ
ּוח ָוָנֶֽפׁש ל ֽרֽ ֵקד ּכ ִהּפָ רֹון ל י ָתִביא חֹק ִזּכָ ּכִ

ִלית. כ ֵאין ּתַ ִרּיֹות ל ים, ַוֲהמֹון ּב ים ַרּבִ ִהָּזֵכר ַמֲעׂשִ ל
יָת. ֽ ּלִ ָפִנים אֹוָתּה ּגִ ּוִמּל , ּתָ ע זֹאת הֹוָדֽ ית ּכָ ֵמֵראׁשִ

יֹום ִראׁשֹון רֹון ל יָך, ִזּכָ ֽ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ֶזה ַהּיֹום ּת
ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ

ִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר ַעל ַהּמ ו
לֹום ָ ֵאיזֹו ַלׁשּ ֶרב, ו ֵאיזֹו ַלֶחֽ
ַֹבע ֵאיזֹו ַלּשֽׂ ֵאיזֹו ָלָרָעב, ו

ֶות. ֽ ַלּמָ ַחִּיים ו יָרם ל ּכִ ַהז דּו, ל ק ִרּיֹות ּבֹו ִיּפָ ּוב
ַהּיֹום ַהֶּזה ַקד ּכ ִמי לֹא ִנפ

א ָפֶנֽיָך ּבָ צּור ל ל ַהּי י ֵזֶֽכר ּכ ּכִ
ֲעֵדי ָגֶֽבר תֹו, ַוֲעִלילֹות ִמצ ֻקּדָ ה ִאיׁש ּופ ַמֲעׂשֵ

ֵלי ִאיׁש. ֵרי ַמַעל ִיצ ּבּולֹוָתיו, ו ַתח בֹות ָאָדם ו ׁש ַמח

תהלים פא
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ך ץ ּבָ ַאּמֶ ּוֶבן ָאָדם ִית , ּךָ ֶחֽ ּכָ ּלֹא ִיׁש ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ַאׁש
לּו  ֽ ׁשֵ עֹוָלם לֹא ִיּכָ יָך ל ֽ ׁשֶ י דֹור ּכִ

. ך ל ַהחֹוִסים ּבָ מּו ָלֶנַֽצח ּכ ל לֹא ִיּכָ ו
ם. ה ֻכּלָ ה דֹוֵרׁש ַמֲעׂשֵ ַאּתָ א, ו ָפֶנֽיָך ּבָ ים ל ֲעׂשִ ל ַהּמַ י ֵזֶֽכר ּכ ּכִ

ַרֲחִמים ׁשּוָעה ו ַבר י ד הּו ּבִ ֵדֽ ק פ , ַוּתִ ּתָ ר ַאֲהָבה ָזַכֽ ּב ַגם ֶאת ֽנֹח ו
ֵליֶהם ַמַעל ֵני ֽרֹע ר ִמּפ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכ ׁשַ ּבּול ל ֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהּמַ ּבַ

ינּו ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ א ל רֹונֹו ּבָ ן ִזכ ַעל ּכֵ
חֹול ַהָּים. ֶצֱאָצָאיו ּכ ֵבל, ו רֹות ּתֵ ַעפ עֹו ּכ ּבֹות ַזר ַהר ל

ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
 ּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת־ֽנֹח ַוִּיז

ָבה ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל־ַהּב ֶאת־ּכ ל־ַהַחָּיה ו ֵאת ּכ ו
ִים׃ ֽ ֹּכּו ַהּמָ ֶרץ, ַוָּיׁשֽ ּוח ַעל־ָהָאֽ ַוַּיֲעֵבר ֱאלִֹהים ֽרֽ

ֶנֱאַמר ו
ַמע ֱאלִֹהים ֶאת־ַנֲאָקָתם ַוִּיׁש

ִריתֹו  ּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת־ּב ַוִּיז
ֶאת־ַיֲעקֹב׃ ָחק ו ָרָהם ֶאת־ִיצ ֶאת־ַאב

ֶנֱאַמר ו
ִריִתי ַיֲעקֹוב  י ֶאת־ּב ּתִ ָזַכר ו

ּכֹר ָרָהם ֶאז ִריִתי ַאב ַאף ֶאת־ּב ָחק, ו ִריִתי ִיצ ַאף ֶאת־ּב ו
ּכֹר׃ ֶרץ ֶאז ָהָאֽ ו

בראשית ח

שמות ב

ויקרא כו
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תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
ַרחּום יהוה׃ אֹוָתיו, ַחּנּון ו ל ִנפ ה ל ֵזֶֽכר ָעׂשָ

ֶנֱאַמר ו
ִריתֹו׃ עֹוָלם ּב ּכֹר ל ֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיז ֶטֽ

ֶנֱאַמר ו
רֹב ֲחָסָדו׃ ֵחם ּכ ִריתֹו, ַוִּיּנָ ּכֹר ָלֶהם ּב ַוִּיז

תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ִם ֵלאמֹר ַלֽ רּוׁשָ ֵני י ז א אָת ב ָקָרֽ ו ָהלֹך

ּכֹה ָאַמר יהוה 
ִיך לּולָֹתֽ ַאֲהַבת ּכ , ִיך עּוַרֽ ֶסד נ י ָלך ֶחֽ ּתִ ר ָזַכֽ
רּוָעה׃ ֶרץ לֹא ז ֶאֽ ר, ּב ּבָ ד ּמִ ך ַאֲחַרי ּבַ ּתֵ ֶלכ

ֶנֱאַמר ו
ִיך עּוָרֽ יֵמי נ ִריִתי אֹוָתך ּבִ י ֲאִני ֶאת־ּב ּתִ ָזַכר ו

ִרית עֹוָלם׃ ּב ַוֲהִקימֹוִתי ָלך

ֶנֱאַמר ו
ֲעׁשּוִעים ִים, ִאם ֶיֶֽלד ׁשַ ַרֽ יר ִלי ֶאפ ֲהֵבן ַיּקִ

ּנּו עֹוד ֶרֽ ּכ ִרי ּבֹו, ָזכֹר ֶאז י ַדּב י־ִמּדֵ ּכִ
ֻאם־יהוה׃ ּנּו נ ן ָהמּו ֵמַעי לֹו, ַרֵחם ֲאַרֲחֶמֽ ַעל־ּכֵ

ָפֶנֽיָך רֹון טֹוב ל ִזכ נּו ּב ֵרֽ כ ינּו, ז ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ֶדם ֵמי ק ֵמי ׁש  ַרֲחִמים ִמׁשּ ׁשּוָעה ו ת י ֻקּדַ פ נּו ּבִ ֵדֽ ק ּופ

ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ר ָלֽ כ ּוז
בּוָעה  ֶאת ַהׁשּ ֶסד ו ֶאת ַהֶחֽ ִרית ו ֶאת ַהּב

ַהר ַהּמֹוִרָּיה ינּו ּב ָרָהם ָאִבֽ ַאב ּתָ ל ע ֽ ּבַ ר ִנׁש ֲאׁשֶ

תהלים קיא

שם

תהלים קו

ירמיה ב

יחזקאל טז

ירמיה לא
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ָפֶנֽיָך ֲעֵקָדה  ֵתָרֶאה ל ו
ח ֽ ּבֵ ז י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ָחק ּב ינּו ֶאת ִיצ ָרָהם ָאִבֽ ָעַקד ַאב ׁשֶ

ֵלם. ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ָכַבׁש ַרֲחָמיו, ַלֲעׂשֹות ר ו
ינּו ָך ֵמָעֵלֽ ַעס יָך ֶאת ּכַ ׁשּו ַרֲחֶמֽ ּב ן ִיכ ּכֵ

ָך  ָך ֵמַעּמ דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפ ָך ַהּגָ טּוב ּוב
ָך. ֲחָלֶתֽ ָך ּוִמּנַ צ ָך ּוֵמַאר ּוֵמִעיר

ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ֽ ּתָ ַטח ִהב ָבר ׁשֶ ינּו ֶאת ַהּדָ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַקֶּים ָלֽ ו
ָך  בֹוֶדֽ י כ ָך, ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ַעל י

ָאמּור ּכָ
ִרית ִראׁשִֹנים י ָלֶהם ּב ּתִ ָזַכר ו

ֵעיֵני ַהּגֹוִים  ִים ל ַרֽ ֶרץ ִמצ ר הֹוֵצֽאִתי־אָֹתם ֵמֶאֽ ֲאׁשֶ
יֹות ָלֶהם ֵלאלִֹהים, ֲאִני יהוה׃ ִלה

ה הּוא ֵמעֹוָלם חֹות ַאּתָ ּכָ ׁש ל ַהּנִ י זֹוֵכר ּכ ּכִ
ָך בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ ָחה ִלפ כ ֵאין ׁשִ ו

ּכֹר. ז ַרֲחִמים ּתִ עֹו ַהּיֹום ּב ַזר ָחק ל ַוֲעֵקַדת ִיצ
ִרית. ה יהוה, זֹוֵכר ַהּב רּוך ַאּתָ ּבָ

In some congregations, the שופר is sounded here (except on שבת) 
followed by ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם. See page   .

ם ר ִעּמָ ַדּבֵ ָך ל ׁש ד ָך ַעל ַעם ק בֹוֶדֽ ֲעַנן ּכ יָת ּבַ ֵלֽ ה ִנג ַאּתָ
שופרות

י ֽטַֹהר. ִפּלֵ ַער יָת ֲעֵליֶהם ּב ֵלֽ ִנג ָך, ו ם קֹוֶלֽ ּתָ ַמע ִים ִהׁש ַמֽ ָ ִמן ַהׁשּ
ּךָ ֽ דּו ִמּמֶ ית ָחר ֵראׁשִ ִרּיֹות ּב ֶנֽיָך, ּוב ּלֹו ָחל ִמּפָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ם ּכ ּגַ

וֹת ָך ּתֹוָרה ּוִמצ ַעּמ ד ל ַלּמֵ נּו ַעל ַהר ִסיַני, ל ֽ ּכֵ ָך ַמל לֹות ִהּגָ ּב
ֲהבֹות ֵאׁש. ָך ִמּלַ ׁש ד רֹות ק ִדּב ָך, ו ִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלֽ ׁש ַוּתַ

. ּתָ קֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפֽע יָת, ּוב ֵלֽ ָרִקים ֲעֵליֶהם ִנג קֹולֹות ּוב ּב

ויקרא כו
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ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
ֶֹקר יֹת ַהּבֽ ה י ּבִ ִליׁשִ  ִהי ַבּיֹום ַהׁשּ ַוי

ֵבד ַעל־ָהָהר ָעָנן ּכָ ָרִקים ו ִהי קֹלֹת ּוב ַוי
ֲחֶנה׃ ּמַ ר ּבַ ל־ָהָעם ֲאׁשֶ אֹד, ַוֶּיֱחַרד ּכ קֹל ׁשָֹפר ָחָזק מ ו

ֶנֱאַמר ו
אֹד ָחֵזק מ ו ָֹפר הֹוֵלך ַויִהי קֹול ַהׁשּ

קֹול׃ ָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּֽנּו ב ר, ו ַדּבֵ ה י מֹׁשֶ
ֶנֱאַמר ו

יִדם  ּפִ ֶאת־ַהּלַ ל־ָהָעם רִֹאים ֶאת־ַהּקֹולֹת ו כ ו
ן ֶאת־ָהָהר ָעׁשֵ ָֹפר, ו ֵאת קֹול ַהׁשּ ו
דּו ֵמָרחֹק׃ א ָהָעם ַוָּיֻנֽעּו, ַוַּיַעמ ַוַּיר

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
קֹול ׁשֹוָפר׃ רּוָעה, יהוה ּב ת ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ

ֶנֱאַמר ו
ֶלך יהוה׃ ֵני ַהּמֶ יעּו ִלפ קֹול ׁשֹוָפר, ָהִרֽ רֹות ו ֲחצֹצ ּבַ

ֶנֱאַמר ו
ֽנּו׃ יֹום ַחּגֵ ֶֽסה ל ּכֶ עּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ּבַ ק ּתִ

ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ
ֶנֱאַמר ו

יע ֻעּזֹו׃  ִקֽ ר ֽלּוהּו ּבִ ַהל ׁשֹו  ד ק לּו־ֵאל ּב לּוָיּה, ַהל ַהל 
לֹו׃  ד רֹב ּגֻ ֽלּוהּו ּכ ַהל בּורָֹתיו  ֽלּוהּו ִבג ַהל

ִכּנֹור׃  ו ֵנֶֽב ֽלּוהּו ּב ַהל ַקע ׁשֹוָפר  ֵתֽ ֽלּוהּו ּב ַהל
ֻעָגב׃  ים ו ִמּנִ ֽלּוהּו ּב ַהל ֹתף ּוָמחֹול  ֽלּוהּו ּב ַהל

רּוָעה׃  י תֵ צ ִצל ֽלּוהּו ּב ַהל ַמע  ֽ ֵלי־ׁשָ צ ִצל ֽלּוהּו ב ַהל
ל ָיּה ַהּלֵ ָמה ּת ׁשָ ַהּנ ֹּכ

ּוָיּה׃  ַהל

שמות יט

שם

שמות כ

תהלים מז

תהלים צח

תהלים פא

תהלים קנ
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תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ֶרץ ֵני ָאֽ ֹכ ׁשֽ ֵבי ֵתֵבל ו ל־יֹׁש ּכ

עּו׃ ָמֽ ׁש ֽקֹע ׁשֹוָפר ּתִ ִכת אּו, ו ר ׂשֹא־ֵנס ָהִרים ּתִ נ ּכִ
ֶנֱאַמר ו

דֹול ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ָהָיה ּבַ ו
ִים ָרֽ ֶרץ ִמצ ֶאֽ ִחים ּב ּדָ ַהּנִ ּור, ו ֶרץ ַאׁשּ ֶאֽ ִדים ּב אּו ָהאֹב ּוָבֽ

ִם׃ ָלֽ ירּוׁשָ ֶֹדׁש ּבִ ַהר ַהּקֽ ֲחוּו ַליהוה ּב ּתַ ִהׁש ו
ֶנֱאַמר ו

ָרק ִחּצֹו ָיָצא ַכּבָ ַויהוה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה, ו
יָמן׃ ַסֲערֹות ּתֵ ּב ָהַלך ָקע, ו ֹוָפר ִית ׁשּ ַואדָֹני ֱיהִֹוה ּבַ

ָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם׃  יהוה צ
ָך. לֹוֶמֽ ׁש ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂש ֵגן ַעל ַעּמ ן ּתָ ּכֵ   

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ינּו ֻלּיֹוֵתֽ ץ ּגָ ַקּבֵ א ֵנס ל ׂשָ נּו, ו ֵחרּוֵתֽ דֹול ל ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּת

ֶרץ. ֵתי ָאֽ ּכ ס ִמַּיר ּנֵ ינּו ּכַ פּוצֹוֵתֽ ין ַהּגֹוִים, ּונ ינּו ִמּבֵ זּוֵרֽ ָקֵרב ּפ ו
ה  ִרּנָ ָך ּב ִצּיֹון ִעיר נּו ל ַוֲהִביֵאֽ

ַחת עֹוָלם מ ׂשִ ָך ּב ׁש ּדָ ית ִמק ִים ּבֵ ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
ינּו  נֹות חֹובֹוֵתֽ ּב ר ָפֶנֽיָך ֶאת ק ה ל ם ַנֲעׂשֶ ׁשָ ו

ָך בֹוֶדֽ י כ ָך, ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ָך ַעל י תֹוָרֶתֽ ינּו ּב ה ָעֵלֽ ֻצּוֶ מ ּכִ
ָאמּור ּכָ

ֶכם ׁשֵ ד י ח ָראׁשֵ מֹוֲעֵדיֶכם ּוב ֶכם ּוב ַחת מ יֹום ׂשִ ּוב
ֵמיֶכם ל ֵחי ׁשַ ַעל ִזב רֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ו ֲחצֹצ ם ּבַ ּתֶ ַקע ּות
ֵני ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶכם׃ רֹון ִלפ ִזּכָ ָהיּו ָלֶכם ל ו
. ך ֵאין ּדֹוֶמה ּלָ רּוָעה, ו קֹול ׁשֹוָפר ּוַמֲאִזין ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ ּכִ

ַרֲחִמים. ָרֵאל ּב רּוַעת ַעּמֹו ִיׂש קֹול ּת ע ה יהוה, ׁשֹוֵמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
In some congregations, the שופר is sounded here (except on שבת) 

followed by ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם. See page   .

ישעיה יח

ישעיה כז

זכריה ט

במדבר י
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ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו  

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
Bow at the first five words.

הודאה

עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
דֹור ָודֹור.   ה הּוא נּו, ַאּתָ ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש

ָך ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ ּ נֹוֶדה
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ָך, ו ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ

נּו  ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו ל ֵעת, ֶעֽ כ ּב יָך ׁשֶ טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו

יָך  י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו

. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו
ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ ו
ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ
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ָרָכה  לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ ׂשִ
שלום

ַרֲחִמים  ֶסד ו ֵחן ָוֶחֽ
ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ּכ ַע ינּו ו ָעֵלֽ

ֶנֽיָך  ּפָ אֹור  ּב ֶאָחד  ּכ נּו  ֽ ּלָ ּכֻ ינּו  ָאִבֽ נּו  ֵכֽ ר ּבָ
ינּו  נּו, יהוה ֱאֵֹהֽ ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ

ֶסד  ַאֲהַבת ֶחֽ ּתֹוַרת ַחִּיים ו
לֹום.  ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ
ָרֵאל  ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך.  ֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב
ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ַעּמ  כ נּו ו ָפֶנֽיָך, ֲאַנֽח  ֵתב ִנּכָ ִנָּזֵכר ו
לֹום.* ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּו 

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ַהמ

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
*In  חוץ לארץ, many end the blessing:

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
Some say the following verse (see  law  ):

תהלים יט
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ֱאלַֹהי
ָמה ר ִמר ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂש צֹר ל נ

ֶיה. ה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ׁשִ ַנפ י ִתּדֹם, ו ׁשִ ַלי ַנפ ַקל ִלמ ו
י. ׁשִ ּדֹף ַנפ ר יָך ּתִ וֶֹתֽ ִמצ ָך, ּוב תֹוָרֶתֽ י ּב ַתח ִלּבִ ּפ

ִבים ָעַי ָרָעה ל ַהחֹוׁש כ ו
ם. ּתָ ב ֵקל ַמֲחׁשַ ַקל ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ו מ

ָך  ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ  ה ֲעׂשֵ  
ָך ִמינ ַען י ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך  ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  
ָך. ַען ּתֹוָרֶתֽ ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך ַוֲעֵנִֽני׃ ִמינ יָעה י ֽ יָך, הֹוׁשִ ִדיֶדֽ צּון י ַען ֵיָחל ַמֽ ל
גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

רֹוָמיו  מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ
Bow, take three steps back, then bow, first left, then right, then center, while saying:

רּו ָאֵמן. ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל ינּו, ו ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ׁש ּבִ ּדָ ק ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִּיּבָ ׁשֶ
מִֹנּיֹות.  ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ם ַנֲעב ׁשָ ו

מִֹנּיֹות׃ ִנים     ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ִם ּכִ ָלֽ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת י יהוה ִמנַ ָבה  ָער ו

ברכות יז.

תהלים ס

תהלים יט

מלאכי ג
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ח זרת הש״ץ למוסף ליום הראשון

ינּו׃  ָרא, ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ם יהוה ֶאק י ׁשֵ ּכִ

The ארון קודש is opened.
The שליח ציבור takes three steps forward and at the points indicated by , bends the knees 

at the first word, bows at the second, and stands straight before saying God’s name. 

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב

בֹוִנים ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּונ

Before the cycle (קרובה) of piyutim for מוסף, the שליח ציבור says only 
the standard opening “...בֹוִנים ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּונ” as a רשות (see  page  ), 

as he has already said a רשות before the silent עמידה ( page  ). 

ִביִנים ַעת מ ֽ ֶֽמד ּדַ ּוִמּלֶ
ַתֲחנּוִנים ה ּוב ִפּלָ ת י ּבִ ָחה ּפִ ּת ֶאפ

ָלִכים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים. ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ ן ּפ ַחּנֵ ַחּלֹות ּול ל
The ארון קודש is closed.

דברים לב

תהלים נא
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ל יֹום  ה כ חֹן ַמֲעׂשֵ ֶפט ַהּיֹום / ּב ֽ ׁשֶ ד ֵמָאז ל ֻאּפַ

Most of the piyutim for מוסף ליום א׳ were composed by Rabbi Elazar HaKalir. As in 
the קרובה for שחרית, the first three piyutim are structured in alphabetic acrostic – 
the מגן in a simple acrostic, the מחיה in a reverse acrostic (תשר״ק), and the משלש 

in a complex תב״ש. On שבת, since the שופר is not blown, references to its blowing are edited – 
the word ָכם ׁש מ ּב is changed to ָרם כ ז ּב, and ַנֲעָלה ׁשֹוָפר becomes רֹון ׁשֹוָפר ַנֲעָלה ִזכ.  

יֹום. ִפד ס ל ַפּלֵ יָנם ּבֹו ל ֵני ָאיֹם / ּדִ קּוִמים ּפ ת י יׁשַ ּגִ
לֹא ָנָצר ה חֹק ו ֻצּוָ ָהִראׁשֹון ָאָדם ּבֹו נֹוָצר / ו

ָצר. ַלּדֹורֹות ֻמנ ט ו ּפָ ׁש ר / ֲחָקקֹו ַלּמִ ּצָ ִחיב ּבַ ִהר ֶזה ֵמִליץ ּכ
דּו בֹו ֵמרֹאׁש צּוִרים צּוִרים / ֻיּל ָבעֹות ו ִטיַעת חֹוֵצב ּג

ד ּבֹו ֶצֶֽדק ַלֲעצּוִרים. ַלּמֵ ִרים / ל ה ַהּיֹוצ ָטִעים ֵהּמָ ֵבי נ יֹוׁש ּכ
ּתֹוִנים ַתח יֹוִנים ו נֹוֵסס ֶעל ִהת ם ֵאיָתִנים / ֵנס ל ׁשֵ מֹו ּב ֻיָחס ׁש מ

ִנים. ּבֹון נֹות ֶחׁש ָפֶנֽיָך ו ִרים ל ים / עֹוב ַתּנִ ים מ ִחים ּוַמֲעׂשִ ּתָ ָפִרים ִנפ ס
יָך ֶבט ָעֶדֽ ֽ ֵ ׁשּ ַהֲעִביר ּבַ יָך / צֹאן ל ִתּקּון מֹוֲעֶדֽ ִקיד הּוַכן ל ּפָ

כֹר  יָך / ַרחּום ז ָרם) ַהּיֹום, ֵעֶדֽ כ ז ּב On שבת substitute ָכם ( ׁש מ ֶרן ּב ק
יָך. בּוַעת ֲעָבֶדֽ ׁש  

ִחּנּון ם ּב ָך ּבָ ַפּתֹות י ל ּדַ ֲחנּון / ׁשַ רֹון) ׁשֹוָפר ִעם ּתַ ִזכ בשבת: ַנֲעָלה (
ִגּנּון. ִני ּב גֹונ ֲחֵזק ָמֵגן ל נּון / ּתַ ָ ַרק ַהׁשּ ָדן ּב יב ַלּנ ׁשִ ּתָ



All
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ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז
The שליח ציבור continues:

ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ ֶפר ַהַחִּיים, ל ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו
יע ּוָמֵגן. ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ּגִ
גבורות
ה  ַאּתָ

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ



בארץ ישראל:
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ֶבת ֽ ַמֲחׁשֶ ָעלּו ּב עֹון ּומּוָסר ּכ ֶבת / ׁש ֽ ֵכס ׁשֶ ָמכֹון, ל ֶפן ּב ֽ ּתֵ

The מחיה. The theme of the קרובה for מוסף is judgment. 
Once again, on שבת the words קֹול ׁשֹוָפר are changed to רֹון ׁשֹוָפר ִזכ. 

All:

ֶבת /  ֽ ֶ ָך ַקׁשּ נ ז ִהי ָנא א ָרם, ּת
ֶבת. ֽ עֹות ִמּנֹוׁשָ רֹון ׁשֹוָפר) ׁש ִזכ On שבת substitute קֹול ׁשֹוָפר (  

ִים לֹא ָתקּום ַלֲאַבּדֹון ֲעַמֽ ָצַרת ֽאֶֹמר לֹא ָידֹון / ּפַ
ָך, ָאדֹון. ָך ּוַבֲאִמּת ּד ַחס ּב מֹך ָעה ִנּדֹון / ס ּבָ ַאר ר ּב עֹוָלם ֲאׁשֶ

ַלֲחִמים ֶבן ֶנֶֽגף ִמת ָחִמים / מּול ֶאֽ ִנל ָרב ו יֹום ק נֹוָעִדים ּב
ל ַרֲחִמים. ׁשֶ ָהִמיר ּב א ִדין ל ּסֵ רֹוִמים / ּכִ ֵעה ִמּמ רּוָעָתם ׁש ִלּבּוב ּת

ָפט ָ ִהׁשּ נּו ִמּל ֻחּנ ָלָאיו ּבֹו י ט / ט ּפָ ֵעֶֽקד ִנׁש ר ּב ָיִחיד ֲאׁשֶ
ט. ּפָ ה ִמׁש כֹור לֹא ַיֲעׂשֶ ט / ז ּפָ ׁש ָך ֱאלֵֹהי ַהּמִ יָלה ּל ָחִלֽ

ִרית ּב ט ּבַ ֵאל ַהּבֵ ִרית / ָהֵאל ּכָ רּו ב ָאָדם ָעב ִאם ּכ ו
ִרית. ּלּוׁש ּב רֹון ׁשִ ִזכ ה ּב ּלֵ ִרית / ּגַ ֵרי ַהּב ה ִדב ּלֶ רֹות ֵאֽ ּב ּדִ

ָנה יע ׁשָ ִרֽ כ ָרַעת ֶצֶֽדק ּתַ ַהכ ָנה / ּב ָ רֹאׁש ַהׁשּ ּב ָרך ַבּק עֹוָלם ּב
ֵלי  ַטל ַהֲחיֹות ּב חּוָנה / ֲאטּוִמים ל ׁשּוָמה ִאם ׁש לּוָלה ּג ֲאסּוָמה ט
ָנה. ׁשֵ  

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים 
The שליח ציבור continues:

ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל זֹוֵכר י
ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ


All
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ֽנּוָך ַקד ר ּפ ּצַ ֲאַות ֵלב ּבַ יֽנּוָך / ּתַ יָך ִקּוִ ֶטֽ ּפָ ַאף ֽאַֹרח ִמׁש

The משלש. The first group of each קרובה often carries an additional theme 
that recurs in the penultimate stanza of the מגן and the מחיה, and in the last 

line of the משלש. Here the second, complementing theme is memory – 
we ask God to remember the merits of our fathers, as He sits in judgment.

All:

ֽנּוָך. ע ּמַ ֶרם ׁשִ רּוָעה ֶטֽ ֽנּוָך / ׁשֹוַפר ּת מ מֹול ִקּדַ ֵרי ֵלָבב ֵמֶאת ּבָ
ית ָהׁשִ ׁשּוָבה ל ָך ּת ָבר ית / רֹאׁש ּד ֵראׁשִ ּתָ ִמיִציַרת ּב ק ֵזָרה ַחֽ ּג

ית. ט ׁשֹוָבִבים ֵמֲחִריׁשִ ַמּלֵ ָמה ל ית / ָקד ַרך ֵמֵראׁשִ ע ֶרם ה ין ֶטֽ ּדִ
יֶהם ּבֵ ַעף ִקר יט ַסר ֵביֶהם / צֹוֶפה ּוַמּבִ ֵני ִלב ַהּיֹוֵצר ַיַֽחד ׁש

רֹוֵביֶהם. קֹד ָלֽמֹו ק פ קֹד ּתִ ַמֲחבֹוֵאיֶהם / ּפָ ָאה ּב ֶון ִנר ִאם ָאֽ ו
ֶבל ֽ ׁש ֵמִעּנּוי ּכֶ ּפַ ח ה ֶבד ּכ ֶבל / ֶעֽ ֽ ֶכם ִמּסֵ ֽ ֵזֶֽכר ֲהָסַרת ׁשֶ

ֶבל. ַחֵּיי ֶהֽ ֵנם ל חֹונ יחֹו י ֶבל / ׂשִ ֶתֽ עּו ּב ּת ע ֲחִניָטיו ִאם ּת
ֵקץ ִחים ֶלֱאסֹף ּבֹו ּב ִקיַמת ֵקץ / ִנּדָ ִמיַנת ֵלב ּונ ט

ֵקץ. ץ ל יָמה ּוִמּקֵ ָהֵקץ / ִמָּיִמים ָיִמֽ ים ל יֹום מּוָכן ִעּתִ
קֹוב ַהב ִלר ַהב ַלֲהטֹו ל סּוִחים ּב ּפֹות ֽחֶֹדׁש ִלּקֹוב / ּכ ַהק ֶֽסא ל ּכֶ

ַיֲעקֹב. ָחק ּול ִיצ ָרָהם ל ַאב ִהָּזֵכר ל ב ֶהָעקֹב / ל ׁשֹול ִמּלֵ ָהִסיר ִמכ ל 
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לּוָיּה׃  דֹר ָודֹר, ַהל  ִצּיֹון ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ
The קהל says the next two verses aloud, then the שליח ציבור:

ָרֵאל׃ ֵאל ָנא. ִהּלֹות ִיׂש ב ּת ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ַאּתָ ו

ין ה ֽעֶֹמק ַהּדִ ַמּצֶ ָך ִדין / ִאם ּת ּכ ר ע ֵאל ֱאמּוָנה, ּב
The שליח ציבור, then the קהל:

ין / ָקדֹוׁש. ּדִ ָפֶנֽיָך ּבַ ק ל ּדַ ִמי ִיצ

ַעס ָיִסיר ֲחרֹון ַאף ָוַכֽ ַמֲענֹו ַיַֽעׂש / ו ִאם לֹא ל
The שליח ציבור, then the קהל:

ַעׂש / ָקדֹוׁש. צֹא ַמֽ ִלמ ר ו ַבּקֵ ֵאין ל

Some congregations say the piyut, ֶפץ ל ֵחֽ יֵרי ּכ .  on  page ,ֽאֶֹמץ ַאּדִ

The ארון קודש is opened. The full version of this piyut is on  page  .

ֶלך רּון ֶמֽ ִהי ִביׁשֻ ֵכן, ַוי ּוב  
יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ

רֹום / ֽאֶֹמץ ָידֹו ָתרֹם ּמָ יר ּבַ רֹום / ַאּדִ ּמָ ר ּבַ ֵאל ּדָ
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ים ָהִקים / ּגֹוֵזר ּוֵמִקים / ּגֹוֶלה ֲעֻמּקִ ּבֹור ל ּגִ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ

ָעָקה ֲאִזין צ ָדָקה / ַהּמַ ָדָקה / ַהּלֹוֵבׁש צ צ ר ּבִ ַדּבֵ ַהמ
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

תהלים קמו

תהלים כב
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יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
צּוִרים / זֹוֵעם ָצִרים זֹוֵכר צּוִרים / ַזּכֹות י

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ

ֵמי ַעד ח ׁש טֹוב ׁשֹוֵכן ַעד / טּובֹו ָלַעד / ִטּפַ
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ָנאֹור יר ו ּבִ אֹוֵרי אֹור / ּכַ ל מ ָמה עֹוֶטה אֹור / ּכ ל ּשַׂ ּכַ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ

ִמים ִאּל יח ֽ ַפֲעֵנֽח ֶנֱעָלִמים / ֵמׂשִ עֹוָלִמים / מ ֶלך ֶמֽ
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ּכֹל ה ּכֹל / סֹוֵקר ּבַ ַבּלֶ סֹוֵבל ּכֹל / ָסב ּומ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
יֹון ֶעל ך ֶלְ ֶמֽ

עֹז / ּפֹוֶדה ּוָמעֹוז ִמינֹו ּתָ ַֹעל י ֵארֹו עֹז / ּפֽ ּפ
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ַהב ַאֽ ָאיו ּב קֹור ַהב / ָקרֹוב ל ַהב / קֹוֵרא ֵמי ַרֽ יו ַלֽ דֹוׁשָ ק

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ

ּפּוָניו ַמצ ַבח טֹוב ּב ֽ ִניָניו / ׁשֶ פ ֶקט ּבִ ֽ ָפָניו / ׁשֶ ָנה ֵאין ל ׁשֵ
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
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The ארון קודש is closed and the קהל says quietly:

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ִלי ַנַֽחת ֵלאּות ּב ַחת / ּב ַתֽ אֹול ּוב ׁש ַחת / ּבִ ֽ ָרד ׁשַ ֶלה ו ּבָ

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ
יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ

ּנּו ׁשּוֶפֽ ֹהּו י ּנּו / ּתֽ ֶפֽ עֹופ ָמה ת ּדֵ ר ּנּו / ּתַ עּוֶפֽ נּוָמה ת ּת
. לֹך ַעד ָמַתי ִימ

The ארון קודש is opened.

יֹון ֶעל ֶלך ֲאָבל ֶמֽ
ֶדת ָלַעד תֹו עֹוֶמֽ ִהּלָ ּתֹו ֲעֵדי ַעד / ּת ַאר פ ּפֹו ָלַעד / ּתִ ק ּת

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

. ֶלך ינּו ֶמֽ ה ֱאלֵֹהֽ י ַאּתָ ה, ּכִ ָ ֻדׁשּ ָך ַתֲעֶלה ק ֵכן ל ּוב  

In some congregations the ארון קודש is closed and opened by somebody else.
The following piyut, the סילוק, is the last of the piyutim before קדושה. 

This long piyut, which takes us right up to the response of “ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש” 
( page  ), displaces the more familiar opening of ָך“ :קדושה יׁש ּדִ ַנק ָך ו ַנֲעִריצ.”

All:

ָאיֹם י הּוא נֹוָרא ו ת ַהּיֹום / ּכִ ַ ֻדׁשּ ֶֹקף ק ה ּתֽ ַתּנֶ ּונ
All:

  
ֱאֶמת.  ב ָעָליו ּבֶ ֵתׁשֵ ָך / ו ֶאֽ ס ֶסד ּכִ ֶחֽ ִיּכֹון ּב ָך / ו כּוֶתֽ א ַמל ּשֵׂ ּנַ ּובֹו ּתִ

ע ָוֵעד  יֹוֵדֽ ו , יח ה הּוא ַדָּין ּומֹוִכֽ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ
סֹוֵפר ּומֹוֶנה חֹוֵתם ו כֹוֵתב ו ו

רֹונֹות ֶפר ַהִּזכ ח ֶאת ֵסֽ ּתַ ִתפ חֹות / ו ּכָ ׁש ל ַהּנִ ּכֹר ּכ ִתז ו
ל ָאָדם ּבֹו. חֹוַתם ַיד ּכ ֵרא / ו ּוֵמֵאָליו ִיּקָ
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ַמע ָ ה ִיׁשּ ָמָמה ַדּקָ קֹול ּד ַקע / ו דֹול ִיּתָ ׁשֹוָפר ּגָ ּוב
ָעָדה יֹאֵחזּון ִחיל ּור ָאִכים ֵיָחֵפזּון / ו ּוַמל

ין ּדִ ָבא ָמרֹום ּבַ קֹוד ַעל צ פִ / ין ה יֹום ַהּדִ רּו, ִהּנֵ יֹאמ ו
ין  ּדִ ֵעיֶנֽיָך ּבַ ּכּו ב י לֹא ִיז ּכִ

ֵני ָמרֹון. ב ָפֶנֽיָך ּכִ רּון ל ֵאי עֹוָלם ַיַעב ל ּבָ כ ו
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טֹו ב ַחת ׁשִ ֽ רֹו / ַמֲעִביר צֹאנֹו ּתַ ַרת רֹוֶעה ֶעד ַבּקָ ּכ
ל ָחי קֹד ֶנֶֽפׁש ּכ ִתפ ֶנה / ו ִתמ ּפֹר ו ִתס ֲעִביר ו ן ּתַ ּכֵ

יָנם. ַזר ּדִ ּתֹב ֶאת ּג ִתכ ִרָּיה / ו ל ּב כ ָבה ל ִקצ ּתֹך ַתח ו

ּפּור ֵיָחֵתמּון.  יֹום צֹום ּכִ ֵתבּון / ּוב ָנה ִיּכָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ּב

In most congregations the following is said first by the קהל and 
then the שליח ציבור; in some by the שליח ציבור alone.

ֵראּון  ה ִיּבָ ַכּמָ ה ַיֲעבֹרּון ו ּמָ ּכַ
ִקּצֹו  ִקּצֹו ּוִמי לֹא ב ֶיה ּוִמי ָימּות / ִמי ב ִמי ִיח

ָמא ֶרב ּוִמי ַבַחָּיה / ִמי ָבָרָעב ּוִמי ַבּצָ ִים ּוִמי ָבֵאׁש / ִמי ַבֶחֽ ֽ ִמי ַבּמַ
ִקיָלה. ָפה / ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבּס ּגֵ ַעׁש ּוִמי ַבּמַ ִמי ָבַרֽ

טַֹרף ִקיט ּוִמי י ִמי ַיׁש / ּוִמי ָיֽנּוע ּוח ִמי ָיֽנֽ
ל ּוִמי ָירּום. ּפַ יר / ִמי ֻיׁש ר / ִמי ַיֲעִני ּוִמי ַיֲעׁשִ ַיּסֵ ֵלו ּוִמי ִית ָ ִמי ִיׁשּ

ממון קול  צום   

In many editions of the מחזור, the words “ׁשּוָבה ה ּות ִפּלָ ָדָקה ּות ּוצ” are accompanied 
by three corresponding words: צום ,קול ,ממון. The numerical value (גימטריה) of 
each word being , these words indicate that the three modes of approaching 

God are equivalent (Minhagim of Rabbi Isaac Tirna, fifteenth century).
The קהל says aloud, followed by the שליח ציבור:

ֵזָרה. ַהּג ָדָקה / ַמֲעִביִרין ֶאת ֽרֹע ה ּוצ ִפּלָ ׁשּוָבה ּות ּות
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צֹות ִלר ֹוח ֽנֽ עֹס ו ה ִלכ ָך / ָקׁשֶ ֶתֽ ִהּלָ ן ּת ָך ּכֵ מ ׁשִ י כ ּכִ
All:

ָחָיה ּכֹו, ו ר ׁשּובֹו ִמּדַ י ִאם ּב ת / ּכִ מֹות ַהּמֵ ּפֹץ ּב י לֹא ַתח ּכִ
לֹו. ַקּב ה ּלֹו / ִאם ָיׁשּוב, ִמָּיד ּת ַחּכֶ ַעד יֹום מֹותֹו ּת ו
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ר ָוָדם. ׂשָ י ֵהם ּבָ ָרם / ּכִ ִיצ ע יֹוֵדֽ ָרם / ו ה הּוא יֹוצ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ
סֹופֹו ֶלָעָפר סֹודֹו ֵמָעָפר / ו ָאָדם י

ר ּבָ ׁש ֶרס ַהּנִ ֶחֽ מֹו / ָמׁשּול ּכַ ׁשֹו ָיִביא ַלח ַנפ ּב
ֶלה ָעָנן ּכָ ֵצל עֹוֵבר, ּוכ ִציץ נֹוֵבל / ּכ ָחִציר ָיֵבׁש, ּוכ ּכ

ַכֲחלֹום ָיעּוף. ו , ח ָאָבק ּפֹוֵרֽ ֶבת, ּוכ ֽ ּוח נֹוׁשָ ֽרֽ ּוכ
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ַקָּים. ֵאל ַחי ו , ֶלך ה הּוא ֶמֽ ַאּתָ ו
The קהל says aloud, followed by the שליח ציבור:

The ארון קודש is closed.

יָך ֽאֶֹרך ָיֶמֽ ֵאין ֵקץ ל יָך / ו נֹוֶתֽ ָבה ִלׁש ֵאין ִקצ
The קהל and then the שליח ציבור:

ָך. ֶמֽ ָפֵרׁש ֵעילֹום ׁש ֵאין ל ָך / ו בֹוֶדֽ בֹות ּכ ּכ ֵער ַמר ׁשַ ֵאין ל ו
ָך.  ֶמֽ אָת ִבׁש נּו ָקָרֽ ֵמֽ ָך / ּוׁש ֶמֽ ה ָנֶאה ִלׁש ַאּתָ ָך / ו ָך ָנֶאה ל מ ׁשִ

ָך ֶמֽ י ׁש יׁשֵ ּדִ ָך ַעל ַמק מ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ ָך, ו ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ
ׁש ּדָ ק ַהּנִ ֲעָרץ ו ָך ַהּנַ מ בֹוד ׁשִ ֲעבּור ּכ ּבַ

ֶֹדׁש ּקֽ ָך ּבַ מ ים ׁשִ יׁשִ ּדִ ק ֵפי ֽקֶֹדׁש, ַהּמַ ר יח ׂשַ ֽ סֹוד ׂשִ ּכ
ה  ּטָ ֵרי ַמֽ ָלה ִעם ּדָ ע ֵרי ַמֽ ּדָ

ֶֹדׁש. ּקֽ ה ּבַ ָ ֻדׁשּ ּלּוׁש ק ׁשִ ים ּב ׁשִ ּל ׁשַ ִאים ּומ קֹור
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קדושה

ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָך: ו ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ
The following is said standing with feet together, rising on the toes at the words indicated by .

בֹודֹו׃  ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ ָבאֹות, מ ָקדֹוׁש, יהוה צ ,ָקדֹוׁש ,ָקדֹוׁש 
The קהל then the שליח ציבור:

בֹודֹו,  קֹום ּכ ָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה, ַאֵּיה מ ר ׁשָ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם, מ ּכ
רּו רּוך יֹאֵמֽ ָתם ּבָ ֻעּמָ ל

קֹומֹו׃  בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ
The קהל then the שליח ציבור:

ֶרב ָוֽבֶֹקר  מֹו, ֶעֽ ַיֲחִדים ׁש ָיחֹן ַעם ַהמ ַרֲחִמים, ו קֹומֹו הּוא ִיֶֽפן ּב ִמּמ
ִרים ַמע אֹומ ַאֲהָבה ׁש ִים ּב ֲעַמֽ ִמיד, ּפַ ל יֹום ּתָ כ ּב

ינּו, יהוה ֶאָחד׃  ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע ִיׂש ׁש
The קהל then the שליח ציבור:

הּוא  נּו, ו יֵעֽ נּו, הּוא מֹוׁשִ ֽ ּכֵ ינּו, הּוא ַמל ינּו, הּוא ָאִבֽ הּוא ֱאלֵֹהֽ
יֹות ָלֶכם ֵלאִֹהים,  ל ָחי, ִלה ֵעיֵני ּכ ִנית ל ַרֲחָמיו ׁשֵ נּו ּב ִמיֵעֽ ַיׁש

ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶכם׃

ֶרץ׃  ל־ָהָאֽ כ ָך ּב מ יר ׁשִ נּו, יהוה ֲאדֵֹנֽינּו, ָמה־ַאּדִ יֵרֽ יר ַאּדִ ַאּדִ
The קהל then the שליח ציבור:

ֶרץ  לָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו
מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
The שליח ציבור continues:

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ
The קהל then the שליח ציבור:

יׁש  ּדִ ָך ַנק ת ָ ֻדׁשּ ָצִחים ק ֵנַֽצח נ ָך, ּול ֶלֽ ד יד ּג דֹור ָודֹור ַנּגִ ל
The שליח ציבור continues:

עֹוָם ָוֶעד  ינּו לֹא ָימּוׁש ל ֽ ינּו ִמּפִ ֲחָך ֱאלֵֹהֽ ב ׁשִ ו
ה. ּתָ ָקדֹוׁש ָאֽ דֹול ו ֶלך ּגָ י ֵאל ֶמֽ ּכִ

ישעיה ו

יחזקאל ג

דברים ו

במדבר טו

תהלים ח

זכריה יד

תהלים קמו
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יָך ֽ ַמֲעׂשֶ ַמח ּב ִתׂש יָך ו ֽ ֲחמֹל ַעל ַמֲעׂשֶ

The following prayer originally began at “יָך ֽ יׁשֶ ּדִ י ַמק  Nowadays, it is commonly sung ”.ּכִ
as one stanza together with the later addition of the opening verse, “יָך ֽ ” .ֲחמֹל ַעל ַמֲעׂשֶ

יָך ָך ֲעמּוֶסֽ ק ֽ ַצּדֶ יָך ּב ָך חֹוֶסֽ רּו ל יֹאמ ו
יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ׁש ָאדֹון ַעל ּכ ּדַ ק ּתֻ

ּתָ ׁש ֽ ָך ִקּדַ ת ָ ֻדׁשּ ק יָך ּבִ ֽ יׁשֶ ּדִ י ַמק ּכִ
ים. דֹוׁשִ ֵאר ִמּק ָקדֹוׁש ּפ ָנֶאה ל

ינּו ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ מ ׁש ׁשִ ַקּדַ ֵכן ִית ּוב
The שליח ציבור:

ָך  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ַעל ִיׂש
ָך  ִים ִעיֶרֽ ַלֽ רּוׁשָ ַעל י ו

ָך בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַעל ִצּיֹון ִמׁש ו
ָך  יֶחֽ ׁשִ ִוד מ ית ּדָ כּות ּבֵ ַעל ַמל ו

ָך. ֵֶֽהיָכ ָך ו כֹונ ַעל מ ו
נּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנֽינּו ּכֹר ָלֽ עֹוד ִיז

ֵנֽינּו ַדּי ית מ ּבִ ֱעָקד ַיׁש ן ַהּנֶ ּוַבּבֵ
יֵנֽנּו ֶצֶֽדק ּדִ ם יֹוִציא ַהּיֹום ל כּות ַהּתָ ּוִבז

י־ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנֽינּו׃ ּכִ
ע ֽׁשַ יד ּפֶ ר מּול ַמּגִ ֵאין ֵמִליץ ֽיֹׁשֶ ּב
ט ּפָ ָבר, חֹק ּוִמׁש ַיֲעקֹב ּדָ יד ל ּגִ ּתַ

ט. ּפָ ׁש ֶלך ַהּמִ ֽ ט, ַהּמֶ ּפָ ׁש ּמִ נּו ּבַ ק ַצּד ו

נחמיה ח

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   579RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   579 26-Jul-18   11:42:16 AM26-Jul-18   11:42:16 AM



 fi חזרת הש״ץ   מוסף ליום הראשון 

ט ּפָ ת ִמׁש ָיד ִמּדַ ָהאֹוֵחז ּב

This piyut, with its double alphabetic acrostic, is attributed to Yannai (a poet who lived 
in ארץ ישראל in the Byzantine era). In recent generations the custom to say it responsively 

has spread; many congregations are accustomed to saying the second stich of each 
couplet together with the first of the next one. Some sing the entire piyut collectively. 

The ארון קודש is opened.

הּוא ֵאל ֱאמּוָנה. כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
רֹות ּתָ ֵזי ִנס נ ַהּבֹוֵחן ּובֹוֵדק ּגִ

ָליֹות. הּוא ּבֹוֵחן ּכ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
ַחת ֽ ָ ֶות ּופֹוֶדה ִמׁשּ ֽ ַהּגֹוֵאל ִמּמָ

הּוא ּגֹוֵאל ָחָזק. כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
ָבֵאי עֹוָלם ִחיִדי ל ן י ַהּדָ

ַּין ֱאֶמת. הּוא ּדַ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
ֶיה ר ֶאה ֶיה ֲאׁשֶ ֶאה ֶהָהגּוי ּב

ֶיה. ִיה הֶֹוה ו הּוא ָהָיה ו כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
תֹו ִהּלָ ן ּת מֹו ּכֵ ׁש אי, ּכִ ּדַ ַהּוַ

ּתֹו. ל ֵאין ּבִ הּוא ו כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
רֹונֹות יָריו טֹובֹות ִזכ ּכִ ַמז ַהּזֹוֵכר ל

ִרית. הּוא זֹוֵכר ַהּב כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
ל ָחי כ ַחִּיים ל ַהחֹוֵתך

ַקָּים. הּוא ַחי ו כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
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ַלּטֹוִבים ַהּטֹוב ּוֵמיִטיב ָלָרִעים ו
הּוא טֹוב ַלּכֹל. כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

צּוִרים ל י ֵיֶֽצר ּכ ע ַהּיֹוֵדֽ
ֶטן. ֽ ּבָ ָרם ּבַ הּוא יֹוצ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ָלם ָיַֽחד כֹול ַהּכֹל ָיכֹול, ו
הּוא ּכֹל ָיכֹול. כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

י ּדָ ֵצל ׁשַ ֶתר ּב ֵסֽ ן ּב ַהּלָ
ַבּדֹו הּוא. הּוא ל כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

לּוָכה לֹו ַהּמ ָלִכים, ו מ ִליך מ ַהּמַ
ֶלך עֹוָלם. הּוא ֶמֽ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ל ּדֹור ּדֹו ִעם ּכ ַחס ַהּנֹוֵהג ּב
ֶסד. הּוא נֹוֵצר ֶחֽ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ִרים ִין ִמּסֹור ַהּסֹוֵבל, ּוַמֲעִלים ַעֽ
ָלה. ח ֶסֽ הּוא סֹוֵלֽ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ֵרָאיו ֵעיָניו ַעל י יֹון, ו ָהֶעל
ַחׁש. הּוא עֹוֶנה ָלֽ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ׁשּוָבה ת ֵקי ּבִ דֹופ ַער ל ֽ ח ׁשַ ַהּפֹוֵתֽ
תּוָחה ָידֹו. הּוא ּפ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
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יקֹו ּדִ ַהצ ָחֵפץ ל ע, ו ַהּצֹוֶפה ָרׁשָ
ר. ָיׁשָ יק ו הּוא ַצּדִ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ַזַֽעם, ּוַמֲאִריך ָאף ָצר ּב ַהּקָ
עֹס. ה ִלכ הּוא ָקׁשֶ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ֽרֶֹגז ים ַרֲחִמים ל ּדִ ָהַרחּום, ּוַמק
צֹות. ִלר הּוא ַרך כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ָגדֹול ֶוה ָקטֹן ו ֶוה, ּוַמׁש ָ ַהׁשּ
הּוא ׁשֹוֵפט ֶצֶֽדק. כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ִמיִמים ם ִעם ּת ּמֵ ם, ּוִמּתַ ַהּתָ
לֹו. ע ִמים ּפ הּוא ּתָ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

The ארון קודש is closed (in some communities, the ארון קודש 
remains open until the end of the next paragraph).

ִיחּוד ַעל ּכֹל ּב לֹך ִתמ ָך, ו ֽ ַבּדֶ ב ל ּגַ ׂש ּתֻ
ָך ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ

ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו
מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה  ּבַ

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ינּו ַעל ּכ ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּד ח ן ּפַ ֵכן ּתֵ ּוב
The שליח ציבור continues:

אָת ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך ַעל ּכ ֵאיָמת ו
רּוִאים ל ַהּב ָפֶנֽיָך ּכ ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש ים, ו ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּוָך ּכ ִייָרֽאֽ ו
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ר ם ֲאֻגּדָ ֵָּיָעׂשּו ֻכ ו

ָפֶנֽיָך ָטן ל ל  ַהׁשּ ינּו ׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ע ָּיַדֽ מֹו ׁשֶ ּכ
ָך יִמינ בּוָרה ּבִ ָך ּוג ָיד עֹז ּב

אָת. ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ו

זכריה יד
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ָך ֽ ַעּמֶ בֹוד יהוה ל ן ּכָ ֵכן ּתֵ ּוב
יָך ֽ ׁשֶ דֹור ָוה טֹוָבה ל ִתק יָך ו ה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ּת

ָך ִעיֶרֽ ׂשֹון ל ׂשָ ֶצָֽך, ו ַאר ָחה ל מ , ׂשִ ַיֲחִלים ָלך ה ַלמ חֹון ּפֶ ּוִפת
ָך  יֶחֽ ׁשִ י מ ֶבן ִיׁשַ ָך, ַוֲעִריַכת ֵנר ל ֽ ּדֶ ָדִוד ַעב ֶרן ל ִמיַחת ק ּוצ

ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ּבִ

ִרים ַיֲעֽלֹזּו חּו, ִויׁשָ ָמֽ ִיׂש אּו ו יִקים ִיר ֵכן ַצּדִ ּוב
יָה ֽ ץ ּפִ ּפ ק ָתה ּתִ עֹוָלֽ ילּו, ו ה ָיִגֽ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּב

ֶלה כ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכ ּלָ ָעה ּכֻ ל ָהִרׁש כ ו
ֶרץ. ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֽ ׁשֶ י ַתֲעִביר ֶממ ּכִ

ָך בֹוֶדֽ ם ּכ כּו ׁשֵ ָך / ִויָבר ֶדֽ ב ע יּו כֹל ל ֶיֱאָתֽ ו

This alphabetic piyut, author unknown, celebrates the future universal 
recognition of God by all the nations. It is usually sung collectively.

ָדֽעּוָך ים לֹא י ּוָך ַעּמִ ׁשֽ ר ִיד ָך / ו ק ידּו ָבִאִּיים ִצד ֽ ַיּגִ ו
ל יהוה ּדַ רּו ָתִמיד ִיג יֹאמ ֶרץ / ו ֵסי ָאֽ ל ַאפ ֽלּוָך ּכ ִויַהל

ִסיֵליֶהם רּו ִעם ּפ ּפ ַיח יֶהם / ו חּו ֶאת ֲעַצּבֵ נ ִיז ו
י ָפֶנֽיָך ׁשֵ ַבק ֶמׁש מ ֽ ִייָרֽאּוָך ִעם ׁשֶ ָך / ו ֶדֽ ב ע ֶכם ֶאָחד ל ַיּטּו ׁש ו
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יָנה דּו תֹוִעים ּבִ מ ִיל ָך / ו כּוֶתֽ ַמל ֹח ירּו ּכֽ ֽ ַיּכִ ו
רֹאׁש כֹל ל א ל ַנּשֵׂ ֽאּוָך, ִמת ָׂך / ִויַנּש בּוָרֶתֽ לּו ֶאת ּג ִויַמּל

ָאָרה פ ֶזר ּתִ ֽרּוָך נ ֶנֽיָך / ִויַעּט ִחיָלה ּפָ דּו ב ִויַסּל
ָך ֶכֽ ל מ ֲהלּו ִאִּיים ּב ִיצ ה / ו חּו ָהִרים ִרּנָ צ ִיפ ו

ַהל ָעם ק ֽמּוָך ּבִ ָך ֲעֵליֶהם / ִוירֹומ כּות לּו עֹל ַמל ִויַקּב
לּוָכה. ֶתר מ ֽ ָך ּכֶ נּו ל ִיּת ָיֽבֹואּו / ו חֹוִקים ו עּו ר מ ִיׁש ו

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכ ֽ ַבּדֶ ה יהוה ל לֹך ַאּתָ ִתמ ו
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ ָך, ּוִבירּוׁשָ בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁש ּב

ָך ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ ּכַ
לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ

יָך ָעֶדֽ ל ֵאין ֱאֽלֹוּה ִמּבַ ָך, ו ֶמֽ נֹוָרא ׁש ה ו ָקדֹוׁש ַאּתָ
ט ּפָ ׁש ּמִ ָבאֹות ּבַ ּה יהוה צ ּבַ תּוב, ַוִּיג ּכָ ּכַ

ָדָקה׃ צ ׁש ּבִ ּדַ דֹוׁש ִנק ָהֵאל ַהּקָ ו
דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ּתָ ַחר ה ב ַאּתָ
קדושת היום ומלכויות

ׁשֹונֹות ל ַהּל נּו ִמּכ ֽ ּתָ רֹוַממ נּו, ו ֽ יָת ּבָ ָרִצֽ נּו ו ּתָ אֹוָתֽ ב ָאַהֽ
ָך נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֽ ּתָ ֵקַרב יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ּתָ ׁש ִקּדַ ו

אָת. ינּו ָקָרֽ דֹוׁש ָעֵלֽ ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ו

תהלים קמו

ישעיה ה
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ַאֲהָבה  ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
On שבת, add the words in parentheses:

רֹון ַהֶּזה  ֶאת יֹום) ַהִּזּכָ ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ ֶאת יֹום (ַהׁשּ
ַאֲהָבה)  רּוָעה (ּב רֹון) ּת יֹום (ִזכ

ִים. ָרֽ ָרא ֽקֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ ִמק
נּו ָמֵתֽ נּו ֵמַעל ַאד ק ַרַחֽ ִנת ֵצֽנּו, ו ינּו ֵמַאר ִלֽ ינּו ּגָ ֵני ֲחָטֵאֽ ּוִמּפ

ָך ִחיָרֶתֽ ֵבית ּב ינּו ּב כֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתֽ נּו י ֵאין ֲאַנֽח ו
ָך ָעָליו מ ָרא ׁשִ ק ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ דֹול ו ִית ַהּגָ ֽ ּבַ ּבַ

ָך. ֽ ׁשֶ ּדָ ִמק ָחה ּב ּל ּתַ ׁש ּנִ ֵני ַהָּיד ׁשֶ ִמּפ 
ֶלך ַרֲחָמן ינּו, ֶמֽ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ים יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ָך ּב ׁש ּדָ ַעל ִמק ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ ׁשּוב ּות ּתָ ׁשֶ
בֹודֹו. ל ּכ ַגּדֵ ֵהָרה ּות ֵנֽהּו מ ִתב ו

ֵהָרה ינּו מ ָך ָעֵלֽ כּות בֹוד ַמל ה ּכ ּלֵ נּו, ּגַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ל ָחי ֵעיֵני ּכ ינּו ל א ָעֵלֽ ׂשֵ ִהּנָ הֹוַפע ו ו

ֶרץ. ֵתי ָאֽ ּכ ס ִמַּיר ּנֵ ינּו ּכַ פּוצֹוֵתֽ ין ַהּגֹוִים, ּונ ינּו ִמּבֵ זּוֵרֽ ָקֵרב ּפ ו
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ה ִרּנָ ָך ּב ִצּיֹון ִעיר נּו ל ַוֲהִביֵאֽ
On שבת, add the words in parentheses:

ַחת עֹוָלם מ ׂשִ ָך ּב ׁש ּדָ ית ִמק ִים ּבֵ ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
ינּו נֹות חֹובֹוֵתֽ ּב ר ָפֶנֽיָך ֶאת ק ה ל ם ַנֲעׂשֶ ׁשָ ו

ָכָתם ִהל ָרם ּומּוָסִפים ּכ ִסד ִמיִדים ּכ ּת
רֹון ַהֶּזה יֹום) ַהִּזּכָ ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ ֵפי יֹום (ַהׁשּ ֶאת מּוס ו
ָך  צֹונ ַות ר ִמצ ַאֲהָבה ּכ ָפֶנֽיָך ּב ִריב ל ַנק ה ו ַנֲעׂשֶ

ָך  תֹוָרֶתֽ ינּו ּב ּתָ ָעֵלֽ ב ַתֽ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכ
ָאמּור ָך, ּכָ בֹוֶדֽ י כ ָך ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ַעל י

רִֹנים  ֶעׂש ֵני  ּוׁש ִמיִמם,  ּת ָנה  ֵני־ׁשָ ּב ים  ָבׂשִ ֵני־כ ׁש ת,  ּבָ ַ ַהׁשּ יֹום  ּוב
ּתֹו, ַעל־עַֹלת  ּבַ ׁשַ ת ּב ּבַ ּכֹו׃ עַֹלת ׁשַ ִנס ֶמן ו ֽ ֶ לּוָלה ַבׁשּ ָחה ּב ֽסֶֹלת ִמנ

ּה׃  ּכָ ִנס ִמיד ו ַהּתָ

ל־ ּכ ָלֶכם,  ֶיה  ִיה ָרא־ֽקֶֹדׁש  ִמק ַלֽחֶֹדׁש  ֶאָחד  ּב ִביִעי   ַהׁשּ ּוַבֽחֶֹדׁש 
יֶתם  ַוֲעׂשִ ָלֶכם׃  ֶיה  ִיה רּוָעה  ּת יֹום  ַתֲעׂשּו,  לֹא  ֲעבָֹדה  ֶלֽאֶכת  מ
ים  ָבׂשִ ִיל ֶאָחד, ּכ ָקר ֶאָחד, ַאֽ ן־ּבָ ר ּבֶ יח ִניֽחֹח ַליהוה, ּפַ ֵרֽ עָֹלה ל

ִמיִמם׃  ָעה ּת ב ָנה ׁשִ ֵני־ׁשָ ּב

רִֹנים  ֵני ֶעׂש ר ּוׁש רִֹנים ַלּפָ ה ֶעׂש לֹׁשָ ר, ׁש ֻדּבָ מ יֶהם ּכִ ּכֵ ִנס ָחָתם ו ּוִמנ
ֵני  ּוׁש ר,  ַכּפֵ ל ִעיִרים  ׂש ֵני  ּוׁש ּכֹו,  ִנס ּכ ַיִֽין  ו ֶבׂש,  ֽ ַלּכֶ רֹון  ָ ִעׂשּ ו ִיל,  ָלָאֽ

ָכָתם.  ִהל ִמיִדים ּכ ת

יֶהם  ּכֵ ִנס ָחָתּה, ו ִמיד ּוִמנ עַֹלת ַהּתָ ָחָתּה, ו ַבד עַֹלת ַהֽחֶֹדׁש ּוִמנ ִמּל
ה ַליהוה׃ ֶ , ִאׁשּ ִניֽחֹח יח ֵרֽ ָטם, ל ּפָ ִמׁש ּכ

ִביִעי  י ׁש ׁשֵ ַקּד ֵאי ֽעֶֹנג. ַעם מ קֹור ת ו ּבָ ֵרי ׁשַ ָך ׁשֹומ כּות ַמל חּו ב מ ִיׂש 
ת  ּדַ ּתֹו, ֶחמ ׁש ִקּדַ יָת ּבֹו ו ִביִעי ָרִצֽ  ָך, ּוַבׁשּ גּו ִמּטּוֶבֽ ַעּנ ִית עּו ו ּב ם ִיׂש ּלָ ּכֻ

ית. ֵראׁשִ ה ב ַמֲעׂשֵ אָת, ֵזֶֽכר ל ָיִמים אֹותֹו ָקָרֽ

במדבר כחבשבת:

במדבר כט

במדבר כט

בשבת:
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ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל ָעֵלֽ
The ארון קודש is opened.

חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ

ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ
The ארון קודש is closed.

(. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ  ּפַ ָוִריק ּוִמת ֶב ֶהֽ  ֲחִוים ּתַ ֵהם ִמׁש (ׁשֶ

ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח

The ארון קודש is opened and the קהל (in some congregations, 
only the שליח ציבור) kneels on the floor at ִעים ּכֹור.

רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ
ֶרץ  יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ

ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ּומֹוׁשַ
רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש
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ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ
In some congregations, the שליח ציבור says ָת ֵאֽ ר ה ה ינּו says קהל while the ַאּתָ .below הּוא ֱאלֵֹהֽ

תֹוָרתֹו תּוב ּב ּכָ ֶפס זּוָלתֹו, ּכַ נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל
ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ו

ַחת  ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעלָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ
ֵאין עֹוד׃

ּתָ ַהּיֹום  ָיַדע ַבּדֹו׃ ו י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים, ֵאין עֹוד ִמּל ַעת, ּכִ ָת ָלַדֽ ֵאֽ ר ה ה ַאּתָ
The שליח ציבור says the following while the קהל says ינּו .above הּוא ֱאלֵֹהֽ

ֶרץ  ַעל־ָהָאֽ ו ַעל  ֽ ִמּמַ ִים  ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ ָהֱאלִֹהים  הּוא  יהוה  י  ּכִ ָך,  ָבֶבֽ ֶאל־ל בָֹת  ַוֲהׁשֵ
ַליהוה  ֵהן  ֶאָחד׃  יהוה  ינּו,  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָרֵאל,  ִיׂש ַמע  ׁש עֹוד׃  ֵאין  ַחת,  ֽ ִמּתָ
י יהוה ֱאלֵֹהיֶכם  ּה׃ ּכִ ר־ּבָ ל־ֲאׁשֶ כ ֶרץ ו ִים, ָהָאֽ ָמֽ ָ ֵמי ַהׁשּ ִים ּוׁש ַמֽ ָ יָך ַהׁשּ ֱאלֶֹהֽ
ר  ֲאׁשֶ ַהּנֹוָרא  ו ּבֹר  ַהּגִ דֹל  ַהּגָ ָהֵאל  ָהֲאדִֹנים,  ַוֲאדֵֹני  ָהֱאלִֹהים  ֱאלֵֹהי  הּוא 
ינּו׃  ָרא, ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ם יהוה ֶאק י ׁשֵ ַֹחד׃ ּכִ ח ׁשֽ לֹא ִיּקַ א ָפִנים ו לֹא־ִיּשָׂ

ַעד־עֹוָלם׃ ה ו , ֵמַעּתָ בָֹרך ם יהוה מ ִהי ׁשֵ י

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ

The ארון קודש is closed.

A prefatory piyut before the verses of זכרונות ,מלכיות and שופרות, the core of the day’s 
service in which the קהל asks that the prayers of the שליח ציבור will be accepted.

 
ָרֵאל ית ִיׂש ָך ּבֵ לּוֵחי ַעּמ יִפּיֹות ׁש ֱהֵיה ִעם ּפִ

ָרֵאל. ית ִיׂש ָך ּבֵ ָפֶנֽיָך ַעל ַעּמ ַתֲחנּוִנים ִמּל ה ו ִפּלָ ׁש ּת ַבּקֵ ִדים ל ָהעֹומ

דברים ד

דברים ד

דברים י
דברים ו

שם

דברים לב

תהלים קיג
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רּו ֽ ַדּבֵ ּי ֶ רּו / ֲהִביֵנם ַמה ׁשּ ּיֹאמ ֶ הֹוֵרם ַמה ׁשּ
רּו. ָפֵאֽ י ֵעם ֵהיך ֲאלּו / ַיּד ִּיׁש ֶ יֵבם ַמה ׁשּ ֲהׁשִ

כּון ר ָך ִיב ל ֶרך ֽ כּון / ּבֶ ַהּלֵ ֶנֽיָך י אֹור ּפָ ּב
כּון. ר ּבָ ם ִית ּלָ יָך ּכֻ ֽ כֹות ּפִ ר כּון / ּוִמּבִ ָבר ִפיֶהם י ָך ּב ַעּמ

ֶוך ַיֲעבֹרּון ֽ ּתָ ֵהם ּבַ ָפֶנֽיָך ַיֲעִבירּון / ו ָך ל ַעּמ
ַיֲחלֹות. ָך מ ֵעיֵניֶהם ל לּויֹות / ו ם ּת ָך ּבָ ֵעיֵני ַעּמ

ֵחָמה ַֽעס ו ך ּכַ ּכֵ ׁשַ ֵאיָמה / ל ֶֹדׁש ּב ים מּול ֲארֹון ַהּקֽ ׁשִ ּגָ
חֹוָמה / יִבים אֹוָתם ּכַ ּבִ ָך ַמס ַעּמ ו

ָמה. ַרֵחֽ אֹוָתם ל , יח ֽ ּגִ ׁש ִים ּתַ ַמֽ ָ ה ִמן ַהׁשּ ַאּתָ ו  

ִים ֽ ּמַ ֲחָך ּכַ ִכים ִנכ ִים / ֵלב ׁשֹופ ַמֽ ָ ָך ַלׁשּ ִאים ל ִין נֹוׂש ַעֽ
ִים. ַמֽ ָ ַמע ִמן ַהׁשּ ׁש ה ּתִ ַאּתָ ו

ּנּוָנם ׁשִ ׁשּו ב ק לֹא ִיּנָ ׁשֹוָנם / ו לּו ִבל ׁש ּלֹא ִיּכָ ׁשֶ
In many congregations the following (until ָרֵאל ֱאלֵֹהי ִיׂש) is said quietly by all.

אֹוָנם מּו ָבם ׁש ל לֹא ִיּכָ ֵעָנם / ו ַמׁש לֹא ֵיֽבֹוׁשּו ּב ו
ָך. צֹונ ּלֹא ִכר ָבר ׁשֶ יֶהם ּדָ ַאל יֹאַמר ּפִ ו

ה ֲחנּוִנים /  ּמָ ינּו ֵהֽ י ֲחנּוֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּכִ
ִדים. ֻלּמָ ה מ ּמָ יָך ֵהֽ ֶדֽ ֻלּמָ ּומ   

ַרֵחם  ר ּת ֶאת ֲאׁשֶ חֹן יּוָחן, ו ר ּתָ ינּו, ֶאת ֲאׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ע ָּיַדֽ ָמה ׁשֶ ּכ
ֶנֽיָך,  ַעל־ּפָ ל־טּוִבי  ּכ ַאֲעִביר  ֲאִני  ַוּֽיֹאֶמר,  ָך:  תֹוָרֶתֽ ּב תּוב  ּכָ ּכַ ֻרָחם.  י
ֶאת־ י  ּתִ ִרַחמ ו ָאחֹן  ר  ֶאת־ֲאׁשֶ ַחּנִֹתי  ו ָפֶנֽיָך,  ל יהוה  ם  ׁשֵ ב אִתי  ָקָרֽ ו
ָבאֹות,  צ ֱיהִֹוה  ֲאדָֹני  קֶֹוֽיָך,  ִבי  ַאל־ֵיֽבֹׁשּו  ֶנֱאַמר:  ו ֲאַרֵחם׃  ר  ֲאׁשֶ

ָרֵאל׃ יָך, ֱאלֵֹהי ִיׂש ֽ ׁשֶ ַבק מּו ִבי מ ל ַאל־ִיּכָ

תהלים פט

דברי 
הימים ב, ו

שמות לג

תהלים סט
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ה ָפָניו יָלה ָלֵאל, ֲאַחּלֶ אֹוִחֽ

The ארון קודש is opened. 

A second prefatory piyut, said by the שליח ציבור:

ּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשֹון. ֽ ֲאָלה ִמּמֶ ֶאׁש

יָרה ֻעּזֹו ֽ ַהל ָעם ָאׁשִ ק ר ּבִ ֲאׁשֶ
ָעָיו. ַעד ִמפ ָננֹות ּב יָעה ר ֽ ַאּבִ

ֵכי־ֵלב ּוֵמיהוה ַמֲעֵנה ָלׁשֹון׃ ָאָדם ַמַער ל

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
In some congregations, the following verse is said quietly:

 
The ארון קודש is closed. 

Some congregations say a prefatory piyut before the מלכיות verses. 
On weekdays, י ּכִ יָכה ַמל ִסֽ ַאנ on  page  ; on ה ,שבתָ ֲאַה on  page  .

ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ינּו, ִלר ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ   ַעל ּכֵ
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ֶרץ, ו ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל
ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ ָך ל ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו

ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ
ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ

ֹלּו  ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל
נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ו

ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב
עֹוָלם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו

משלי טז

תהלים נא

תהלים יט
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ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ
פסוקי מלכיות

ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ

ֶנֱאַמר ו
ָרֵאל ִיׂש לֹא־ָרָאה ָעָמל ּב ַיֲעקֹב, ו ֶון ּב יט ָאֽ לֹא־ִהּבִ

ֶלך ּבֹו׃ רּוַעת ֶמֽ יהוה ֱאלָֹהיו ִעּמֹו, ּות

ֶנֱאַמר ו
י ָעם  אׁשֵ ף ָרֽ ַאּסֵ ִהת ּב , ֶלך רּון ֶמֽ ִהי ִביׁשֻ ַוי

ָרֵאל׃ ֵטי ִיׂש ב ַיַֽחד ׁשִ

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
ּגֹוִים׃ ל ּבַ לּוָכה ּומֹׁשֵ י ַליהוה ַהּמ ּכִ

ֶנֱאַמר ו
אּות ָלֵבׁש , ּגֵ יהוה ָמָלך

ּמֹוט׃ ל־ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאָּזר, ַאף־ּתִ ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהת
ֶנֱאַמר ו

ֵחי עֹוָלם  ת אּו ּפִ ׂש ִהּנָ יֶכם, ו ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ׂש
בֹוד׃ ֶלך ַהּכָ ָיבֹוא ֶמֽ ו

ִגּבֹור  בֹוד, יהוה ִעּזּוז ו ֶלך ַהּכָ ִמי ֶזה ֶמֽ
ָחָמה׃  ּבֹור ִמל יהוה ּגִ

ֵחי עֹוָלם  ת אּו ּפִ יֶכם, ּוׂש ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ׂש
בֹוד׃  ֶלך ַהּכָ ָיבֹא ֶמֽ ו

בֹוד  ֶלך ַהּכָ ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ
ָלה׃ בֹוד ֶסֽ ֶלך ַהּכָ ָבאֹות הּוא ֶמֽ יהוה צ

שמות טו

במדבר כג

דברים לג

תהלים כב

תהלים צג

תהלים כד
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תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ָבאֹות ֹגֲאלֹו, יהוה צ ָרֵאל ו ־ִיׂש ֶלך ּכֹה־ָאַמר יהוה ֶמֽ

ָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים׃  ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ּוִמּבַ
ֶנֱאַמר ו

ו ּפֹט ֶאת־ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁש ִעים ּב ָעלּו מֹוׁשִ ו
לּוָכה׃ ָתה ַליהוה ַהּמ ָהי ו

ֶנֱאַמר ו
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה  ּבַ
תּוב ֵלאֹמר ָך ּכָ תֹוָרת ּוב

ינּו יהוה ֶאָחד׃ ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע ִיׂש ׁש 

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
On שבת, add the words in parentheses:

ָך בֹוֶדֽ כ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַעל ּכ לֹך מ
ָך יָקֶרֽ ֶרץ ּבִ ל ָהָאֽ א ַעל ּכ ׂשֵ ִהּנָ ו

ֶצָֽך. ֵבי ֵתֵבל ַאר ל יֹוׁש ָך ַעל ּכ אֹון ֻעּז ֲהַדר ּג הֹוַפע ּבַ ו
ּתֹו  ַע ה פ י ַאּתָ עּו ּכִ ל ּפָ ֵיַדע ּכ ו

ּתֹו ַצר ה י י ַאּתָ ל ָיצּור ּכִ ָיִבין ּכ ו
ַאּפֹו ָמה ּב ׁשָ ר נ יֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ו

ָלה. ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ ּוַמל ֶלך ָרֵאל ֶמֽ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש
נּו) נּוָחֵתֽ ֵצה ִבמ ינּו, ר ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ (ֱאלֵֹהֽ
ָך תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ׁשֵ ַקּד

ָך יׁשּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֵחֽ ּמ ׂשַ ָך ו נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּב ׂשַ
ָך ֽ ׁשֶ ד ת ק ּבַ ָרצֹון ׁשַ ַאֲהָבה ּוב ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ִחיֵלֽ ַהנ ו)

ָך) ֶמֽ י ׁש ׁשֵ ַקּד ָרֵאל מ ָיֽנּוחּו בֹו ִיׂש ו

ישעיה מד

עובדיה א

זכריה יד

דברים ו
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ֱאֶמת ָך ּבֶ ּד ב ע נּו ל ֽ ַטֵהר ִלּבֵ ו
ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ה ֱאלִֹהים ֱאֶמת, ּוד י ַאּתָ ּכִ

ֶרץ  ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ִיׂש ( ת ו ּבָ ַ ׁש (ַהׁשּ ַקּדֵ מ

תקיעה שברים תרועה    תקיעה 
The קהל stands and the שופר is sounded (except on שבת).

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה תרועה  תקיעה   

צּוֵרי עֹוָלִמים ל י ט ּכ ּפָ ׁש ּמִ ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם, ַהּיֹום ַיֲעִמיד ּבַ
The קהל, then the שליח ציבור (even on שבת):

ֲעָבִדים. ָבִנים ִאם ּכַ ִאם ּכ
ִנים ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ נּו ּכ ָבִנים, ַרֲחֵמֽ ִאם ּכ

ֽנּו  ּנֵ ח ּת לּויֹות ַעד ׁשֶ ָך ת ֲעָבִדים, ֵעיֵנֽינּו ל ִאם ּכַ ו
נּו, ָאיֹם ָקדֹוׁש. ֵטֽ ּפָ תֹוִציא ָכאֹור ִמׁש ו

ָפֶנֽיָך ינּו ֶיֱעַרב ל ָפֵתֽ ת ׂש ׁשֶ ֲאֶרֽ
On שבת omit:

נּו. ִקיָעֵתֽ קֹול ּת יב ל ׁשִ יט ּוַמק א, ֵמִבין ּוַמֲאִזין, ַמּבִ ִנּשָׂ ֵאל ָרם ו
ינּו. ִכּיֹוֵתֽ ֶדר ַמל ָרצֹון ֵסֽ ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ּות

Some congregations say a prefatory piyut before the זכרונות.
On weekdays, ַעׂש ל ַמֽ ת ּכ ִַּח ֵזֶֽכר ּת on  page  . On י ,שבת ַמֲעׂשַ ַחד ּב ֶאפ on  page  .
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ֶדם צּוֵרי ק ל י ה עֹוָלם, ּופֹוֵקד ּכ ה זֹוֵכר ַמֲעׂשֵ   ַאּתָ
זכרונות

ית ֵראׁשִ ּב ּמִ רֹות ׁשֶ ּתָ ֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנס ל ּתַ לּו ּכ ָפֶנֽיָך ִנג ל
ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ר ִמּנֶ ּתָ ֵאין ִנס ָך ו בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ ָחה ִלפ כ י ֵאין ׁשִ ּכִ

. ּךָ ֽ ַחד ִמּמֶ צּור לֹא ִנכ ל ַהי ַגם ּכ ָעל, ו פ ל ַהּמִ ה זֹוֵכר ֶאת ּכ  ַאּתָ
ינּו ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל ָיֽדּוע לּוי ו ַהּכֹל ּגָ

ל ַהּדֹורֹות יט ַעד סֹוף ּכ צֹוֶפה ּוַמּבִ
ּוח ָוָנֶֽפׁש ל ֽרֽ ֵקד ּכ ִהּפָ רֹון ל י ָתִביא חֹק ִזּכָ ּכִ

ִלית. כ ֵאין ּתַ ִרּיֹות ל ים, ַוֲהמֹון ּב ים ַרּבִ ִהָּזֵכר ַמֲעׂשִ ל
יָת. ֽ ּלִ ָפִנים אֹוָתּה ּגִ ּתָ ּוִמּל ע זֹאת הֹוָדֽ ית ּכָ ֵמֵראׁשִ

יֹום ִראׁשֹון רֹון ל יָך, ִזּכָ ֽ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ֶזה ַהּיֹום ּת
ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ

ִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר ַעל ַהּמ ו
לֹום ָ ֵאיזֹו ַלׁשּ ֶרב, ו ֵאיזֹו ַלֶחֽ
ַֹבע ֵאיזֹו ַלּשֽׂ ֵאיזֹו ָלָרָעב, ו

ֶות. ֽ ַלּמָ יָרם ַלַחִּיים ו ּכִ ַהז דּו, ל ק ִרּיֹות ּבֹו ִיּפָ ּוב

ַהּיֹום ַהֶּזה ַקד ּכ ִמי לֹא ִנפ
א ָפֶנֽיָך ּבָ צּור ל ל ַהי י ֵזֶֽכר ּכ ּכִ

ֲעֵדי ָגֶֽבר תֹו, ַוֲעִלילֹות ִמצ ֻקּדָ ה ִאיׁש ּופ ַמֲעׂשֵ
ֵלי ִאיׁש. ֵרי ַמַעל ִיצ ּבּולֹוָתיו, ו ַתח בֹות ָאָדם ו ׁש ַמח

תהלים פא
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ך ץ ּבָ ַאּמֶ ּוֶבן ָאָדם ִית , ּךָ ֶחֽ ּכָ ּלֹא ִיׁש ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ַאׁש
לּו  ֽ ׁשֵ עֹוָלם לֹא ִיּכָ יָך ל ֽ ׁשֶ י דֹור ּכִ

. ך ל ַהחֹוִסים ּבָ מּו ָלֶנַֽצח ּכ ל לֹא ִיּכָ ו
ם. ה ֻכּלָ ה דֹוֵרׁש ַמֲעׂשֵ ַאּתָ א, ו ָפֶנֽיָך ּבָ ים ל ֲעׂשִ ל ַהּמַ י ֵזֶֽכר ּכ ּכִ

ַרֲחִמים ׁשּוָעה ו ַבר י ד הּו ּבִ ֵדֽ ק פ , ַוּתִ ּתָ ר ַאֲהָבה ָזַכֽ ּב ַגם ֶאת ֽנֹח ו
ֵליֶהם ַמַעל ֵני ֽרֹע ר ִמּפ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכ ׁשַ ּבּול ל ֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהּמַ ּבַ

ינּו ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאֵֹהֽ א ל רֹונֹו ּבָ ן ִזכ ַעל ּכֵ
חֹול ַהָּים. ֶצֱאָצָאיו ּכ ֵבל, ו רֹות ּתֵ ַעפ עֹו ּכ ּבֹות ַזר ַהר ל

ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
פסוקי זכרונות

 ּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת־ֽנֹח ַוִּיז
ָבה ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל־ַהּב ֶאת־ּכ ל־ַהַחָּיה ו ֵאת ּכ ו

ִים׃ ֽ ֹּכּו ַהּמָ ֶרץ, ַוָּיׁשֽ ּוח ַעל־ָהָאֽ ַוַּיֲעֵבר ֱאלִֹהים ֽרֽ
ֶנֱאַמר ו

ַמע ֱאלִֹהים ֶאת־ַנֲאָקָתם ַוִּיׁש
ִריתֹו  ּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת־ּב ַוִּיז

ֶאת־ַיֲעקֹב׃ ָחק ו ָרָהם ֶאת־ִיצ ֶאת־ַאב
ֶנֱאַמר ו

ִריִתי ַיֲעקֹוב  י ֶאת־ּב ּתִ ָזַכר ו
ּכֹר ָרָהם ֶאז ִריִתי ַאב ַאף ֶאת־ּב ָחק, ו ִריִתי ִיצ ַאף ֶאת־ּב ו

ּכֹר׃ ֶרץ ֶאז ָהָאֽ ו

בראשית ח

שמות ב

ויקרא כו
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תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
ַרחּום יהוה׃ אֹוָתיו, ַחּנּון ו ל ִנפ ה ל ֵזֶֽכר ָעׂשָ

ֶנֱאַמר ו
ִריתֹו׃ עֹוָלם ּב ּכֹר ל ֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיז ֶטֽ

ֶנֱאַמר ו
רֹב ֲחָסָדו׃ ֵחם ּכ ִריתֹו, ַוִּיּנָ ּכֹר ָלֶהם ּב ַוִּיז

תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ִם ֵלאמֹר  ַלֽ רּוׁשָ ֵני י ז א אָת ב ָקָרֽ ו ָהלֹך

ּכֹה ָאַמר יהוה 
ִיך לּולָֹתֽ ַאֲהַבת ּכ , ִיך עּוַרֽ ֶסד נ י ָלך ֶחֽ ּתִ ר ָזַכֽ
רּוָעה׃ ֶרץ לֹא ז ֶאֽ ר, ּב ּבָ ד ּמִ ך ַאֲחַרי ּבַ ּתֵ ֶלכ

ֶנֱאַמר ו
ִיך עּוָרֽ יֵמי נ ִריִתי אֹוָתך ּבִ י ֲאִני ֶאת־ּב ּתִ ָזַכר ו

ִרית עֹוָלם׃ ּב ַוֲהִקימֹוִתי ָלך

ֶנֱאַמר ו
ֲעׁשּוִעים ִים, ִאם ֶיֶֽלד ׁשַ ַרֽ יר ִלי ֶאפ ֲהֵבן ַיּקִ

ּנּו עֹוד ֶרֽ ּכ ִרי ּבֹו, ָזכֹר ֶאז י ַדּב י־ִמּדֵ ּכִ
ֻאם־יהוה׃ ּנּו נ ן ָהמּו ֵמַעי לֹו, ַרֵחם ֲאַרֲחֶמֽ ַעל־ּכֵ

תהלים קיא

שם

תהלים קו

ירמיה ב

יחזקאל טז

ירמיה לא
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ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ָפֶנֽיָך רֹון טֹוב ל ִזכ נּו ּב ֵרֽ כ ז

ֶדם ֵמי ק ֵמי ׁש  ַרֲחִמים ִמׁשּ ׁשּוָעה ו ת י ֻקּדַ פ נּו ּבִ ֵדֽ ק ּופ
ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ר ָלֽ כ ּוז

בּוָעה  ֶאת ַהׁשּ ֶסד ו ֶאת ַהֶחֽ ִרית ו ֶאת ַהּב
ַהר ַהּמֹוִרָּיה ינּו ּב ָרָהם ָאִבֽ ַאב ּתָ ל ע ֽ ּבַ ר ִנׁש ֲאׁשֶ

ָפֶנֽיָך ֲעֵקָדה  ֵתָרֶאה ל ו
ח ֽ ּבֵ ז י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ָחק ּב ינּו ֶאת ִיצ ָרָהם ָאִבֽ ָעַקד ַאב ׁשֶ

ֵלם. ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ָכַבׁש ַרֲחָמיו, ַלֲעׂשֹות ר ו
ינּו ָך ֵמָעֵלֽ ַעס יָך ֶאת ּכַ ׁשּו ַרֲחֶמֽ ּב ן ִיכ ּכֵ

ָך  דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפ ָך ַהּגָ טּוב ּוב
ָך. ֲחָלֶתֽ ָך ּוִמּנַ צ ָך ּוֵמַאר ָך ּוֵמִעיר ֵמַעּמ

ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ֽ ּתָ ַטח ִהב ָבר ׁשֶ ינּו ֶאת ַהּדָ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַקֶּים ָלֽ ו
ָך  בֹוֶדֽ י כ ָך, ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ַעל י

ָאמּור ּכָ
ִרית ִראׁשִֹנים י ָלֶהם ּב ּתִ ָזַכר ו

ֵעיֵני ַהּגֹוִים  ִים ל ַרֽ ֶרץ ִמצ ר הֹוֵצֽאִתי־אָֹתם ֵמֶאֽ ֲאׁשֶ
יֹות ָלֶהם ֵלאלִֹהים, ֲאִני יהוה׃ ִלה

ה הּוא ֵמעֹוָלם חֹות ַאּתָ ּכָ ׁש ל ַהּנִ י זֹוֵכר ּכ ּכִ
ָך בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ ָחה ִלפ כ ֵאין ׁשִ ו

ּכֹר. ז ַרֲחִמים ּתִ עֹו ַהּיֹום ּב ַזר ָחק ל ַוֲעֵקַדת ִיצ
ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ

ִרית. זֹוֵכר ַהּב

ויקרא כו
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תקיעה שברים תרועה    תקיעה 
The קהל stands and the שופר is sounded (except on שבת).

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה תרועה  תקיעה   

צּוֵרי עֹוָלִמים ל י ט ּכ ּפָ ׁש ּמִ  ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם, ַהּיֹום ַיֲעִמיד ּבַ
The קהל, then the שליח ציבור (even on שבת):

ֲעָבִדים. ָבִנים ִאם ּכַ ִאם ּכ
ִנים ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ נּו ּכ ָבִנים, ַרֲחֵמֽ ִאם ּכ

ֽנּו  ּנֵ ח ּת לּויֹות ַעד ׁשֶ ָך ת ֲעָבִדים, ֵעיֵנֽינּו ל ִאם ּכַ ו
נּו, ָאיֹם ָקדֹוׁש. ֵטֽ ּפָ תֹוִציא ָכאֹור ִמׁש ו

ָפֶנֽיָך ינּו ֶיֱעַרב ל ָפֵתֽ ת ׂש ׁשֶ ֲאֶרֽ
On שבת omit:

נּו. ִקיָעֵתֽ קֹול ּת יב ל ׁשִ יט ּוַמק א, ֵמִבין ּוַמֲאִזין, ַמּבִ ִנּשָׂ ֵאל ָרם ו
ינּו. רֹונֹוֵתֽ ֶדר ִזכ ָרצֹון ֵסֽ ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ּות

Some congregations say a prefatory piyut before the שופרות. 
On weekdays, ִעי א ּדֵ ָרה ,שבת on  page  ; on ֶאּשָׂ ֶעז ָאֽנּוָסה ל on  page  .

ם ר ִעּמָ ַדּבֵ ָך ל ׁש ד ָך ַעל ַעם ק בֹוֶדֽ ֲעַנן ּכ יָת ּבַ ֵלֽ ה ִנג   ַאּתָ
שופרות

י ֽטַֹהר. ִפּלֵ ַער יָת ֲעֵליֶהם ּב ֵלֽ ִנג ָך, ו ם קֹוֶלֽ ּתָ ַמע ִים ִהׁש ַמֽ ָ ִמן ַהׁשּ
ּךָ ֽ דּו ִמּמֶ ית ָחר ֵראׁשִ ִרּיֹות ּב ֶנֽיָך, ּוב ּלֹו ָחל ִמּפָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ם ּכ ּגַ

וֹת ָך ּתֹוָרה ּוִמצ ַעּמ ד ל ַלּמֵ נּו ַעל ַהר ִסיַני, ל ֽ ּכֵ ָך ַמל לֹות ִהּגָ ּב
ֲהבֹות ֵאׁש. ָך ִמּלַ ׁש ד רֹות ק ִדּב ָך, ו ִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלֽ ׁש ַוּתַ

. ּתָ קֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפֽע יָת, ּוב ֵלֽ ָרִקים ֲעֵליֶהם ִנג קֹולֹות ּוב ּב
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ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
פסוקי שופרות 

ֶֹקר יֹת ַהּבֽ ה י ּבִ ִליׁשִ  ִהי ַבּיֹום ַהׁשּ ַוי
ֵבד ַעל־ָהָהר ָעָנן ּכָ ָרִקים ו ִהי קֹלֹת ּוב ַוי

ֲחֶנה׃ ּמַ ר ּבַ ל־ָהָעם ֲאׁשֶ אֹד, ַוֶּיֱחַרד ּכ קֹל ׁשָֹפר ָחָזק מ ו
ֶנֱאַמר ו

אֹד ָחֵזק מ ו ָֹפר הֹוֵלך ַויִהי קֹול ַהׁשּ
קֹול׃ ָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּֽנּו ב ר, ו ַדּבֵ ה י מֹׁשֶ

ֶנֱאַמר ו
יִדם  ּפִ ֶאת־ַהּלַ ל־ָהָעם רִֹאים ֶאת־ַהּקֹולֹת ו כ ו

ן ֶאת־ָהָהר ָעׁשֵ ָֹפר, ו ֵאת קֹול ַהׁשּ ו
דּו ֵמָרחֹק׃ א ָהָעם ַוָּיֻנֽעּו, ַוַּיַעמ ַוַּיר

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
קֹול ׁשֹוָפר׃ רּוָעה, יהוה ּב ת ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ

ֶנֱאַמר ו
ֶלך יהוה׃ ֵני ַהּמֶ יעּו ִלפ קֹול ׁשֹוָפר, ָהִרֽ רֹות ו ֲחצֹצ ּבַ

ֶנֱאַמר ו
ֽנּו׃ יֹום ַחּגֵ ֶֽסה ל ּכֶ עּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ּבַ ק ּתִ

ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ
ֶנֱאַמר ו

יע ֻעּזֹו׃  ִקֽ ר ֽלּוהּו ּבִ ַהל ׁשֹו  ד ק לּו־ֵאל ּב לּוָיּה, ַהל ַהל 
לֹו׃  ד רֹב ּגֻ ֽלּוהּו ּכ ַהל בּורָֹתיו  ֽלּוהּו ִבג ַהל

ִכּנֹור׃  ו ֵנֶֽב ֽלּוהּו ּב ַהל ַקע ׁשֹוָפר  ֵתֽ ֽלּוהּו ּב ַהל
ֻעָגב׃  ים ו ִמּנִ ֽלּוהּו ּב ַהל ֹתף ּוָמחֹול  ֽלּוהּו ּב ַהל

רּוָעה׃  י תֵ צ ִצל ֽלּוהּו ּב ַהל ַמע  ֽ ֵלי־ׁשָ צ ִצל ֽלּוהּו ב ַהל
ּוָיּה׃  ל ָיּה, ַהל ַהּלֵ ָמה ּת ׁשָ ַהּנ ֹּכ

שמות יט

שם

שמות כ

תהלים מז

תהלים צח

תהלים פא

תהלים קנ
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תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ֶרץ ֵני ָאֽ ֹכ ׁשֽ ֵבי ֵתֵבל ו ל־יֹׁש ּכ

עּו׃ ָמֽ ׁש ֽקֹע ׁשֹוָפר ּתִ ִכת אּו, ו ר ׂשֹא־ֵנס ָהִרים ּתִ נ ּכִ
ֶנֱאַמר ו

דֹול ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ָהָיה ּבַ ו
ּור  ֶרץ ַאׁשּ ֶאֽ ִדים ּב אּו ָהאֹב ּוָבֽ

ִים ָרֽ ֶרץ ִמצ ֶאֽ ִחים ּב ּדָ ַהּנִ ו
ִם׃ ָלֽ ירּוׁשָ ֶֹדׁש ּבִ ַהר ַהּקֽ ֲחוּו ַליהוה ּב ּתַ ִהׁש ו

ֶנֱאַמר ו
ָרק ִחּצֹו ָיָצא ַכּבָ ַויהוה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה, ו

יָמן׃ ַסֲערֹות ּתֵ ּב ָהַלך ָקע, ו ֹוָפר ִית ׁשּ ַואדָֹני ֱיהִֹוה ּבַ
ָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם׃ יהוה צ

ָך. לֹוֶמֽ ׁש ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂש ֵגן ַעל ַעּמ ן ּתָ ּכֵ
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ

נּו  ֵחרּוֵתֽ דֹול ל ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּת
ינּו ֻלּיֹוֵתֽ ץ ּגָ ַקּבֵ א ֵנס ל ׂשָ ו

ין ַהּגֹוִים  ינּו ִמּבֵ זּוֵרֽ ָקֵרב ּפ ו
ֶרץ. ֵתי ָאֽ ּכ ס ִמַּיר ּנֵ ינּו ּכַ פּוצֹוֵתֽ ּונ

ישעיה יח

ישעיה כז

זכריה ט
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ה  ִרּנָ ָך ּב ִצּיֹון ִעיר נּו ל ַוֲהִביֵאֽ
ַחת עֹוָלם מ ׂשִ ָך ּב ׁש ּדָ ית ִמק ִים ּבֵ ַלֽ ִלירּוׁשָ ו

ינּו  נֹות חֹובֹוֵתֽ ּב ר ָפֶנֽיָך ֶאת ק ה ל ם ַנֲעׂשֶ ׁשָ ו
ָך  בֹוֶדֽ י כ ָך, ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ָך ַעל י תֹוָרֶתֽ ינּו ּב ה ָעֵלֽ ֻצּוֶ מ ּכִ

ָאמּור ּכָ
ֶכם ׁשֵ ד י ח ָראׁשֵ מֹוֲעֵדיֶכם ּוב ֶכם ּוב ַחת מ יֹום ׂשִ ּוב

ֵמיֶכם ל ֵחי ׁשַ ַעל ִזב רֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ו ֲחצֹצ ם ּבַ ּתֶ ַקע ּות
ֵני ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶכם׃ רֹון ִלפ ִזּכָ ָהיּו ָלֶכם ל ו

. ך ֹוֶמה ּלָ ֵאין ּדֽ רּוָעה, ו קֹול ׁשֹוָפר ּוַמֲאִזין ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ ּכִ
ַרֲחִמים. ָרֵאל ּב רּוַעת ַעּמֹו ִיׂש קֹול ּת ע ה יהוה, ׁשֹוֵמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

תקיעה שברים תרועה    תקיעה 
The קהל stands and the שופר is sounded (except on שבת).

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה תרועה  תקיעה   

צּוֵרי עֹוָלִמים ל י ט ּכ ּפָ ׁש ּמִ ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם, ַהּיֹום ַיֲעִמיד ּבַ
The קהל, then the שליח ציבור (even on שבת):

ֲעָבִדים. ָבִנים ִאם ּכַ ִאם ּכ
ִנים ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ נּו ּכ ָבִנים, ַרֲחֵמֽ ִאם ּכ

ֽנּו  ּנֵ ח ּת לּויֹות ַעד ׁשֶ ָך ת ֲעָבִדים, ֵעיֵנֽינּו ל ִאם ּכַ ו
נּו, ָאיֹם ָקדֹוׁש. ֵטֽ ּפָ תֹוִציא ָכאֹור ִמׁש ו

ָפֶנֽיָך ינּו ֶיֱעַרב ל ָפֵתֽ ת ׂש ׁשֶ ֲאֶרֽ
On שבת omit:

נּו. ִקיָעֵתֽ קֹול ּת יב ל ׁשִ יט ּוַמק א, ֵמִבין ּוַמֲאִזין, ַמּבִ ִנּשָׂ ֵאל ָרם ו
ינּו. רֹוֵתֽ ֶדר ׁשֹופ ָרצֹון ֵסֽ ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ּות

במדבר י
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ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו 

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות

ַרחּום,  א  ָאּנָ ן.  ּבָ ר ק ּוכ עֹוָלה  ּכ נּו  ֲעִתיָרֵתֽ יָך  ָעֶלֽ ֶתֱעַרב  ו

If כהנים say ברכת כהנים during חזרת הש״ץ, the following is said;
otherwise the שליח ציבור continues with ֶתֱחֶזֽיָנה ו at the bottom of the page.

ֶדר ָהֲעבֹוָדה  ֵסֽ ָך, ו ִצּיֹון ִעיר ָך ל ִכיָנת ב ׁש ים ָהׁשֵ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ּב
ם  ׁשָ ו ַרֲחִמים.  ּב ִצּיֹון   ָך  ׁשּוב ּב ֵעיֵנֽינּו  ֶתֱחֶזֽיָנה  ו ִים.  ָלֽ ִלירּוׁשָ

מֹוִנּיֹות. ִנים ַקד ׁשָ ם ּוכָיֵמי עֹו ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ַנֲעב
ָאה ַנֲעבֹד. ִיר ָך ּב ַבּד  ָך אֹות ה יהוה ׁשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

The service continues with מֹוִדים on the next page.

יָך  ַרֲחֶמֽ א ַרחּום, ּב ן. ָאּנָ ּבָ ר ק עֹוָלה ּוכ נּו ּכ יָך ֲעִתיָרֵתֽ ֶתֱעַרב ָעֶלֽ ו
In ארץ ישראל the following formula is used instead:

ִים.  ָלֽ ֶדר ָהֲעבֹוָדה ִלירּוׁשָ ֵסֽ ָך, ו ִצּיֹון ִעיר ָך ל ִכיָנת ב ׁש ים ָהׁשֵ ָהַרּבִ
מֹוִנּיֹות. ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ם ַנֲעב ׁשָ ו

ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו
When ברכת כהנים is not said, and also in ארץ ישראל, the שליח ציבור continues:

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   625RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   625 26-Jul-18   11:42:18 AM26-Jul-18   11:42:18 AM



 fi חזרת הש״ץ   מוסף ליום הראשון 

Bow at the first five words. הודאה

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
נּו  ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש
דֹור ָודֹור.   ה הּוא ַאּתָ
ָך  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ נֹוֶדה ּל
ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו
נּו ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
יָך  טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו
ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו  ֵעת, ֶעֽ כ ּב ׁשֶ
יָך  י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו
. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח

As the שליח ציבור recites  מודים, 
the קהל says quietly:

ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
ינּו  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
ר  ׂשָ ל ּבָ ֱאלֵֹהי כ

ית.  ֵראׁשִ נּו, יֹוֵצר ּב ֵרֽ יֹוצ
הֹוָדאֹות  ָרכֹות ו ּב

דֹוׁש  ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ 
נּו.  ֽ ּתָ ִקַּימ נּו ו ֶהֱחִייָתֽ ַעל ׁשֶ

נּו  ֵמֽ ַקּי ַחֵּיֽנּו ּות ן ּת ּכֵ
ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ֶתֱאסֹף ּגָ ו
ָך  ֽ ׁשֶ ד רֹות ק ַחצ ל

ָך  צֹונ ַלֲעׂשֹות ר יָך ו מֹר ֻחּק ׁשִ
ֵלם  ֵָבב ׁשָ ָך ּב ּד ב ע ּול

 . נּו מֹוִדים ָלך ֲאַנֽח ַע ׁשֶ
רּוך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו

ֶרב,  ֶחֽ ו ֶבר,  ֶדֽ ה  ַכּלֵ ו ָך,  ַעס ּכַ בֹׁש  ּוכ יָך  ַרֲחֶמֽ כֹר  ז נּו,  ֽ ּכֵ ַמל ינּו  ָאִבֽ
The קהל, then the שליח ציבור:

ל  כ ל ַמֲחָלה, ו כ ַגע ַרע, ו ָפה, ּוֶפֽ ָעוֹן, ּוַמּגֵ ִחית, ו ִבי, ּוַמׁש ָרָעב, ּוׁש ו
ַאת  נ ׂשִ ֵזָרה ָרָעה, ו ל ּג כ ָעֻנּיֹות, ו ר ל ִמיֵני ּפֻ כ ָטָטה, ו ל ק כ ָלה, ו ּקָ ּתַ

ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ינּו ּוֵמַעל ּכ ם, ֵמָעֵלֽ ִחּנָ

ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ
The קהל then the שליח ציבור:
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 fi ברכת כהנים   מוסף ליום הראשון 

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ ּוָך ּסֶ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדֽ ו
ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ
The following supplication is recited quietly while the שליח ציבור says כֹל ַהַחִּיים ו above.

The כהנים say:

ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָפֶנֽיָך,  ִמּל ָרצֹון  ִהי  י
נּו  ִויָתֽ ּצִ ָרָכה ַהּזֹאת ׁשֶ ֵהא ַהּב ּת ינּו, ׁשֶ ֲאבֹוֵתֽ
ֵלָמה,  ׁש ָרָכה  ּב ָרֵאל  ִיׂש ָך  ַעּמ ֶאת   ָבֵרך ל
ה  ֵמַעּתָ ָעוֹן  ו ׁשֹול  ִמכ ׁשּום  ה  ּבָ ֶיה  ִיה ֹא  ו

ַעד עֹוָלם. ו

In some communities, the קהל says:

ינּו ֵואלֵֹהי  ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
יָת  ִוֽ ּצִ ָרָכה ַהּזֹאת ׁשֶ ֵהא ַהּב ּת ינּו, ׁשֶ ֲאבֹוֵתֽ
ֵלָמה,  ָרָכה ׁש ָרֵאל ּב ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ל
ה  ָעוֹן ֵמַעּתָ ׁשֹול ו ה ׁשּום ִמכ ֶיה ּבָ ֹא ִיה ו

ַעד עֹוָלם. ו
In ארץ ישראל the ברכת כהנים on  page   is said.

When ברכת כהנים is not said, the שליח ציבור says the formula on  page  .

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ֽ ּלֶ ׁשֻ ָרָכה ַהמ ּב נּו ּבַ ֵכֽ ר ינּו, ּבָ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
The following is recited quietly by the שליח ציבור:

י ַאֲהרֹן ּוָבָניו ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ תּוָבה ַעל י ַהּכ

ּכֲֹהִנים
The שליח ציבור says aloud:

 

ָאמּור: ָך, ּכָ ֽ דֹוׁשֶ ַעם ק
In most places, the קהל responds:

ל ַאֲהרֹן,  תֹו ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ק נּו ּבִ ֽ ׁשָ ר ִקּד ֶלך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
The כהנים say the following blessing in unison:

ַאֲהָבה. ָרֵאל ּב ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ֽנּו ל ִצּוָ ו

ֶרץ׃ ִים ָוָאֽ ַמֽ ה ׁשָ ּיֹון, עֹׂשֵ ָך יהוה ִמּצִ ָבֶרכ י ָך  ָבֶרכ י

The first word in each sentence is said by the שליח ציבור, followed by the כהנים.
Some read silently the accompanying verses. One should remain silent 

and not look at the כהנים while the blessings are being said.

 
ֶרץ׃ ל־ָהָאֽ כ ָך ּב מ יר ׁשִ יהוה ֲאדֵֹנֽינּו, ָמה־ַאּדִ יהוה   

׃ יִתי ָבך י־ָחִסֽ ִני ֵאל, ּכִ ֵרֽ מ ׁש ָך׃  ֶרֽ מ ִיׁש ו  



תהלים קלד

תהלים ח

תהלים טז

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   629RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   629 26-Jul-18   11:42:18 AM26-Jul-18   11:42:18 AM
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ַמה   ע יֹוֵדֽ ֵאיִני  ו י  ּתִ מ ָחַלֽ ֲחלֹום   . ך ּלָ ׁשֶ ַוֲחלֹומֹוַתי   ך ּלָ ׁשֶ ֲאִני  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
Read the following silently while the כהנים chant. Omit on שבת.

ל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי  יּו ּכ ִּיה ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִהי ָרצֹון ִמּל הּוא. י
י ַעל ֲאֵחִרים,  ּתִ מ ָחַלֽ ִמי, ּוֵבין ׁשֶ י ַעל ַעצ ּתִ מ ָחַלֽ ין ׁשֶ טֹוָבה, ּבֵ ָרֵאל ל ל ִיׂש ַעל ּכ ו
מּו ִבי ּוָבֶהם,  ַקּי ִית ֵצם, ו ַאּמ ֵקם ו מּו ֲאֵחִרים ָעָלי. ִאם טֹוִבים ֵהם, ַחּז ָח ּוֵבין ׁשֶ
 ֶלך ֶמֽ ִקָּיֽהּו  ִחז ּכ ָפֵאם  ר פּוָאה,  ר ִריִכים  צ ִאם  ו יק.  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ֲחלֹומֹוָתיו  ּכַ
ֵמי ָמָרה ַעל  ּתֹו, ּוכ ַרע ַנֲעָמן ִמּצָ ּה, ּוכ ּתָ ַרע ִביָאה ִמּצָ ָים ַהּנ ִמר יֹו, ּוכ ל הּוָדה ֵמח י
ָעם   ַלת ּבִ ּתָ ֶאת ִקל כ ָהַפֽ ם ׁשֶ ׁשֵ ע. ּוכ ֵדי ֱאִליׁשָ ִריחֹו ַעל י ֵמי י נּו, ּוכ ֽ ה ַרּבֵ ֵדי מֹׁשֶ י
טֹוָבה,  ָרֵאל ל ִיׂש  ַעל ּכ ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ו  ּכ ֲהפֹך ן ּתַ ָרָכה, ּכֵ ָלָלה ִלב ע ִמּק ָהָרׁשָ

ֵצִֽני. ָאֵמן.   ִתר ִֽני ו ּנֵ ח ִני ּות ֵרֽ מ ִתׁש ו

ָלה׃ נּו ֶסֽ ֽ ָניו ִאּתָ נּו, ָיֵאר ּפָ ֵכֽ ֽנּו ִויָבר ּנֵ ח ֱאלִֹהים י ָיֵאר   
ֶסד ֶוֱאֶמת׃ ַרב־ֶחֽ ִֽים ו ֶרך ַאּפַ ַחּנּון, ֶאֽ יהוה, יהוה, ֵאל ַרחּום ו יהוה    

ִני׃ ָעִני ָאֽ י־ָיִחיד ו ִֽני, ּכִ ּנֵ ח ֵנה־ֵאַלי ו ּפ ָניו  ּפָ  
א׃ ָ י ֶאׂשּ ׁשִ יָך יהוה ַנפ ֵאֶלֽ יָך   ֵאֶלֽ  

ֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל־ַיד ֲאדֹוֵניֶהם  ה כ ִהּנֵ ׃   ּֽךָ ִויֻחּנֶ  
ינּו  ן ֵעיֵנֽינּו ֶאל־יהוה ֱאלֵֹהֽ ּה, ּכֵ ּתָ ִבר ָחה ֶאל־ַיד ּג פ ֵעיֵני ׁשִ ּכ

ֽנּו׃ ּנֵ ח ּי ַעד ׁשֶ

ַמה   ע יֹוֵדֽ ֵאיִני  ו י  ּתִ מ ָחַלֽ ֲחלֹום   . ך ּלָ ׁשֶ ַוֲחלֹומֹוַתי   ך ּלָ ׁשֶ ֲאִני  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
Read the following silently while the כהנים chant. Omit on שבת.

ל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי  יּו ּכ ִּיה ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִהי ָרצֹון ִמּל הּוא. י
י ַעל ֲאֵחִרים,  ּתִ מ ָחַלֽ ִמי, ּוֵבין ׁשֶ י ַעל ַעצ ּתִ מ ָחַלֽ ין ׁשֶ טֹוָבה, ּבֵ ָרֵאל ל ל ִיׂש ַעל ּכ ו
מּו ִבי ּוָבֶהם,  ַקּי ִית ֵצם, ו ַאּמ ֵקם ו מּו ֲאֵחִרים ָעָלי. ִאם טֹוִבים ֵהם, ַחּז ָח ּוֵבין ׁשֶ
 ֶלך ֶמֽ ִקָּיֽהּו  ִחז ּכ ָפֵאם  ר פּוָאה,  ר ִריִכים  צ ִאם  ו יק.  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ֲחלֹומֹוָתיו  ּכַ
ֵמי ָמָרה ַעל  ּתֹו, ּוכ ַרע ַנֲעָמן ִמּצָ ּה, ּוכ ּתָ ַרע ִביָאה ִמּצָ ָים ַהּנ ִמר יֹו, ּוכ ל הּוָדה ֵמח י
ָעם   ַלת ּבִ ּתָ ֶאת ִקל כ ָהַפֽ ם ׁשֶ ׁשֵ ע. ּוכ ֵדי ֱאִליׁשָ ִריחֹו ַעל י ֵמי י נּו, ּוכ ֽ ה ַרּבֵ ֵדי מֹׁשֶ י
טֹוָבה,  ָרֵאל ל ל ִיׂש ַעל ּכ ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ו  ּכ ֲהפֹך ן ּתַ ָרָכה, ּכֵ ָלָלה ִלב ע ִמּק ָהָרׁשָ

ֵצִֽני. ָאֵמן.  ִתר ִֽני ו ּנֵ ח ִני ּות ֵרֽ מ ִתׁש ו

תהלים סז

שמות לד

תהלים כה

שם

תהלים קכג
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עֹו׃  ָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁש ָרָכה ֵמֵאת יהוה, ּוצ א ב ָ ִיׂשּ א   ָ ִיׂשּ  
ָאָדם׃ ֵעיֵני ֱאלִֹהים ו ֶכל־טֹוב ּב ֽ ׂשֵ ָצא־ֵחן ו ּומ
ָקִרים  רָֹעם ַלּב ינּו, ֱהֵיה ז ֽ ָך ִקּוִ ֽנּו, ל ּנֵ יהוה ח יהוה    

ֵעת ָצָרה׃ נּו ּב ׁשּוָעֵתֽ ַאף־י
ֶנָֽך  ז ה־ֵאַלי א יֹום ַצר ִלי, ַהּטֵ י ּב ּנִ ֽ ֶנֽיָך ִמּמֶ ר ּפָ ּתֵ ס ַאל־ּתַ ָניו   ּפָ  

ָרא ַמֵהר ֲעֵנִֽני׃ יֹום ֶאק ּב
ִים׃ ָמֽ ָ ׁשּ ִבי ּבַ אִתי ֶאת־ֵעיַני, ַהּיֹׁש ֽ יָך ָנׂשָ ֵאֶלֽ יָך   ֵאֶלֽ  

ָרֵאל, ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם׃ ֵני ִיׂש ִמי ַעל־ּב מּו ֶאת־ׁש ׂשָ ו ם  ָיׂשֵ ו  
ַההֹוד  ַֽצח ו ַהּנֵ ֶרת ו ֶאֽ פ ַהּתִ בּוָרה ו ַהּג ה ו ֻדּלָ ָך יהוה ַהּג ל ָך  ל  

ָלָכה  מ ָך יהוה ַהּמַ ֶרץ, ל ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ י־כֹל ּבַ ּכִ
רֹאׁש׃ כֹל ל א ל ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ ו

ָפאִתיו׃ רֹוב, ָאַמר יהוה, ּור ַלּקָ לֹום ָלָרחֹוק ו לֹום ׁשָ ׁשָ לֹום׃   ׁשָ  

יָך  ת ֲחָסֶדֽ ַ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ֲעׂשֶ ּתַ ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִהי ָרצֹון ִמּל י
Read the following silently while the כהנים chant. Omit on שבת.

ִרים  ן ֶעׂש ַהּנֹוָרא, ּבֶ ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָך ַהּגָ מ ַרת ׁשִ ה ַען ט ַמֽ ׁשּוִטים, ּול יָך ַהּפ ֽגֶֹדל ַרֲחֶמֽ ו
י ַאֲהרֹן ּוָבָניו  ת ּכֲֹהִנים ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ּכַ ר ל ּבִ סּוִקים ׁשֶ ִים אֹוִתּיֹות ַהּיֹוֵצא ִמּפ ֽ ּתַ ּוׁש
ָקִתי  ֶאנ ו ַנֲאָקִתי  ִתי  ִפּלָ ּת ַמע  ִתׁש ו  , ָלך ִאי  ר ק ּב ִי  ָקרֹוב  ֶיה  ה ּתִ ׁשֶ ָך,  ֽ דֹוׁשֶ ק ַעם 
  כ ן ִלי ּול ִתּתֶ ם. ו ָרא ִאיׁש ּתָ ק ָך ַהּנִ ִמיֶמֽ ַקת ַיֲעקֹב ּת ּתָ ֶאנ ע ַמֽ ָ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ִמיד, ּכ ּתָ
ִאּסּור,  ב לֹא  ו ר  ֶהּתֵ ּב צּום,  ִצמ ב לֹא  ו ַוח  ֶרֽ ּב נּו  ָנָסֵתֽ ּוַפר ינּו  זֹונֹוֵתֽ מ יִתי  ּבֵ ׁשֹות  ַנפ
ֶגד  ת ֶלֶֽחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֽ ּסַ ּתָ ּפִ ַתֽ ּנָ ם ׁשֶ ׁשֵ ָחָבה, ּכ ָך ָהר ַחת ָיד ֽ ַצַֽער, ִמּתַ לֹא ב ַנַֽחת ו ּב
ַרֲחִמים  ֶסד ּו ֶחֽ ֵחן ּו ַאֲהָבה, ל ֵנֽנּו ל ִתּת ם. ו ָרא ִאיׁש ּתָ ק ינּו ַהּנִ ַיֲעקֹב ָאִבֽ ּבֹׁש ל ִלל
ֶאת  ּתָ  ַתֽ ּנָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכ ָך,  ֲַעבֹוָדֶתֽ ָמִעים  ִנׁש ָבַרי  ד יּו  ִיה ו ינּו,  רֹוֵאֽ ל  כ ֵעיֵני  ּוב ֵעיֶנֽיָך  ּב
ֵעיֶנֽיָך  ַרֲחִמים ּב ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול ים ל ּסִ ֽתֶֹנת ּפַ יׁשֹו ָאִביו ּכ ּבִ ִהל ָעה ׁשֶ ׁשָ ָך ּב יק יֹוֵסף ַצּדִ
ָרַכי,  ד ִני ּבִ ִיֵחֽ ַתצ טֹוָבה אֹות, ו ים, ּול ִנּסִ ָלאֹות ו י ִנפ ה ִעּמִ ַתֲעׂשֶ ל רֹוָאיו. ו ֵעיֵני כ ּוב
יָה,  סֹודֹוֶתֽ ָך ו מּוד ּתֹוָרֶתֽ ֵרי ַתל ב ל ּדִ ַקֵּים ֶאת ּכ יל ּול ּכִ ַהׂש ָהִבין ּו יָנה ל י ּבִ ִלּבִ ֵתן ּב ו
ָאִבי  (ִויֵמי  ָיַמי   ַתֲאִריך ו ָך,  ַלֲעבֹוָדֶתֽ י  ִלּבִ ו יֹוַני  ַרע ַטֵהר  ּות ִגיאֹות,   ִמׁשּ ִני  ֵֽי ַתּצִ ו
ָלה. לֹום, ָאֵמן ֶסֽ ׁשָ רֹב עֹז ו ִעימּות, ּב טֹוב ּוִבנ נֹוַתי) ּב ִלי / ּוָבַני ּוב י / ּוַבע ּתִ ִאׁש י / ו ִאּמִ ו

תהלים כד

משלי ג

ישעיה לג

תהלים קב

תהלים קכג

במדבר ו

דברי הימים 
א׳ כט

ישעיה נז
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 fi ברכת כהנים   מוסף ליום הראשון 

The שליח ציבור continues with לֹום ים ׁשָ .below ׂשִ

The קהל says:

בּוָרה,  ג ּבִ ׁשֹוֵכן  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ
לֹום.  ׁשָ ָך  מ ׁשִ ו לֹום  ׁשָ ה  ַאּתָ
ַעל  ו ינּו  ָעֵלֽ ים  ׂשִ ּתָ ׁשֶ ָרצֹון  ִהי  י
ַחִּיים  ָרֵאל  ִיׂש ית  ּבֵ ָך  ַעּמ ל  ּכ

לֹום. ֶרת ׁשָ ֶמֽ ִמׁש ָרָכה ל ּוב

The כהנים say:

ה  ינּו, ַאף ַאּתָ ּתָ ָעֵלֽ ַזֽר ּגָ ֶ ינּו ַמה ׁשּ ֽ ל עֹוָלם, ָעׂשִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
עֹון  ִמּמ יָפה  ִקֽ ַהׁש נּו.  ֽ ּתָ ַטח ִהב ׁשֶ מֹו  ּכ נּו  ֽ ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ
ָרֵאל,  ֶאת־ִיׂש ָך  ֶאת־ַעּמ  ּוָבֵרך ִים,  ַמֽ ָ ִמן־ַהׁשּ ָך  ׁש ד ק
ּתָ  ע ֽ ּבַ ִנׁש ר  ֲאׁשֶ ּכַ נּו,  ָלֽ ה  ּתָ ָנַתֽ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ֵאת  ו

ָבׁש׃ ֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוד ינּו, ֶאֽ ַלֲאבֵֹתֽ

תּוָבה ַעל  ּתֹוָרה, ַהּכ ת ּבַ ׁשֶ ֽ ּלֶ ׁשֻ ָרָכה ַהמ ּב נּו ּבַ ֵכֽ ר ינּו, ּבָ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ  ֱאלֵֹהֽ
If ברכת כהנים is not said, the following is said by the שליח ציבור:

 
ָאמּור  יָך, ּכָ ֽ דֹוׁשֶ י ַאֲהרֹן ּוָבָניו ּכֲֹהִנים ַעם ק ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ י

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: ָך׃  ֶרֽ מ ִיׁש ָך יהוה ו ָבֶרכ י
ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: ׃  ּֽךָ יָך ִויֻחּנֶ ָניו ֵאֶלֽ ָיֵאר יהוה ּפָ

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: לֹום׃  ָך ׁשָ ם ל ָיׂשֵ יָך ו ָניו ֵאֶלֽ א יהוה ּפָ ָ ִיׂשּ

ַרֲחִמים  ֶסד ו ָרָכה, ֵחן ָוֶחֽ לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ  ׂשִ
שלום

ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ּכ ַע ינּו ו ָעֵלֽ
ֶנֽיָך  ּפָ אֹור  ּב ֶאָחד  ּכ נּו  ֽ ּלָ ּכֻ ינּו  ָאִבֽ נּו  ֵכֽ ר ּבָ
ינּו  נּו, יהוה ֱאֵֹהֽ ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ

ֶסד  ַאֲהַבת ֶחֽ ּתֹוַרת ַחִּיים ו
לֹום.  ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ
ָרֵאל  ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך.  ֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב

דברים כו

במדבר ו
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 fi חזרת הש״ץ   מוסף ליום הראשון 

ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב
The קהל then the שליח ציבור:

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ַעּמ  כ נּו ו ָפֶנֽיָך, ֲאַנֽח  ֵתב ִנּכָ ִנָּזֵכר ו
לֹום. ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּו 

נֹות ַחִּיים׃  ָך ׁש יפּו ל יֹוִסֽ יָך, ו ּבּו ָיֶמֽ י־ִבי ִיר ֶנֱאַמר: ּכִ ו
The קהל then the שליח ציבור:

ֶפר ַהַחִּיים. ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו, ֱאלִֹהים ַחִּיים, ּכ ֵבֽ ּת כ ַחִּיים טֹוִבים ּתִ ל
ֶכם ַהּיֹום׃ ּל יהוה ֱאלֵֹהיֶכם, ַחִּיים ּכֻ ֵבִקים ּבַ ם ַהּד ַאּתֶ תּוב: ו ּכָ ּכַ

ֵצֽנּו. ָאֵמן ַאּמ ַהּיֹום ּת 

The ארון קודש is opened by one of the כהנים.
The שליח ציבור recites each phrase, and the קהל responds אמן and recites the next phrase. 

The full version of this piyut can be found on  page  .

נּו. ָאֵמן ֵכֽ ָבר ַהּיֹום ּת
נּו. ָאֵמן ֵלֽ ַגּד ַהּיֹום ּת

טֹוָבה. ָאֵמן נּו ל ֽ ׁשֵ ר ד ַהּיֹום ּתִ
נּו. ָאֵמן ָעֵתֽ ו ַמע ׁשַ ׁש ַהּיֹום ּתִ

נּו. ָאֵמן ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ַהּיֹום ּת
ָך. ָאֵמן ק יִמין ִצד נּו ּבִ ֵכֽ מ ת ַהּיֹום ּתִ
The ארון קודש is closed.

משלי ט

דברים ד
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 fi חזרת הש״ץ   מוסף ליום הראשון 

ֵלם. ַין ׁשָ ִבנ ֵמִחים ּב ים ּוׂש ׂשִ נּו, ׂשָ ִביֵאֽ ַהּיֹום ַהֶּזה ּת ּכ
The קהל then the שליח ציבור:

תּוב ּכָ ּכַ
ִתי ִפּלָ ֵבית ּת ים ּב ּתִ ח ּמַ ׂשִ י ו ׁשִ ד ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל־ַהר ק

ִחי ּב ָרצֹון ַעל־ִמז ֵחיֶהם ל ִזב עֹולֵֹתיֶהם ו
ים׃ ל־ָהַעּמִ כ ֵרא ל ה ִיּקָ ִפּלָ ית־ּת י ֵביִתי ּבֵ ּכִ

ֶנֱאַמר ו
ה  ּלֶ ים ָהֵאֽ ל־ַהֻחּקִ ֽנּו יהוה ַלֲעׂשֹות ֶאת־ּכ ַצּוֵ ַוי

ינּו ָאה ֶאת־יהוה ֱאלֵֹהֽ ִיר ל
ַהּיֹום ַהֶּזה׃ נּו ּכ ַחּיֵֹתֽ ל־ַהָּיִמים ל נּו ּכ טֹוב ָלֽ ל

ֶנֱאַמר ו
נּו  ֽ ֶיה־ּלָ ה ָדָקה ּתִ ּוצ

ָוה ַהֹּזאת  צ ל־ַהּמִ מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת־ּכ י־ִנׁש ּכִ
ֽנּו׃ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ינּו, ּכַ ֵני יהוה ֱאלֵֹהֽ ִלפ
לֹום ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ

ָרֵאל ַעד ָהעֹוָלם. ל ִיׂש כ נּו ּול ֶיה ָלֽ ִיה

לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ *ּבָ
The שליח ציבור concludes:

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹוׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
*In  חוץ לארץ, many end the blessing:

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
The following verse concludes the חזרת הש״ץ . See  law  .

ישעיה נו

דברים ו

שם

תהלים יט
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 fi קדיש שלם   מוסף ליום א׳ 

קדיש ש לם

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

Some have the custom to include additional responses in קדיש שלם. 
They can be found in the version on page   .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 

ָמא ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ָרֵאל ל ִיׂש כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות ל צ ַקּבַ ת ּתִ
ַמָּיא  י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ק

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:
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 fi אין כאלהינו   מוסף ליום א׳ 

תקיעה שברים תרועה  תקיעה   

The קהל stands and the שופר is sounded.
Over the last centuries, the custom of blowing the שופר a hundred times on ראש השנה 

(see  page  ) became almost universally adopted. As thirty notes were sounded before מוסף 
and thirty during the חזרת הש״ץ, forty more notes are sounded at this stage. 

The most common custom is to sound thirty notes after קדיש שלם, 
and ten more before the concluding ינּו  some congregations blow all ;ָעֵלֽ

forty notes at this stage, and some in the middle of קדיש שלם, before תתקבל. 
Congregations who blew the שופר during the silent עמידה, sound here only ten notes.

תקיעה שברים תרועה  תקיעה   
תקיעה שברים תרועה  תקיעה   

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה שברים  תקיעה   

תקיעה תרועה  תקיעה   
תקיעה תרועה  תקיעה   
תקיעה תרועה  תקיעה   

נּו.  יֵעֽ מֹוׁשִ ֵאין ּכ נּו,  ֽ ּכֵ ַמל ֵאין ּכ אדֹוֵנֽינּו,  ֵאין ּכַ ינּו,  אלֵֹהֽ  ֵאין ּכֵ
נּו.  יֵעֽ מֹוׁשִ ִמי כ נּו,  ֽ ּכֵ ַמל ִמי כ ִמי ַכאדֹוֵנֽינּו,  ינּו,  ִמי ֵכאלֵֹהֽ

נּו.  יֵעֽ מֹוׁשִ נֹוֶדה ל נּו,  ֽ ּכֵ ַמל  נֹוֶדה נֹוֶדה ַלאדֹוֵנֽינּו,  ינּו,  נֹוֶדה ֵלאלֵֹהֽ
נּו.  יֵעֽ רּוך מֹוׁשִ ּבָ נּו,  ֽ ּכֵ ַמל רּוך ּבָ רּוך ֲאדֹוֵנֽינּו,  ּבָ ינּו,  רּוך ֱאלֵֹהֽ ּבָ

ה הּוא ֲאדֹוֵנֽינּו  ַאּתָ ינּו,  ה הּוא ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ
נּו.  יֵעֽ ה הּוא מֹוׁשִ ַאּתָ נּו,  ֽ ּכֵ ה הּוא ַמל ַאּתָ

ים. ּמִ ֽטֶֹרת ַהּסַ ָפֶנֽיָך ֶאת ק ינּו ל ירּו ֲאבֹוֵתֽ ִטֽ ִהק ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ִעים  ב ִעים ׁשִ ב ַקל ׁשִ בֹוָנה ִמׁש ַהּל ָנה, ו ּב ַהֶחל ֶֹרן, ו ּפֽ ַהּצִ ִרי, ו ֽטֶֹרת. ַהּצ ּטּום ַהּק ּפִ
ר  ָעׂשָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ר  ָעׂשָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ  ַק ִמׁש ּכֹם  ַכר ו  , ּד ֵנר ֶֹלת  ּבֽ ׁשִ ִציָעה,  ּוק מֹר,  ָמֶנה, 

כריתות ו.
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 fi סיום תפילה   מוסף ליום א׳ 

יָנה  ׁשִ ר ָעה, ּבִֹרית ּכַ ׁש מֹון ּתִ ִקּנָ ה, ו ֹׁשָ ּוָפה ׁשּר, ִק ֵנים ָעׂשָ ׁש ט ָמֶנה, ַהּקֹׁש
ִריִסין,  ִאם ֵאין לֹו ֵיין ַקפ ָלָתא ו ין ּת ַקּבִ ת וָ ִאין ּת ִריִסין ס ין, ֵיין ַקפ ָעה ַקּבִ ׁש ּתִ
י  הּוא. ַרּבִ ל ׁשֶ ן ּכ דֹוִמית ֽרַֹבע, ַמֲעֶלה ָעׁשָ ַלח ס יק. ֶמֽ ָין ַעּתִ ר ֵמִביא ֲחַמר ִחּוַ
ָסָלּה,  ַבׁש ּפ ּה ּד ִאם ָנַתן ּבָ הּוא, ו ל ׁשֶ ן ּכ ּדֵ ת ַהַּיר ּפַ ִלי אֹוֵמר: ַאף ּכִ ב ָנָתן ַהּבַ

ֶנֽיָה, ַחָּיב ִמיָתה. ל ַסּמָ ר ֶאָחד ִמּכ ִאם ִחּסַ ו
ָטף.  ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהּק א ׂש ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ ִליֵאל אֹוֵמר: ַהּצ מ ן ּגַ עֹון ּבֶ מ ן ׁשִ ַרּבָ
ִריִסין  ַקפ ֵיין  ָנָאה,  ֵהא  ּת ׁשֶ ֵדי  ּכ ֶֹרן  ּפֽ ַהּצִ ֶאת  ּה  ּבָ ִפין  ָ ׁשּ ׁשֶ יָנה  ׁשִ ר ּכַ ּבִֹרית 
א  ִים ָיִפין ָלּה, ֶאּלָ ַלֽ ֵהא ַעָּזה, ַוֲהלֹא ֵמי ַרג ּת ֵדי ׁשֶ ֶֹרן ּכ ּפֽ ֹוִרין ּבֹו ֶאת ַהּצִ ׁשּ ׁשֶ

בֹוד. ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפ ּדָ ק ּמִ ִים ּבַ ַלֽ ִניִסין ֵמי ַרג ֵאין ַמכ ׁשֶ
ׁש: ּדָ ק ֵבית ַהּמִ ִרים ּב ִוִּים ָהיּו אֹומ ַהל יר ׁשֶ ִ ַהׁשּ

ֵבי ָבּה׃ ֽיֹׁש ֵבל ו לֹוָאּה, ּתֵ ֶרץ ּומ ִרים, ַיהוה ָהָאֽ ּיֹום ָהִראׁשֹון ָהיּו אֹומ ּבַ
ׁשֹו׃ ד ינּו ַהר־ק ִעיר ֱאלֵֹהֽ אֹד, ּב ל מ ָֻּה דֹול יהוה ּומ ִרים, ּגָ ִני ָהיּו אֹומ ֵ ׁשּ ּבַ
ּפֹט׃ ֶרב ֱאלִֹהים ִיׁש ק ֲעַדת־ֵאל, ּב ב ּבַ ִרים, ֱאלִֹהים ִנּצָ י ָהיּו אֹומ ִליׁשִ  ׁשּ ּבַ

׃ יע ָקמֹות הֹוִפֽ ָקמֹות יהוה, ֵאל נ ִרים, ֵאל־נ ִביִעי ָהיּו אֹומ ר ּבָ
יעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ִנֽינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזֽנּו, ָהִרֽ ִרים, ַהר י ָהיּו אֹומ ֲחִמיׁשִ ּבַ
ַאָּזר,  אּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהת ִרים, יהוה ָמָלך ּגֵ י ָהיּו אֹומ ִ ׁשּ ִ ׁשּ ּבַ

ּמֹוט׃ ל־ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאף־ּתִ
ת׃  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ יר ל מֹור ׁשִ ִרים, ִמז ת ָהיּו אֹומ ּבָ ַ ׁשּ ּבַ

ַחֵּיי ָהעֹוָלִמים. נּוָחה ל ת ּומ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ יֹום ׁשֶ יר ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ל מֹור ׁשִ ִמז
ן עֹוָלם  הּוא ּבֶ ָטח לֹו ׁשֶ ל יֹום, ֻמב כ ֹוֶנה ֲהָלכֹות ּב ל ַהׁשּ ֵבי ֵאִלָּיֽהּו: ּכ ָנא ד ּתָ

א ֲהָלכֹות. ֵרי ֲהִליכֹות ֶאּלָ ק ֱאַמר, ֲהִיכֹות עֹוָלם לֹו׃ ַא ּתִ ּנֶ א, ׁשֶ ַהּבָ
עֹוָלם,  לֹום ּבָ ים ׁשָ ּבִ ִמיֵדי ֲחָכִמים ַמר ל י ֲחִניָנא: ּתַ ָעָזר, ָאַמר ַרּבִ י ֶאל ָאַמר ַרּבִ
א  ֶאּלָ  , ָנִֽיך ּבָ ֵרי  ק ּתִ ַאל  ׃  ָנִֽיך ּבָ לֹום  ׁש ַרב  ו יהוה,  ִלּמּוֵדי   ַנִֽיך ל־ּבָ כ ו ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ
 , ֵחיֵלך ּב לֹום  ִהי־ׁשָ י ׁשֹול׃  ִמכ ֵאין־ָלֽמֹו  ו ָך,  תֹוָרֶתֽ אֲֹהֵבי  ל ָרב  לֹום  . ׁשָ ּבֹוָנִֽיך
ַען  ַמֽ ל ׃  ך ּבָ לֹום  ׁשָ א  ָרהּנָ ֲאַדּב ֵרָעי  ו ַאַחי  ַען  ַמֽ ל ׃  ִיך נֹוָתֽ מ ַאר ּב ָוה   ׁשַ
 ָבֵרך י יהוה  ן,  ִיּתֵ ַעּמֹו  ל עֹז   יהוה  ׃  ָלך טֹוב  ה  ׁשָ ֲאַבק ינּו  ֱאלֵֹהֽ ית־יהוה  ּבֵ

לֹום׃ ָ ֶאת־ַעּמֹו ַבׁשּ

משנה 
תמיד ז

תהלים כד

תהלים מח

תהלים פב

תהלים צד

תהלים פא

תהלים צג

תהלים צב

מגילה כח:

חבקוק ג

ברכות סד.

ישעיה נד

תהלים קכב
תהים קיט

תהלים כט
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 fi קדיש דרבנן   מוסף ליום א׳ 

קדיש דרבנן

ָאֵמן) קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא.  ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ א ל ֵעּֽלָ ל

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָנן ַעל ַרּבָ ָרֵאל ו ַעל ִיׂש
ִמיֵדיהֹון ִמיֵדי ַתל ל ל ּתַ ַעל ּכ ִמיֵדיהֹון ו ל ַעל ּתַ ו

ָתא אֹוַרי ִקין ּב ָעס ל ָמאן ּד ַעל ּכ ו
ל ֲאַתר ַוֲאַתר כ ִדי ּב א) ָהֵדין, ו יׁשָ ַקּדִ בארץ ישראל: ָרא ( ַאת י ּב ּדִ

א ָלָמא ַרּבָ כֹון ׁש הֹון ּול  ֵהא י
ִויֵחי זֹוֵני ר ַחֵּיי ֲאִריֵכי, ּומ ַרֲחֵמי, ו א, ו ּדָ ִחס א ו ִחּנָ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ָקָנא ִמן ק ּוֻפר

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָרֵאל ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים (טֹוִבים) ָעֵלֽ ו

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום, ָעֵלֽ ַרֲחָמיו ׁשָ ה ב הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

תקיעה שברים תרועה  תקיעה   
The קהל stands and the שופר is sounded.

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה גדולה תרועה  תקיעה   

ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל  ָעֵלֽ
Stand while saying ינּו .Bow at  .ָעֵלֽ

 
חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ

ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ
(. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ  ּפַ ָוִריק ּוִמת ֶב ֶהֽ  ֲחִוים ּתַ ֵהם ִמׁש (ׁשֶ

ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח
רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ

ֶרץ  יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ
ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ּומֹוׁשַ

רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש
ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ

ֶפס זּוָלתֹו נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל
תֹוָרתֹו תּוב ּב ּכָ ּכַ

ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ו
ַחת, ֵאין עֹוד׃ ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל־ָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ



דברים ד
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 fi קדיש יתום   מוסף ליום א׳ 

ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ינּו, ִלר ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ ַעל ּכֵ
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ֶרץ, ו ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל
ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ ָך ל ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו

ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ
ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ

נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ֹלּו, ו ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל
ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב

עֹוָלם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו
ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך ָך, יהוה ִימ תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ֶנֱאַמר, ו ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ

י ָתבֹא׃ ִעים ּכִ ׁשָ ַֹאת ר אֹם ּוִמׁשּ ת ַֽחד ּפִ יָרא ִמּפַ ַאל־ּתִ
Some add:

נּו ֵאל׃ ֽ י ִעּמָ לֹא ָיקּום, ּכִ רּו ָדָבר ו ּב ֻתָפר, ּדַ צּו ֵעָצה ו ֻעֽ
ּבֹל  יָבה ֲאִני ֶאס ַעד־ׂשֵ ָנה ֲאִני הּוא, ו ַעד־ִזק ו
ט׃ ּבֹל ַוֲאַמּלֵ א ַוֲאִני ֶאס ָ יִתי ַוֲאִני ֶאׂשּ ֽ ֲאִני ָעׂשִ

 קדיש יתום

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

שמות טו

זכריה יד  

משלי ג

ישעיה ח

ישעיה מו

אבל:

קהל 
ואבל:
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 fi קדיש יתום   מוסף ליום א׳ 

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 

ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ִמירֹות  ִעים ז ַאנ ( page  ), שיר של יום ( page  ), 
and ָדִוד ל ( page  ) are recited here if they were not recited earlier.

Many congregations conclude the service with ֲאדֹון עֹוָלם ( page  ) and/or ל ּדַ ִיג ( page  ).

אבל:
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 fi קידושא רבה לראש השנה   ליום א׳ 

 קידושא רבה לראש השנה

ִרית  ּב דֹרָֹתם  ל ת  ּבָ ַ ֶאתַהׁשּ ַלֲעׂשֹות  ת,  ּבָ ַ ֶאת־ַהׁשּ ָרֵאל  ִיׂשֵני ב רּו  מ ׁשָ ו 
On שבת start here:

ה  ָעׂשָ ָיִמים  ת  ׁשֶ ֽ יׁשֵ ּכִ עָֹלם,  ל ִהוא  אֹות  ָרֵאל  ִיׂש ֵני  ּב ּוֵבין  יִני  ּבֵ עֹוָם׃ 
ַפׁש׃ ַבת ַוִּיּנָ ִביִעי ׁשָ  ֶרץ ּוַבּיֹום ַהׁשּ ֶאתָהָאֽ ִים ו ַמֽ ָ יהוה ֶאתַהׁשּ

ָך׃  ֽ ּתֶ ַלאכ ל־מ יָת ּכ ֽ ָעׂשִ ֲעבֹד, ו ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ֽ ׁשֹו׃ ׁשֵ ַקּד ת ל ּבָ ַ  ָזכֹור ֶאת־יֹום ַהׁשּ
ָך  ה ּוִבנ ָלאָכה ַאּתָ ל־מ ה כ יָך, לֹא־ַתֲעׂשֶ ת ַליהוה ֱאלֶֹהֽ ּבָ ִביִעי ׁשַ  יֹום ַהׁשּ ו
ת־ָיִמים  ׁשֶ ֽ י ׁשֵ יָך׃ ּכִ ָעֶרֽ ׁש ר ּבִ ָך ֲאׁשֶ ֵגר ָך, ו ֽ ּתֶ ֶהמ ָך ּוב ָך ַוֲאָמת ּד ָך, ַעב ֽ ּוִבּתֶ
ם, ַוָּיַֽנח  ר־ּבָ ל־ֲאׁשֶ ֶאת־ּכ ֶרץ ֶאת־ַהָּים ו ֶאת־ָהָאֽ ִים ו ַמֽ ָ ה יהוה ֶאת־ַהׁשּ ָעׂשָ

הּו׃ ֽ ׁשֵ ַקּד ת ַוי ּבָ ַ ַרך יהוה ֶאת־יֹום ַהׁשּ ן ּבֵ ִביִעי, ַעל־ּכֵ  ּיֹום ַהׁשּ ּבַ

מֹוֲעָדם׃ אּו אָֹתם ּב ר ק ר־ּתִ ָרֵאי ֽקֶֹדׁש ֲאׁשֶ ה מֹוֲעֵדי יהוה ִמק ּלֶ ֵאֽ
On יום טוב that falls on a weekday, some start here:

ָרֵאל׃ ֵני ִיׂש ה ֶאת־מֹוֲעֵדי יהוה ֶאל־ּב ר מֹׁשֶ ַדּבֵ ַוי

ֽנּו׃ יֹום ַחּגֵ ֶֽסה ל ּכֶ עּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ּבַ ק ּתִ
On יום טוב that falls on a weekday, start here:

ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ
ִרי ָמָרָנן ַסב

ֶֽפן. ִרי ַהּגָ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
.  can be found on  page ברכת המזון

  ברכה מעין שלוש

ֶלך ָהעֹוָלם, ַעל ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

Grace after eating from the “seven species” of produce with which ארץ ישראל is blessed: food made 
from the five grains (but not bread); wine or grape juice; grapes, figs, pomegranates, olives, or dates.

After grain products 
(but not bread or מצה):

ָלה ּכָ ל ַעל ַהּכַ ָיה ו ח ַהּמִ
After wine or grape juice:

ֶֽפן ִרי ַהּגֶ ַעל ּפ ֶֽפן ו ַהּגֶ

After grapes, figs, olives, 
pomegranates or dates:

ִרי ָהֵעץ ַעל ּפ ָהֵעץ ו

שמות לא

שמות כ

ויקרא כג

תהלים פא

When saying קידוש for others
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 fi ברכה מעין שלוש   ליום א׳ 

After grain products (but not bread or מצה), and wine or grape juice:

ֶֽפן ִרי ַהּגֶ ַעל ּפ ֶֽפן ו ַעל ַהּגֶ ָלה ו ּכָ ל ַעל ַהּכַ ָיה ו ח ַהּמִ

ּתָ  ל ַחֽ ִהנ ו יָת  ָרִצֽ ׁשֶ ָחָבה,  ּור טֹוָבה  ה  ּדָ ֶחמ ֶרץ  ֶאֽ ַעל  ו ֶדה  ָ ַהׂשּ נּוַבת  ּת ַעל  ו
ַעל  ינּו  ֱאֵֹהֽ יהוה  ָנא  ַרֶחם  ִמּטּוָבּה.   ֹע ּבֽ ִלׂש ו ָיּה  ר ִמּפִ ֶלֱאכֹל  ינּו  ַלֲאבֹוֵתֽ
ֲחָך  ּבַ ַעל ִמז ָך ו בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַעל ִצּיֹון ִמׁש ָך ו ִים ִעיֶרֽ ַלֽ רּוׁשָ ַעל י ָך ו ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ִיׂש
תֹוָכּה  נּו ל ַהֲעֵלֽ ינּו, ו ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ֶֹדׁש ּבִ ִים ִעיר ַהּקֽ ַלֽ רּוׁשָ ֵנה י ָך. ּוב ַעל ֵהיָכֶלֽ ו
ה  ָ ֻדׁשּ ק יָה ּבִ ָך ָעֶלֽ ָבֶרכ ע ִמּטּוָבּה, ּונ ּבַ ִנׂש ָיּה ו ר נֹאַכל ִמּפִ ָיָנּה ו ִבנ נּו ּב ֵחֽ ּמ ׂשַ ו

ָרה. ה ט ּוב
ת ַהֶּזה ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ַהֲחִליֵצֽנּו ּב ֵצה ו ּור

רֹון ַהֶּזה יֹום ַהִּזּכָ טֹוָבה ּב נּו ל ֵרֽ כ ז ו
ֶרץ ָך ַעל ָהָאֽ נֹוֶדה ּל ה יהוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ו י ַאּתָ ּכִ

After grain products 
(but not bread or מצה):

ָיה.  ח ַעל ַהּמִ ו
ה יהוה ַעל  רּוך ַאּתָ ּבָ
ָיה. ח ַעל ַהּמִ ֶרץ ו ָהָאֽ

After wine or grape juice: 

ֶֽפן.*  ִרי ַהּגָ ַעל ּפ ו
ה יהוה ַעל  רּוך ַאּתָ ּבָ
ֶֽפן.* ִרי ַהּגָ ַעל ּפ ֶרץ ו ָהָאֽ

After grapes, figs, olives, 
pomegranates or dates:

רֹות.**  ַעל ַהּפֵ ו
ה יהוה ַעל  רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹות.** ַעל ַהּפֵ ֶרץ ו ָהָאֽ

After grain products (but not bread or מצה), and wine or grape juice:

ֶֽפן.*  ִרי ַהּגָ ַעל ּפ ָיה ו ח ַעל ַהּמִ ו
ֶֽפן.* ִרי ַהּגָ ַעל ּפ ָיה ו ח ַע ַהּמִ ֶרץ ו ה יהוה, ַעל ָהָאֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

*If the wine is from ארץ ישראל, then substitute ָנּה ַגפ for ֶֽפן .ַהּגָ
**If the fruit is from ארץ ישראל, then substitute יָה רֹוֶתֽ רֹות for ּפֵ .ַהּפֵ

בורא נפשות

רֹוָנן  ֶחס ו ַרּבֹות  ָפׁשֹות  נ ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,   ֶלך ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ה  ַאּתָ  רּוך ּבָ

After food or drink that does not require ברכת המזון or 
 ,such as meat, fish, dairy products, vegetables, beverages – מעין שלוש
or fruit other than grapes, figs, pomegranates, olives or dates – say:

רּוך ֵחי ָהעֹוָלִמים. ל ָחי. ּבָ ֶהם ֶנֶֽפׁש ּכ ַהֲחיֹות ּבָ אָת ל ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ַעל ּכ

בשבת:
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 סדר ליום ב׳
rder for the econd day

חזרת הש״ץ לשחרית    

קדושה     

אבינו מלכנו     

הוצאת ספר תורה     

סדר תקיעת שופר     

הכנסת ספר תורה     

הנני העני ממעש     

מוסף     

חזרת הש״ץ למוסף      

ונתנה תוקף / קדושה      

קידושא רבה     

ברכה מעין שלוש       

eader’s epetition 
for ha arit

edusha

vinu alkenu

emoving the orah 
from the rk

he lowing of the 
hofar
eturning the 
orah to the rk
eader’s rayer

usaf

eader’s epetition 
for usaf

ntaneh okef  
edusha
iddush for osh 
a hana ay
l a i ya
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 fi חזרת הש״ץ   שחרית ליום ב׳ 

 חזרת הש״ץ לשחרית ליום השני

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

The ארון קודש is opened.
The שליח ציבור takes three steps forward and at the points indicated by , bends the knees 

at the first word, bows at the second, and stands straight before saying God’s name. 

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיצ ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

קֵֹנה ַהּכֹל ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב

בֹוִנים  ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּונ

Before each cycle (קרובה) of piyutim, the שליח ציבור says a prefatory prayer, 
asking permission (רשות) to commence. The רשות consists of a standard 

opening “...בֹוִנים ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּונ” and a short introductory piyut.  

ִביִנים ַעת מ ֽ ֶֽמד ּדַ ּוִמּלֶ
ַתֲחנּוִנים ה ּוב ִפּלָ ת י ּבִ ָחה ּפִ ּת ֶאפ

ָלִכים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים. ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ ן ּפ ַחּנֵ ַחּלֹות ּול ל

תהלים נא
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ַֽתח ָעִני ַבּפֶ ׁש ַרֲחִמים ּכ ּקֵ ח / ּבַ ּתָ ּוֻמר ּוע ֵלב ָקֽרֽ ּב ָנך ַחּנ יִתי ל ָאִתֽ
ח׃ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ח / ֲאדָֹני ׂש ּתַ מ ִדין ַאל ּתִ יָך ו ל ַרֲחֶמֽ ּגֵ ל ּגַ
ּה׃ ּתָ ֻכּלָ ע ה / ֵהן יהוה ָיַדֽ ׁשֹוִני ִמּלָ ִפי, ּוִבל ָבר ֵאין ּב ּדָ

ָלה׃ ֽ ָנֶפֽיָך ּסֶ ֶתר ּכ ֵסֽ יָלה / ֶאֱחֶסה ב ָפֶנֽיָך אֹוִחֽ ב ל י ַהּלֵ ֲעַמּקֵ ּוִמּמַ
ָקָרה ֶנֶֽפׁש י ֵני נֹוָרא ּב מֹוָרא / ַחּלֹות ּפ צּות ֲאָחֽזּוִני ּב ָעָפה ּוַפּלָ ַזל

י ָוִאיָרא׃ ּתִ ל ן ָזַחֽ ָרה / ַעל־ּכֵ ַחּס י ל ּתִ ַעת, ָקֽטֹנ ַעם ָוַדֽ טּוב ַטֽ
ּכֹות  ים ִלז י ֵאין ַמֲעׂשִ ָפֶנֽיָך / ּכִ ַלֲעמֹד ל ָחִתי ֵאיך ַאנ י ב ּתִ ָיַגֽע

ֵעיֶנֽיָך ּב  
ָך׃ נ ז יב א ׁשִ ק ם, ּתַ ִכין ִלּבָ ֵהלֹות ֲהמֹוֶנֽיָך / ּתָ ָלֽחּוִני ַמק ָך ׁש ַחּלֹות ל

ה ִזּמָ ֶפס מ ֶאֽ ַעת ּוב ֽ ָער ִמּדַ ה / ִנב ִרּמָ ָמה ֲאִני ּוֶמה ַחָּיי, ּתֹוֵלָעה ו
יב ֵחָמה׃ ך ָיׁשִ ָמה / ַמֲעֶנה־ּרַ כ ֶפר ַהח ֵסֽ ֵתדַֹתי ּב י י ּתִ כ ָסַמֽ
יִדי ַהּגִ יָך ָהֵאר ל ָבֶרֽ ַֽתח ּד ַסֲעִדי / ּפֵ ָרה ל מ יָך ֶאׁש ֻעִּזי, ֵאֶלֽ

י׃ ּדִ י, ֱאלֵֹהי ַחס ּבִ ּגַ ה ִמׂש י ַאּתָ ֵאל ָיִדי / ּכִ  ֵתן ֵצִֽני, ו ַאּמ ִני ו ק ַצּד

תהלים נא

תהלים קלט

תהלים סא

איוב לב

תהלים י

משלי טו

תהלים נט
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ַרֲחָמם  רּו, ל מ יָך ִיּכָ ָך / ַרֲחֶמֽ ִחיָלֶתֽ ׁש מ ַבּקֵ ִדים ל יָך עֹומ ָהֶלֽ ק
ָך ָלֶתֽ ֶחמ ּב  

כֹון  ִים מ ַמֽ ָ ַמע ַהׁשּ ׁש ה ּתִ ַאּתָ ָך / ו ֶתֽ ֻעּמָ ִים ל ֽ ּמַ ִכים ֵלב ּכַ ׁשֹופ
ָך׃ ֽ ּתֶ ב ׁשִ  

רּוָפה ֶזר ּות ָך ֵעֽ ַלח ֵמִאּת ָך ָיָדם ָהָרָפה / ׁש ַעּמ ַחֵּזק ל ּת
רּוָפה׃ צ ַרת ֱאֽלֹוּה ל־ִאמ ָפה / ּכ ק ת ַחֵּזק ּול יגּו ל ֽ ָך ַיּשִׂ מ ע נ

The ארון קודש is closed.

ק ּדֵ ַדק ִריב, ַאל ּת יָך ּב ֵאי ָעֶדֽ יָך ֶצֶֽדק / ּבָ ֵעדֹוֶתֽ רּוָפה ו ָך צ ָרת ִאמ

The מגן – recalling the righteousness of Abraham. As part of the חזרת הש״ץ, 
the piyutim should ideally be said by the שליח ציבור alone. However, the 

prevailing custom is for the קהל to participate, and some of the piyutim are 
said together, with the שליח ציבור raising his voice only toward the end.

All:

ק. ּדֵ ט ַהצ ּפָ ׁש ּמִ ין ֲעִנֶּיֽיָך ּבַ ֶדק / ּדִ ֲעלּום ָוֶבֽ ל ּתַ ׂש ּכ ַחּפֵ ָך ל ּת ׁש ּגִ
ֶסד י ֶחֽ ַלּפֵ ה ּכ ֶסד ַמּטֶ ַרב ֶחֽ ֶסד / ו ֶחֽ ִנֽיָת ּב ָך ּבָ ֵהן עֹוָלמ
ד. ׂשֶ ֽ ד / חֹן ַעל ִניֵני מּוָצא ִמּכֶ ַיּסֵ ָך ת ֻעּז ַרע ו ֻכּיֹות ַהכ ז
ַמֲעֶנה ֶסד ּב נּו ֶחֽ ֵצא ָלֽ ה ַתֲעֶנה / ִיּמָ ַאּתָ ָרא ו ֶרם ִנק ֶטֽ

ָך ָסִביב ַיֲחֶנה. ָאכ נּו ַמל ֵנה / ָלֽ ִהּמָ יָך ל צּוֶרֽ ָך ַהּיֹום י ּד ק פ ּכ
ינּו ַהֲעֵבר ֵעֽ ׁשָ נּו ֵמָעוֹן ּופ ר / ַנּק ּבֵ ינּו ַהג ָך ָעֵלֽ ת טּוב ִמּדַ

ֶבר. , ַוֲעִלַּית ֵאֽ ֹח ֶבר / עֹז ֲחִליַפת ּכֽ ֽ ׂשֵ ֽיָך ּב ַקּוֶ ִלמ ֽרֹוע ז ב ּבִ ּגֵ ׂשַ

מלכים א׳ ח

משלי ל
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ֵכר ִטין ִיּסָ ר, ּוַמס ֹׁשֶ קֹו ָיִליץ ּכֽ ָּזֵכר / ִצד ָפֶנֽיָך ּתִ ָרִחי ל ת ֶאז ֻעּלַ ּפ
ר. ַיּקֵ ר ּול ֵ ַיׁשּ יָך ל ִפּקּוֶדֽ ר / ָרץ ּב ַהּכֵ ָך ל ל מֹוָרֲאָך ִיחּוד ִקּבֵ

ָקד פ ֶנט מ ֶחֽ ַהּיֹום ּב ע ּכ ׁשַ ע ָקד / ׁש ר ִנפ ל ֲאׁשֶ כ ָצא ּב ֵלם ִנמ ׁשָ
ָקד. ר ּפָ ֵעת ֲאׁשֶ תֹו ּב ּמָ ַקד / ּתַ ַרֲחמֹו ׁשָ ה ָועֹז ִלמ ִהּלָ ּת

ל  ִרּצּוי ִחּנּוֵנֽנּו ַקּבֵ נּו ֵמעֹוָלם, ַוַּיֲעֵנֽנּו נֹוָראֹות / ּב נ ַעֽ ּבֹו ׁשֻ
ַהֲעָלאֹות ּכ  
ן ָיֵגן יהוה  ִרים ָעפֹות ּכֵ ִצּפ ֲחלּוֵאי תֹוָצאֹות / ּכ ָמִגּנֹו ִמּתַ ֵצֽנּו ב ַחּל י
ָבאֹות׃ צ  

ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז
The שליח ציבור continues:

ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ ֶפר ַהַחִּיים, ל ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו
יע ּוָמֵגן. ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ּגִ
גבורות
ה  ַאּתָ

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ


All

ישעיה לא 



בארץ ישראל:
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ָצא ָך ִנמ ָקת ִצד נּו ָפֶנֽיָך ו ר ַחֽ דֹול ָהֵעָצה / ׁשִ ָך ּג ל ע ִמים ּפ ּתָ
The מחיה, which reflects the קריאת התורה for the second day – the עקדת יצחק.

ָצה. ר דֹר ּפִ ֶנק ּוג ל ֶאֽ ָצה / ַקּבֵ מ ָהֵתם ׁשִ ֶנף ו ַרֵחץ ֶטֽ
עֹוָלה ָלִמים ו ים ִלׁש ָבׂשִ ִרים ּוכ ָלה / ּפָ כ ַזר ִמּמִ ַֽבח ּגָ צֹאן ַלּטֶ

לּוָלה. ֵטר ּוב ֶהק ר ּכ ּפַ ׁש נּו י יֵחֽ ה / ׂשִ ִפּלָ ת ָפה ַנֲערֹך ּבִ ֲעִריַכת ׂשָ
ַרּפֹות  ִהת ָך ַלֲעזֹב ל ּת ַלח ֶלֶֽכת / ִמׁש ר ִאם ֶנֱעַקל ּב ִתיב ֽיֹׁשֶ נ

ֶלאֶכת מ ּבִ  
ֲאִכיָלה ֵמָאז  ַמֲאֶכֶֽלת ַהּמַ ֶכת / ּכ ח ַמֲעֶרֽ ּבַ ַקד ִמז פ ָך י ּד ֶנג ל

ֶכת. ֶנֱעֶרֽ  
מֹר ָך ִלׁש ָקד ָהִכין, ִמפ ַהר מֹור / ֶטַֽבח ל ם ל ּתָ ֶלכ ַיַֽחד ָאב ּוֵבן ּב

מֹר. ֽטֶֹרת ִלת ק בּוָעה ּכִ מֹר / ֵזֶֽכר ׁש צֹר ַרֲחִמים ִלכ ֲחִניָטם נ
ימֹו ַרֲחִמים ֵלא ַעל ֶצֱאָצֵאֽ ים / ִהּמָ ָך ַהּיֹום ָלִדין ַעּמִ ּת ב ׁשִ ּוב

ֽאֶֹרך ָיִמים. ִכין ל ָך ּתָ ָעת ֶֽפן ַמּטָ ָלִמים / ּגֶ לֹא ֵנֵצא ִנכ ֵהר ו יֵנֽנּו ַהצ ּדִ
ַֹחק יָך ִמּדֽ ֶאֽ ָך, קֹור יֹוֵני ַעּמ ַחק / ֶאב ֽ ַ יָבה ִמׁשּ ֽ ׁשִ כּות ֶנֱעָקד ַהק ז ּבִ

ב  ׁשֵ ינּו ַהק ָפֵתֽ ִניב ׂש ַחִּיים ֻיַחק / ו ָך ל ר נּו ַעל ִספ ֵמֽ ׁש
ָחק. ר ִיצ ּתַ ַוֶּיע ּכ  
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נּו  ק ַצּד ַרֲחִמים י ֶיה / ּב ָקתֹו ִנח ִצד בֹות עֹז ּוב דֹוב ינּו מ ָפֵתֽ ׂש
ֶיה נּו ִיה רֵֹעֽ ּוז  

ֶיה. ִנח נּו ו ִקיֵמֽ י י ִליׁשִ  ּיֹום ַהׁשּ ֶיה / ּבַ ִים, ֶאה ֶדם ִמּיַֹמֽ ק ַחֵּיֽינּו כ י

ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים, זֹוֵכר י
The שליח ציבור continues:

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ַהֲחיֹות ֵמִתים. ּבָ ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו

יָך  ַיֲחֶדֽ ָך ּומ ֵרי ֱאמּוָנת ֶגל ֲחבּוָרה / ׁשֹומ ֲאכּות ֶסֽ ַמל י ּב ּתִ ח ֽ ּלַ ׁשֻ

Unlike the קרובות of the first day – which were written by HaKalir – Rabbi Shimon 
bar Yitzĥak’s משלש for the second day does not use an אתב״ש acrostic; instead, it spells 
the poet’s name (a favored device of his). The theme of this piyut is the sentiment of the 

 The first stanza was widely considered .קהל as he begins to plead for the שליח ציבור
a רשות, and therefore the prevailing custom is to open the ארון קודש before reciting it. 

The ארון קודש is opened.

מֹוָרא ב  
ָרא׃ ַמע־יהוה קֹוִלי ֶאק ׁש ֲעִתיָרה / ׁש ַבּקֵ ל יח ֽ י ׂשִ ּתִ כ ַפֽ ׁשָ

The ארון קודש is closed.

ֵצא יָך  ִהּמָ ֽ ׁשֶ דֹור ּתֹור ל ה / ַמֲחֶסה ּוִמס ַרּצֶ ָדָקה, חֹוֵנן ּוִמת צ ר ּבִ ַדּבֵ מ
ִטי ֵיֵצא׃ ּפָ ָפֶנֽיָך ִמׁש ה / ִמּל ַמּצֶ יצּוִרים ּת ָך ִאם ּבִ ינ ַתח ּדִ ֶמֽ

גֹוִרים ץ ַסּנֵ ַאּמֵ גֹור ו ב ַקּטֵ ּבֵ ֵבירּוִרים / ַער ֵעה ּב נּו ׁש ִקיָעֵתֽ ּת ֶרך ֵעֽ
ִרים׃ ֱחֶזיָנה ֵמיׁשָ ִית ַוֲחצּוַבת צּוִרים / ֵעיֶנֽיָך ּתֶ ֽ ֶרת ּבַ ֲעק

ם ּתָ ֲאָך ֶנח ִכס יָך ּוב ם / ִוֵעד אָֹהֶלֽ ַקת ַהּתָ ָפֶנֽיָך ִצד ִיָּזֵכר ל ו
לּו־ִבי ָאז ֵאיָתם׃ ׁש ם / ַאל־ִימ ּתָ ע, ּוֵמָעוֹן ִנכ ֽׁשַ ֵצִֽני ִמּפֶ ַחּל ו

All



תהלים כז

תהלים יז

שם

תהלים יט
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בִֹרית ה ּכ ּכֶ ִנז רֹות ו ּתָ ס נּו ִמּנִ ִרית / ַנּק ֶסד, זֹוֵכר ַהּב ֶחֽ נֹוֵהג ּב
ע  ֽׁשַ עֵֹבר ַעל־ּפֶ א ָעוֹן ו ַאֲחִרית / נֹׂשֵ ֵנֽנּו ל ָך, ּות ֲאִמּת נּו ּבַ ֵחֽ נ

ֵאִרית׃ ִלׁש  
ַהּיֹום ֵפט ּכ ָ ִהׁשּ ֶלד ל רּוֵאי ֶחֽ ָאיֹם / ּב א, נֹוָרא ו ִכּסֵ ֲאָך ל ׂש ִהּנַ ּב

ל־ַהּיֹום׃ נּו כ ל אלִֹהים ִהּלַ יֹום / ּבֵ נּו ִפד ִציֵאֽ ינּו ַהמ יָך ָעֵלֽ ַרֲחֶמֽ ּב
ָך ָרֶתֽ ַחס ֶאב ַמֽ נּו ּב ֵכֽ סֹוכ ֵצֽנּו ו ָך / ר ָלֶתֽ ֶחמ נּו ָהֵסר ּב ֵרֽ ִיצ ֽרֹע

ָך, צֹאן  ֶטֽ ב ׁשִ ָך ב ֵעה ַעּמ ָך / ר ִחיָלֶתֽ ה מ ּבֵ ַהר נּו ו ׁשּוָבֵתֽ ֵצה ת ר
ָך׃ ַנֲחָלֶתֽ  

מֹד נּו ִלצ ֽ ִלּבֵ יָך ּב ּקּוֶדֽ ר ּפִ מֹד / ֽיֹׁשֶ יָך ִלת חֹוֶתֽ ר א יָך ו ָרֶכֽ נּו ד ֵעֽ ַיּד
ֵאין ִמי  אנּו, ו י ָחָטֽ נּו ּכִ ע מֹד / ָיַדֽ נּו ַלח ִליָחֵתֽ יָך ס רּו ַרֲחֶמֽ מ ִיּכָ

ַיֲעמֹד.  
ֵמָהה  ָך, ּכ ּד ַחס ֵמָאה ל ָך ָהֲאהּוָבה / צ ָית ַרע ָך ל ׁשּוָעת ה י ַצּוֵ

ֵאָבה ּות  
יָך  ֶטֽ ּפָ ֵרי־ֵאל, ִמׁש ַהר ָך ּכ ָקת ָבה / ִצד ָאֽ אֹד ִנכ י מ ט ּכִ ַהּבֵ ֵפה ו צ

ה׃ הֹום ַרּבָ ּת  
ֵגֽנּו ג ֵקר ׁשִ ַהפ ן ו ּבֵ ינּו ַהל נּו / ֲחָטֵאֽ רּוָעֵתֽ קֹול ּת יֹוֵנֽנּו ּוב ֶהג ֲחפֹץ ּב

ָך  י ב ֽנּו, ּכִ ֽנּו ֱאלִֹהים ָחּנֵ ּנֵ ִטיֵנֽנּו / ח קֹד ַמׂש ד ֵמת ק ַהצ ל ו ַחּבֵ
נּו. ֽ ׁשֵ ָיה ַנפ ָחָסֽ  

ָיִתי ץ ִקר ּבַ ִמר ינּו ל ֻפצֹוֵתֽ ץ נ ָנִתי / ַקּבֵ ֶזה רֹאׁש ׁש ֲעָך ּב ִיׁש נּו ל ֵבֽ ָקר
י. ּתִ יִתי יהוה ּתֹוַחל ֽ ִתי / ַקּוֹה ִקּוִ ִהּלָ ָך ת י ֵמִאּת ָקִמים ֶיֱחזּו ּכִ

מיכה ז

תהלים מד

מיכה ז

תהלים לו

תהלים נז
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עֹוָלם  יהוה ל לֹך ִימ
The קהל says the next two verses aloud, followed by the שליח ציבור:

דֹר ָודֹר   ִצּיֹון ִיך ֱאלַֹהֽ
לּוָיּה׃  ַהל

ָרֵאל׃ ִהּלֹות ִיׂש ב ּת ה ָקדֹוׁש, יֹוׁשֵ ַאּתָ ו

ֵאל ָנא.

There follows an ancient piyut, author unknown, which most congregations 
add after the משלש. In recent generations the custom to say it responsively has spread;

many congregations are accustomed to saying the second stich of each couplet 
together with the first of the next one. However, traditionally this piyut is said 

only by the שליח ציבור, with the congregation joining in at “ ַקָּים ַחי ו.”

The ארון קודש is opened.

ֶרץ. ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ ינוּ  ה הּוא ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ
ָבָבה. גּול ֵמר ּדָ ַנֲעָרץ  ּבֹור ו ּגִ
אּו. ָרֽ ִנב ה ו ִצּוָ ו ח ַוֶּיִֽהי  הּוא ׂשָ

ַחי עֹוָלִמים. רֹו ָלֶנַֽצח  ִזכ
ֶתר. ב ֵסֽ יֹוׁשֵ הֹור ֵעיַנִֽים  ט

ָדָקה. בּוׁשֹו צ ל ׁשּוָעה  רֹו י ת ּכִ
ָקָמה. ד נ ּפָ ֶנא ָאה  הּו ִקנ ַמֲעֵטֽ

ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה. ר  רֹו ֽיֹׁשֶ ִסת
ר. ָיׁשָ יק ו ַצּדִ תֹו ֱאֶמת  ֻעּלָ ּפ

א. ַנּשֵׂ ָרם ּוִמת ֱאֶמת  ָאיו ּבֶ קֹור ָקרֹוב ל
ִליָמה. ֶרץ ַעל ּב ּתֹוֶלה ֶאֽ ָחִקים  ׁשֹוֵכן ׁש

ָקדֹוׁש. ַקָּים, נֹוָרא ּוָמרֹום ו ַחי ו
All:

The ארון קודש is closed.

תהלים קמו

תהלים כב
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On a Sunday the service continues with 
יע ָתִרֽ ִעיר ו :on  page  , on other days continue here  ּתָ

לֹו   ָפֲאִרים ֲעַדת ֶחב מֹו מ ׁש 
Each of the next seven stanzas is first said by שליח ציבור, then the קהל:

  
י ֽקֶֹדׁש ִהּלּולֹו  ֶאּלֵ ֶאר ַנֲעָרץ ּב ו

ּלֹו / ָקדֹוׁש. בֹוד אֵֹמר ּכֻ ֵהיָכֹו ּכָ ּוב
רֹון   ִבּצָ ׁשּובּון ל וָֹתיו עֹוד י ֵרי ִמצ ׁשֹומ

רֹון  ִיּתָ ר ו ׁשֵ ַהכ ֵרָאיו ּב ִרים י ּבָ ִנד
רֹון׃ / ָקדֹוׁש. ֶפר ִזּכָ ֵתב ֵסֽ ָמע, ַוִּיּכָ ב יהוה ַוִּיׁש ׁשֵ ַוַּיק

ִרית לֹא תּוַפר   יֶכם, ּוב רּו ַמֲעׂשֵ ּפ ׁשַ
ר  ּפַ ָחִקים ׁשִ ֶכם ַיֲאִזין, ׁש ַנֲאַקת

ר׃ / ָקדֹוׁש. ֹור ּפָ ִתיַטב ַליהוה ִמׁשּ ו
ל   ׁשֵ ַהמ ה ו קָֹרֲאָך ַעּלֵ ֵטי מ ב ׁשִ
ל  ֵ ַנׁשּ ָך ל ֲהִתּז ִטיׁשֹות ָצִרים ּבַ נ

ל׃ / ָקדֹוׁש. לּוָכה, ּומֹׁשֵ י ַליהוה ַהּמ ּכִ
ׁשֹו   ד ַהר ק ָחק, ֲעלֹות ל ר נּו ִמּמֶ בּוֵתֽ ׁש

ׁשֹו  ּדָ ִביר ִמק ד ָפֲאֶרּנּו ָתִמיד ּבִ ּונ
ׁשֹו׃ / ָקדֹוׁש. ד ַבר ק י־ָזַכר ֶאת־ּד ּכִ

דֹול ם ַהּגָ ל עֹז, ׁשֵ ּדַ ַבח ִמג ֽ ׁשֶ
ּדֹול  ּכֹו עֹז ּוִמג ַמל ִתּתֹו ל ֶנַֽצח ּב

דֹול׃ / ָקדֹוׁש. ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ּבַ
ֶרץ׃   ֵני ָאֽ ֹכ ׁשֽ ֵבי ֵתֵבל ו ל־יֹׁש ּכ

ֶרץ ָאֽ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ּבָ ּדִ רּו ָתִמיד, ִהג יֹאמ
ֶרץ׃ / ָקדֹוׁש. ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו

מלאכי ג

תהלים סט

תהלים כב

תהלים קה

ישעיה כז

ישעיה יח

זכריה יד
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יֹון   ִהּגָ ִניב ו ּב ַוע ֶאֱערֹך ֽ יֹון / ׁשֶ ִצב ן ּב ֶדר ָוהֹוד ֶאּתֵ ֶאֽ

This complex piyut reprises the previous piyut’s seven stanzas. Some congregations 
omit this piyut altogether, continuing with “ֵבל ּפֹט ּתֵ ִיׁש” on  page  .

יֹון׃ ָרא ֵלאלִֹהים ֶעל ֶאק  
ַהֲעֵרץ  תֹו ל ָ ֻדׁשּ ּפֹט, ק ִרים ִלׁש ֶרץ / ֵמיׁשָ ֵמי ֶעֽ  ָחר ִמׁשּ ב ּיֹום ַהּנִ ּבַ

ֶרץ׃ ֵגל ָהָאֽ יהוה ָמָלך ּתָ  
ֹח ִמי ָיִכיל  ר ּכֽ ַסּפֵ ָלה עֹוָלם ֵמָהִכיל / ֱעזּוזֹו ל ד ֲאָותֹו ּגָ ּגַ

יל׃ ּכִ רּו ַמׂש ֶרץ ֱאלִֹהים, ַזּמ ל־ָהָאֽ ּכ ֶלך ֶמֽ  

י ֽקֶֹדׁש ִהּלּולֹו  ֶאּלֵ ֶאר ַנֲעָרץ ּב לֹו / ו ָפֲאִרים ֲעַדת ֶחב מֹו מ ׁש
ּלֹו / ָקדֹוׁש. בֹוד אֵֹמר ּכֻ ֵהיָכלֹו ּכָ ּוב

בּורֹוָתיו   לּו ּג י ָגד עּו ּכִ ֵיד ִרּיֹוָתיו / ו ל ּב ימּו ּכ ֽ ע ָיׂשִ ֽ ּדֵ
אָֹתיו׃ ל ִנפ ה ל ֵזֶֽכר ָעׂשָ  

תֹו  ֻאּמָ ּב ע ֽ ֲעׁשֵ ׁשַ תֹו / ַנֲחִליֵאל ֲעבּור ל ּנָ ֶבן ּפִ ָיָרה ֶאֽ יב ו ִהּצִ
ִריתֹו׃ עֹוָלם ּב  ָזַכר  

רֹוָני  ּכֹר ִזכ ָנה ִלז ׁשָ ָנה ו ל ׁשָ כ יֹוַני / ּב ת ֶהג חֹק ּדָ ם ּב ָרׁשַ ו
ֵהיַכל יהוה׃ רֹון ּב ִזּכָ ל  

רֹון  ִיּתָ ר ו ׁשֵ ַהכ ֵרָאיו ּב ִרים י ּבָ רֹון / ִנד ִבּצָ ׁשּובּון ל וָֹתיו עֹוד י ֵרי ִמצ ׁשֹומ
רֹון׃ / ָקדֹוׁש. ֶפר ִזּכָ ֵתב ֵסֽ ָמע, ַוִּיּכָ ב יהוה ַוִּיׁש ׁשֵ ַוַּיק

ֵעיָניו ר ָאז ּב ׁשַ כ ה ֶזַֽבח ֽקֶֹדׁש ּכ
ָפָניו  ִריב ל ַהק ִיל ל מּוָרתֹו ַאֽ ל ּת ִרּגֵ

ָניו׃ ַקר ּב ַבך ּס ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ  

ש״ץ:

תהלים נז קהל:

ש״ץ:

תהלים צז קהל:

ש״ץ:

תהלים מז קהל:

ש״ץ:

תהלים קיא קהל:

ש״ץ:

תהלים קה קהל:

ש״ץ:

זכריה ו קהל:

מלאכי ג

ש״ץ:

בראשית כב קהל:
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ֶזה ֽחֶֹדׁש  ּב ֽקֹע ם ֲחִניָטיו ִלת ִחּכֵ
ת ֽקֹוֶדׁש  ּבַ ׁשַ ֶרה ּב יֹום ֶזה ִאם ִיּקָ

ָרא־ֽקֶֹדׁש׃ רּוָעה ִמק רֹון ּת ִזכ  
בֹוֲאֶכם  חֹול י עֹו ִאם ּב ִטב

ֶכם   בּול ל ּג כ ּב ֽקֹע ְַצּוּו ִלת
ֶיה ָלֶכם׃ רּוָעה ִיה יֹום ּת  

ר  ּפַ ָחִקים ׁשִ ֶכם ַיֲאִזין, ׁש ִרית לֹא תּוַפר / ַנֲאַקת יֶכם, ּוב רּו ַמֲעׂשֵ ּפ ׁשַ
ר׃ / ָקדֹוׁש. ֹור ּפָ ִתיַטב ַליהוה ִמׁשּ ו

ים  ל ֻאּמִ ִפי ּכ ִעי ּב ָירּום צּור ִיׁש
ִמים  קֹומ ת יע ִמּמִ ֽ הֹוׁשִ רֹוֲעָך ל ֲחׂשֹף ז

־עִָֹמים׃ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל  
ֵעד ִהּוָ ָך ל נ כ ֵעין ּכֹל ׁשִ ָך ל לֹות ִהּגָ ּכ

ָהֵעד  ימֹו ל ִפֽ ָבבֹות ּב ִהּלֹות ּור ק
עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ  

בֹוד ָועֹז ֲהגּוִיים  ָך ָיֲאָתה ּכָ ל
ל ָהִאִּיים  כ ֶנֽיָה ו ׁשֹוכ ֶלד ו ֶחֽ

ֶלך ַהּגֹוִים׃ ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֽ  
ל  ֵ ַנׁשּ ָך ל ֲהִתּז ִטיׁשֹות ָצִרים ּבַ ל / נ ׁשֵ ַהמ ה ו קָֹרֲאָך ַעּלֵ ֵטי מ ב ׁשִ

ל׃ / ָקדֹוׁש. לּוָכה, ּומֹׁשֵ י ַליהוה ַהּמ ּכִ
ִחיֵדם ַהכ ר ו ּבֵ מֹוטֹת ָצִרים ׁשַ
ם  ּדֵ פ ם ּתִ ִחּנָ ץ ו רּוֶיֽיָך ַקּבֵ ז

ֶדם׃ ָך ָקִנֽיָת ּק כֹר ֲעָדת ז  
ִים ַלֽ ִכפ ֻנֲחמּו ּב ים י ִדיֵבי ַעּמִ נ

ִים  ה ׁשּוָלֽ ּלֵ ֵנֽימֹו ּגַ ָקֵמיֶהם ַעל ּפָ
ִם׃ ָלֽ רּוׁשָ ֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום י כֹר יהוה ִלב ז  

ש״ץ:

ויקרא כג קהל:

ש״ץ:

במדבר כט קהל:

תהלים סט

ש״ץ:

תהלים קמה קהל:

ש״ץ:

שמות טו קהל:

ש״ץ:

ירמיה י קהל:

תהלים כב

ש״ץ:

תהלים עד קהל:

ש״ץ:

תהלים קלז קהל:
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עֹד  סֹל לֹא ִימ ָך ַקר יר עֹד / ּוֵבן ַיּקִ ר ִלצ ֵ נּו ַיׁשּ ֵתֽ ִסּלָ ִסּלּול מ
ּנּו עֹוד׃ ֶרֽ ּכ ָזכֹר ֶאז , ּתָ ַנֽמ ּכ  

ׁשֹו  ּדָ ִביר ִמק ד ָפֲאֶרּנּו ָתִמיד ּבִ ׁשֹו / ּונ ד ַהר ק ָחק, ֲעלֹות ל ר נּו ִמּמֶ בּוֵתֽ ׁש
ׁשֹו׃ / ָקדֹוׁש. ד ַבר ק י־ָזַכר ֶאת־ּד ּכִ

ֹוָפר  ׁשּ ִריִעים ּבַ ִעים ּומ יָך ּתֹוק ֲעמּוֶסֽ
ר  ֻסּפָ חֹק ַהמ ַקֵּים ּכַ ָך ל ָרת ִאמ

עּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר׃ ק ּתִ  
ר ֻכּפַ ָעם ַהֲעֵבר ַוֲעוָֹנם י ׁש ּפִ

ים ָוָפר ָבׂשִ ָרַבת ּכ ַהק ַמֲעָנם ֶיֱעַרב ּכ
קֹול ׁשֹוָפר׃ רֹות ו ֲחצֹצ ּבַ   

ר ּפָ חֹול ֵאין ִמס ּבּו ּכַ ֵחיֶהם ִיר ִצמ
ַיֲעלּו ֵמָעָפר   רּו ו עֹור ֻבֵריֶהם י צ

ע ׁשֹוָפר׃ קֹֽ ִכת אּו, ו ר ׂשֹא־ֵנס ָהִרים ּתִ נ ּכִ  
ּדֹול  ּכֹו עֹז ּוִמג ַמל ִתּתֹו ל דֹול / ֶנַֽצח ּב ם ַהּגָ ל עֹז, ׁשֵ ּדַ ַבח ִמג ֽ ׁשֶ

דֹול׃ ָקדֹוׁש. ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ּבַ
אּוָלם  ַית ָמׂשֹוׂש, ֵהיָכל ו ִקר

ם  ּלָ ֵרת ּכֻ ֵלי ׁשָ יב, ּוכ ח ָיׁשִ ֽ ּבֵ ִמז
עָֹלם׃ ל לֹך יהוה ִימ מֹו   נּו ִלׁש ַרּנ ֶרץ י ִים ָוָאֽ ַמֽ ׁשָ

ִעימֹו ַהנ ֲחאּו ַכף ל ָערֹות ִימ י
י־ָפַקד יהוה ֶאת־ַעּמֹו׃ ּכִ  

ָפר  ֵבי צ כֹוכ ים ו ֶאּלִ ֶֹקף ֶאר ּתֽ
ר  ּפַ ַהׁש ַבח ל ֽ ַתּנּו ׁשֶ ִהּלֹות י ּת

ַקע ׁשֹוָפר׃ ֵתֽ ֽלּוהּו ּב ַהל  
ֶרץ  ָאֽ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ּבָ ּדִ רּו ָתִמיד, ִהג ֶרץ׃ / יֹאמ ֵני ָאֽ ֹכ ׁשֽ ֵבי ֵתֵבל ו ל־יֹׁש ּכ

ֶרץ׃ / ָקדֹוׁש. ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו

ש״ץ:

ירמיה לא קהל:

תהלים קה

ש״ץ:

תהלים פא קהל:
ש״ץ:

תהלים צחקהל:

ש״ץ:

ישעיה יחקהל:

ישעיה כז

ש״ץ:

שמות טו קהל:
ש״ץ:

רות א קהל:

ש״ץ:

תהלים קנ קהל:

ישעיה יח

זכריה יד
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ִרים / ָהֵאל ָקדֹוׁש. ֵמיׁשָ ים ּב ֻאּמִ ֶצֶֽדק, ּול ֵבל ּב ּפֹט ּתֵ ִיׁש  

The next two verses are said first by the שליח ציבור, then the קהל. Originally, these 
two verses were said by the קהל as alternating refrains after the verses of the following 

piyut. In recent generations, the custom is to say them only here at the start.

ָקדֹוׁש. ָתה ַוָּיַֽעׂש׃ / נֹוָרא ו ׁשֹו ִאּו ַנפ ּנּו, ו יֶבֽ ׁשִ ֶאָחד ּוִמי י הּוא ב ו

ֵדק. ִהּבָ ַעׂש ל ָחר ַמֽ ב ּיֹום ַהּנִ פֲֹעִלי ֶצֶֽדק / ּבַ ן ל ֶאּתֵ
All (some congregations omit and continue with   ים :(  on  page ָאדֹון, ִאם ַמֲעׂשִ

ה. ֻדּלָ ִפי ַהּג ָותֹו ל ַענ ֶרך ֽ ָלה / ּדֶ ד אֹד ּגָ ֲאָותֹו מ ּגַ
ָלם׃ ה ֵאָליו, ַוִּיׁש ׁשָ הּוא ֲאדֹון ָהעֹוָלם / ּוִמי־ִהק

ין ָיתֹום. ה ּדִ עֹׂשֵ ּתֹם / חֹוֵנן ו זֹוֵכר הֹוֵלך ּבַ
ה. ִעּתֹו ַהּכֹל ָעׂשָ א / ָיֶפה ב ִנּשָׂ ָטהֹור ָמרֹום ו

ָאס. ֵעיָניו, ִנמ ֶזה ב ִנב ַאס / ל יר לֹא ִימ ּבִ ּכַ
ֵאׁש ֶלָהבֹות. ּדֹו, ו פָֹאר רֵֹכב ֲעָרבֹות / ֽנַֹגּה ֶנג מ

ָמנֹות. ַאל תֹוִמים ו נּונֹות / ֲעבּור י ֲחָרבֹות ׁש סֹוֵעף ּבַ
ם. ים ִאּלֵ ה ּוֵמׂשִ ם / ָצר ּפֶ ּלֵ ׁשַ ַֹעל ָאָדם י ּפֽ
יל ָרִמים. ּפִ ַרֲחִמים / ָרם ּוַמׁש קֵֹנה ַהּכֹל ּב

ַֹעל, ֵאל ֱאמּוָנה. ִמים ּפֽ ֲחִניָנה / ּת צּוָריו ּבַ ׁשֹוֵפט י
הּו. ָמֽ ִית ֲהלּו ו ּדֹו ִיּבָ ח ֹהּו / ִמּפַ ּתֽ ֶרץ ּכַ ֵטי ֶאֽ ֹפ ׁשֽ

מֹו. ֵני ַזע ָמם ִמּפ ַקּד ה מ ִחּלָ ט ַעּמֹו / ּות ּפַ ה ִמׁש עֹוׂשֵ
ָעֽלּו. טֹו ּפָ ּפָ ר ִמׁש ֲאׁשֶ ילּו / ּבַ ּדּוָקם ָיִחֽ ִדק ִדיִבים ּב נ

רֹומֹות. ֵהי מ ב ג ב ּב ֲעלּומֹות / יֹוׁשֵ ל ּתַ רֹוֶאה ּכ
ל ָהֲעִתידֹות. ל נֹוָלדֹות / חֹוֵפׂש ּכ צֹוֶפה ּכ

רֹׁש. ִלד ֵרי ֵלב ָלתּור ו קֵֹרא ַהּדֹרֹות ֵמרֹאׁש / ִחק
בּוָעה ָלַאֲחרֹוִנים. ִרית ִראׁשֹוִנים / ַקֵּים ׁש זֹוֵכר ּב

איוב כג

איוב ט

ישעיה מ

ישעיה מא
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On a Tuesday, Wednesday and Friday the service continues with   ים .  on  page ָאדֹון, ִאם ַמֲעׂשִ

יע ל ֵמִרֽ ִרית ּכ ַהכ ל , יע ָתִרֽ ִעיר ו   ּתָ

The following piyutim, until “ ֶלך  on  page  , share a common triplet structure ”יהוה ֶמֽ
ending with the word “ָקדֹוׁש” – in some this structure is a frame, said before and after the 

piyut, as  יע ָתִרֽ ִעיר ו  below; in others it features as a refrain. Some congregations omit these  ּתָ
piyutim, saying responsively only these “ָקדֹוׁש” triplets; this is the prevailing custom in Israel. 

The שליח ציבור then the קהל:

. ָקדֹוׁש. יע ָהִרֽ ֵעי ל יֹוד ׁש ּב ּדַ ֻתק ו

ָכה עֹוד לֹא ָמל ָלָֽכה / ו ָלָכה / ַעל ָמה ֻהׁש ֶרת ַממ ֽ ַאּדֶ
All (some congregations omit and continue with ט ַמּלֵ מ ֶלך :(on the next page ֶמֽ

ֲהָלָכה ּלֹא ּכַ ָכה / ׁשֶ ַאֲחָריו ָהל יָכה / ו ִלֽ ל ִהמ ַלּבֵ
לּוָכה. מ יע ָלָכה / ַעד ּתֹוִפֽ ֶרת ַממ ֶבֽ ָכה / ּג ל יָה ֻהמ ָעֶלֽ

ָכה ן ָלּה ַאר ִנּתַ ָכה / ו ר ִמיַמי ּפָ ָכה / ַמת בּוִלי ָחר ז
יָכה עֹל ֶהֱאִרֽ ָכה / ו ר ת ּדָ ׁשֶ ק ָכה / ו ָאר ָרֲחָבה ו

ָכה. ה מֹול ַעד ַעּתָ רּוָכה / ו ה ד ִהּנֵ ה / ו ַרּכָ ֲעָתה ּב ּבִ

ָמה סֹוד ָער ַעד י יָמה / ו ֶהֱחִרֽ סֹודֹות ֲעֵרָמה / ֵעָרה ו י
ָמה ָיָדּה ָרֽ יָמה / ו סֹוד ֶהֱעִרֽ יָמה / ו רֹאׁש ֵהִרֽ

לּוָכה. ּפֹד מ ֶתא ַחק רּוָמה / ו ֽ ַעד ׁשַ ָמה / ו ר ֲעָרה ֵמע ּבָ

ָדה ּד ׂשִ ה ו ׁשָ ָחר ָדה / ו ּד ִלי ׁשִ ה ָדה / א ּד ִריעֹוַתי ּגִ י
יָדה ֽ ּפִ זֹאת ִהק ָדה / ו כּות ָאפ ָדה / ּוַמל ִצינּות ָרפ ק

לּוָכה. ָלה מ ִחּל ָדה / ו ָדה / ֲעבֹוד ַלָּזר ָחר ָמה ּוָמר ָיז
ֶלך דֹוק ֶמֽ ִמי ִלי ּב / ֶלך ֵעין ֶמֽ ּוָפָֽצה ל / ֶלך ֵני ֶמֽ ָלֲחָצה ּב
ֶלך ִסי ֶמֽ ַאפ ֲאִני ו / ֶלך ֶלך / זּוָלִתי ֵאין ֶמֽ ֵכס ֶמֽ ָיֲהָרה ּב

לּוָכה. יב מ ׁשִ ָך ּתָ ּול / ֶלך ֽ ה ִמּמֶ ּנָ ִעיֶלֽ ג ֶלך / ּתַ ל ֶמֽ ָרם ַעל ּכ

. ָקדֹוׁש. יע ָהִרֽ ֵעי ל יֹוד ׁש ּב ּדַ ֻתק ו , יע ל ֵמִרֽ ִרית ּכ ַהכ ל , יע ָתִרֽ ִעיר ו ּתָ
The שליח ציבור then the קהל:
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ט ֵמָרָעה ַמּלֵ מ ֶלך  ֶמֽ
The שליח ציבור then the קהל:

רּוָעה.  ֵעי ת יֹוד ל
ָהֵאל ָקדֹוׁש.

ֶרן כֹור ֲאחּוז ק ז ֶלך ֶמֽ
The שליח ציבור then the קהל:

ֶרן.  ק ָך ַהּיֹום ּב ֵעי ל תֹוק ל
ָקדֹוׁש. נֹוָרא ו

ּיֹום. ה ּבַ ָ ֻדׁשּ ּלּוׁש ק ׁשִ ֶזר ָאיֹום / ּב יד נ ּפִ ַאא
All (some congregations omit and continue with ל ּדַ ַבח ִמג ֽ :(on the next page ׁשֶ

ִגיָלה. ֵבית ּד ֲהֽרּוהּו ּב ה / ּדַ ֻדּלָ ּג ּבֹוֵרי ֽכֹח ּגִ

ה. ל ּוִמּלָ ַהּלֵ ֽקּוהּו ּב ה / ַוּת ֶגה ֲהֻמּלָ הֹוֵגי ֶהֽ
ּוהּו ֶזֶֽמר ַחּיֹות. ׁשֽ ֻכּיֹות / ַחּד זֹוֵכר ָלַעד ז

ַרח. ִחּדּוׁש י טֹוב עֹוֵמס ֽטַֹרח / ַיֲחֽדּוהּו ּב
ים. ָהׂשִ ַבל ַאף ל ָעִסים / ל ל ּכ ּכֹוֵבׁש ּכ

לּו נֹוָרא. ָחם ַהל כ ִחיל מֹוָרא / נ ֵתי ּב ר ׁשָ מ
ָרה. ַמֲעִביר ֶעב ָעָרה / ֱענּו ל ִביב ס ֵפי ס ר ׂשַ

לּו ַהּכֹל צֹוֶפה. צ חּו ֶפה / ַצל צ ִליִאים ּפִ ּפ
ים. בֹות רֹוֲעׁשִ ֽמּוהּו ִרב ים / רֹומ דֹוׁשִ ִהּלֹות ַעם ק ק

ָמה תּוָפר. ַאׁש ֲאִזין, ו ַמע קֹול ׁשֹוָפר / ּתַ ֽ ׁשֵ
ֶֹדׁש. ּקֽ ה ּבַ ָ ֻדׁשּ ׁש ק ּלֵ ֶֹדׁש / ַוֲאׁשַ ַהר ַהּקֽ ׁש ׁשֹוָפרֹות ּב ּלֵ ׁשַ ּת

ָקדֹוׁש.   ֶרן. נֹוָרא ו ק ָך ַהּיֹום ּב ֵעי ל תֹוק ֶרן, ל כֹור ֲאחּוז ק ז ֶלך ֶמֽ
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 fi פיוטים לחזרת הש״ץ   שחרית ליום ב׳ 

דֹול  ם ַהּגָ ל עֹז, ׁשֵ ּדַ ַבח  ִמג ֽ ׁשֶ
The שליח ציבור then the קהל:

ּדֹול  ּכֹו עֹז ּוִמג ַמל ִתּתֹו ל ֶנַֽצח ּב
דֹול׃  ָקדֹוׁש. ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ּבַ

ר  ֻסּפָ חֹק ַהמ ַקֵּים ּכַ ָך ל ָרת ֹוָפר / ִאמ ׁשּ ִריִעים ּבַ ִעים ּומ יָך ּתֹוק ֲעמּוֶסֽ
Responsively (some congregations omit and continue with ים :(below ָאדֹון, ִאם ַמֲעׂשִ

עּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר׃ ק ּתִ  
ים ָוָפר ָבׂשִ ָרַבת ּכ ַהק ר / ַמֲעָנם ֶיֱעַרב ּכ ֻכּפַ ָעם ַהֲעֵבר ַוֲעוָֹנם י ׁש ּפִ

קֹול ׁשֹוָפר׃ רֹות ו ֲחצֹצ ּבַ   
ַיֲעלּו ֵמָעָפר   רּו ו עֹור ֻבֵריֶהם י ר / צ ּפָ חֹול ֵאין ִמס ּבּו ּכַ ֵחיֶהם ִיר ִצמ

ע ׁשֹוָפר׃ קֹֽ ִכת אּו, ו ר ׂשֹא־ֵנס ָהִרים ּתִ נ ּכִ  
ּדֹול  ּכֹו עֹז ּוִמג ַמל ִתּתֹו ל דֹול / ֶנַֽצח ּב ם ַהּגָ ל עֹז, ׁשֵ ּדַ ַבח ִמג ֽ ׁשֶ

דֹול׃ ָקדֹוׁש. ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ּבַ
On all days the service continues:

נּו  ֽ ים ֵאין ּבָ   ָאדֹון, ִאם ַמֲעׂשִ
The שליח ציבור then the קהל:

נּו  ד ָלֽ דֹול ַיֲעמ ָך ַהּגָ מ ׁשִ
נּו / ָקדֹוׁש. ֽ ט ִעּמָ ּפָ ִמׁש בֹוא ב ַאל ּתָ ו

יו  דֹׁשָ ק ֵהן לֹא ַיֲאִמין ּבִ
The שליח ציבור then the קהל:

יו  יׁשָ ׁשִ ֵאֵלי ַתר ים ּב ָלה ָיׂשִ ה ת ו
יו / ָקדֹוׁש. רּוֵצי גּוׁשָ קּו ק ּד ִיצ ֵאיך ו

ישעיה כז

ש״ץ:

תהלים פא קהל:

ש״ץ:

תהלים צחקהל:

ש״ץ:

ישעיה יחקהל:

ישעיה כז

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   691RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   691 26-Jul-18   11:42:21 AM26-Jul-18   11:42:21 AM
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Some congregations recite the piyut  י ּתִ ב ֽ .at this point (  page ) ׁשַ

The ארון קודש is opened. 

The following piyut is a variation by Rabbi Shimon of Mainz on HaKalir’s יֹון ֶעל ֶלך  ֶמֽ
which was recited on the first day. The full version of this piyut is on  page  .

׃ ֶלך רּון ֶמֽ ִהי ִביׁשֻ ֵכן, ַוי ּוב  

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
א ֵ ַנׂשּ רֹאׁש ִמת כֹל ל א / ל ֵ ֻנׂשּ יץ ַהמ ַאּמִ

ֶסה ה / ָמעֹוז ּוַמח עֹוׂשֶ אֹוֵמר ו
א ּסֵ ָלִכים ַלּכִ יב מ א / מֹוׁשִ נֹוׂשֵ א ו ָ ִנׂשּ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
בּורֹות / קֵֹרא ַהּדֹרֹות ג ּבֹור ּבִ ּגִ

הֹורֹות רֹוָתיו ט רֹות / ִאמ ּתָ ּגֹוֶלה ִנס
אֹות ַמָּזרֹות תֹוצ פֹרֹות / ל ס ע יֹוֵדֽ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
הּוא ּכֹל ָיכֹול ִפי כֹל / ו פָֹאר ּב ַהמ

ָיה ַלּכֹל נֹוֵתן ִמח ַרֵחם ֶאת ַהּכֹל / ו ַהמ
ּכֹל טֹות ּבַ ׁשֹט ֵעיָניו מ ָלם ֵמֵעין ּכֹל / ו ֶנע ו

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

בראשית לג
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יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
חֹות / חֹוֵקר ֻטחֹות ּכָ זֹוֵכר ִנׁש
חֹות יד ׂשֵ ֻקחֹות / ַמּגִ ֵעיָניו ּפ

כֹחֹות רֹוָתיו נ ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹות / ִאמ
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
יו ֶאּלָ ֶאר בּוָליו / אֹות הּוא ּב ז ָטהֹור ּבִ

ָעָליו ִמפ עֹל ּכ ֵאָליו / ִלפ ֵאין ֲערֹך
יו ַגּלָ ֲהמֹות ָים ל בּוָליו / ּכַ ם ּג חֹול ׂשָ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
י ָים ּלֵ ּכֹוֵנס ֵמי ַהָּים / רַֹגע ּגַ

ָּים לֹא ָהעֹוָלם ּדַ ָים / מ כ אֹון ּד סֹוֵער ׁש
ַאָּים ִבים ָאחֹור ו ׁשָ ָים / ו ע יָחם ּבַ ּבִ ַמׁש

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ָעָרה ּכֹו סּוָפה ּוס ר בּוָרה / ּדַ ג ל ּבִ מֹוׁשֵ
יָרה ָהִאֽ ּיֹום ל ָלה ּכַ י עֹוֶטה אֹוָרה / ַלֽ

הֹוָרא ֵרא נ ּה ׁש ִעּמֵ ָרה / ו ֲעָרֶפל לֹו ִסת
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   695RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   695 26-Jul-18   11:42:22 AM26-Jul-18   11:42:22 AM



 fi פיוטי קדושה לחזרת הש״ץ   שחרית ליום ב׳ 

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ָהִבים ִביָביו ל רֹו ָעִבים / ס ִסת

ִביִבים ָתיו ׁש ר ׁשָ רּוִבים / מ כּובֹו ּכ ר
ים ּבִ כֹוָכִבים / ִהּלּולֹו ַמר ַמָּזרֹות ו

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
יע ֽ ּבִ ִים ּוַמנ יע / צֹוֵרר ַמֽ ֽ ּבִ ָיד ּוַמׂש ח ּפֹוֵתֽ

יע ִבֽ ִלר ִליׁש ו ִלׁש / יע ֽ ּבִ ַהט ת ל ׁשֶ ֽ ַיּבֶ
יע ֽ ַהּבִ חֹו ל ב יע / ׁשִ ֽ יֹום ַיּבִ יֹום ל

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
מֹוָרא מֹוֵפת ּוב נֹוָרא / ּב ָקדֹוׁש ו 

ָתּה ָיָרה ּנָ ֶבן ּפִ ֶאֽ ֶרץ ָקָרא / ו י ֶאֽ ַמּדֵ מ
ָרא בֹודֹו ּבָ ָרא / ִלכ ב ל ַהּנִ כ ו

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
יֹוִנים / ּוַמֲאִזין ִחּנּוִנים ֶאל ֶאב ע שֹוֵמֽ

ר ֲחרֹוִנים ַקּצֵ צֹוִנים / ּומ ר ַמֲאִריך
ַאֲחרֹון ָלַאֲחרֹוִנים ִראׁשֹון ָלִראׁשֹוִנים / ו

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
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The ארון קודש is closed and the קהל says quietly:

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ִלי ַנַֽחת  ֵלאּות ּב ַחת / ּב ַתֽ אֹול ּוב ׁש ַחת / ּבִ ֽ ָרד ׁשַ ֶלה ו ּבָ

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ
יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ

ּנּו  ׁשּוֶפֽ ֹהּו י ּנּו / ּתֽ ֶפֽ עֹופ ָמה ת ּדֵ ר ּנּו / ּתַ עּוֶפֽ נּוָמה ת ּת
. לֹך ַעד ָמַתי ִימ

The ארון קודש is opened.

יֹון ֶעל ֶלך ֲאָבל ֶמֽ
ָדיו ֱאֶמת ּבָ ׁשֹוֵפט ָהֱאֶמת / ַמע

ֶסד ֶוֱאֶמת ַרב ֶחֽ ֶסד ֶוֱאֶמת / ו ה ֶחֽ עֹוׂשֶ
חֹוָתמֹו ֱאֶמת ִתיָבתֹו ֱאֶמת / ו נ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך   יהוה ֶמֽ

Like the previous piyut, this one is also a variation by Rabbi Shimon of Mainz, this time 
on HaKalir’s ֶלך  ,of the first day. However, instead of the triple alphabetic acrostic יהוה ֶמֽ

R. Shimon employs a different structure. The first and second lines of each stanza begin with 
the word ל ּכ, a nod to Hakalir’s קֹול, followed by the letters of Rabbi Shimon’s name. 

The second letter of the fourth and fifth words in each line form a double alphabetic acrostic.

. ֶלך יהוה ֶמֽ ֽאֶֹמר ַמֲאִמיִרים  ּב ַחק  ֽ י ׁשַ ַאּנֵ נ ל ׁשִ ּכ

. יהוה ָמָלך ִכים  ָבר ָרָכה מ ב ּבִ ֶקט  ֽ ֵני ׁשֶ ל ׁשֹוכ ּכ
. לֹך יהוה ִימ יִלים  ּדִ ֽגַֹבּה ַמג ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ
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. ֶלך יהוה ֶמֽ יִלים  ּגִ ֵדָעה ַמד ּב ָלה  ע ֲאֵכי ַמֽ ל ַמל ּכ

. יהוה ָמָלך ִלים  ַהל ל מ ַהּלֵ ּב ה  ּטָ ֵלי ַמֽ ל מֹוׁש ּכ
. לֹך יהוה ִימ אי מֹוִדים  ַוּדַ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ ִרים  ַזּמ ֶזֶֽמר מ ּב יֹוִנים  ל ָעִריֵצי ֶעל ּכ

. יהוה ָמָלך ִנים  ַחּס ִיל מ ַחֽ ּב ֵרי עֹוָלִמים  ל עֹוב ּכ
. לֹך יהוה ִימ ִסים  ַטּכ ַעם מ ַטֽ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ ים  ַיּפִ ר מ ֽיֹׁשֶ ּב עּוֵדי ַוַֽעד  ל ו ּכ

. יהוה ָמָלך ִלים  ַכּל ר מ ֽכֹׁשֶ ּב ל ָוִתיֵקי ֶוֶֽסת  ּכ
. לֹך יהוה ִימ ַלֲהִגים  ַהג מ ַלֽ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ ִלים  ַמּל ֶלל מ ֶמֽ ּב ָדבֹות  ִדיֵבי נ ל נ ּכ

. יהוה ָמָלך ִחים  ַנּצ מ ּוח ִנּצֽֽֽ ּב י ֽנַֹעם  ּדֵ ּבַ ל ִנכ ּכ
. לֹך יהוה ִימ ׂשֹוֲחִחים  מ יח ֽ ׂשִ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ ים  ַעּלִ ִעּלּוי מ ּב ֲעֵלי ִביָנה  ל ּבַ ּכ

. יהוה ָמָלך ִחים  ַפּצ ֶפַֽצח מ ּב ִרָּיה  רּוֵאי ב ל ּב ּכ
. לֹך יהוה ִימ ִפים  צ ַצפ צּוף מ ִצפ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ
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. ֶלך יהוה ֶמֽ ים  יׁשִ ּדִ קֹול ַמק ּב י ֽרּוָמה  ּפֵ ל ִרׁש ּכ

. יהוה ָמָלך ִנים  ַרּנ ֶנן מ ֶרֽ ּב י רֹן  ל ָראׁשֵ ּכ
. לֹך יהוה ִימ ִרים  ׁשֹור יָרה מ ׁשִ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ ים  ַתּנִ ֽתֶֹקף מ ּב יֵרי ֽיִֹפי  ל ַיּקִ ּכ

. יהוה ָמָלך ַיֲחִדים  ִיחּוד מ ּב ּוב  ֵבי ִיׁשּ ל יֹוׁש ּכ
. לֹך יהוה ִימ ִרים  ַאּד ֶדר מ ֶאֽ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ ִדים  ַלּמ ֶלֶֽמד מ ּב ֵאי ָצָבא  ל צֹוב ּכ

. יהוה ָמָלך יִקים  ּדִ ֶצֶֽדק ַמצ ּב ִפיָרה  נּוֵפי צ ל צ ּכ
. לֹך יהוה ִימ ִרים  ַחּז ִיל מ ַחֽ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ ים  ַחּלִ ֲחָרָדה מ ּבַ ל ֲחָיֵלי ֽחֶֹסן  ּכ

. יהוה ָמָלך ִקים  ַחּז ָקה מ ז ח ּב ֶמד  ל ֲחׁשּוֵקי ֶחֽ ּכ
. לֹך יהוה ִימ ִנים  ַנּג ִנּגּון מ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

. ֶלך יהוה ֶמֽ ים  יׁשִ ּדִ ה ַמק ָ ֻדׁשּ ק ּבִ י ָקדֹוׁש  דֹוׁשֵ ל ק ּכ

. יהוה ָמָלך ִטים   ַקׁשּ ט מ ֽקֹׁשֶ ּב בּוֵצי ָקָהל  ל ק ּכ
. לֹך יהוה ִימ ִעיִמים  ֽנַֹעם ַמנ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ
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. ֶלך יהוה ֶמֽ ים  ׁשִ ַחּד ָקִרים ִמת ַלּב ים  י ִזּקִ ַמּלֵ ל ַחׁש ּכ

. יהוה ָמָלך ים   ַלֲחׁשִ ָמָמה מ ד ּבִ י ֽגַֹבּה  יׁשֵ ׁשִ ר ל ּתַ ּכ
. לֹך יהוה ִימ ים  ׁשִ ּל ׁשַ ּלּוׁש מ ׁשִ ּב ּלוּ  ּלּו ָוֵאֽ ֵאֽ

עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

ירּו. ֽ ּתִ ָך ַהּכֹל ַיכ ֵכן ל ּוב

There follows an ancient piyut, author unknown, which most congregations add before קדושה. 
In recent generations the custom to say it responsively has spread; many congregations 
are accustomed to saying the second stich of each couplet together with the first of the 

next one. Some sing the entire piyut collectively. However, traditionally this piyut is said 
only by the שליח ציבור, with the congregation joining in at “ה ָ ֻדׁשּ ָך ַתֲעֶלה ק  ֵכן ּוב.”
There are differing customs as to whether this piyut is recited now or during מוסף.

 

ין. יֹום ּדִ ָבבֹות ּב בֹוֵחן ל ל ין  ֵאל עֹוֵרך ּדִ ל
ין. יֹום ּדִ ִרים ּב דֹוֵבר ֵמיׁשָ ל ין  ּדִ גֹוֶלה ֲעֻמּקֹות ּבַ ל

ין. יֹום ּדִ ֶסד ּב ה ֶחֽ עֹוׂשֶ ָוִתיק ו ל ין  ּדִ הֹוֶגה ֵדעֹות ּבַ ל
ין. יֹום ּדִ יו ּב חֹוֵמל ַמֲעׂשָ ל ין  ּדִ ִריתֹו ּבַ זֹוֵכר ּב ל

ין יֹום ּדִ בֹות ּב ע ַמֲחׁשָ יֹוֵדֽ ל ין  ּדִ ַטֵהר חֹוָסיו ּבַ ל
ין. יֹום ּדִ ָדקֹות ּב לֹוֵבׁש צ ל ין  ּדִ סֹו ּבַ ע כֹוֵבׁש ּכַ ל
ין. יֹום ּדִ ִהּלֹות ּב נֹוָרא ת ל ין  ּדִ מֹוֵחל ֲעוֹנֹות ּבַ ל

ין. יֹום ּדִ ָאיו ּב קֹור עֹוֶנה ל ל ין  ּדִ ח ַלֲעמּוָסיו ּבַ סֹוֵלֽ ל

ין. יֹום ּדִ רֹות ּב ּתָ צֹוֶפה ִנס ל ין  ּדִ פֹוֵעל ַרֲחָמיו ּבַ ל
ין. יֹום ּדִ ַרֵחם ַעּמֹו ּב ל ין  ּדִ קֹוֶנה ֲעָבָדיו ּבַ ל

ין. יֹום ּדִ ִמיָמיו ּב ּת תֹוֵמך ל ין  ּדִ ׁשֹוֵמר אֲֹהָביו ּבַ ל
The ארון קודש is closed.
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. ֶלך ינּו ֶמֽ ה ֱאלֵֹהֽ י ַאּתָ ה, ּכִ ָ ֻדׁשּ ָך ַתֲעֶלה ק ֵכן ל ּוב
All:

Some congregations say the piyut ה ר ִמי ַיֲעׂשֶ .קדושה on  page   before ֲאׁשֶ

 קדושה

עֹוָלם  ָך ּבָ מ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ נ 

The following is said standing with feet together, rising on the toes at the words indicated by . 
The קהל then the שליח ציבור:

ֵמי ָמרֹום ׁש ים אֹותֹו ּבִ יׁשִ ּדִ ק ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכ
ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָך: ו ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ

ָבאֹות  ָקדֹוׁש, יהוה צ ,ָקדֹוׁש ,ָקדֹוׁש
The קהל then the שליח ציבור:

בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ מ
ִמיִעים קֹול ָחָזק, ַמׁש יר ו דֹול ַאּדִ ַעׁש ּגָ קֹול ַרֽ ָאז ּב

רּו רּוך יֹאֵמֽ ָתם ּבָ ֻעּמָ ָרִפים, ל ת ׂש ֻעּמַ ִאים ל  ַנׂשּ ִמת

קֹומֹו׃ בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ
The קהל then the שליח ציבור:

ינּו  לֹך ָעֵלֽ ִתמ ו יע נּו תֹוִפֽ ֽ ּכֵ ָך ַמל קֹומ ִמּמ
נּו ָלך ים ֲאַנֽח ַחּכִ י מ ּכִ

ּכֹן ׁש עֹוָלם ָוֶעד ּתִ ינּו ל ָיֵמֽ ָקרֹוב ּב ִצּיֹון, ּב ּב לֹך מ ָמַתי ּתִ
ָצִחים. ֵנַֽצח נ דֹור ָודֹור ּול ָך, ל ִים ִעיר ַלֽ רּוׁשָ י תֹוך ׁש ּב ַקּדַ ִתת ל ו ּדַ ּגַ ת ּתִ

ָך  כּוֶתֽ יָנה ַמל ֶאֽ ֵעיֵנֽינּו ִתר ו
ָך. ק ִצד יח ֽ ׁשִ ֵדי ָדִוד מ ָך ַעל י יֵרי ֻעּז ׁשִ ָבר ָהָאמּור ּב ּדָ ּכַ

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ
The קהל then the שליח ציבור:

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו
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יׁש  ּדִ ָך ַנק ת ָ ֻדׁשּ ָצִחים ק ֵנַֽצח נ ָך, ּול ֶלֽ ד יד ּג דֹור ָודֹור ַנּגִ ל
The שליח ציבור continues:

עֹוָלם ָוֶעד  ינּו לֹא ָימּוׁש ל ֽ ינּו ִמּפִ ֲחָך ֱאלֵֹהֽ ב ׁשִ ו
ה.  ּתָ ָקדֹוׁש ָאֽ דֹול ו ֶלך ּגָ י ֵאל ֶמֽ ּכִ

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ינּו ַעל ּכ ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּד ח ן ּפַ ֵכן ּתֵ ּוב
אָת ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכ ָך ַע ֵאיָמת ו

רּוִאים ל ַהּב ָפֶנֽיָך ּכ ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש ים, ו ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּוָך ּכ ִייָרֽאֽ ו
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ר ם ֲאֻגּדָ ֵָּיָעׂשּו ֻכ ו

ָפֶנֽיָך ָטן ל ל  ַהׁשּ ינּו ׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ע ָּיַדֽ מֹו ׁשֶ ּכ
ָך יִמינ בּוָרה ּבִ ָך ּוג ָיד עֹז ּב

אָת. ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ו
ָך ֽ ַעּמֶ בֹוד יהוה ל ן ּכָ ֵכן ּתֵ ּוב

יָך ֽ ׁשֶ דֹור ָוה טֹוָבה ל ִתק יָך, ו ה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ּת
ַיֲחִלים ָלך ה ַלמ חֹון ּפֶ ּוִפת

ָך ִעיֶרֽ ׂשֹון ל ׂשָ ֶצָֽך, ו ַאר ָחה ל מ ׂשִ
ָך יֶחֽ ׁשִ י מ ֶבן ִיׁשַ ָך, ַוֲעִריַכת ֵנר ל ֽ ּדֶ ָדִוד ַעב ֶרן ל ִמיַחת ק ּוצ

ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ּבִ
ִרים ַיֲעֽלֹזּו חּו, ִויׁשָ ָמֽ ִיׂש אּו ו יִקים ִיר ֵכן ַצּדִ ּוב
יָה ֽ ץ ּפִ ּפ ק ָתה ּתִ עֹוָלֽ ּו, וי ה ָיִגֽ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּב

ֶרץ. ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֽ ׁשֶ י ַתֲעִביר ֶממ ֶלה, ּכִ כ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכ ּלָ ָעה ּכֻ ל ָהִרׁש כ ו
יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכ ֽ ַבּדֶ ה יהוה ל לֹך ַאּתָ ִתמ ו

ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ ָך, ּוִבירּוׁשָ בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁש ּב
ָך ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ ּכַ

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך תהלים קמוִימ
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יָך ָעֶדֽ ל ֵאין ֱאֽלֹוּה ִמּבַ ָך, ו ֶמֽ נֹוָרא ׁש ה ו ָקדֹוׁש ַאּתָ
ט ּפָ ׁש ּמִ ָבאֹות ּבַ ּה יהוה צ ּבַ תּוב, ַוִּיג ּכָ ּכַ

ָדָקה׃ צ ׁש ּבִ ּדַ דֹוׁש ִנק ָהֵאל ַהּקָ ו
דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ּתָ ַחר ה ב ַאּתָ
קדושת היום

ׁשֹונֹות ל ַהּל נּו ִמּכ ֽ ּתָ רֹוַממ נּו, ו ֽ יָת ּבָ ָרִצֽ נּו ו ּתָ אֹוָתֽ ב ָאַהֽ
ָך נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֽ ּתָ ֵקַרב יָך, ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ּתָ ׁש ִקּדַ ו

אָת. ינּו ָקָרֽ דֹוׁש ָעֵלֽ ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ו

ַאֲהָבה  ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
רֹון ַהֶּזה  ֶאת יֹום ַהִּזּכָ

ִים. ָרֽ ָרא ֽקֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ רּוָעה ִמק יֹום ּת

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ַמע ָ ִיׁשּ ֵיָרֶצה ו ֵיָרֶאה ו ו , יע ֽ ַיּגִ ָיבֹוא ו ַיֲעֶלה ו

ינּו רֹון ֲאבֹוֵתֽ ִזכ דֹוֵנֽנּו ו רֹוֵנֽנּו ּוִפק ִיָּזֵכר ִזכ ֵקד ו ִיּפָ ו
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ רּוׁשָ רֹון י ִזכ ָך, ו ֽ ּדֶ ִוד ַעב ן ּדָ יח ּבֶ ֽ רֹון ָמׁשִ ִזכ ו

ָפֶנֽיָך ָרֵאל, ל ית ִיׂש ָך ּבֵ ל ַעּמ רֹון ּכ ִזכ ו
לֹום ׁשָ ַחִּיים ּול ַרֲחִמים, ל ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול טֹוָבה, ל ֵליָטה ל ִלפ

רֹון ַהֶּזה. יֹום ַהִּזּכָ ּב
ָרָכה  נּו בֹו ִלב ֵדֽ ק טֹוָבה, ּופ ינּו ּבֹו ל נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵרֽ כ ז

ַחִּיים.  נּו בֹו ל יֵעֽ הֹוׁשִ ו
נּו  יֵעֽ הֹוׁשִ ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ ֽנּו, ו ּנֵ ח ַרֲחִמים חּוס ו ׁשּוָעה ו ַבר י ּוִבד

ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ יָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ י ֵאֶלֽ ּכִ

ישעיה ה
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ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ָך בֹוֶדֽ כ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַעל ּכ לֹך מ

ָך יָקֶרֽ ֶרץ ּבִ ל ָהָאֽ א ַעל ּכ ׂשֵ ִהּנָ ו
ֶצָֽך. ֵבי ֵתֵבל ַאר ל יֹוׁש ָך ַעל ּכ אֹון ֻעּז ֲהַדר ּג הֹוַפע ּבַ ו

ּתֹו  ַעל ה פ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ֵיַדע ּכ ו
ּתֹו ַצר ה י י ַאּתָ ל ָיצּור ּכִ ָיִבין ּכ ו
ַאּפֹו ָמה ּב ׁשָ ר נ יֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ו

ָלה. ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ ּוַמל ֶלך ָרֵאל ֶמֽ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש
ָך תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ׁשֵ ַקּד

ָך יׁשּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֵחֽ ּמ ׂשַ ָך ו נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּב ׂשַ
ֱאֶמת ָך ּבֶ ּד ב ע נּו ל ֽ ַטֵהר ִלּבֵ ו

ה ֱאלִֹהים ֱאֶמת  י ַאּתָ ּכִ
ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ּוד

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
ֶרץ  ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ֶמֽ

רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ׁש ִיׂש ַקּדֵ מ

ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו 

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ַהּמַ

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   713RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   713 26-Jul-18   11:42:22 AM26-Jul-18   11:42:22 AM



 fi חזרת הש״ץ   שחרית ליום ב׳ 

Bow at the first five words.
הודאה

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
נּו  ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש
דֹור ָודֹור.   ה הּוא ַאּתָ
ָך  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ נֹוֶדה ּל
ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו
נּו ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
יָך  טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו
ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו  ֵעת, ֶעֽ כ ּב ׁשֶ
יָך  י ֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו
. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח

As the שליח ציבור recites  מודים, 
the קהל says quietly:

ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
ינּו  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
ר  ׂשָ ל ּבָ ֱאלֵֹהי כ

ית.  ֵראׁשִ נּו, יֹוֵצר ּב ֵרֽ יֹוצ
הֹוָדאֹות  ָרכֹות ו ּב

דֹוׁש  ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ל
נּו.  ֽ ּתָ ִקַּימ נּו ו ֶהֱחִייָתֽ ַעל ׁשֶ

נּו  ֵמֽ ַקּי ַחֵּיֽנּו ּות ן ּת ּכֵ
ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ֶתֱאסֹף ּגָ ו
ָך  ֽ ׁשֶ ד רֹות ק ַחצ ל

ָך  צֹונ ֲעׂשֹות רַ יָך ו מֹר ֻחּק ׁשִ
ֵלם  ֵלָבב ׁשָ ָך ּב ּד ב ע ּול

 . נּו מֹוִדים ָלך ֲאַנֽח ַע ׁשֶ
רּוך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו

ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ
The קהל then the שליח ציבור:

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ ו
ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ַהּטֹוב ׁשִ
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ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ֽ ּלֶ ׁשֻ ָרָכה ַהמ ּב נּו ּבַ ֵכֽ ר ינּו, ּבָ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
In ארץ ישראל, if כהנים say ברכת כהנים, turn to  page  . See  laws –   .

י ַאֲהרֹן ּוָבָניו  ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ תּוָבה ַעל י ַהּכ
ָאמּור  יָך, ּכָ ֽ דֹוׁשֶ ּכֲֹהִנים ַעם ק

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: ָך׃  ֶרֽ מ ִיׁש ָך יהוה ו ָבֶרכ י
ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: ׃  ּֽךָ יָך ִויֻחּנֶ ָניו ֵאֶלֽ ָיֵאר יהוה ּפָ

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: לֹום׃  ָך ׁשָ ם ל ָיׂשֵ יָך ו ָניו ֵאֶלֽ א יהוה ּפָ ָ ִיׂשּ

ַרֲחִמים  ֶסד ו ָרָכה, ֵחן ָוֶחֽ לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ   ׂשִ
שלום

ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ּכ ַע ינּו ו ָעֵלֽ
ֶנֽיָך  ּפָ אֹור  ּב ֶאָחד  ּכ נּו  ֽ ּלָ ּכֻ ינּו  ָאִבֽ נּו  ֵכֽ ר ּבָ
ינּו  נּו, יהוה ֱאֵֹהֽ ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ

ֶסד  ַאֲהַבת ֶחֽ ּתֹוַרת ַחִּיים ו
לֹום.  ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ
ָרֵאל  ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך.  ֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב

ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב
The קהל then the שליח ציבור:

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ַעּמ  כ נּו ו ָפֶנֽיָך, ֲאַנֽח  ֵתב ִנּכָ ִנָּזֵכר ו
לֹום.* ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּו 

לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹוׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
*In  חוץ לארץ, many end the blessing:

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
The following verse concludes the חזרת הש״ץ. See  law  .

במדבר ו

תהלים יט
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ָפֶנֽיָך. אנּו ל נּו, ָחָטֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל   ָאִבֽ
The ארון קודש is opened.

ה. ּתָ א ָאֽ ֶלך ֶאּלָ נּו ֶמֽ נּו, ֵאין ָלֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ נּו ל ֽ ה ִעּמָ נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָנה טֹוָבה. ינּו ׁשָ ׁש ָעֵלֽ נּו, ַחּדֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ּג ינּו ּכ ל ֵמָעֵלֽ ּטֵ נּו, ּבַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ֵאֽ בֹות ׂשֹונ ׁש ל ַמח ּטֵ נּו, ּבַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ינּו. ֵבֽ נּו, ָהֵפר ֲעַצת אֹוי ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ִטין ֵמָעֵלֽ ל ַצר ּוַמׂש ה ּכ ּלֵ נּו, ּכַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֵגֽינּו. ר ַקט ִטיֵנֽינּו ּומ ּיֹות ַמׂש תֹם ּפִ נּו, ס ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ַמד  ָעוֹן ּוׁש ִחית ו ִבי ּוַמׁש ָרָעב ּוׁש ֶרב ו ֶחֽ ֶבר ו ה ֶדֽ ּלֵ נּו,  ּכַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ִמּב
ָך. ֲחָלֶתֽ ָפה ִמּנַ ַנע ַמּגֵ נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ינּו. ל ֲעוֹנֹוֵתֽ כ ַחל ל ַלח ּומ נּו, ס ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
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ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ינּו ִמּנֶ ַחּטֹאֵתֽ ינּו ו ֵעֽ ׁשָ ַהֲעֵבר ּפ ֵחה ו נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ֵרי חֹובֹוֵתֽ ט ל ׁשִ ים ּכ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ חֹק ּב נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך. ֵלָמה ל ׁשּוָבה ׁש ת נּו ּבִ נּו, ַהֲחִזיֵרֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
The following nine verses are said responsively, first by the שליח ציבור, then by the קהל:

ָך. ֽ חֹוֵלי ַעּמֶ ֵלָמה ל פּוָאה ׁש ַלח ר נּו, ׁש ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
יֵנֽנּו. ַזר ּדִ ּג ַרע ֽרֹע נּו, ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך. רֹון טֹוב ל ִזכ נּו ּב ֵרֽ כ נּו,  ז ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ֶפר ַחִּיים טֹוִבים. ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ה ִויׁשּוָעה. ֻאּלָ ֶפר ּג ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָלה. ּכָ ַכל ָנָסה ו ר ֶפר ּפַ ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֻכּיֹות. ֶפר ז ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ִחיָלה. ִליָחה ּומ ֶפר ס ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

End of responsive reading.

ָקרֹוב. ׁשּוָעה ּב נּו י ַמח ָלֽ נּו, ַהצ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ֶרן ִיׂש נּו, ָהֵרם ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. יֶחֽ ׁשִ ֶרן מ נּו, ָהֵרם ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
יָך. כֹוֶתֽ ר ינּו ִמּבִ א ָיֵדֽ נּו, ַמּלֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָבע. ינּו ׂשָ א ֲאָסֵמֽ נּו, ַמּלֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ַרֵחם ָעֵלֽ נּו, חּוס ו ַמע קֹוֵלֽ נּו, ׁש ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

נּו. ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב נּו, ַקּבֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
נּו. ֵתֽ ִפּלָ ִים ִלת ַמֽ ֲעֵרי ׁשָ ַתח ׁשַ נּו, ּפ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

נּו. י ָעָפר ֲאָנֽח כֹר ּכִ נּו, ז ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
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ָפֶנֽיָך. נּו ֵריָקם ִמּל יֵבֽ ׁשִ נּו, ָנא ַאל ּת ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָפֶנֽיָך. ֵעת ָרצֹון ִמּל ַעת ַרֲחִמים ו ָעה ַהּזֹאת ׁש ָ ֵהא ַהׁשּ נּו, ּת ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

נּו. ֽ ַטּפֵ ינּו ו ַעל עֹוָלֵלֽ ינּו ו נּו, ֲחמֹל ָעֵלֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. ֽ ׁשֶ ד ם ק ַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. בּוִחים ַעל ִיחּוֶדֽ ַען ט ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. ֶמֽ ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁש ֽ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ַען ּבָ ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

. פּוך ָ יָך ַהׁשּ ם ֲעָבֶדֽ ַמת ּדַ ֵעיֵנֽינּו ִנק קֹם ל נּו, נ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ַמֲעֵנֽנּו. ָך ִאם לֹא ל ַמַענ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

נּו. יֵעֽ הֹוׁשִ ָך ו ַמַענ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ים. יָך ָהַרּבִ ַען ַרֲחֶמֽ ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ַהּנֹוָרא  ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָך ַהּגָ מ ַען ׁשִ ַמֽ ה ל נּו,  ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ָרא ָעֵלֽ ק ּנִ ׁשֶ

ים נּו ַמֲעׂשִ ֽ י ֵאין ּבָ ֽנּו ַוֲעֵנֽנּו, ּכִ ּנֵ נּו,  ח ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
נּו. יֵעֽ הֹוׁשִ ֶסד ו ָדָקה ָוֶחֽ נּו צ ֽ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ

The ארון קודש is closed.
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 קדיש שלם

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

Some have the custom to include additional responses in קדיש שלם. 
They can be found in the version on page   .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
יָרָתא  ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש ּתֻ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָרֵאל ל ִיׂש כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות ל צ ַקּבַ ת ּתִ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ק

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

לֹום  ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ָעֵלֽ

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   725RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   725 26-Jul-18   11:42:23 AM26-Jul-18   11:42:23 AM



 fi הוצאת ספר תורה   שחרית ליום ב׳ 

 הוצא ת ספר תורה
יָך׃ ֽ ַמֲעׂשֶ ֵאין ּכ ֽמֹוָך ָבֱאלִֹהים, ֲאדָֹני, ו ֵאין־ּכָ

ל־ּדֹור ָודֹר׃ כ ָך ּב ּת ל ׁשַ ל־עָֹלִמים, ּוֶממ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל
עָֹלם ָוֶעד. ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

לֹום׃ ָ ָבֵרך ֶאת־ַעּמֹו ַבׁשּ ן, יהוה י ַעּמֹו ִיּתֵ יהוה עֹז ל
ם׃ ֽ ָלִ רּוׁשָ ֶנה חֹומֹות י ב ָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ צֹונ יָבה ִבר ַאב ָהַרֲחִמים, ֵהיִטֽ

א, ֲאדֹון עֹוָלִמים. ָ ִנׂשּ ֵאל ָרם ו ֶלך נּו, ֶמֽ ח ָטֽ ַבד ּבָ ָך ל י ב ּכִ

ה  ֽסֹע ָהָארֹן ַוּֽיֹאֶמר מֹׁשֶ נ ִהי ּבִ ַוי
The ארון קודש is opened and the קהל stands. All say:

ֶנֽיָך׃  יָך ִמּפָ ֶאֽ נ ׂשַ ָיֻנֽסּו מ יָך ו ֶבֽ צּו אֹי ָיֻפֽ קּוָמה יהוה ו
ם׃ ֽ ָלִ ַבר־יהוה ִמירּוׁשָ ֵצא תֹוָרה ּוד ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

תֹו. ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ַעּמֹו ִיׂש ַתן ּתֹוָרה ל ּנָ רּוך ׁשֶ ּבָ

ֶסד ֶוֱאֶמת׃ ַרב־ֶחֽ ִֽים ו ֶרך ַאּפַ ַחּנּון, ֶאֽ יהוה, יהוה, ֵאל ַרחּום ו 
The following (י״ג מידות הרחמים) is said three times:

ה׃ ַנּקֵ ָאה, ו ַחּטָ ע ו א ָעוֹן ָוֶפֽׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, נֹׂשֵ נֵֹצר ֶחֽ
חֹל  ֵאָלִתי, ּומ ֵתן ׁש צֹוִני ו ָהֵפק ר טֹוָבה, ו ֲאלֹוַתי ל א ִמׁש ל עֹוָלם, ַמּלֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ַרֲחִמים,  ִחיָלה ּב ֶסד מ ֶחֽ ה ּבִָחי י ֵביִתי, מ ׁשֵ ל ֲעוֹנֹות ַאנ ַעל ּכ ֲעוֹנֹוַתי ו  ִלי ַעל ּכ
נּו  ֵדֽ ק ָפֶנֽיָך, ּופ רֹון טֹוב ל ִזּכָ נּו ּב ֵרֽ כ ז ֵעֽינּו, ו ׁשָ ינּו ּוִמּפ ינּו ּוֵמֲעוֹנֹוֵתֽ נּו ֵמֲחָטֵאֽ ַטֲהֵרֽ ו

תהלים פו

תהלים קמה

תהלים כט

תהלים נא

במדבר י

ישעיה ב

שמות לד
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ָלה,  ּכָ ַכ ָנָסה ו לֹום, ּוַפר ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּול נּו ל ֵרֽ כ ז ַרֲחִמים. ו ׁשּוָעה ו ת י ֻקּדַ פ ּבִ
ַקֵּים  ָך ּול תֹוָרֶתֽ ָיִמים ַלֲהגֹות ּב ֽאֶֹרך ָכבֹוד, ו ר ו ֽעֹׁשֶ ּבֹׁש, ו ִ ֶגד ֶלֶֽחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֽ ו
ל  כ פּוָאה ל ָהֵפק ר יָה. ו ֵקי סֹודֹוֶתֽ יל ִעמ ּכִ ַהׂש ָהִבין ּו ֶכל ּוִביָנה ל ֽ ׂשֵ יָה, ו וֶֹֹתֽ ִמצ
ֶנָחמֹות,  ׁשּועֹות ו ֵזרֹות טֹובֹות י ינּו ּג זֹר ָעֵלֽ ינּו, ּוג ה ָיֵדֽ  ַמֲעׂשֵ ּכ ינּו, ּוָבֵרך אֹוֵבֽ ַמכ
יָה  ֶרֽ ׂשָ יֹוֲעֶצֽיָה ו כּות ו  ֵלב ַהּמַ ֵתן ּב ָרעֹות, ו ֵזרֹות ָקׁשֹות ו ל ּג ינּו ּכ ל ֵמָעֵלֽ ּוַבּטֵ
ָרצֹון.  ִהי  י ֵכן  ו ָאֵמן  טֹוָבה.  ל ינּו  ָעֵלֽ יֹוֲעֵציֶהם/  ו ינּו  ֵרֽ ׂשָ ֵלב  ּב ֵתן  ו בארץ ישראל: /

גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

ָך ֽ ּדֶ ב־ַחס ר ָך יהוה, ֵעת ָרצֹון, ֱאלִֹהים ּב ִתי־ל ִפּלָ ַוֲאִני ת 
Say the following verse three times:

ָך׃ ֶעֽ ֱאֶמת ִיׁש ֲעֵנִֽני ּבֶ

 ך ַעּמָ ִעם   עּוָתך ר ֵהא  י  . ָרך ַאת ו  ָרך ת ּכִ  ִריך ּב ָמא,  ָעל ָמֵרא  ּד ֵמּה  ׁש  ִריך ּב  
ָנא  טֹוֵיי ַלֽ ַאמ ּול , ך ׁשָ ּד ֵבית ַמק ּב ך ַעּמָ ַאֲחִזי ל ִמיָנך ַקן י ָעַלם, ּוֻפר ָרֵאל ל ִיׂש
תֹוִריך ַלן ַחִּיין  ּד ָדָמך ֵהא ַרֲעָוא ק ַרֲחִמין. י ָנא ּב לֹוַתֽ ל צ ַקּבֵ ּו , הֹוָרך ִמּטּוב נ
ל  ָית ּכ ַטר ָיִתי ו ִמנ ַחם ֲעַלי ּול ִמר יַקָּיא, ל גֹו ַצּדִ ִקיָדא ּב ֶלֱהֵוי ֲאָנא פ ִטיבּו, ו ּב
הּוא   ּת ַאנ א,  ֽכֹּלָ ל ֵנס  ַפר ּומ א  ֽכֹּלָ ל ָזן  הּוא   ּת ַאנ ָרֵאל.  ִיׂש  ך ַעּמָ ל ִדי  ו ִלי  י  ּדִ
יָלך ִהיא. ֲאָנא  כּוָתא ּדִ ַכָּיא, ּוַמל יט ַעל ַמל ּלִ ׁשַ הּוא ּד ּת א, ַאנ ֹּלָ יט ַעל ּכֽ ּלִ ׁשַ
ן  ל ִעּדָ כ ֵתּה ּב יָקר אֹוַרי י ּדִ ּמֵ ּה ּוִמּקַ ָנא ַקּמֵ ָסֵגֽד הּוא, ּד ִריך א ּב ׁשָ ֻקד א ד ּדָ ַעב
אָלָהא  א ּבֵ ָנא, ֶאּלָ יכ ִמֽ ר ֱאָלִהין ס ָלא ַע ּבַ ָנא ו יצ ִחֽ ֱאָנׁש ר ן. ָלא ַע ִעּדָ ו
א  ּגֵ ׁשֹוט, ּוַמס ִביֽאֹוִהי ק ׁשֹוט, ּונ ֵתּה ק אֹוַרי ׁשֹוט, ו הּוא ֱאָלָהא ק ַמָּיא, ּד ִדׁש
יָרא ֲאָנא ֵאַמר  א ַיּקִ יׁשָ ֵמּה ַקּדִ ִלׁש ִחיץ, ו ּה ֲאָנא ר ׁשֹוט.  ּבֵ ָון ּוק ד ָטב ּבַ ֶמע ל
ֲאִלין  ים ִמׁשִ ַתׁש ָתא, ו אֹוַרי אי ּב ח ִלּבַ ּתַ ִתפ ּד ָדָמך ֵהא ַרֲעָוא ק ָחן. י ּב ׁש ּתֻ

ָלם. ִלׁש ַחִּיין ו ָטב ּול  ָרֵאל ִיׂש ך ל ַעּמָ כ א ד ִלּבָ אי ו ִלּבַ ּד

תהלים יט

תהלים סט

זוהר ויקהל
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ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהינּו, יהוה ֶאָחד׃ ַמע ִיׂש ׁש 

Two ספרי תורה are removed from the ארון קודש. The שליח ציבור 
takes one in his right arm and, followed by the קהל, says:

מֹו. נֹוָרא ׁש דֹול ֲאדֹוֵנֽינּו, ָקדֹוׁש ו ינּו, ּגָ ֶאָחד ֱאלֵֹהֽ
:קהל then שליח ציבור

ו׃ ּדָ מֹו ַיח ָמה ׁש רֹומ י ּונ לּו ַליהוה ִאּתִ ּד ּגַ
The שליח ציבור turns to face the ארון קודש, bows and says:

י־כֹל  ּכִ ַההֹוד,  ו ַֽצח  ַהּנֵ ו ֶרת  ֶאֽ פ ַהּתִ ו בּוָרה  ַהּג ו ה  ֻדּלָ ַהּג יהוה  ָך  ל
The ארון קודש is closed. The שליח ציבור carries the ספר תורה to the בימה and the קהל says:

רֹאׁש׃ כֹל ל א ל ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ ָלָכה ו מ ָך יהוה ַהּמַ  ,ֶרץ ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ
מּו  ָליו, ָקדֹוׁש הּוא׃ רֹומ ֲחוּו ַלֲהדֹם ַרג ּתַ ִהׁש ינּו ו מּו יהוה ֱאלֵֹהֽ רֹומ
ינּו׃  י־ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהֽ ׁשֹו, ּכִ ד ַהר ק ֲחוּו ל ּתַ ִהׁש ינּו ו יהוה ֱאלֵֹהֽ

מֹו  ׁש א  ֵ ַנׂשּ ִית ו רֹוַמם  ִית ו ַאר  ּפָ ִית ו ח  ּבַ ּתַ ִיׁש ו ׁש  ַקּדַ ִית ו ל  ּדַ ּגַ ִית ַהּכֹל  ַעל 
ָרא, ָהעֹוָם  ּבָ עֹוָלמֹות ׁשֶ רּוך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ל ֶמֽ ׁשֶ
ָרֵאל. צּור  ית ִיׂש ל ּבֵ צֹון ּכ ִכר ֵרָאיו ו צֹון י ִכר צֹונֹו ו ר א, ּכִ ָהעֹוָלם ַהּבָ ַהֶּזה ו
ֲחֵבי  ֶמר ּב ב  ַהּיֹוׁשֵ ָפׁשֹות,  ַהּנ ל  ּכ  ֱאֽלֹוּה ִרּיֹות,  ַהּב ל  ּכ ֲאדֹון  ָהעֹוָלִמים, 
א  ּסֵ תֹו ַעל ּכִ ָ ֻדׁשּ תֹו ַעל ַהַחּיֹות, ּוק ָ ֻדׁשּ ֶדם, ק ֵמי ק ֵמי ׁש ׁש ֹוֵכן ּבִ ָמרֹום, ַהׁשּ
ָפָניו  נֹאַמר ל ל ָחי, ו ֵעיֵני ּכ ינּו ל נּו יהוה ֱאֵֹהֽ ֽ ָך ּבָ מ ׁש ׁשִ ַקּדַ ֵכן ִית בֹוד. ּוב ַהּכָ
ָיּה  ֲעָרבֹות, ּב מֹו, ֽסֹּלּו ָרֵֹכב ּבָ רּו ׁש ירּו ֵלאלִֹהים ַזּמ ֽ תּוב: ׁשִ ּכָ יר ָחָדׁש, ּכַ ׁשִ
ִין  ַעֽ י  ּכִ תּוב:  ּכָ ּכַ ָנֵוֽהּו,  ֶאל  ׁשּובֹו  ּב ִין  ַעֽ ּב ִין  ַעֽ הּו  ֵאֽ ִנר ו ָפָניו׃   זּו  ִעל ו מֹו,  ׁש
ר  ׂשָ ל־ּבָ ָראּו כ בֹוד יהוה, ו ָלה ּכ ִנג ֶנֱאַמר: ו ׁשּוב יהוה ִצּיֹון׃ ו אּו ּב ִין ִיר ַעֽ ּב

ר׃ ּבֵ י יהוה ּדִ י ּפִ ו ּכִ ּדָ ַיח

יל  ַיּצִ ו ֵאיָתִנים,  ִרית  ּב ּכֹר  ִיז ו ֲעמּוִסים,  ַעם  ַרֵחם  י הּוא  ָהַרֲחִמים  ַאב 
נּו  ָיחֹן אֹוָתֽ ׂשּוִאים, ו ֵיֶֽצר ָהָרע ִמן ַהּנ ַער ּב ִיג עֹות ָהָרעֹות, ו ָ ינּו ִמן ַהׁשּ ׁשֹוֵתֽ ַנפ

ַרֲחִמים. ׁשּוָעה ו ה טֹוָבה י ִמּדָ ינּו ּב ֲאלֹוֵתֽ א ִמׁש ֵליַטת עֹוָלִמים, ִויַמּלֵ ִלפ

דברים ו

תהלים לד

דברי 
הימים א׳ 

כט

תהלים צט

תהלים סח

ישעיה נב

ישעיה מ
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 fi ברכות התורה   שחרית ליום ב׳ 

ינּו  נֹאַמר ָאֵמן. ַהּכֹל ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ל ַהחֹוִסים ּבֹו, ו כ ל יע ֽ יֹוׁשִ ָיֵגן ו ַיֲעזֹר ו ו
The ספר תורה is placed on the שולחן and the גבאי calls a כהן to the תורה. See  law  .

ן פלוני) ַהּכֵֹהן.  ַרב, ַיֲעמֹד (פלוני ּבֶ נּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. *ּכֵֹהן ק ּות

קֹום ּכֵֹהן./ מ ן פלוני) ּבִ אן ּכֵֹהן, ַיֲעמֹד (פלוני ּבֶ ֵאין ּכָ
*If no כהן is present, a לוי or ישראל is called up as follows:

/
תֹו. ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ַעּמֹו ִיׂש ַתן ּתֹוָרה ל ּנָ רּוך ׁשֶ ּבָ

ֶכם ַהּיֹום׃  ּל יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ַחִּיים ּכֻ ֵבִקים ּבַ ם ַהּד ַאּתֶ ו
 The קהל followed by the גבאי:

. בָֹרך כּו ֶאת יהוה ַהמ ר ּבָ

The קורא shows the עולה the section to be read. The עולה touches the scroll at that place 
with the ציצית of his טלית, which he then kisses. Holding the handles of the scroll, he says:

עֹוָלם ָוֶעד.  ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד.  ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ
ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ָנַֽתן ָלֽ ים ו ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ַחר ּבָ ֽ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוך ַאּתָ ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
After the קריאת התורה, the עולה says:

נּו. תֹוֵכֽ ַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ּב נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ו ר ָנַֽתן ָלֽ ֲאׁשֶ
ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוך ַאּתָ ּבָ

דברים ד

עולה:

קהל:

עולה:

עולה:
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 fi מי שברך   שחרית ליום ב׳ 

ַחָּיִבים טֹובֹות  ָהעֹוָלם  ַהּגֹוֵמל ל ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
One who has survived a situation of danger (see commentary on page   ) says:

ל טֹוב. ִני ּכ ָמַלֽ ּג ׁשֶ

ָלה. ל טֹוב, ֶסֽ ָך ּכ ל מ ל טֹוב הּוא ִיג ָך ּכ ָמל ּג ָאֵמן.  ִמי ׁשֶ
The קהל responds:

 מי שברך לעולה לתורה
ן פלוני),  ָבֵרך ֶאת (פלוני ּבֶ ַיֲעקֹב, הּוא י ָחק ו ָרָהם ִיצ ינּו ַאב ַרך ֲאבֹוֵתֽ ּבֵ  ִמי ׁשֶ
ַכר  ׂש ין. ּבִ בֹוד יֹום ַהּדִ ִלכ בֹוד ַהּתֹוָרה ו ִלכ קֹום ו בֹוד ַהּמָ ָעָלה ִלכ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ
ֶנַֽגע  ל  ּוִמּכ צּוָקה  ו ָצָרה    ִמּכ הּו  יֵלֽ ַיּצִ ו הּו  ֵרֽ מ ִיׁש הּוא   רּוך ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶזה 
הּו  ֵמֽ ּת ַיח הּו ו ֵבֽ ּת ִיכ ה ָיָדיו, ו ל ַמֲעׂשֵ כ ָלָחה ּב ַהצ ָרָכה ו ַלח ּב ִיׁש ּוַמֲחָלה, ו

נֹאַמר ָאֵמן. ָרֵאל ֶאָחיו, ו ִיׂש  ין ַהֶּזה ִעם ּכ יֹום ַהּדִ ַחִּיים טֹוִבים ּב ל

מי שברך לחוֶלה
לֹמֹה  ּוׁש ִוד  ּדָ ַאֲהרֹן  ו ה  מֹׁשֶ ַיֲעקֹב,  ו ָחק  ִיצ ָרָהם  ַאב ינּו  ֲאבֹוֵתֽ  ַרך ּבֵ ׁשֶ ִמי 
פלוני)  ן  ּבֶ (פלוני  ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ פלונית)  ן  ּבֶ (פלוני  ַהחֹוֶלה  ֶאת  א  ִויַרּפֵ  ָבֵרך י הּוא 
ֵלא ַרֲחִמים ָעָליו  רּוך הּוא ִיּמָ דֹוׁש ּבָ ַכר ֶזה ַהּקָ ׂש ֲעבּורֹו. ּבִ ָדָקה ּבַ נֹוֵדר צ
פּוָאה  ר ֵהָרה  מ לֹו  ַלח  ִיׁש ו ַהֲחיֹותֹו  ּול ַהֲחִזיקֹו  ּול ַרּפֹאתֹו  ּו ַהֲחִלימֹו  ל
חֹוֵי  ָאר  ׁש  תֹוך ּב יָדיו  ּגִ ָס״ה  ּוׁש ֵאָבָריו  ַמ״ח  רִ ִים  ַמֽ ָ ַהׁשּ ִמן  ֵָמה  ׁש
ָקִריב,  ַמן  ּוִבז ֲעָגָלא  ּבַ א  ּתָ ַהׁש ַהּגּוף.  פּוַאת  ּור ֶֽפׁש  ַהּנֶ פּוַאת  ר ָרֵאל,  ִיׂש

נֹאַמר ָאֵמן. ו

מי שברך לחוָלה
לֹמֹה  ּוׁש ִוד  ּדָ ַאֲהרֹן  ו ה  מֹׁשֶ ַיֲעקֹב,  ו ָחק  ִיצ ָרָהם  ַאב ינּו  ֲאבֹוֵתֽ  ַרך ּבֵ ׁשֶ ִמי 
ן פלוני)  (פלוני ּבֶ ֲעבּור ׁשֶ ת פלונית) ּבַ א ֶאת ַהחֹוָלה (פלונית ּבַ ָבֵרך ִויַרּפֵ הּוא י
יָה  ֵלא ַרֲחִמים ָעֶלֽ רּוך הּוא ִיּמָ דֹוׁש ּבָ ַכר ֶזה ַהּקָ ׂש ֲעבּוָרּה. ּבִ ָדָקה ּבַ נֹוֵדר צ
פּוָאה  ֵהָרה ר ַלח ָלּה מ ִיׁש ַהֲחיֹוָתּה ו ַהֲחִזיָקּה ּול ַרּפֹאָתּה ּול יָמּה ּולִַהֲח ל
ָרֵאל,  ָאר חֹוֵלי ִיׂש ׁש תֹוך יָה ּב יֶדֽ ל ּגִ כ יָה ּול ל ֵאָבֶרֽ כ ִים ל ַמֽ ָ ֵלָמה ִמן ַהׁשּ ׁש
נֹאַמר ָאֵמן. ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז א ּבַ ּתָ פּוַאת ַהּגּוף. ַהׁש ֶֽפׁש ּור פּוַאת ַהּנֶ ר
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 fi קריאת התורה   שחרית ליום ב׳ 

קריאת התורה ליום ב׳
ַוּ֣יֹאֶמר  ָרָה֑ם  ֶאת־ַאב ֖ה  ִנּסָ ים  ֱאלִֹה֔ ָה֣ ו ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ָבִר֣ ַהּד  ַאַחר י  ִה֗ ַוי
ָך֤  יד ִחֽ ֶאת־י ָך֨  נ ֶאת־ּבִ א  ַקח־ָנ ַוּ֡יֹאֶמר  ִֽני׃  ִהּנֵ ַוּ֥יֹאֶמר  ָרָה֖ם  ַאב יו  ֵאָל֔
 ם ׁשָ ֲעֵל֤הּו  ַהֽ ו ִֹרָּי֑ה  ַהּמֽ ֶרץ  ֶאל־ֶא֖ ָך֔  ־ל ך ֶל֙ ו ק  ָח֔ ֶאת־ִיצ   ּתָ ב ר־ָאַה֙ ֲאׁשֶ
ֶֹקר  ּב֗ ם ּבַ ָרָה֜ ם ַאב ּכֵ֨ ר ֵאֶלֽיָך׃ ַוַּיׁש ר אַֹמ֥ ֖ ים ֲאׁשֶ ד ֶהָהִר֔ ל ַאַח֣ ה ַע֚ עָֹל֔ ל
 ע ַבּקַ ֑נֹו ַוי ק ּב ָח֣ ת ִיצ ֵא֖ ֹו ו ָעָריו ִאּת֔ ֵנ֤י נ ח ֶאת־ׁש ֞ ֲחבֹׁש ֶאת־ֲחמֹ֔רֹו ַוִּיּקַ ּי ַוֽ
ּ֣יֹום  ים׃ ּבַ ֱאלִֹהֽ ַמר־֥לֹו ָהֽ ר־ָאֽ ֖קֹום ֲאׁשֶ ֶלך ֶאל־ַהּמָ ם ַוֵּי֔ ה ַוָּי֣ק ֲעֵצ֣י עָֹל֔
ָרֽחֹק׃ ַוּ֨יֹאֶמר  ֖קֹום ֵמֽ א ֶאת־ַהּמָ ָרָה֧ם ֶאת־ֵעיָנ֛יו ַוַּי֥ר א ַאב ָ֨ י ַוִּיׂשּ ִליׁשִ֔  ַהׁשּ
ָכ֖ה  ֵנֽל ַער  ַהּנַ֔ ו ַוֲֽאִנ֣י  ֲח֔מֹור  ם־ַהֽ ִעֽ  ּפֹה ֽבּו־ָלֶכ֥ם  ׁש יו  ָעָר֗ ֶאל־נ ם  ָרָה֜ ַאב
ה  עָֹל֗ ם ֶאת־ֲעֵצ֣י ָהֽ ָרָה֜ ח ַאב ֨ ּוָבה ֲאֵליֶכֽם׃ ַוִּיּקַ ָנׁש֥ ֲחֶו֖ה ו ֽ ּתַ ִנֽׁש ֹה ו ַעד־ּכ֑
֥כּו  ַוֵּיֽל ֲאֶכֶ֑לת  ֽ ּמַ ֶאת־ַהֽ ו ׁש  ֶאת־ָהֵא֖ ָי֔דֹו  ּב ח  ֣ ַוִּיּקַ ֔נֹו  ּב ק  ָח֣ ַעל־ִיצ  ם ׂשֶ ַוָּי֙
י ַוּ֖יֹאֶמר  יו ַוּ֣יֹאֶמר ָאִב֔ ָרָה֤ם ָאִב֙ ק ֶאל־ַאב ָח֜ ו׃ ַוּ֨יֹאֶמר ִיצ ֽ ּדָ ֵניֶה֖ם ַיח ׁש
 ַוּ֙יֹאֶמר עָֹלֽה׃  ל ה  ֖ ֶ ַהׂשּ ַאֵּי֥ה  ו ים  ֵעִצ֔ ָה֣ ו ׁש  ָהֵא֙ ֤ה  ִהּנֵ ַוּ֗יֹאֶמר  ִנ֑י  ב י  ּ֣נִ ִהּנֶ
ו׃  ֽ ּדָ ַיח ֵניֶה֖ם  ׁש ֥כּו  ַוֵּיֽל ִנ֑י  ּב עָֹ֖ה  ל ה  ֛ ֶ ַהׂשּ ֹו  ֶאה־ּל֥ ִיר ים  ֱאלִֹה֕ ם  ָרָה֔ ַאב
 ָרָהם ַאב ֤ם  ׁשָ ֶבן  ַוִּי֨ ֱאלִֹהי֒ם  ָהֽ ַמר־ֹ֣ו  ָאֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ קֹו֮ם  ֶאל־ַהּמָ ַוָּי֗בֹאּו 
 ם אֹתֹו ֔נֹו ַוָּיׂ֤שֶ ק ּב ָח֣ ֶאת־ִיצ ַּיֲֽעקֹד ים ַוֽ ֵעִצ֑ ַּיֲֽע֖רֹך ֶאת־ָהֽ ח ַוֽ ּבֵ֔ ז ֶאת־ַהּמִ
ֶאת־ ח  ֖ ַוִּיּקַ ֶאת־ָי֔דֹו   ָרָהם ַאב ַל֤ח  ַוִּיׁש ים׃  ֵעִצֽ ָלֽ ַעל  ֖ ִמּמַ  ח ּבֵ֔ ז ַעל־ַהּמִ

ִים  ַמ֔ ָ ך יהוה ִמן־ַהׁשּ ַא֤ יו ַמל א ֵאָל֜ ָר֨ ֽנֹו׃ ַוִּיק ֖חֹט ֶאת־ּב ֲאֶכֶ֑לת ִלׁש ֽ ּמַ ַהֽ
 ָך ָיֽד ַל֤ח  ׁש ַאל־ּתִ ַוּ֗יֹאֶמר  ִֽני׃  ִהּנֵ ַוּ֖יֹאֶמר  ָרָה֑ם  ַאב ׀  ם  ָרָה֣ ַאב ַוּ֖יֹאֶמר 

בראשית כב

לוילוי

שלישישלישי
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 א ֱאלִֹהים ֵר֤ י־י ֽ י ּכִ ּתִ ע ה ָיַד֗ ֣ י ׀ ַעּתָ ֣ ֑אּוָמה ּכִ ַעׂש ֖לֹו מ ֥ ַאל־ּתַ ַער ו ֶאל־ַהּנַ֔
ם ֶאת־ ָרָה֜ א ַאב ָ֨ י׃ ַוִּיׂשּ ּנִ ֽ ָך֖ ִמּמֶ יד ִחֽ ָך֥ ֶאת־י נ ּתָ ֶאת־ּבִ כ ֛ ֥לֹא ָחׂשַ ה ו ּתָ ַא֔

ח  ֣ ָרָהם ַוִּיּקַ ַאב ָנ֑יו ַוֵּיֶ֤לך ַקר ּב ך ַב֖ ּס ז ּבַ ר ֶנֱֽאַח֥ ִיל ַאַח֕ ה־ַא֔ ִהּנֵ ו א יו ַוַּיר ֵעיָנ֗
֥קֹום  ם־ַהּמָ ם ׁשֵ ָרָה֛ א ַאב ָר֧ ֽנֹו׃ ַוִּיק ַחת ּב ֥ עָֹל֖ה ּתַ ִיל ַוַּיֲֽעֵל֥הּו ל ֶאת־ָהַא֔
א  ָר֛ ַוִּיק ה׃  ָרֶאֽ י יה֖וה  ר  ַה֥ ּב ַהּ֔יֹום  ר  ֵיָֽאֵמ֣  ר ֲאׁשֶ ה  ֶא֑ ִיר ׀  יה֣וה  ַה֖הּוא 
י  ּתִ ע ֖ ּבַ י ִנׁש ֥ ִים׃ ַוּ֕יֹאֶמר ּבִ ָמֽ ָ ִנ֖ית ִמן־ַהׁשּ ָרָה֑ם ׁשֵ יה֖וה ֶאל־ַאב ך ַא֥ ַמל
ּתָ ֶאת־ כ ֖ ֥לֹא ָחׂשַ ה ו ר ַהֶּז֔ ָב֣ יָת ֶאת־ַהּדָ ֤ר ָעׂשִ֙ ַען ֲאׁשֶ י ַי֚ ֻאם־יה֑וה ּכִ֗ נ

י  ֣ ֵבֵ ֽכֹוכ ּכ ֲעָך ר ֤ה ֶאת־ז ּבֶ ה ַאר ּבָ֨ ַהר ָך֗ ו ֶרכ ך ֲאָבֽ י־ָבֵר֣ ֽ ָך׃ ּכִ ִחיֶדֽ ָך֥ ֶאת־י נ ּבִ
יו׃  ָבֽ ַער ֽאֹי ֥ ת ׁשַ ֲעָך֔ ֵא֖ ר ׁש ז ִיַר֣ ַפ֣ת ַהָּי֑ם ו ר ַעל־ׂש ֖ ַכ֕חֹול ֲאׁשֶ ִים ו ַמ֔ ָ ַהׁשּ
ב  י׃ ַוָּיׁ֤ש קִֹלֽ ּתָ ּב ע ַמ֖ ר ׁשָ ֥ ֶקב ֲאׁשֶ ֶרץ ֵע֕ ֹל ּגֹוֵי֣י ָהָא֑ ֲעָך֔ ּכ֖ ר ז ֲר֣כּו ב ּב ִהת ו
ָרָה֖ם  ב ַאב ַבע ַוֵּיׁ֥שֶ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ו ֶאל־ּב ֖ ּדָ ֥כּו ַיח מּו ַוֵּיֽל יו ַוָּיֻק֛ ָעָר֔ ֶאל־נ ָרָהם ַאב

ַבע׃ ֽ ר ׁשָ ֵא֥ ב ּבִ

רביעירביעי
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֥ה  ּכָ ה ִמל ָד֨ ה ָיֽל ּנֵ֠ ָרָה֖ם ֵלא֑מֹר ִה ַאב ֥ד ל ה ַוֻּיּגַ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ ַהּד ֲחֵרי י ַאֽ ִה֗ ַוי
ֶאת־ יו ו ּוז ָאִח֑ ֶאת־ּב֣ כֹ֖רֹו ו יָך׃ ֶאת־֥עּוץ ּב ָנ֥חֹור ָאִחֽ ִנ֖ים ל וא ּבָ ַגם־ִה֛
ָל֑ף  ֶאת־ִיד ו ׁש  ֖ ּדָ ל ֶאת־ּפִ ו ֶאת־ֲח֔זֹו  ו ד  ׂ֣שֶ ֶאת־ּכֶ ו ם׃  ֲאָרֽ י  ֲאִב֥ ל  מּוֵא֖ ק
ה  ּכָ֔ ה ִמל ָד֣ ָֽי ה ּלֶ מָֹנ֥ה ֵא֙ ה ׁש ָק֑ ל ָיַל֣ד ֶאת־ִרב תּוֵא֖ ל׃ ּוב תּוֵאֽ ת ּב ֵא֖ ו
ם־ִהוא ֶאת־ ֶ֤לד ּגַ אּוָמ֑ה ַוּתֵ ּה ר ָמ֣ ֹו ּוׁש ׁש֖ יַלג ם׃ ּוִפֽ ָרָהֽ י ַאב ָנ֖חֹור ֲאִח֥ ל

ֲעָכֽה׃ ת־ַמֽ ֶאֽ ַחׁש ו ֖ ֶאת־ּתַ ַחם ו ֶאת־ּגַ֔ ַבח ו ֶט֣

 חצי קדיש

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
Before מפטיר is read, the קורא says חצי קדיש:

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל  ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 

ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

חמישיחמישי

קורא:

קהל 
וקורא:

קורא:
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הגבהה וגלילה

ָרֵאל׃ ֵני ִיׂש ֵני ּב ה ִלפ ם מֹׁשֶ ר־ׂשָ זֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ו
The first ספר תורה is lifted and the קהל says:

ה׃ ַיד מֹׁשֶ י יהוה ּב ַעל־ּפִ
ר׃ ָ ֻאׁשּ ֶכֽיָה מ ֹתמ ּה ו ֲחִזיִקים ּבָ ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלּמַ

לֹום׃  יָה ׁשָ ִתיבֶֹתֽ ל־נ כ ֵכי־ֽנַֹעם ו ָרֶכֽיָה ַדר ּד
ָכבֹוד׃  ר ו מאֹוָּה ֽעֹׁשֶ ׂש יִמיָנּה, ּבִ ֽאֶֹרך ָיִמים ּבִ
יר׃  ּדִ ַיא ּתֹוָרה ו י ּדִ קֹו ַיג ַען ִצד ַמֽ יהוה ָחֵפץ ל

The first ספר תורה is bound and covered 
and the עולה for מפטיר is called to the second ספר תורה.

מפטיר
ֶל֥אֶכת  ל־מ ם ּכ ֶי֣ה ָלֶכ֔ ִיה ָרא־֙קֶֹדׁש ק ד ַל֗חֶֹדׁש ִמֽ ֶאָח֣ י ּב ִביִע֜  ּוַב֨חֶֹדׁש ַהׁשּ
  ִני֙חֹח יח ֵר֤ ה ל ם עָֹל֜ יֶת֨ ֶי֥ה ָלֶכֽם׃ ַוֲֽעׂשִ רּוָע֖ה ִיה ּו ֥יֹום ּת ֲעׂש֑ ה ֣לֹא ַתֽ ֲעבָֹד֖
ם׃  ִמיִמֽ ָע֖ה ּת ב ָנ֛ה ׁשִ ֵנֽי־ׁשָ ים ּב ֧ ָבׂשִ ד ּכ ִיל ֶאָח֑ ד ַא֣ ר ֶאָח֖ ָק֛ ן־ּבָ ֧ר ּבֶ ַלֽיה֔וה ּפַ
רִֹנ֖ים  ֶעׂש ֵנ֥י  ׁש ר  ַלּפָ֔  רִֹנים ֶעׂש ֤ה  לֹׁשָ ׁש ֶמן  ֑ ָ ַבׁשּ לּוָל֣ה  ּב ֖סֶֹלת  ם  ָחָת֔ נ ּוִמ֙
ים  ִעיר־ִעִּז֥ ים׃ ּוׂש ֽ ָבׂשִ ַע֖ת ַהּכ ב ׁשִ ד ל ֶאָח֑ ֶ֖בׂש ָהֽ ד ַלּכֶ ֣רֹון ֶאָח֔ ָ ִעׂשּ ִיל׃ ו ָלָאֽ
עַֹל֤ת  ו ּה  ָחָת֗ ּוִמנ ַה֜חֶֹדׁש  ת  עַֹל֨  ַבד ִמּל ֲעֵליֶכֽם׃  ֖ר  ַכּפֵ ל את  ֑ ַחּטָ ד  ֶאָח֖

ה ַלֽיהֽוה׃  ֖ ֶ יח ִני֔חֹח ִאׁשּ ֵר֣ ם ל ָט֑ ּפָ ִמׁש יֶה֖ם ּכ ּכֵ ִנס ּה ו ָחָת֔ ּוִמנ ִמיד ַהּתָ

הגבהה וגלילה

ָרֵאל׃ ֵני ִיׂש ֵני ּב ה ִלפ ם מֹׁשֶ ר־ׂשָ זֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ו
The second ספר תורה is lifted and the קהל says:

ה׃ ַיד מֹׁשֶ י יהוה ּב ַעל־ּפִ
ר׃ ָ ֻאׁשּ ֶכֽיָה מ ֹתמ ּה ו ֲחִזיִקים ּבָ ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלּמַ

לֹום׃  יָה ׁשָ ִתיבֶֹתֽ ל־נ כ ֵכי־ֽנַֹעם ו ָרֶכֽיָה ַדר ּד
ָכבֹוד׃  ר ו מאֹוָּה ֽעֹׁשֶ ׂש יִמיָנּה, ּבִ ֽאֶֹרך ָיִמים ּבִ
יר׃  ּדִ ַיא ּתֹוָרה ו י ּדִ קֹו ַיג ַען ִצד ַמֽ יהוה ָחֵפץ ל

The second ספר תורה is bound and covered and the עולה for מפטיר reads the הפטרה.

דברים ד

במדבר ט

Some addמשלי ג

ישעיה מב

במדבר 
כט: א–ו

דברים ד

במדבר ט

Some addמשלי ג

ישעיה מב
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ברכה קודם ההפטרה

ים  ִביִא֣ נ ּבִ  ַחר ּבָ ֤ר  ֲאׁשֶ ם  ָהעֹוָל֔  ֶלך ֶמ֣  ינּו ֱאלֵֹה֙  יהוה ה  ֤ ַאּתָ  ֨רּוך ּבָ
Before reading the הפטרה, the person called up for מפטיר says:

יה֗וה,  ה  ֜ ַאּתָ  ֨רּוך ּבָ ת.  ֱאֶמ֑ ּבֶ ים  ֱאָמִר֣ ַהּנֶ ם  ֵריֶה֖ ִדב ב ה  ָרָצ֥ ו ים,  טֹוִב֔
ת  י ָהֱאֶמ֖ ִביֵא֥ ֹו ּוִבנ ל ַעּמ֔ ָרֵא֣ ִיׂש ֹו ּוב ּד֔ ה ַעב ֣ מֹׁשֶ ּוב ּתֹוָרה ר ּבַ ַהּבֹוֵח֤

ָוֶצֶֽדק.

הפטרה ליום ב׳
י֖עֹו  ּגִ ַהר ל ֶרב ָה֥לֹוך יֵדי ָח֑ ִר֣ ר ַע֖ם ׂש ּבָ֔ ד ּמִ ר יה֔וה ָמָצ֥א ֵחן ּבַ ֹה ָאַמ֣ ּכ֚
֖ן  ַעל־ּכֵ  יך ּתִ֔ ֲאַהב  עֹוָלם ֲהַב֤ת  ַאֽ ו י  ִל֑ ה  ָא֣ ִנר יה֖וה  ָר֕חֹוק  ֵמֽ ל׃  ָרֵאֽ ִיׂש
 ִיך י ֻתּפַ֔ ֣ ּדִ ע ל ֚עֹוד ּתַ ָרֵא֑ תּוַל֖ת ִיׂש ית ּב ֵנ֔ ִנב ו  ֵנך ֶסד׃ ֤עֹוד ֶאב יך ָחֽ ֥ ּתִ כ ׁשַ מ
֥עּו  ֑רֹון ָנֽט ֹמ י ׁשֽ ָהֵר֖ ים ּב ָרִמ֔ י כ ִע֣ ּט ים׃ ֚עֹוד ּתִ ֲחִקֽ ֽ ׂשַ ֥חֹול מ מ ָיָצ֖את ּבִ ו
ַנֲֽעֶל֣ה  ִים ֚קּומּו ו ָר֑ ר ֶאפ ַה֣ ים ּב ִר֖ ֥אּו ֽנֹצ ר י ֶיׁש־֔יֹום ק ֣ ֽלּו׃ ּכִ ִחּלֵ ים ו ִע֖ ֽנֹט
 ַיֲֽעקֹב ּו ל ּנ֤ ר יה֗וה ר י־֣כֹה ׀ ָאַמ֣ ינּו׃     ּכִ ִצּ֔יֹון ֶאל־יה֖וה ֱאלֵֹהֽ
 יהוה ֤ע  הֹוׁשַ ֔רּו  ִאמ ו  לּו ל ַהֽ יעּו  ִמ֤ ַהׁש ַהּגֹוִי֑ם  ֣רֹאׁש  ּב ַצֲֽה֖לּו  ו ה  ָח֔ מ ׂשִ
ָצ֗פֹון  ֶרץ  ֵמֶא֣ ם  אֹוָת֜ יא  ֵמִב֨  ִני ִהנ ל׃  ָרֵאֽ ִיׂש ית  ֵאִר֥ ׁש ת  ֵא֖ ָך֔  ֶאת־ַעּמ
֖דֹול  ל ּגָ ו ָקָה֥ ֑ ּדָ יֶֹלֶ֖דת ַיח ה ו ח ָהָר֥ ֣ר ּוִפּסֵ֔ ם ִעּוֵ ֶר֒ץ ּבָ֚ ֵתי־ָא֒ ּכ י֮ם ִמַּיר ּתִ צ ִקּבַ ו
ִים  ֲחנּוִני֮ם ֽאֹוִביֵל֒ם ֽאֹוִליֵכם ֶאל־ַנֲ֣חֵלי ַמ֔ ַתֽ ב י ָי֗בֹאּו ּוֽ ִכ֣ ב ה׃ ּבִ ּנָ ּובּו ֵהֽ ָיׁש֥
֥כִֹרי  ִים ּב ַר֖ ֶאפ ב ו ָא֔ ל ָרֵאל ִיׂש י־ָהִי֤יִתי ל ֽ ּ֑ה ּכִ ֖לּו ּבָ ׁש ֽ ר ֥לֹא ִיּכָ ֶרך ָיׁשָ֔ ֶד֣ ּב

ירמיה 
לא א–יט
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 fi הפטרה   שחרית ליום ב׳ 

ָח֑ק  ר ִמּמֶ ִאִּי֖ים  ָבֽ ידּו  ֥ ַהּגִ ו ם  ּגֹוִי֔  ַבר־יהוה ד ֤עּו  מ ֽהּוא׃    ׁשִ
ה יה֖וה  י־ָפָד֥ ֽ ֽרֹו׃ ּכִ רֶֹע֥ה ֶעד ָמ֖רֹו ּכ ּנּו ּוׁש ֶצ֔ ַקּב י ָרֵאל ה ִיׂש ָזֵר֤ ֗רּו מ ִאמ ו
ָנֲֽה֞רּו  ֽרֹום־ִצּיֹו֒ן ו ֣נּו ִבמ ִרּנ אּו֮ ו ּנּו׃ ּוָב֮ ֽ ָא֕לֹו ִמַּי֖ד ָחָז֥ק ִמּמֶ ֶאת־ַיֲֽע֑קֹב ּוג
ר  ֵני־֖צֹאן ּוָבָק֑ ַעל־ּב ר ו ָה֔ ַעל־ִיצ י֣רֹׁש ו ַעל־ּתִ ו ָגן ֶאל־֣טּוב יה֗וה ַעל־ּדָ
 הָתּו ַמ֤ח ּב ׂש ז ּתִ ֲאָב֖ה ֽעֹוד׃ ָא֣ ַדֽ  יפּו ֽלֹא־יֹוִס֥ ה ו ַג֣ן ָרֶו֔ ּכ ם ׁשָ ָת֤ה ַנפ י ָהֽ ו
ים  ּתִ֔ ַחמ ִנ֣ ו  ׂשֹון ׂשָ ל ָל֤ם  ֶאב י  ּתִ֨ ַפכ ָהֽ ו ו  ֑ ּדָ ַיח ֵקִנ֖ים  ּוז ים  ּוַבֻחִר֥ ָמ֔חֹול  ּב
י  ֶאת־טּוִב֥ י  ֛ ַעּמִ ו ן  ׁשֶ ֑ ּדָ ֲֹהִנ֖ים  ַהּכֽ ֶנֶ֥פׁש  י  יִת֛ ִרּוֵ ו יגֹוָנֽם׃  ִמֽ ים  ֖ ּתִ ח ּמַ ׂשִ ו
 ָמע ָרָמ֤ה ִנׁש ר יה֗וה ֣קֹול ּב ֹה ׀ ָאַמ֣ ם־יהֽוה׃    ּכ֣ ֻאֽ ֖עּו נ ּבָ ִיׂש
י  ֥ ֶנ֖יָה ּכִ ם ַעל־ּבָ ֵח֥ ִהּנָ ֲאָנ֛ה ל ֶנ֑יָה ֵמֽ ֣ה ַעל־ּבָ ַבּכָ ל מ ים ָרֵח֖ רּוִר֔ י ַתמ ִכ֣ ּב ִהי נ
ָע֑ה  מ ֵעיַנִ֖יך ִמּדִ ִכי ו  ִמּבֶ֔ ִע֤י קֹוֵלך ר יה֗וה ִמנ ֹה ׀ ָאַמ֣ ֵאיֶנּֽנּו׃    ּכ֣
ָו֥ה  ק ֵיֽׁש־ּתִ ו אֹוֵיֽב׃  ֶרץ  ֵמֶא֥ בּו  ֖ ׁשָ ו ם־יה֔וה  ֻאֽ נ   ֵתך ֻעּלָ ִלפ ָכ֤ר  ׂשָ ׁש  ֵי֨  י ּכִ
 ִים ַר֙ י ֶאפ ּתִ ע ַמ֗ ֣מֹוע ׁשָ בּוָלֽם׃ ׁשָ בּו ָבִנ֖ים ִלג ֥ ׁשָ ם־יה֑וה ו ֻאֽ נ ך ֲחִריֵת֖ ַאֽ ל
ה  ֖ י ַאּתָ ֥ ּוָבה ּכִ ָאׁש֔ ִני ו ֵב֣ ד ֲהׁשִ ֑ ֶגל ֣לֹא ֻלּמָ ֵע֖ ר ּכ ֵס֔ ִני ָוִֽאּוָ ּתַ֙ ר ד ִיּסַ נֹוֵד֔ ִמת
 ך י ַעל־ָיֵר֑ ּתִ י ָסַפ֖ק ִע֔ ד ֣ ֲחֵרי ִהּוָ ַאֽ י ו ּתִ מ י ׁשּוִבי ִנַח֔ ֲחֵר֤ י־ַאֽ ֽ י׃ ּכִ יה֥וה ֱאלָֹהֽ

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   747RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   747 26-Jul-18   11:42:24 AM26-Jul-18   11:42:24 AM



 fi ברכות ההפטרה   שחרית ליום ב׳ 

ִים  ַר֗ י ֶאפ יר ִל֜ י׃ ֲהֵבן ַיּקִ֨ עּוָרֽ ֥ת נ ּפַ אִתי ֶחר ֖ י ָנׂשָ ֥ י ּכִ ּתִ מ ַל֔ ַגם־ִנכ י ו ּתִ ֹׁש ּב֚
ן ָה֤מּו  ּנּו ֑עֹוד ַעל־ּכֵ֗ ֶר֖ ּכ ֹו ָז֥כֹר ֶאז ִרי ּב֔ י ַדּב ֤ י־ִמּדֵ ֽ ים ּכִ ִע֔ ֲעׁשֻ ֽ ם ֶיֶ֣לד ׁשַ ִא֚

ם־יהֽוה׃   ֻאֽ ּנּו נ ֲחֶמ֖ ם ֲאַרֽ ֵמַעי ֔לֹו ַרֵח֥

ברכות לאחר ההפטרה

יק  ל ָהעֹוָלִמים, ַצּדִ ָהעֹוָלם, צּור ּכ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ
After the הפטרה, the person called up for מפטיר says the following blessings:

ַקֵּים,  ּומ ר  ַדּבֵ ַהמ ה,  עֹוׂשֶ ו ָהאֹוֵמר  ֱאָמן,  ַהּנֶ ָהֵאל  ַהּדֹורֹות,  ל  כ ּב
ֶנֱאָמִנים  ינּו ו ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶֽדק. ֶנֱאָמן ַאּתָ ל ּד ּכ ׁשֶ
 ֶלך ֶמֽ ֵאל  י  ּכִ ֵריָקם,  ָיׁשּוב  לֹא  ָאחֹור  יָך  ָבֶרֽ ִמּד ֶאָחד  ָדָבר  ו יָך,  ָבֶרֽ ּד

ָבָריו. ל ּד כ ֱאָמן ּב ה יהוה, ָהֵאל ַהּנֶ רּוך ַאּתָ ה. ּבָ ּתָ ַרֲחָמן) ָאֽ ֶנֱאָמן (ו
ֵהָרה  מ יע ּבִ ֽ ַלֲעלּוַבת ֶנֶֽפׁש ּתֹוׁשִ ית ַחֵּיֽינּו, ו י ִהיא ּבֵ ַרֵחם ַעל ִצּיֹון ּכִ

ָבֶנֽיָה. ִצּיֹון ּב ח ֽ ּמֵ ׂשַ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ינּו. ּבָ ָיֵמֽ ב
ִוד  ית ּדָ כּות ּבֵ ַמל ָך, ּוב ֽ ּדֶ ִביא ַעב ֵאִלָּיֽהּו ַהּנָ ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵחֽ ּמ ׂשַ
ֲחלּו  לֹא ִינ ב ָזר, ו אֹו לֹא ֵיֽׁשֶ ס נּו. ַעל ּכִ ֽ ָיֵגל ִלּבֵ ֵהָרה ָיבֹוא ו מ ָך, ּבִ יֶחֽ ׁשִ מ
ה  ּבֶ ּלֹא ִיכ ּתָ ּלֹו ׁשֶ ע ֽ ּבַ ָך ִנׁש ׁש ד ם ק ׁשֵ י ב בֹודֹו, ּכִ עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ּכ

ִוד. ה יהוה, ָמֵגן ּדָ רּוך ַאּתָ עֹוָלם ָוֶעד. ּבָ ֵנרֹו ל
ַהֶּזה,  רֹון  ַהִּזּכָ יֹום  ַעל  ו ִביִאים  ַהּנ ַעל  ו ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ו ַהּתֹוָרה  ַעל 
ינּו  ֶרת. ַע ַהּכֹ יהוה ֱאלֵֹהֽ ָאֽ ִתפ ָכבֹוד ּול ינּו ל נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֽ ָּ ָּת ַתֽ ּנָ ׁשֶ
ִמיד  ל ַחי ּתָ ִפי ּכ ָך ּב מ ַרך ׁשִ ּבָ ִית , ִכים אֹוָתך ָבר ּומ ךָ נּו מֹוִדים ֲאַנֽח
ֶלך ַעל  ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ַקָּים ָלַעד. ּבָ ָך ֱאֶמת ו ָבר עֹוָלם ָוֶעד, ּוד ל

רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ׁש ִיׂש ַקּדֵ ֶרץ, מ ל ָהָאֽ ּכ
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 fi תפילה לשלום המלכות ולחיילי צבא ארה״ב   שחרית ליום ב׳ 

  תפילה לשלום המלכות

The Prayer for the Welfare of the Canadian Government is on the next page.

כּות  ַמל כּותֹו  ַמל ִסיִכים,  ַלּנ ָלה  ׁשָ ּוֶממ ָלִכים  ַלּמ ׁשּוָעה  ּת ַהּנֹוֵתן 
The שליח ציבור says the following:

ָּים  ּבַ ַהּנֹוֵתן  ָרָעה,  ֶרב  ֵמֶחֽ ּדֹו  ַעב ִוד  ּדָ ֶאת  ַהּפֹוֶצה  עֹוָלִמים,  ל  ּכ
ַיֲעזֹר ִוירֹוֵמם  צֹר ו ִינ מֹר ו ִיׁש ו ָבֵרך ִתיָבה, הּוא י ִים ַעִּזים נ ַמֽ ּוב ֶרך ֽ ּדָ
ֵרי  ׂשָ ל  ּכ ֶאת  ו ֵנֽהּו  ִמׁש ֵאת  ו יא  ׂשִ ֶאת  ַהּנָ ָה  ע ַמֽ ל א  ֵ ִויַנׂשּ ל  ִויַגּדֵ
ל  ֵלב ּכ ם ּוב ִלּבָ ן ּב ַרֲחָמיו ִיּתֵ ָלִכים, ּב ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֶרץ ַהּזֹאת. ֶמֽ ָהָאֽ
יֵמיֶהם  ָרֵאל. ּבִ ל ִיׂש ִעם ּכ נּו ו ֽ ֵריֶהם ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִעּמָ ׂשָ יֹוֲעֵציֶהם ו
ִצּיֹון ּגֹוֵאל.  ַטח, ּוָבא ל ּכֹן ָלֶבֽ ָרֵאל ִיׁש ִיׂש הּוָדה, ו ע י ׁשַ ּוָ ינּו ּתִ ָיֵמֽ ּוב

נֹאַמר ָאֵמן.  ִהי ָרצֹון, ו ֵכן י ו

תפילה לשלום חיילי צבא ארצות הברית 

יָפה  ִקֽ ַהׁש ּלֹו,  ׁשֶ לֹום  ָ ַהׁשּ ׁשֶ  ֶלך ֶמֽ בּוָרה,  ג ּבִ ׁשֹוֵכן  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ
The שליח ציבור says the following:

ִפים  ָחר ִרית , ַהמ צֹות ַהּב ָבא ַאר ֶאת ַחָּיֵלי צ ָך, ּוָבֵרך ׁש ד עֹון ק ִמּמ
ַמֲחֶסה  ָלֶהם  ָנא  ֱהֵיה  ֶרץ.  ָאֽ ּבָ לֹום  ׁשָ ים  ָׂשִ ם  ּתָ ֶלכ ּב ם  ׁשָ ַנפ
ָהֵפר  ל רּוָחם  ץ  ַאּמֵ ו ֵדיֶהם  י ַחֵּזק  ָלם,  ַרג ַלּמֹוט  ן  ּתֵ ּתִ ַאל  ו ּוָמעֹוז, 
ָיֽנּוסּו  ו ֵביֶהם  אֹוי ָיֽפּוצּו  ָזדֹון,  ֶלת  ֽ ׁשֶ ֶממ ַהֲעִביר  ּול אֹוֵיב  ֲעַצת 
 ֶא לֹום  ׁשָ ּב יֵבם  ֲהׁשִ ָך.  יׁשּוָעֶתֽ ּבִ חּו  מ ִיׂש ו ֵניֶהם,  ִמּפ ֵאיֶהם  נ ׂשַ מ
מֹר  ִיׁש ל־ָרע,  ִמּכ ָך  ר מ ִיׁש יהוה  ָך:  ֽ ׁשֶ ד ק ֵרי  ִדב ּב תּוב  ּכָ ּכַ יָתם,  ּבֵ
ַקֵּים  ַעד־עֹוָלם׃ ו ה ו ָך, ֵמַעּתָ ָך ּובֹוֶאֽ ר־ֵצאת מ ָך׃ יהוה ִיׁש ֽ ׁשֶ ֶאת־ַנפ
דּו  מ ֹא־ִיל ו ֶרב,  ֶחֽ ֶאל ּגֹוי  גֹוי  א  ָ לֹא־ ִיׂשּ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ָרא  ִמק נּו  ֽ ּבָ
ָך  מ ׁשִ ָתה, ו לּוָכה ָיָאֽ ָך מ י ל ֵבי ֵתֵב ּכִ ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ָחָמה׃ ו עֹוד ִמל

נֹאַמר ָאֵמן. אָת. ו ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ נֹוָרא ַעל ּכ

תהלים קכא

ישעיה ב
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 fi תפילה לשלום המלכות ולחיילי צבא קנדה   שחרית ליום ב׳ 

  תפילה לשלום המלכות

ל  כּות ּכ כּותֹו ַמל ִסיִכים, ַמל ָלה ַלּנ ׁשָ ָלִכים ּוֶממ ׁשּוָעה ַלּמ ַהּנֹוֵתן ּת
The שליח ציבור says the following:

 ֶרך ֽ ּדָ ָּים  ּבַ ַהּנֹוֵתן  ָרָעה,  ֶרב  ֵמֶחֽ ּדֹו  ַעב ִוד  ּדָ ֶאת  ַהּפֹוֶצה  עֹוָלִמים, 
ל  ַיֲעזֹר ִוירֹוֵמם ִויַגּדֵ צֹר ו ִינ מֹר ו ִיׁש ו ָבֵרך ִתיָבה, הּוא י ִים ַעִּזים נ ַמֽ ּוב
ֶרץ ַהּזֹאת.  ֵרי ָהָאֽ ל ׂשָ ֶאת ּכ ָלה ו ׁשָ מ ָה ֶאת רֹאׁש ַהּמֶ ע ַמֽ א ל ֵ ִויַנׂשּ
יֹוֲעֵציֶהם  ל  ּכ ֵלב  ּוב ם  ִלּבָ ּב ן  ִיּתֵ ַרֲחָמיו  ּב ָלִכים,  ַהּמ ֵכי  ַמל  ֶלך ֶמֽ
ינּו  ָיֵמֽ יֵמיֶהם ּוב ָרֵאל. ּבִ ל ִיׂש ִעם ּכ נּו ו ֽ ֵריֶהם ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִעּמָ ׂשָ ו
ִהי  ֵכן י ִצּיֹון ּגֹוֵאל. ו ַטח, ּוָבא ל ּכֹן ָלֶבֽ ָרֵאל ִיׁש ִיׂש הּוָדה, ו ע י ׁשַ ּוָ ּתִ

נֹאַמר ָאֵמן.  ָרצֹון, ו

תפילה לשלום חיילי צבא קנדה

יָפה  ִקֽ ַהׁש ּלֹו,  ׁשֶ לֹום  ָ ַהׁשּ ׁשֶ  ֶלך ֶמֽ בּוָרה,  ג ּבִ ׁשֹוֵכן  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ
The שליח ציבור says the following:

ם  ׁשָ ַנפ ִפים  ָחר ַהמ ָקָנָדה,  ָבא  צ ַחָּיֵלי  ֶאת   ּוָבֵרך ָך,  ׁש ד ק עֹון  ִמּמ
ַאל  ֶרץ. ֱהֵיה ָנא ָלֶהם ַמֲחֶסה ּוָמעֹוז, ו ָאֽ לֹום ּבָ ים ׁשָ ם ָׂשִ ּתָ ֶלכ ּב
אֹוֵיב  ֲעַצת  ָהֵפר  ל רּוָחם  ץ  ַאּמֵ ו ֵדיֶהם  י ַחֵּזק  ָלם,  ַרג ַלּמֹוט  ן  ּתֵ ּתִ
ֵאיֶהם  נ ׂשַ מ ָיֽנּוסּו  ו ֵביֶהם  אֹוי ָיֽפּוצּו  ָזדֹון,  ֶלת  ֽ ׁשֶ ֶממ ַהֲעִביר  ּול
תּוב  ּכָ יָתם, ּכַ לֹום ֶא ּבֵ ׁשָ יֵבם ּב ָך. ֲהׁשִ יׁשּוָעֶתֽ חּו ּבִ מ ִיׂש ֵניֶהם, ו ִמּפ
ָך׃ יהוה  ֽ ׁשֶ ַנפמֹר ֶאת ל־ָרע, ִיׁש ָך ִמּכ ר מ ָך: יהוה ִיׁש ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב ּב
תּוב:  ּכָ ָרא ׁשֶ נּו ִמק ֽ ַקֵּים ּבָ עֹוָלם׃ וַעד ה ו ָך, ֵמַעּתָ ָך ּובֹוֶאֽ ֵצאתר מ ִיׁש
ל  עּו ּכ ֵיד ָחָמה׃ ו דּו עֹוד ִמל מ ִילֹא ֶרב, ו א גֹוי ֶאלּגֹוי ֶחֽ ָ ֹאִיׂשּ
אָת.  ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ָתה, ו לּוָכה ָיָאֽ ָך מ י ל ֵבי ֵתֵב ּכִ יֹוׁש

נֹאַמר ָאֵמן. ו

תהלים קכא

ישעיה ב
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 fi תפילה לשלום מדינת ישראל   שחרית ליום ב׳ 

 תפילה לשלום מדינת ישראל

ָרֵאל,  ִדיַנת ִיׂש ֶאת מ ֵרך גֹוֲאלֹו, ּבָ ָרֵאל ו ִים, צּור ִיׂש ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ ינּו ׁשֶ ָאִבֽ
The שליח ציבור says the following prayer:

יָה  רֹׂש ָעֶלֽ ָך ּופ ֽ ּדֶ ַרת ַחס ֶאב יָה ּב נּו. ָהֵגן ָעֶלֽ ֵתֽ ֻאּלָ ִמיַחת ּג ית צ ֵראׁשִ
יֹוֲעֶצֽיָה,  יָה ו ֶרֽ יָה, ׂשָ ֽ ָראׁשֶ  ָך ָך ַוֲאִמּת ַלח אֹור ָך, ּוׁש ֹוֶמֽ ת ׁש ֻסּכַ

ָפֶנֽיָך. ֵעָצה טֹוָבה ִמּל ֵנם ּב ַתּק ו

ֶרת  ׁשּוָעה ַוֲעֶטֽ ינּו י ִחיֵלם ֱאלֵֹהֽ ַהנ נּו, ו ֽ ׁשֵ ד ֶרץ ק י ֶאֽ ִגּנֵ ֵדי מ ַחֵּזק ֶאת י
יָה. ֶבֽ יֹוׁש ַחת עֹוָלם ל מ ׂשִ ֶרץ ו ָאֽ ֹום ּבָ ָנַתּתָ ׁשָ ֵרם, ו ַעּט חֹון ּת ִנּצָ

ינּו,  זּוֵרֽ ּפ צֹות  ַאר ל  כ ּב ָנא  ד  ק ּפ ָרֵאל,  ִיׂש ית  ּבֵ ל  ּכ ינּו  ַאֵחֽ ֶאת  ו
ִצּיֹון  ל ִמּיּות  קֹומ ֵהָרה  מ תֹוִליֵכם/  ו זּוֵריֶהם,  ּפ / בארץ ישראל: נּו  תֹוִליֵכֽ ו
ָך:  ֽ ּדֶ ַעב ה  מֹׁשֶ תֹוַרת  ּב תּוב  ּכָ ּכַ ָך,  ֶמֽ ׁש ן  ּכַ ִמׁש ִים  ַלֽ ִירּוׁשָ ו ָך  ִעיֶרֽ
יָך  ֱאלֶֹהֽ יהוה  ָך  צ ַקּבֶ י ם  ָ ִמׁשּ ִים,  ָמֽ ָ ַהׁשּ ֵצה  ק ּבִ ֲחָך  ִנּדַ ֶיה  ִאם־ִיה
ׁשּו  ר־ָיר ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָאֽ יָך  ֱאלֶֹהֽ יהוה  ֶוֱהִביֲאָך  ָך׃  ֶחֽ ִיּקָ ם  ָ ּוִמׁשּ
יָך  יָך׃ ּוָמל יהוה ֱאלֶֹהֽ ָך ֵמֲאבֶֹתֽ ּב ִהר ָך ו ֵהיִטב ּה, ו ּתָ יָך ִויִרׁש ֲאבֶֹתֽ
ל־ כ ּב יָך  ֱאלֶֹהֽ ֶאת־יהוה  ַאֲהָבה   ָך,  ֶעֽ ַזר ַבב  ֶאת־ ו ָך  ָבב ֶאת־ל

ַען ַחֶּיֽיָך׃ ַמֽ  ,ָך ׁש ־ַנפ כ ָך ּוב ָבב ל

ֵרי  ב ל ּדִ מֹר ֶאת ּכ ִלׁש ָך, ו ֶמֽ ָאה ֶאת ׁש ִיר ַאֲהָבה ּול נּו ל ָבֵבֽ ַיֵחד ל ו
י  ַחּכֵ ּדֹות מ פִ ,ָך ק ִצד יח ֽ ׁשִ ִוד מ ן ּדָ ֵהָרה ּבֶ נּו מ ַלח ָלֽ ָך, ּוׁש תֹוָרֶתֽ

ָך. ׁשּוָעֶתֽ ֵקץ י

ּכֹל  יֹאַמר  ו ֶצָֽך  ַאר ֵתֵבל  ֵבי  יֹוׁש ל  ּכ ַעל  ָך  ֻעּז אֹון  ּג ֲהַדר  ּבַ הֹוַפע  ו
ּכֹל  ּבַ כּותֹו  ּוַמל  ֶלך ֶמֽ ָרֵאל  ִיׂש ֱאלֵֹהי  יהוה  ַאּפֹו,  ב ָמה  ׁשָ נ ר  ֲאׁשֶ

ָה. ָלה, ָאֵמן ֶסֽ ֽ ָמׁשָ

דברים ל
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 fi מי שברך לחיילי צה״ל ולשבויים   שחרית ליום ב׳ 

מי שברך לחיילי צה״ל

ָבֵרך ֶאת ַחָּיֵלי  ַיֲעקֹב הּוא י ָחק ו ָרָהם ִיצ ינּו ַאב ַרך ֲאבֹוֵתֽ ּבֵ ִמי ׁשֶ
The שליח ציבור says the following prayer:

ַעל  ִדים  ָהעֹומ חֹון,  ּטָ ַהּבִ ּכֹחֹות  י  ׁשֵ ַאנ ו ָרֵאל  ִיׂש ל ַהֲהָגָנה  ָבא  צ
ִים  ַרֽ ר ִמצ ּבַ ַעד ִמד ָבנֹון ו בּול ַהּל ינּו, ִמּג ָעֵרי ֱאלֵֹהֽ ֵצֽנּו ו ַמר ַאר ִמׁש
ה,  ׁשָ ַּיּבָ ֵהם, ּבַ ל ָמקֹום ׁשֶ כ בֹוא ָהֲעָרָבה ּוב ַעד ל דֹו ּוִמן ַהָּים ַהּגָ
ֵניֶהם.  ִפים ִלפ ינּו ִנּגָ ִמים ָעֵלֽ ינּו ַהּקָ ֵבֽ ן יהוה ֶאת אֹוי ֲאִויר ּוַבָּים. ִיּתֵ ּבָ
צּוָקה  ו ָצָרה  ל  ִמּכ ינּו  ַחָּיֵלֽ ֶאת   י ַיּצִ ו מֹר  ִיׁש הּוא   רּוך ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֵדיֶהם.  י י ל ַמֲעׂשֵ כ ָלָחה ּב ַהצ ָרָכה ו ַלח ּב ִיׁש ל ֶנַֽגע ּוַמֲחָלה, ו ּוִמּכ
חֹון.  ֶרת ִנּצָ ׁשּוָעה ּוַבֲעֶטֽ ֶתר י ֶכֽ ֵרם ּב יֶהם ִויַעּט ּתֵ ח ינּו ּתַ ֵאֽ ר ׂשֹונ ּבֵ ַיד
ֵחם  ִהּלָ  ֶכם י יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ַההֵֹלך ִעּמָ תּוב: ּכִ ֶהם ַהּכָ ִויֻקַּים ּבָ

נֹאַמר ָאֵמן. ֶכם׃ ו ֶאת יע ֽ הֹוׁשִ ֵביֶכם ל ָלֶכם ִעם־אֹי
מי שברך לשבויים

ַאֲהרֹן,  ו ה  מֹׁשֶ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב,  ו ָחק  ִיצ ָרָהם  ַאב ינּו  ֲאבֹוֵתֽ  ַרך ּבֵ ׁשֶ ִמי 
If Israeli soldiers or civilians are being held in captivity, the שליח ציבור says the following:

ָבא ַהֲהָגָנה  ֵרי צ ּד צֹר ֶאת ֶנע ִינ מֹר ו ִיׁש ו ָבֵרך ֹמֹה, הּוא י ִוד ּוׁש ּדָ
ָיה,  ב ׁשִ ּוב ָצָרה  ּב תּוִנים  ַהּנ ינּו  ַאֵחֽ ל  ּכ ְוֶאת  בּוָיו,  ּוׁש ָרֵאל  ִיׂש ל
דֹוׁש  ַהּקָ ֲעבּוָרם.  ּבַ   ּלֵ ּפַ ִמת ַהֶּזה  דֹוׁש  ַהּקָ ָהל  ַהּקָ ל  ּכ ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ
ֶות,  ָמֽ ַצל ו  ך ֵמֽחֹׁשֶ יֹוִציֵאם  ו ֲעֵליֶהם,  ַרֲחִמים  ֵלא  ִיּמָ הּוא   רּוך ּבָ
ֵהָרה  מ יֵבם  ִויׁשִ יֵעם,  יֹוׁשִ צּוקֹוֵתיֶהם  ּוִמּמ ק,  ַנּתֵ י רֹוֵתיֶהם  ּומֹוס
ֵני ָאָדם׃  בִ אֹוָתיו ל ִנפ ּדֹו ו חֹוֵתיֶהם. יֹודּו ַליהוה ַחס ּפ ֵחיק ִמׁש 
ִצּיֹון  אּו  ּוָבֽ בּון,  ׁשֻ י יהוה  דּוֵיי  ּופ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ָרא  ִמק ֶהם  ּבָ ִויֻקַּים 
ָנֽסּו  ו יגּו,  ֽ ִ ַיׂשּ ָחה  מ ׂשִ ו ׂשֹון  ׂשָ ם,  ַעל־רֹאׁשָ עֹוָלם  ַחת  מ ׂשִ ו ה,  ִרּנָ ּב

נֹאַמר ָאֵמן. ָיגֹון ַוֲאָנָחה׃ ו
If there is a ברית מילה, it takes place at this point before תקיעת שופר (see  page  ).

דברים כ

תהלים קז

ישעיה לה
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 fi תקיעת שופר ליום ב׳   

סדר תקיע ת שופר

מֹור׃ ֵני־ֽקַֹרח ִמז ִלב ח ֽ ַנּצֵ ַלמ
In most congregations all say seven times:

ה׃ קֹול ִרּנָ יעּו ֵלאלִֹהים ּב עּו־ָכף, ָהִרֽ ק ים ּתִ ל־ָהַעּמִ ּכ
ֶרץ׃ ל־ָהָאֽ דֹול ַעל־ּכ ֶלך ּגָ יֹון נֹוָרא, ֶמֽ י־יהוה ֶעל ּכִ

ֵלֽינּו׃ ַחת ַרג ֽ ים ּתַ ֻאּמִ ינּו, ּול ֽ ּתֵ ח ים ּתַ ר ַעּמִ ּבֵ ַיד
ָלה׃ ר־ָאֵהב ֶסֽ אֹון ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ נּו, ֶאת ּג נּו ֶאת־ַנֲחָלֵתֽ ַחר־ָלֽ ִיב

קֹול ׁשֹוָפר׃ רּוָעה, יהוה ּב ת ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ
רּו׃ ֽ נּו ַזּמֵ ֽ ּכֵ ַמל רּו ל רּו, ַזּמ ֽ רּו ֱאלִֹהים ַזּמֵ ַזּמ

יל׃ ּכִ רּו ַמׂש ֶרץ ֱאלִֹהים, ַזּמ ל־ָהָאֽ ּכ ֶלך י ֶמֽ ּכִ
ׁשֹו׃ ד א ק ּסֵ ב ַעל־ּכִ ָמַלך ֱאלִֹהים ַעל־ּגֹוִים, ֱאלִֹהים ָיׁשַ

ָרָהם פּו, ַעם ֱאלֵֹהי ַאב ים ֶנֱאָסֽ ִדיֵבי ַעּמִ נ
אֹד ַנֲעָלה׃ ֶרץ, מ י־ֶאֽ י ֵלאלִֹהים ָמִגּנֵ ּכִ

תחינה לתוקע

רֹב  ַעל  חּו  ּוָבט ָך  ֽ ּדֶ ֶנג ל ֵניֶהם  פ מּו  ׂשָ יָך  חּוֶמֽ ר ֵני  ּב ֶנֽיָך  ּבָ ָהעֹוָלִמים,  ִרּבֹון 
In many congregations, the תוקע recites the following prayer quietly:

ָך,  תֹוָרֶתֽ נּו ּב יָתֽ ּוִ ּצִ מֹו ׁשֶ ָפֶנֽיָך ּכ ׁשֹוָפר ל ּב ֽקֹוע ִלת יח ִלֽ ֽמּוִני ׁשָ ׂשָ יָך, ו ֲחָסֶדֽ
ָהָיה ָתִמים,  ָפֶנֽיָך ו ל ך ַהּלֵ ר ִהת ינּו ֲאׁשֶ ָרָהם ָאִבֽ כּות ַאב ּכֹר ָלֶהם ז ז ה ּתִ ַאּתָ ו
ינּו  כּות ַיֲעקֹב ָאִבֽ ּוז , ח ֽ ּבֵ ז ב ַהּמִ ֱעַקד ַעל ּגַ ּנֶ ׁשֶ ינּו ַוֲעֵקָדתֹו ּכ ָחק ָאִבֽ כּות ִיצ ּוז
יֵקי  ל ַצּדִ כ לֹמֹה ו ִוד ּוׁש ַאֲהרֹן ּדָ ה ו ל מֹׁשֶ כּות ׁשֶ ב אָֹהִלים, ּוז ם יֹׁשֵ ִאיׁש ּתָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ א ָהַרֲחִמים, ּכַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵתׁשֵ ין ו א ַהּדִ ּסֵ ַתֲעמֹד ִמּכִ עֹוָלם, ו
י  ֵאיֶנּֽנִ ׁשֶ ִמי  ַעצ ּב  ע יֹוֵדֽ ַוֲאִני  ׁשֹוָפר׃  קֹול  ּב יהוה  רּוָעה,  ת ּבִ ֱאלִֹהים  ָעָלה 
לֹא  י  ּבִ ֵאין  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  כ ו ֲאֵחִרים,  ַעל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  כ ו ִמי,  ַעצ ַעל  ׁש  ַבּקֵ ל ַדאי  כ
ים,  דֹוׁשִ ַהּק יָך  מֹוֶתֽ ׁש ֵצרּוֵפי  ו ִקיעֹות  ַהּת נֹות  ּוָ ּכַ ן  ַכּוֵ ל ָמה  כ ח לֹא  ו ַעת  ַדֽ

תהלים מז

תהלים מז
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ָפֶנֽיָך,  ִמּל ֵריָקם  ִני  יֵבֽ ׁשִ ת לֹא  י  ּכִ י  ּתִ ע ָיַדֽ ו ים  ָהַרּבִ יָך  ַרֲחֶמֽ ּב י  ּתִ ח ַטֽ ּבָ ֲאָבל 
ה  ינּו, ּוַמֲעׂשֵ ינּו ָעֵלֽ יָך, ִויִהי ֽנַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהֽ עֹוֵרר ַרֲחֶמֽ ָך ּת טּוב ה ּב ַאּתָ ו
ַהּטֹוָבה  נּו  ֽ ּתֵ ב ַמֲחׁשַ ָצֵרף  ּות ֵנֽהּו׃  ּכֹונ ינּו  ָיֵדֽ ה  ּוַמֲעׂשֵ ינּו,  ֵָֽע ָנה  ּכֹונ ינּו  ָיֵדֽ
עֹוֵרר  ינּו ל ִקיעֹוֵתֽ ַיֲעלּו ּת ִקיעֹות, ו נֹות ַהּת ּוָ ל ּכַ כ ּנּו ּב ֽ ּוַ ּכַ ִאּלּו ִנת ה, ּכ ַמֲעׂשֶ ל
ת  ִמּדַ ה  ּלֶ ֵאֽ ִקיעֹות  ת ֵדי  י ַעל  ָלֶהם   ַתֲהפֹך ו ֶנֽיָך,  ּבָ ַעל  ַרֵחם  ּות יָך,  ַרֲחֶמֽ
תֹם  ין. ס ּוַרת ַהּדִ ִנים ִמׁשּ ֵנס ָלֶהם ִלפ ִתּכָ ָהַרֲחִמים, ו ֶסד ו ת ַהֶחֽ ִמּדַ ין ל ַהּדִ
ָך  ר פ נּו ִמּסִ ֵמֽ ָך ׁש ֽ ּדֶ ֶנג בֹא תֹוֵכָחה ל ינּו, ּוב ִטין ָעֵלֽ ַיׂש ַא ָטן ו ה ׂשָ ַוֲחתֹם ּפֶ
ֵרי־ִפי  ִאמ ָרצֹון  ל יּו  ִיה נּו.  ִריֵתֽ ב ֵני  ּב ל  ּכ טֹוִבים  ַחִּיים  ל תֹב  ּוכ ַמח,  ּתִ ַאל 

גֲֹאִלי׃ ָאֵמן. ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ו

ָפֶנֽיָך,  ל ָרצֹון  ֵעת  ה  ַעּתָ ִהי  ּת ׁשֶ ט,  ּפָ ׁש ַהּמִ ֱאלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה  ָפֶנֽיָך  ל ָרצֹון  ִהי  י
Some add:

ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ים  ַסּכִ ַהּמָ ל  ּכ ֵאת  דֹוִלים  ַהּג יָך  ַוֲחָסֶדֽ ים  ָהַרּבִ יָך  ַרֲחֶמֽ ּב ַרע  ִתק ו
ִטיִנים  ׂש ל ַהּמַ ָפֶנֽיָך ּכ ַהֲעֵבר ִמּל ָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה, ו ָך ִיׂש ָך ּוֵבין ַעּמ ינ יִלים ּבֵ ּדִ ַמב
יָך  ֵאֶלֽ י  ּכִ ינּו,  ָעֵלֽ ִטין  ַיׂש ַאל  ו ָטן  ׂשָ ה  ּפֶ תֹם  ס ָרֵאל,  ִיׂש ָך  ַעּמ ַעל  ִגים  ר ַקט ַהמ ו
ִפּלֹות  ּת קֹול   ע ׁשֵֹמֽ ט  ּפָ ׁש ַהּמִ ֱאלֵֹהי   ֶלך ֽ ַהּמֶ ֱאלֹוַהי  ָך  ֲארֹוִממ ֵעיֵנֽינּו.  לּויֹות  ּת

ַרֲחִמים, ָאֵמן. ָרֵאל ַהּיֹום ּב ָך ִיׂש רּועֹות ַעּמ ּות

ָחב ָיּה׃ ר אִתי ָּיּה, ָעָנִֽני ַבּמֶ ַצר ָקָרֽ ִמן־ַהּמֵ
The following is said responsively, תוקע then קהל.

ָעִתי׃ ו ׁשַ ָחִתי ל ַרו ָך ל נ ז ֵלם א ע , ַאל־ּתַ ּתָ ע ָמֽ קֹוִלי ׁשָ
ָך׃ ק ט ִצד ּפַ ל־ִמׁש עֹוָלם ּכ ָך ֱאֶמת, ּול ָבר רֹאׁש־ּד

ִני ֵזִדים׃ ֻקֽ טֹוב, ַאל־ַיֲעׁש ָך ל ּד ֲערֹב ַעב
ָלל ָרב׃ מֹוֵצא ׁשָ ָך, ּכ ָרֶתֽ ׂש ָאֹנִכי ַעל־ִאמ ׂשָ

י׃ ּתִ נ יָך ֶהֱאָמֽ וֶֹתֽ ִמצ י ב ִני, ּכִ ֵדֽ ַעת ַלּמ ַעם ָוַדֽ טּוב ַטֽ
ִני׃ ֵדֽ יָך ַלּמ ֶטֽ ּפָ ֵצה־ָנא יהוה, ּוִמׁש י ר בֹות ּפִ ִנד

קֹול ׁשֹוָפר׃ רּוָעה, יהוה ּב ת ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ
The תוקע adds:

תהלים צ

תהלים יט

תהלים קיח

איכה ג

תהלים קיט

שם

שם

שם

שם

תהלים מז
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 fi תקיעת שופר ליום ב׳   

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

The תוקע recites the following ברכות on behalf of the קהל. The ברכות apply to all 
the שופר blasts sounded throughout מוסף, and for this reason, no unnecessary 

interruptions may be made until the final blasts are sounded at the end of מוסף.

 
ֽמֹע קֹול ׁשֹוָפר. ֽנּו ִלׁש ִצּוָ וָֹתיו, ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ַמן ַהֶּזה. ּזַ נּו יָעֽ ִהּגִ נּו, ו ָמֽ ִקּי ֶהֱחָיֽנּו ו  ׁשֶ

תקיעה שברים תרועה  תקיעה 
The מקריא calls out the תקיעות one by one and the תוקע blows the שופר.

 
תקיעה שברים תרועה  תקיעה   
תקיעה שברים תרועה  תקיעה   

ִעים  נּו תֹוק ֲאַנֽח ִקיַעת תשר״ת ׁשֶ ּת ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ִהי ָרצֹון ל י

Some congregations say the following prayer (although many authorities 
rule that this constitutes an interruption and therefore should not be said). 

ֽThe angelic names that appear in parentheses should not be spoken.

ָך  רֹאׁש ב ּב ֵליׁשֵ יֹות עֹוָלה ו ה (שרשי״ה) ִלה ֻמּנֶ ה ֲעָטָרה ַעל ַיד ַהמ ּנָ ֽ ה ִמּמֶ ָעׂשֶ ַהּיֹום ּתֵ
ַעל ָהַרֲחִמים. ֽ ה ּבַ רּוך ַאּתָ ינּו ַרֲחִמים. ּבָ ֵלא ָעֵלֽ ִהּמָ טֹוָבה ו נּו אֹות ל ֽ ה ִעּמָ ֱאלַֹהי, ַוֲעׂשֵ

תקיעה שברים  תקיעה   
The מקריא calls out the תקיעות one by one and the תוקע blows the שופר.

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה שברים  תקיעה   

ִעים  נּו תֹוק ֲאַנֽח ִקיַעת תש״ת ׁשֶ ּת ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ִהי ָרצֹון ל י

Some congregations say the following prayer (although many authorities 
rule that this constitutes an interruption and therefore should not be said). 

The angelic names that appear in parentheses should not be spoken.

ַיד  ַעל  ה  ּנָ ֶלֽ ַקּב ּות (טרטיא״ל)  ה  ֻמּנֶ ַהמ ַיד  ַעל  ִריָעה  ַהי ַעל  ֶמת  ֻרּק מ ִהי  ּת ַהּיֹום 
ינּו ַרֲחִמים.  ֵלא ָעֵלֽ ִהּמָ ר מטטרו״ן, ו ִנים ׂשַ ר ַהּפָ (ישעיה״ה) ׂשַ ֵאִלָּיֽהּו ָזכּור ַלּטֹוב ו

ַעל ָהַרֲחִמים. ֽ ה ּבַ רּוך ַאּתָ ּבָ
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תקיעה תרועה  תקיעה   
The מקריא calls out the תקיעות one by one and the תוקע blows the שופר.

תקיעה תרועה  תקיעה   
תקיעה גדולה תרועה  תקיעה   

ים  ֻמּנִ ָאִכים ַהמ ל ל ַהּמַ ַּיֲעלּו ּכ ינּו ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ל ֵכן י ּוב

Some congregations say the following prayer (although many authorities rule 
that this constitutes an interruption and therefore should not be said). 

יצּו  ִלֽ ַימ ָך ו בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ רּוָעה ִלפ ַעל ַהּת ָבִרים ו  ַעל ַהׁשּ ִקיָעה ו ַעל ַהּת ֹוָפר ו ַעל ַהׁשּ
ינּו. ל ַחּטֹאֵתֽ ר ַעל ּכ ַכּפֵ נּו ל ֲעֵדֽ טֹוב ּבַ

כּון׃ ַהּלֵ ֶנֽיָך י אֹור־ּפָ רּוָעה, יהוה ּב ֵעי ת ֵרי ָהָעם יֹוד ַאׁש
The next three verses are recited responsively, שליח ציבור then קהל:

ָך ָיֽרּומּו׃ ָקת ִצד ל־ַהּיֹום, ּוב ִגילּון ּכ ָך י מ ׁשִ ּב
ֵנֽנּו׃ רּום ַקר ָך ּתָ צֹונ ה, ּוִבר ּתָ ֶרת ֻעָּזֽמֹו ָאֽ ֶאֽ י־ִתפ ּכִ

The שליח ציבור says the first verse of אשרי aloud and all continue:

ָלה׃  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ָך, עֹוד י ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש 
יהוה ֱאלָֹהיו׃ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָֽכה ּלֹו, ַאׁש ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁש 

ָדִוד  ה ל ִהּלָ ּת
עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָכה ׁשִ ַוֲאָבר , ֶלך ֽ ָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ֲארֹוִממ 

עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָלה ׁשִ ַוֲאַהל , ּךָ ֶכֽ ל־יֹום ֲאָבר כ ּב
ֶקר׃  תֹו ֵאין ֵחֽ ֻדּלָ ִלג אֹד, ו ל מ ָֻּה דֹול יהוה ּומ ּגָ

ֽידּו׃  יָך ַיּגִ בּורֶֹתֽ יָך, ּוג ֽ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ׁשַ דֹור י ּדֹור ל
יָחה׃  ֽ יָך ָאׂשִ אֶֹתֽ ל ֵרי ִנפ ִדב ָך, ו בֹוד הֹוֶדֽ ֲהַדר ּכ

ה׃  ּנָ ֶרֽ ָך ֲאַסּפ ת דּוּלָ רּו, ּוג יָך יֹאֵמֽ אֶֹתֽ ֶוֱעזּוז נֹור
ֽנּו׃  ַרּנֵ ָך י ָקת ִצד יעּו, ו ֽ ָך ַיּבִ ֵזֶֽכר ַרב־טּוב

תהלים פט

תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה
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ֶסד׃  ל־ָחֽ ד ִֽים ּוג ֶרך ַאּפַ ַרחּום יהוה, ֶאֽ ַחּנּון ו
יו׃  ־ַמֲעׂשָ ַרֲחָמיו ַעל־ּכ טֹוב־יהוה ַלּכֹל, ו

ֽכּוָכה׃  ָבר יָך י יָך, ַוֲחִסיֶדֽ ֽ ל־ַמֲעׂשֶ יֹוֽדּוָך יהוה ּכ
רּו׃  ֽ ַדּבֵ ָך י בּוָרת רּו, ּוג ָך יֹאֵמֽ כּות בֹוד ַמל ּכ

כּותֹו׃  בֹוד ֲהַדר ַמל בּורָֹתיו, ּוכ ֵני ָהָאָדם ּג ִלב יע הֹוִדֽ ל
ל־ּדֹור ָודֹר׃  כ ָך ּב ּת ל ׁשַ ל־עָֹלִמים, ּוֶממ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל

פּוִפים׃  ל־ַהּכ כ זֹוֵקף ל ִלים, ו ל־ַהּנֹפ כ יהוה ל סֹוֵמך
ִעּתֹו׃  ָלם ּב כ ה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־א ַאּתָ רּו, ו ֽ ּבֵ ׂשַ יָך י ֵעיֵני־כֹל ֵאֶלֽ

ל־ַחי ָרצֹון׃  כ ל יע ֽ ּבִ ָך, ּוַמׂש ח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ
יו׃  ל־ַמֲעׂשָ כ ָחִסיד ּב ָרָכיו, ו ל־ּד כ יק יהוה ּב ַצּדִ

הּו ֶבֱאֶמת׃  ָרֻאֽ ר ִיק כֹל ֲאׁשֶ  ,ָאיו ל־קֹר כ ָקרֹוב יהוה ל
יֵעם׃  יֹוׁשִ ַמע, ו ָעָתם ִיׁש ו ֶאת־ׁשַ ה, ו ֵרָאיו ַיֲעׂשֶ צֹון־י ר

ִמיד׃ ִעים ַיׁש ׁשָ ל־ָהר ֵאת ּכ ־אֲֹהָביו, ו ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת־ּכ
עֹוָלם ָוֶעד׃  ׁשֹו ל ד ם ק ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת יהוה י ִהּלַ ּת

לּוָיּה׃  ַעד־עֹוָלם, ַהל ה ו ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נּו נ ַוֲאַנֽח

  הכנסת ספר תורה

ַבּדֹו מֹו, ל ב ׁש ּגָ י־ִנׂש ם יהוה, ּכִ לּו ֶאת־ׁשֵ ַהל י
The ארון קודש  is opened. All stand. The שליח ציבור takes one of the ספרי תורה and says:

ִים׃  ָמֽ ׁשָ ֶרץ ו הֹודֹו ַעל־ֶאֽ
The קהל responds:

ַעּמֹו   ֶרן ֶרם ק ַוּי
ל־ֲחִסיָדיו  כ ה ל ִהּלָ ּת

רֹבֹו  ָרֵאל ַעם ק ֵני ִיׂש בִ
לּוָיּה׃ ַהל


תהלים קטו

תהלים קמח
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י־הּוא ַעל־ ֵבי ָבּה׃ ּכִ ֽיֹׁש ֵבל ו לֹוָאּה, ּתֵ ֶרץ ּומ מֹור, ַליהוה ָהָאֽ ָדִוד ִמז ל
While the ספרי תורה are being returned to the ארון קודש, the following is said: 

ַהר־יהוה, ּוִמי־ָיקּום  ה בֶֶנָֽה׃ ִמי־ַיֲע כֹונ ָהרֹות י ַעל־נ ָסָדּה, ו ים י ַיּמִ
י  ׁשִ א ַנפ ו ָ א ַלׁשּ ר לֹא־ָנׂשָ ִֽים ּוַבר־ֵלָבב, ֲאׁשֶ ִקי ַכּפַ ׁשֹו׃ נ ד קֹום ק מ ּבִ
עֹו׃  ָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁש ָרָכה ֵמֵאת יהוה, ּוצ א ב ָ ָמה׃ ִיׂשּ ִמר ע ל ּבַ לֹא ִנׁש ו
יֶכם,  ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ָלה׃ ׂש י ָפֶנֽיָך, ַיֲעקֹב, ֶסֽ ׁשֵ ַבק ו, מ ׁשָ ֶזה ּדֹור ּדֹר
בֹוד,  ַהּכָ  ֶלך ֶמֽ ֶזה  ִמי  בֹוד׃  ַהּכָ  ֶלך ֶמֽ ָיבֹוא  ו עֹוָלם,  ֵחי  ת ּפִ אּו  ׂש ִהּנָ ו
יֶכם,  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁש אּו  ׂש ָחָמה׃  ִמל ּבֹור  ּגִ יהוה  ִגּבֹור,  ו ִעּזּוז  יהוה 
בֹוד,  ַהּכָ  ֶלך ֶמֽ ֶזה  הּוא  ִמי  בֹוד׃  ַהּכָ  ֶלך ֶמֽ ָיבֹא  ו עֹוָלם,  ֵחי  ת ּפִ אּו  ּוׂש

ָלה׃ בֹוד, ֶסֽ ֶלך ַהּכָ ָבאֹות הּוא ֶמֽ יהוה צ

יהוה  קּוָמה  ָרֵאל׃  ִיׂש ֵפי  ַאל ִרֲבבֹות  יהוה  ׁשּוָבה  יֹאַמר,  ֻנחֹה  ּוב
As the ספרי תורה are placed into the ארון קודש, all say:

ֽנּו׃  ַרּנֵ יָך י ׁשּו־ֶצֶֽדק, ַוֲחִסיֶדֽ ּב ה ַוֲארֹון ֻעֶּזָֽך׃ ּכֲֹהֶנֽיָך ִיל ָך, ַאּתָ נּוָחֶתֽ ִלמ
י  ּתִ ָנַתֽ טֹוב  ֶלַֽקח  י  ּכִ ָך׃  יֶחֽ ׁשִ מ ֵני  ּפ ב  ׁשֵ ַאל־ּתָ ָך  ֽ ּדֶ ַעב ִוד  ּדָ ֲעבּור  ּבַ
ֶכֽיָה  ֹתמ ּה, ו ֲחִזיִקים ּבָ ֲעֽזֹבּו׃  ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלּמַ ָלֶכם, ּתֹוָרִתי ַאל־ּתַ
יהוה  נּו  יֵבֽ ֲהׁשִ לֹום׃  ׁשָ יָה  ִתיבֶֹתֽ ל־נ כ ו ֵכי־ֽנַֹעם  ַדר ָרֶכֽיָה  ּד ר׃  ָ ֻאׁשּ מ

ֶדם׃ ק ינּו ּכ ׁש ָיֵמֽ ּוָב, ַחּדֵ ָנׁשֽ יָך ו ֵאֶלֽ
The ארון קודש is closed.

ָרֵאל,  ִיׂש ִהּלֹות  ּת ב  יֹוׁשֵ ַֽחד  ִמּפַ ַחד  ִנפ ו ַעׁש  ִנר ַעׂש,  ֽ ִמּמַ ֶהָעִני  ִני  ִהנ 
The שליח ציבור says the following before מוסף:

 
ַאף  ָלֽחּוִני, ו ר ׁש ָרֵאל ֲאׁשֶ ָך ִיׂש ָפֶנֽיָך ַעל ַעּמ ן ל ַחּנֵ אִתי ַלֲעמֹוד ּול ֽ ּבָ
ָרָהם  ַאב ֱאלֵֹהי  ָך  ׁש ֲאַבּקֶ ן  ּכֵ ַעל   . ָכך ל ָהגּון  ו ַדאי  כ ֵאיִני  ׁשֶ י  ּפִ ַעל 
ַחּנּון, ֱאלִֹהים,  ָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב, יהוה יהוה, ֵאל ַרחּום ו ֱאלֵֹהי ִיצ
ר ָאנִֹכי הֹוֵלך ַלֲעמֹוד  י ֲאׁשֶ ּכִ ר יח ּדַ ִלֽ נֹוָרא, ֱהֵיה ָנא ַמצ י ָאיֹום ו ּדַ ׁשַ
ַאל  ַחּטֹאַתי ו יֵעם ּב ׁשִ פ ָנא ַאל ּתַ ַחי, ו ַעל ׁשֹול ׁש ַרֲחִמים ָעַלי ו ַבּקֵ ל

תהלים כד

תהלים קלב
במדבר י

משלי ד

משלי ג

איכה ה
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ַאל  ַעי, ו ׁשָ פ מּו ּבִ ל ַאל ִיּכָ ִני, ו ע ָאֽ ֽ י חֹוֵטא ּופֹוׁשֵ ֲעוֹנֹוַתי, ּכִ ֵבם ּבַ ַחּי ּת
קֹו  ָרִגיל, ּוִפר ת ָזֵקן ו ִפּלַ ת ִתי ּכִ ִפּלָ ל ּת ַקּבֵ ה ָבֶהם. ו ַאל ֵאֽבֹׁשָ י ו ֵיֽבֹׁשּו ּבִ
ַער  ִתג ִרּיֹות. ו ַעת ִעם ַהּב ַדֽ עָֹרב ּב קֹולֹו ָנִעים, ּומ ל ו ֻגּדָ ָקנֹו מ ָנֶאה ּוז
ִעים  ׁשָ ּפ ל  כ ל ַאֲהָבה,  יָך  ָעֶלֽ נּו  ֵלֽ ִדג ָנא  ִויִהי  ִטיֵנֽנּו,  ַיׂש ַבל  ל ָטן  ׂשָ ּב
ָרֵאל  ִיׂש ל  כ ּול נּו  ָלֽ  ך ֲהפ ִעּנּוֵיֽינּו  ו ינּו  צֹומֹוֵתֽ ל  כ ו ַאֲהָבה,  ּב ה  ַכּסֶ ּת
ַאל  ו ֱאָהבּו,  לֹום  ָ ַהׁשּ ו ָהֱאֶמת  לֹום,  ׁשָ ּול ַחִּיים  ל ָחה  מ ׂשִ ּול ׂשֹון  ׂשָ ל

ִתי. ִפּלָ ת ׁשֹול ּבִ ִהי ׁשּום ִמכ י
ָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב,  ָרָהם ֱאלֵֹהי ִיצ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהי ַאב ִויִהי ָרצֹון ל
ל  ּכ ׁשֶ ֶיה,  ֶאה ר  ֲאׁשֶ ֶיה  ֶאה יֹון  ֶעל ֵאל  ַהּנֹוָרא  ו ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָהֵאל 
ָך  בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ ִתי ִלפ ִפּלָ יאּו ת ִפּלֹות ָיִבֽ ֲעֵלי ת ֵהם ּבַ ָאִכים ׁשֶ ל ַהּמַ
ִמיִמים  ַהֲחִסיִדים ַהּת יִקים ו ּדִ ל ַהּצַ ֲעבּור ּכ ָפֶנֽיָך, ּבַ יצּו אֹוָתּה ל ָיִפֽ ו
ה  ַאּתָ י  ּכִ ַהּנֹוָרא.  ו ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ ָך  מ ׁשִ בֹוד  ּכ ּוַבֲעבּור  ִרים,  ׁשָ ַהי ו

ה. ִפּלָ ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ רּוך ַאּתָ ַרֲחִמים, ּבָ ָרֵאל ּב ָך ִיׂש ת ַעּמ ִפּלַ ּת ע ׁשֹוֵמֽ

חצי קדיש
ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל  ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ש״ץ:

קהל
וש"ץ:

ש״ץ:
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 מוסף ליום ב׳
 עמידה

The following prayer, until מִֹנּיֹות ַקד  on  page  , is said silently, standing 
with feet together. If there is a מנין, the עמידה is repeated aloud by the שליח ציבור. 

Take three steps forward and at the points indicated by , bend the knees at the first word, 
bow at the second, and stand straight before saying God’s name.

ינּו׃  ָרא, ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ם יהוה ֶאק י ׁשֵ ּכִ
ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב
ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז

ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ  ,ֶפר ַהַחִּיים ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו
יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

דברים לב

תהלים נא





RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   771RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   771 26-Jul-18   11:42:25 AM26-Jul-18   11:42:25 AM



 fi עמידה   מוסף ליום ב׳ 

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ּגִ
גבורות
ה  ַאּתָ

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים 
ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל זֹוֵכר י
ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

בארץ ישראל:
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ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

ָלה.  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק
יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ינּו ַעל ּכ ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּד ח ן ּפַ ֵכן ּתֵ ּוב

אָת ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכ ָך ַע ֵאיָמת ו
ים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּוָך ּכ ִייָרֽאֽ ו

רּוִאים ל ַהּב ָפֶנֽיָך ּכ ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש ו
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ר ם ֲאֻגּדָ ֵָּיָעׂשּו ֻכ ו

ָפֶנֽיָך ָטן ל ל  ַהׁשּ ינּו ׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ע ָּיַדֽ מֹו ׁשֶ ּכ
ָך יִמינ בּוָרה ּבִ ָך ּוג ָיד עֹז ּב

אָת. ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ו
ָך ֽ ַעּמֶ בֹוד יהוה ל ן ּכָ ֵכן ּתֵ ּוב

יָך ֽ ׁשֶ דֹור ָוה טֹוָבה ל ִתק יָך, ו ה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ּת
ַיֲחִלים ָלך ה ַלמ חֹון ּפֶ ּוִפת

ָך ִעיֶרֽ ׂשֹון ל ׂשָ ֶצָֽך, ו ַאר ָחה ל מ ׂשִ
ָך ֽ ּדֶ ָדִוד ַעב ֶרן ל ִמיַחת ק ּוצ

ָך יֶחֽ ׁשִ י מ ֶבן ִיׁשַ ַוֲעִריַכת ֵנר ל
ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ּבִ
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ִרים ַיֲעֽלֹזּו חּו, ִויׁשָ ָמֽ ִיׂש אּו ו יִקים ִיר ֵכן ַצּדִ ּוב
יָה ֽ ץ ּפִ ּפ ק ָתה ּתִ עֹוָלֽ ּו, וי ה ָיִגֽ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּב

ֶלה כ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכ ּלָ ָעה ּכֻ ל ָהִרׁש כ ו
ֶרץ. ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֽ ׁשֶ י ַתֲעִביר ֶממ ּכִ

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכ ֽ ַבּדֶ ה יהוה ל לֹך ַאּתָ ִתמ ו
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ ָך, ּוִבירּוׁשָ בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁש ּב

ָך ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ ּכַ
לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ

יָך ָעֶדֽ ל ֵאין ֱאֽלֹוּה ִמּבַ ָך, ו ֶמֽ נֹוָרא ׁש ה ו ָקדֹוׁש ַאּתָ
ט ּפָ ׁש ּמִ ָבאֹות ּבַ ּה יהוה צ ּבַ תּוב, ַוִּיג ּכָ ּכַ

ָדָקה׃ צ ׁש ּבִ ּדַ דֹוׁש ִנק ָהֵאל ַהּקָ ו
דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ּתָ ַחר ה ב ַאּתָ
קדושת היום ומלכויות

נּו  ֽ יָת ּבָ ָרִצֽ נּו ו ּתָ אֹוָתֽ ב ָאַהֽ
ׁשֹונֹות ל ַהּל נּו ִמּכ ֽ ּתָ רֹוַממ ו

יָך וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ּתָ ׁש ִקּדַ ו
ָך נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֽ ּתָ ֵקַרב ו

אָת. ינּו ָקָרֽ דֹוׁש ָעֵלֽ ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ו

ַאֲהָבה  ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
רּוָעה  רֹון ַהֶּזה יֹום ּת ֶאת יֹום ַהִּזּכָ

ִים. ָרֽ ָרא ֽקֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ ִמק

תהלים קמו

ישעיה ה
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נּו ָמֵתֽ נּו ֵמַעל ַאד ק ַרַחֽ ִנת ֵצֽנּו, ו ינּו ֵמַאר ִלֽ ינּו ּגָ ֵני ֲחָטֵאֽ ּוִמּפ
ָך ִחיָרֶתֽ ֵבית ּב ינּו ּב כֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתֽ נּו י ֵאין ֲאַנֽח ו

ָך ָעָליו מ ָרא ׁשִ ק ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ דֹול ו ִית ַהּגָ ֽ ּבַ ּבַ
ָך. ֽ ׁשֶ ּדָ ִמק ָחה ּב ּל ּתַ ׁש ּנִ ֵני ַהָּיד ׁשֶ ִמּפ 

ֶלך ַרֲחָמן ינּו, ֶמֽ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
ים יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ָך ּב ׁש ּדָ ַעל ִמק ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ ׁשּוב ּות ּתָ ׁשֶ

בֹודֹו. ל ּכ ַגּדֵ ֵהָרה ּות ֵנֽהּו מ ִתב ו
ֵהָרה ינּו מ ָך ָעֵלֽ כּות בֹוד ַמל ה ּכ ּלֵ נּו, ּגַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ל ָחי ֵעיֵני ּכ ינּו ל א ָעֵלֽ ׂשֵ ִהּנָ הֹוַפע ו ו
ין ַהּגֹוִים  ינּו ִמּבֵ זּוֵרֽ ָקֵרב ּפ ו

ֶרץ. ֵתי ָאֽ ּכ ס ִמַּיר ּנֵ ינּו ּכַ פּוצֹוֵתֽ ּונ

ה ִרּנָ ָך ּב ִצּיֹון ִעיר נּו ל ַוֲהִביֵאֽ
ַחת עֹוָלם מ ׂשִ ָך ּב ׁש ּדָ ית ִמק ִים ּבֵ ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
ינּו נֹות חֹובֹוֵתֽ ּב ר ָפֶנֽיָך ֶאת ק ה ל ם ַנֲעׂשֶ ׁשָ ו

ָכָתם ִהל ָרם ּומּוָסִפים ּכ ִסד ִמיִדים ּכ ּת
רֹון ַהֶּזה ֵפי יֹום ַהִּזּכָ ֶאת מּוס ו

ָך  צֹונ ַות ר ִמצ ַאֲהָבה ּכ ָפֶנֽיָך ּב ִריב ל ַנק ה ו ַנֲעׂשֶ
ָך  תֹוָרֶתֽ ינּו ּב ּתָ ָעֵלֽ ב ַתֽ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכ

ָאמּור ָך, ּכָ בֹוֶדֽ י כ ָך ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ַעל י

ל־ ּכ ָלֶכם,  ֶיה  ִיה ָרא־ֽקֶֹדׁש  ִמק ַלֽחֶֹדׁש  ֶאָחד  ּב ִביִעי   ַהׁשּ ּוַבֽחֶֹדׁש 
יֶתם  ַוֲעׂשִ ָלֶכם׃  ֶיה  ִיה רּוָעה  ּת יֹום  ַתֲעׂשּו,  לֹא  ֲעבָֹדה  ֶלֽאֶכת  מ
ים  ָבׂשִ ִיל ֶאָחד, ּכ ָקר ֶאָחד, ַאֽ ן־ּבָ ר ּבֶ יח ִניֽחֹח ַליהוה, ּפַ ֵרֽ עָֹלה ל

ִמיִמם׃  ָעה ּת ב ָנה ׁשִ ֵני־ׁשָ ּב

במדבר כט

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   779RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   779 26-Jul-18   11:42:26 AM26-Jul-18   11:42:26 AM



 fi עמידה   מוסף ליום ב׳ 

רִֹנים  ֶעׂש ֵני  ּוׁש ר  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂש ה  לֹׁשָ ׁש ר,  ֻדּבָ מ ּכִ יֶהם  ּכֵ ִנס ו ָחָתם  ּוִמנ
ֵני  ּוׁש ר,  ַכּפֵ ל ִעיִרים  ׂש ֵני  ּוׁש ּכֹו,  ִנס ּכ ַיִֽין  ו ֶבׂש,  ֽ ַלּכֶ רֹון  ָ ִעׂשּ ו ִיל,  ָלָאֽ

ָכָתם.  ִהל ִמיִדים ּכ ת

יֶהם  ּכֵ ִנס ָחָתּה, ו ִמיד ּוִמנ עַֹלת ַהּתָ ָחָתּה, ו ַבד עַֹלת ַהֽחֶֹדׁש ּוִמנ ִמּל
ה ַליהוה׃ ֶ , ִאׁשּ ִניֽחֹח יח ֵרֽ ָטם, ל ּפָ ִמׁש ּכ

ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל ֵָֽע
חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ

ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ
(. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ  ּפַ ָוִריק ּוִמת ֶב ֶהֽ  ֲחִוים ּתַ ֵהם ִמׁש (ׁשֶ

ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח
רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ

ֶרץ  יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ
ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ּומֹוׁשַ

רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש
ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ

ֶפס זּוָלתֹו נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל
תֹוָרתֹו תּוב ּב ּכָ ּכַ

ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ו
ַחת  ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעלָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ

ֵאין עֹוד׃

ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ינּו, ִלר ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ ַעל ּכֵ
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ֶרץ, ו ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל

במדבר כט 

דברים ד
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ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ ָך ל ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו
ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ

ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ
נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ֹלּו, ו ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל

ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב
עֹוָלם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו

ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ
ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ
ֶנֱאַמר ו

ָרֵאל ִיׂש לֹא־ָרָאה ָעָמל ּב ַיֲעקֹב, ו ֶון ּב יט ָאֽ לֹא־ִהּבִ
ֶלך ּבֹו׃ רּוַעת ֶמֽ יהוה ֱאלָֹהיו ִעּמֹו, ּות

ֶנֱאַמר ו
י ָעם  אׁשֵ ף ָרֽ ַאּסֵ ִהת ּב , ֶלך רּון ֶמֽ ִהי ִביׁשֻ ַוי

ָרֵאל׃ ֵטי ִיׂש ב ַיַֽחד ׁשִ

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
ּגֹוִים׃ ל ּבַ לּוָכה ּומֹׁשֵ י ַליהוה ַהּמ ּכִ

ֶנֱאַמר ו
אּות ָלֵבׁש , ּגֵ יהוה ָמָלך

ּמֹוט׃ ל־ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאָּזר, ַאף־ּתִ ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהת
ֶנֱאַמר ו

ֵחי עֹוָלם  ת אּו ּפִ ׂש ִהּנָ יֶכם, ו ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ׂש
בֹוד׃ ֶלך ַהּכָ ָיבֹוא ֶמֽ ו

ִגּבֹור  בֹוד, יהוה ִעּזּוז ו ֶלך ַהּכָ ִמי ֶזה ֶמֽ
ָחָמה׃  ּבֹור ִמל יהוה ּגִ

שמות טו

במדבר כג

דברים לג

תהלים כב

תהלים צג

תהלים כד
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ֵחי עֹוָלם  ת אּו ּפִ יֶכם, ּוׂש ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ׂש
בֹוד׃  ֶלך ַהּכָ ָיבֹא ֶמֽ ו

בֹוד  ֶלך ַהּכָ ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ
ָלה׃ בֹוד ֶסֽ ֶלך ַהּכָ ָבאֹות הּוא ֶמֽ יהוה צ

תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ָבאֹות ֹגֲאלֹו, יהוה צ ָרֵאל ו ־ִיׂש ֶלך ּכֹה־ָאַמר יהוה ֶמֽ

ָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים׃ ל ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ּוִמּבַ
ֶנֱאַמר ו

ו ּפֹט ֶאת־ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁש ִעים ּב ָעלּו מֹוׁשִ ו
לּוָכה׃ ָתה ַליהוה ַהּמ ָהי ו

ֶנֱאַמר ו
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה  ּבַ

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ תֹוָרת ּוב
ינּו יהוה ֶאָחד׃ ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע ִיׂש ׁש 

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ָך בֹוֶדֽ כ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַעל ּכ לֹך מ

ָך יָקֶרֽ ֶרץ ּבִ ל ָהָאֽ א ַעל ּכ ׂשֵ ִהּנָ ו
ֶצָֽך. ֵבי ֵתֵבל ַאר ל יֹוׁש ָך ַעל ּכ אֹון ֻעּז ֲהַדר ּג הֹוַפע ּבַ ו

ּתֹו  ַע ה פ י ַאּתָ עּו ּכִ ל ּפָ ֵיַדע ּכ ו
ּתֹו ַצר ה י י ַאּתָ ל ָיצּור ּכִ ָיִבין ּכ ו
ַאּפֹו ָמה ּב ׁשָ ר נ יֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ו

ָלה. ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ ּוַמל ֶלך ָרֵאל ֶמֽ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש

ישעיה מד

עובדיה א

זכריה יד

דברים ו
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ָך תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ׁשֵ ַקּד
ָך יׁשּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֵחֽ ּמ ׂשַ ָך ו נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּב ׂשַ

ֱאֶמת ָך ּבֶ ּד ב ע נּו ל ֽ ַטֵהר ִלּבֵ ו
ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ִֹהים ֱאֶמת, ּודה ֱא י ַאּתָ ּכִ

ֶרץ  ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ׁש ִיׂש ַקּדֵ מ

In some congregations, the שופר is sounded here, followed by ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם. See page   .

ֶדם צּוֵרי ק ל י ה עֹוָלם, ּופֹוֵקד ּכ ה זֹוֵכר ַמֲעׂשֵ ַאּתָ
זכרונות

ית ֵראׁשִ ּב ּמִ רֹות ׁשֶ ּתָ ֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנס ל ּתַ לּו ּכ ָפֶנֽיָך ִנג ל
ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ר ִמּנֶ ּתָ ֵאין ִנס ָך, ו בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ ָחה ִלפ כ י ֵאין ׁשִ ּכִ

. ּךָ ֽ ַחד ִמּמֶ צּור לֹא ִנכ ל ַהּי ַגם ּכ ָעל, ו פ ל ַהּמִ ה זֹוֵכר ֶאת ּכ ַאּתָ
ינּו ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל ָיֽדּוע לּוי ו ַהּכֹל ּגָ

ל ַהּדֹורֹות יט ַעד סֹוף ּכ צֹוֶפה ּוַמּבִ
ּוח ָוָנֶֽפׁש ל ֽרֽ ֵקד ּכ ִהּפָ רֹון ל י ָתִביא חֹק ִזּכָ ּכִ

ִלית. כ ֵאין ּתַ ִרּיֹות ל ים, ַוֲהמֹון ּב ים ַרּבִ ִהָּזֵכר ַמֲעׂשִ ל
יָת. ֽ ּלִ ָפִנים אֹוָתּה ּגִ ּּוִמ , ּתָ ע זֹאת הֹוָדֽ ית ּכָ ֵמֵראׁשִ

יֹום ִראׁשֹון רֹון ל יָך, ִזּכָ ֽ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ֶזה ַהּיֹום ּת
ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ

ִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר ַעל ַהּמ ו
ַֹבע ֵאיזֹו ַלּשֽׂ לֹום, ֵאיזֹו ָלָרָעב, ו ָ ֵאיזֹו ַלׁשּ ֶרב, ו ֵאיזֹו ַלֶחֽ

ֶות. ֽ ַלּמָ ַחִּיים ו יָרם ל ּכִ ַהז דּו, ל ק ִרּיֹות ּבֹו ִיּפָ ּוב

תהלים פא
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ַהּיֹום ַהֶּזה ָקד ּכ ִמי לֹא ִנפ
א ָפֶנֽיָך ּבָ צּור ל ל ַהּי י ֵזֶֽכר ּכ ּכִ

ֲעֵדי ָגֶֽבר תֹו, ַוֲעִלילֹות ִמצ ֻקּדָ ה ִאיׁש ּופ ַמֲעׂשֵ
ֵלי ִאיׁש. ֵרי ַמַעל ִיצ ּבּולֹוָתיו, ו ַתח בֹות ָאָדם ו ׁש ַמח

ך ץ ּבָ ַאּמֶ ּוֶבן ָאָדם ִית , ּךָ ֶחֽ ּכָ ּלֹא ִיׁש ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ַאׁש
לּו  ֽ ׁשֵ עֹוָלם לֹא ִיּכָ יָך ל ֽ ׁשֶ י דֹור ּכִ

. ך ל ַהחֹוִסים ּבָ מּו ָלֶנַֽצח ּכ ל לֹא ִיּכָ ו
ם. ה ֻכּלָ ה דֹוֵרׁש ַמֲעׂשֵ ַאּתָ א, ו ָפֶנֽיָך ּבָ ים ל ֲעׂשִ ל ַהּמַ י ֵזֶֽכר ּכ ּכִ

ַרֲחִמים ׁשּוָעה ו ַבר י ד הּו ּבִ ֵדֽ ק פ , ַוּתִ ּתָ ר ַאֲהָבה ָזַכֽ ּב ַגם ֶאת ֽנֹח ו
ֵליֶהם ַמַעל ֵני ֽרֹע ר ִמּפ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכ ׁשַ ּבּול ל ֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהּמַ ּבַ

ינּו ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ א ל רֹונֹו ּבָ ן ִזכ ַעל ּכֵ
חֹול ַהָּים. ֶצֱאָצָאיו ּכ ֵבל, ו רֹות ּתֵ ַעפ עֹו ּכ ּבֹות ַזר ַהר ל

ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
 ּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת־ֽנֹח ַוִּיז

ָבה ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל־ַהּב ֶאת־ּכ ל־ַהַחָּיה ו ֵאת ּכ ו
ִים׃ ֽ ֹּכּו ַהּמָ ֶרץ, ַוָּיׁשֽ ּוח ַעל־ָהָאֽ ַוַּיֲעֵבר ֱאלִֹהים ֽרֽ

ֶנֱאַמר ו
ַמע ֱאלִֹהים ֶאת־ַנֲאָקָתם ַוִּיׁש

ִריתֹו  ּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת־ּב ַוִּיז
ֶאת־ַיֲעקֹב׃ ָחק ו ָרָהם ֶאת־ִיצ ֶאת־ַאב

ֶנֱאַמר ו
ִריִתי ַיֲעקֹוב  י ֶאת־ּב ּתִ ָזַכר ו

ּכֹר ָרָהם ֶאז ִריִתי ַאב ַאף ֶאת־ּב ָחק, ו ִריִתי ִיצ ַאף ֶאת־ּב ו
ּכֹר׃ ֶרץ ֶאז ָהָאֽ ו

בראשית ח

שמות ב

ויקרא כו

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   789RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   789 26-Jul-18   11:42:26 AM26-Jul-18   11:42:26 AM



 fi עמידה   מוסף ליום ב׳ 

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
ַרחּום יהוה׃ אֹוָתיו, ַחּנּון ו ל ִנפ ה ל ֵזֶֽכר ָעׂשָ

ֶנֱאַמר ו
ִריתֹו׃ עֹוָלם ּב ּכֹר ל ֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיז ֶטֽ

ֶנֱאַמר ו
רֹב ֲחָסָדו׃ ֵחם ּכ ִריתֹו, ַוִּיּנָ ּכֹר ָלֶהם ּב ַוִּיז

תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ִם ֵלאמֹר  ַלֽ רּוׁשָ ֵני י ז א אָת ב ָקָרֽ ו ָהלֹך

ּכֹה ָאַמר יהוה 
ִיך לּולָֹתֽ ַאֲהַבת ּכ , ִיך עּוַרֽ ֶסד נ י ָלך ֶחֽ ּתִ ר ָזַכֽ
רּוָעה׃ ֶרץ לֹא ז ֶאֽ ר, ּב ּבָ ד ּמִ ך ַאֲחַרי ּבַ ּתֵ ֶלכ

ֶנֱאַמר ו
ִיך עּוָרֽ יֵמי נ ִריִתי אֹוָתך ּבִ י ֲאִני ֶאת־ּב ּתִ ָזַכר ו

ִרית עֹוָלם׃ ּב ַוֲהִקימֹוִתי ָלך

ֶנֱאַמר ו
ֲעׁשּוִעים ִים, ִאם ֶיֶֽלד ׁשַ ַרֽ יר ִלי ֶאפ ֲהֵבן ַיּקִ

ּנּו עֹוד ֶרֽ ּכ ִרי ּבֹו, ָזכֹר ֶאז י ַדּב י־ִמּדֵ ּכִ
ֻאם־יהוה׃ ּנּו נ ן ָהמּו ֵמַעי לֹו, ַרֵחם ֲאַרֲחֶמֽ ַעל־ּכֵ

ָפֶנֽיָך רֹון טֹוב ל ִזכ נּו ּב ֵרֽ כ ינּו, ז ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ֶדם ֵמי ק ֵמי ׁש  ַרֲחִמים ִמׁשּ ׁשּוָעה ו ת י ֻקּדַ פ נּו ּבִ ֵדֽ ק ּופ

ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ר ָלֽ כ ּוז
בּוָעה  ֶאת ַהׁשּ ֶסד ו ֶאת ַהֶחֽ ִרית ו ֶאת ַהּב

ַהר ַהּמֹוִרָּיה ינּו ּב ָרָהם ָאִבֽ ַאב ּתָ ל ע ֽ ּבַ ר ִנׁש ֲאׁשֶ

תהלים קיא

שם

תהלים קו

ירמיה ב

יחזקאל טז

ירמיה לא
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ָפֶנֽיָך ֲעֵקָדה  ֵתָרֶאה ל ו
ח ֽ ּבֵ ז י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ָחק ּב ינּו ֶאת ִיצ ָרָהם ָאִבֽ ָעַקד ַאב ׁשֶ

ֵלם. ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ָכַבׁש ַרֲחָמיו, ַלֲעׂשֹות ר ו
ינּו ָך ֵמָעֵלֽ ַעס יָך ֶאת ּכַ ׁשּו ַרֲחֶמֽ ּב ן ִיכ ּכֵ

ָך  ָך ֵמַעּמ דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפ ָך ַהּגָ טּוב ּוב
ָך. ֲחָלֶתֽ ָך ּוִמּנַ צ ָך ּוֵמַאר ּוֵמִעיר

ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ֽ ּתָ ַטח ִהב ָבר ׁשֶ ינּו ֶאת ַהּדָ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַקֶּים ָלֽ ו
ָך  בֹוֶדֽ י כ ָך, ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ַעל י

ָאמּור ּכָ
ִרית ִראׁשִֹנים י ָלֶהם ּב ּתִ ָזַכר ו

ֵעיֵני ַהּגֹוִים  ִים ל ַרֽ ֶרץ ִמצ ר הֹוֵצֽאִתי־אָֹתם ֵמֶאֽ ֲאׁשֶ
יֹות ָלֶהם ֵלאלִֹהים, ֲאִני יהוה׃ ִלה

ה הּוא ֵמעֹוָלם חֹות ַאּתָ ּכָ ׁש ל ַהּנִ י זֹוֵכר ּכ ּכִ
ָך בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ ָחה ִלפ כ ֵאין ׁשִ ו

ּכֹר. ז ַרֲחִמים ּתִ עֹו ַהּיֹום ּב ַזר ָחק ל ַוֲעֵקַדת ִיצ
ִרית. ה יהוה, זֹוֵכר ַהּב רּוך ַאּתָ ּבָ

In some congregations, the שופר is sounded here, followed by ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם. See page   .

ם ר ִעּמָ ַדּבֵ ָך ל ׁש ד ָך ַעל ַעם ק בֹוֶדֽ ֲעַנן ּכ יָת ּבַ ֵלֽ ה ִנג ַאּתָ
שופרות

י ֽטַֹהר. ִפּלֵ ַער יָת ֲעֵליֶהם ּב ֵלֽ ִנג ָך, ו ם קֹוֶלֽ ּתָ ַמע ִים ִהׁש ַמֽ ָ ִמן ַהׁשּ
ּךָ ֽ דּו ִמּמֶ ית ָחר ֵראׁשִ ִרּיֹות ּב ֶנֽיָך, ּוב ּלֹו ָחל ִמּפָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ם ּכ ּגַ

וֹת ָך ּתֹוָרה ּוִמצ ַעּמ ד ל ַלּמֵ נּו ַעל ַהר ִסיַני, ל ֽ ּכֵ ָך ַמל לֹות ִהּגָ ּב
ֲהבֹות ֵאׁש. ָך ִמּלַ ׁש ד רֹות ק ִדּב ָך, ו ִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלֽ ׁש ַוּתַ

. ּתָ קֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפֽע יָת, ּוב ֵלֽ ָרִקים ֲעֵליֶהם ִנג קֹולֹות ּוב ּב

ויקרא כו
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ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
ֶֹקר יֹת ַהּבֽ ה י ּבִ ִליׁשִ  ִהי ַבּיֹום ַהׁשּ ַוי

ֵבד ַעל־ָהָהר ָעָנן ּכָ ָרִקים ו ִהי קֹלֹת ּוב ַוי
ֲחֶנה׃ ּמַ ר ּבַ ל־ָהָעם ֲאׁשֶ אֹד, ַוֶּיֱחַרד ּכ קֹל ׁשָֹפר ָחָזק מ ו

ֶנֱאַמר ו
אֹד ָחֵזק מ ו ָֹפר הֹוֵלך ַויִהי קֹול ַהׁשּ

קֹול׃ ָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּֽנּו ב ר, ו ַדּבֵ ה י מֹׁשֶ
ֶנֱאַמר ו

יִדם  ּפִ ֶאת־ַהּלַ ל־ָהָעם רִֹאים ֶאת־ַהּקֹולֹת ו כ ו
ן ֶאת־ָהָהר ָעׁשֵ ָֹפר, ו ֵאת קֹול ַהׁשּ ו
דּו ֵמָרחֹק׃ א ָהָעם ַוָּיֻנֽעּו, ַוַּיַעמ ַוַּיר

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
קֹול ׁשֹוָפר׃ רּוָעה, יהוה ּב ת ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ

ֶנֱאַמר ו
ֶלך יהוה׃ ֵני ַהּמֶ יעּו ִלפ קֹול ׁשֹוָפר, ָהִרֽ רֹות ו ֲחצֹצ ּבַ

ֶנֱאַמר ו
ֽנּו׃ יֹום ַחּגֵ ֶֽסה ל ּכֶ עּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ּבַ ק ּתִ

ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ
ֶנֱאַמר ו

יע ֻעּזֹו׃  ִקֽ ר ֽלּוהּו ּבִ ַהל ׁשֹו  ד ק לּו־ֵאל ּב לּוָיּה, ַהל ַהל 
לֹו׃  ד רֹב ּגֻ ֽלּוהּו ּכ ַהל בּורָֹתיו  ֽלּוהּו ִבג ַהל

ִכּנֹור׃  ו ֵנֶֽב ֽלּוהּו ּב ַהל ַקע ׁשֹוָפר  ֵתֽ ֽלּוהּו ּב ַהל
ֻעָגב׃  ים ו ִמּנִ ֽלּוהּו ּב ַהל ֹתף ּוָמחֹול  ֽלּוהּו ּב ַהל

רּוָעה׃  י תֵ צ ִצל ֽלּוהּו ּב ַהל ַמע  ֽ ֵלי־ׁשָ צ ִצל ֽלּוהּו ב ַהל
ל ָיּה ַהּלֵ ָמה ּת ׁשָ ַהּנ ֹּכ

ּוָיּה׃  ַהל

שמות יט

שם

שמות כ

תהלים מז

תהלים צח

תהלים פא

תהלים קנ
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תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ֶרץ ֵני ָאֽ ֹכ ׁשֽ ֵבי ֵתֵבל ו ל־יֹׁש ּכ

עּו׃ ָמֽ ׁש ֽקֹע ׁשֹוָפר ּתִ ִכת אּו, ו ר ׂשֹא־ֵנס ָהִרים ּתִ נ ּכִ
ֶנֱאַמר ו

דֹול ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ָהָיה ּבַ ו
ִים ָרֽ ֶרץ ִמצ ֶאֽ ִחים ּב ּדָ ַהּנִ ּור, ו ֶרץ ַאׁשּ ֶאֽ ִדים ּב אּו ָהאֹב ּוָבֽ

ִם׃ ָלֽ ירּוׁשָ ֶֹדׁש ּבִ ַהר ַהּקֽ ֲחוּו ַליהוה ּב ּתַ ִהׁש ו
ֶנֱאַמר ו

ָרק ִחּצֹו ָיָצא ַכּבָ ַויהוה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה, ו
יָמן׃ ַסֲערֹות ּתֵ ּב ָהַלך ָקע, ו ֹוָפר ִית ׁשּ ַואדָֹני ֱיהִֹוה ּבַ

ָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם׃  יהוה צ
ָך. לֹוֶמֽ ׁש ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂש ֵגן ַעל ַעּמ ן ּתָ ּכֵ   

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ינּו ֻלּיֹוֵתֽ ץ ּגָ ַקּבֵ א ֵנס ל ׂשָ נּו, ו ֵחרּוֵתֽ דֹול ל ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּת

ֶרץ. ֵתי ָאֽ ּכ ס ִמַּיר ּנֵ ינּו ּכַ פּוצֹוֵתֽ ין ַהּגֹוִים, ּונ ינּו ִמּבֵ זּוֵרֽ ָקֵרב ּפ ו
ה  ִרּנָ ָך ּב ִצּיֹון ִעיר נּו ל ַוֲהִביֵאֽ

ַחת עֹוָלם מ ׂשִ ָך ּב ׁש ּדָ ית ִמק ִים ּבֵ ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
ינּו  נֹות חֹובֹוֵתֽ ּב ר ָפֶנֽיָך ֶאת ק ה ל ם ַנֲעׂשֶ ׁשָ ו

ָך בֹוֶדֽ י כ ָך, ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ָך ַעל י תֹוָרֶתֽ ינּו ּב ה ָעֵלֽ ֻצּוֶ מ ּכִ
ָאמּור ּכָ

ֶכם ׁשֵ ד י ח ָראׁשֵ מֹוֲעֵדיֶכם ּוב ֶכם ּוב ַחת מ יֹום ׂשִ ּוב
ֵמיֶכם ל ֵחי ׁשַ ַעל ִזב רֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ו ֲחצֹצ ם ּבַ ּתֶ ַקע ּות
ֵני ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶכם׃ רֹון ִלפ ִזּכָ ָהיּו ָלֶכם ל ו
. ך ֵאין ּדֹוֶמה ּלָ רּוָעה, ו קֹול ׁשֹוָפר ּוַמֲאִזין ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ ּכִ

ַרֲחִמים. ָרֵאל ּב רּוַעת ַעּמֹו ִיׂש קֹול ּת ע ה יהוה, ׁשֹוֵמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
In some congregations, the שופר is sounded here, followed by ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם. See page   .

ישעיה יח

ישעיה כז

זכריה ט

במדבר י
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ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו 

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
Bow at the first five words.

הודאה

עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
דֹור ָודֹור.   ה הּוא נּו, ַאּתָ ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש

ָך ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ ּ נֹוֶדה
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ָך, ו ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ

נּו  ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו ל ֵעת, ֶעֽ כ ּב יָך ׁשֶ טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו

יָך  י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו

. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו
ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ ו
ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ
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ַרֲחִמים  ֶסד ו ָרָכה ֵחן ָוֶחֽ לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ ׂשִ
שלום

 
ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ּכ ַע ינּו ו ָעֵלֽ

ֶנֽיָך  ּפָ אֹור  ּב ֶאָחד  ּכ נּו  ֽ ּלָ ּכֻ ינּו  ָאִבֽ נּו  ֵכֽ ר ּבָ
ינּו  נּו, יהוה ֱאֵֹהֽ ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ

ֶסד  ַאֲהַבת ֶחֽ ּתֹוַרת ַחִּיים ו
לֹום.  ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ
ָרֵאל  ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך.  ֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב
ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ַעּמ  כ נּו ו ָפֶנֽיָך, ֲאַנֽח  ֵתב ִנּכָ ִנָּזֵכר ו
לֹום.* ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּו 

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ַהמ

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
*In  חוץ לארץ, many end the blessing:

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
Some say the following verse (see  law  ):

ֱאלַֹהי
ָמה ר ִמר ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂש צֹר ל נ

ֶיה. ה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ׁשִ ַנפ י ִתּדֹם, ו ׁשִ ַלי ַנפ ַקל ִלמ ו
י. ׁשִ ּדֹף ַנפ ר יָך ּתִ וֶֹתֽ ִמצ ָך, ּוב תֹוָרֶתֽ י ּב ַתח ִלּבִ ּפ

ִבים ָעַי ָרָעה ל ַהחֹוׁש כ ו
ם. ּתָ ב ֵקל ַמֲחׁשַ ַקל ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ו מ

תהלים יט

ברכות יז.
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ָך  ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ  ה ֲעׂשֵ  
ָך ִמינ ַען י ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך  ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  
ָך. ַען ּתֹוָרֶתֽ ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך ַוֲעֵנִֽני׃ ִמינ יָעה י ֽ יָך, הֹוׁשִ ִדיֶדֽ צּון י ַען ֵיָחל ַמֽ ל
גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

רֹוָמיו  מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ
Bow, take three steps back, then bow, first left, then right, then center, while saying:

רּו ָאֵמן. ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל ינּו, ו ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ׁש ּבִ ּדָ ק ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִּיּבָ ׁשֶ
מִֹנּיֹות.  ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ם ַנֲעב ׁשָ ו

מִֹנּיֹות׃ ִנים    ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ִם ּכִ ָלֽ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת י יהוה ִמנַ ָבה  ָער ו

תהלים ס

תהלים יט

מלאכי ג
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 חזרת הש״ץ למוסף ליום השני

ינּו׃  ָרא, ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ם יהוה ֶאק י ׁשֵ ּכִ

The ארון קודש is opened.
The שליח ציבור takes three steps forward and at the points indicated by , bends the knees 

at the first word, bows at the second, and stands straight before saying God’s name. 

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב
ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז

ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ ֶפר ַהַחִּיים, ל ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו
יע ּוָמֵגן. ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ּגִ
גבורות
ה  ַאּתָ

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ

דברים לב

תהלים נא





בארץ ישראל:
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ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים 
ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל זֹוֵכר י
ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

ירּו. ֽ ּתִ ָך ַהּכֹל ַיכ ֵכן ל ּוב

In מוסף of the second day of ראש השנה no kerovot are said, as was the custom of European 
Jews since the Middle Ages (with the exception of the now-extinct, old French נוסח). However, 
those congregations that omitted the following piyut in שחרית ( page  ), say it here in מוסף. 

Customs vary in the recitation of this piyut (see  page  ).

ין. יֹום ּדִ ָבבֹות ּב בֹוֵחן ל ל ין  ֵאל עֹוֵרך ּדִ ל
ין. יֹום ּדִ ִרים ּב דֹוֵבר ֵמיׁשָ ל ין  ּדִ גֹוֶלה ֲעֻמּקֹות ּבַ ל

ין. יֹום ּדִ ֶסד ּב ה ֶחֽ עֹוׂשֶ ָוִתיק ו ל ין  ּדִ הֹוֶגה ֵדעֹות ּבַ ל
ין. יֹום ּדִ יו ּב חֹוֵמל ַמֲעׂשָ ל ין  ּדִ ִריתֹו ּבַ זֹוֵכר ּב ל

ין יֹום ּדִ בֹות ּב ע ַמֲחׁשָ יֹוֵדֽ ל ין  ּדִ ַטֵהר חֹוָסיו ּבַ ל
ין. יֹום ּדִ ָדקֹות ּב לֹוֵבׁש צ ל ין  ּדִ סֹו ּבַ ע כֹוֵבׁש ּכַ ל
ין. יֹום ּדִ ִהּלֹות ּב נֹוָרא ת ל ין  ּדִ מֹוֵחל ֲעוֹנֹות ּבַ ל

ין. יֹום ּדִ ָאיו ּב קֹור עֹוֶנה ל ל ין  ּדִ ח ַלֲעמּוָסיו ּבַ סֹוֵלֽ ל

ין. יֹום ּדִ רֹות ּב ּתָ צֹוֶפה ִנס ל ין  ּדִ פֹוֵעל ַרֲחָמיו ּבַ ל
ין. יֹום ּדִ ַרֵחם ַעּמֹו ּב ל ין  ּדִ קֹוֶנה ֲעָבָדיו ּבַ ל

ין. יֹום ּדִ ִמיָמיו ּב ּת תֹוֵמך ל ין  ּדִ ׁשֹוֵמר אֲֹהָביו ּבַ ל
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. ֶלך ינּו ֶמֽ ה ֱאלֵֹהֽ י ַאּתָ ה, ּכִ ָ ֻדׁשּ ָך ַתֲעֶלה ק ֵכן ל ּוב 

In some congregations the ארון קודש is closed and then reopened by another honoree.

The סילוק – the last of the piyutim before קדושה (see rubric on  page  ). 

All:

 

ָאיֹם י הּוא נֹוָרא ו ת ַהּיֹום / ּכִ ַ ֻדׁשּ ֶֹקף ק ה ּתֽ ַתּנֶ ּונ
All:

ֱאֶמת.  ב ָעָליו ּבֶ ֵתׁשֵ ָך / ו ֶאֽ ס ֶסד ּכִ ֶחֽ ִיּכֹון ּב ָך / ו כּוֶתֽ א ַמל ּשֵׂ ּנַ ּובֹו ּתִ
ע ָוֵעד  יֹוֵדֽ ו , יח ה הּוא ַדָּין ּומֹוִכֽ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ

סֹוֵפר ּומֹוֶנה חֹוֵתם ו כֹוֵתב ו ו
רֹונֹות ח ֶאת ֵסֶפר ַהִּזכ ּתַ ִתפ חֹות / ו ּכָ ׁש ל ַהּנִ ּכֹר ּכ ִתז ו

ל ָאָדם ּבֹו. חֹוַתם ַיד ּכ ֵרא / ו ּוֵמֵאָליו ִיּקָ
ַמע ָ ה ִיׁשּ ָמָמה ַדּקָ קֹול ּד ַקע / ו דֹול ִיּתָ ׁשֹוָפר ּגָ ּוב

ָעָדה יֹאֵחזּון ִחיל ּור ָאִכים ֵיָחֵפזּון / ו ּוַמל
ין ּדִ ָבא ָמרֹום ּבַ קֹד ַעל צ פִ / ין ה יֹום ַהּדִ רּו, ִהּנֵ יֹאמ ו

ֵני ָמרֹון. ב ָפֶנֽיָך ּכִ רּון ל ֵאי עֹוָלם ַיַעב ל ּבָ כ ין / ו ּדִ ֵעיֶנֽיָך ּבַ ּכּו ב י לֹא ִיז ּכִ
טֹו ב ַחת ׁשִ ֽ רֹו / ַמֲעִביר צֹאנֹו ּתַ ַרת רֹוֶעה ֶעד ַבּקָ ּכ
ל ָחי קֹד ֶנֶֽפׁש ּכ ִתפ ֶנה / ו ִתמ ּפֹר ו ִתס ֲעִביר ו ן ּתַ ּכֵ

יָנם. ַזר ּדִ ּתֹב ֶאת ּג ִתכ ִרָּיה / ו ל ּב כ ָבה ל ִקצ ּתֹך ַתח ו

ּפּור ֵיָחֵתמּון.  יֹום צֹום ּכִ ֵתבּון / ּוב ָנה ִיּכָ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ּב

In most congregations the following is said first by the קהל 
and then the שליח ציבור; in some by the שליח ציבור alone.

ֵראּון  ה ִיּבָ ַכּמָ ה ַיֲעבֹרּון ו ּמָ ּכַ
ִקּצֹו  ִקּצֹו ּוִמי לֹא ב ֶיה ּוִמי ָימּות / ִמי ב ִמי ִיח

ָמא ֶרב ּוִמי ַבַחָּיה / ִמי ָבָרָעב ּוִמי ַבּצָ ִים ּוִמי ָבֵאׁש / ִמי ַבֶחֽ ֽ ִמי ַבּמַ
ִקיָלה. ָפה / ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבּס ּגֵ ַעׁש ּוִמי ַבּמַ ִמי ָבַרֽ

טַֹרף ִקיט ּוִמי י ִמי ַיׁש / ּוִמי ָיֽנּוע ּוח ִמי ָיֽנֽ
ל ּוִמי ָירּום. ּפַ יר / ִמי ֻיׁש ר / ִמי ַיֲעִני ּוִמי ַיֲעׁשִ ַיּסֵ ֵלו ּוִמי ִית ָ ִמי ִיׁשּ
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ממון קול  צום   

In many editions of the מחזור, the words ָדָקה ה ּוצ ִפּלָ ׁשּוָבה ּות ּות are accompanied 
by three corresponding words: צום ,קול ,ממון. The numerical value (גימטריה) of 
each word being , these words indicate that the three modes of approaching 

God are equivalent (Minhagim of Rabbi Isaac Tirna, fifteenth century).
The קהל says aloud, followed by the שליח ציבור:

ֵזָרה. ַהּג ָדָקה / ַמֲעִביִרין ֶאת ֽרֹע ה ּוצ ִפּלָ ׁשּוָבה ּות ּות
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צֹות ִלר ֹוח ֽנֽ עֹס ו ה ִלכ ָך / ָקׁשֶ ֶתֽ ִהּלָ ן ּת ָך ּכֵ מ ׁשִ י כ ּכִ
All:

ָחָיה ּכֹו, ו ר ׁשּובֹו ִמּדַ י ִאם ּב ת / ּכִ מֹות ַהּמֵ ּפֹץ ּב י לֹא ַתח ּכִ
לֹו. ַקּב ה ּלֹו / ִאם ָיׁשּוב, ִמָּיד ּת ַחּכֶ ַעד יֹום מֹותֹו ּת ו

ר ָוָדם. ׂשָ י ֵהם ּבָ ָרם / ּכִ ִיצ ע יֹוֵדֽ ָרם / ו ה הּוא יֹוצ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ
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סֹופֹו ֶלָעָפר סֹודֹו ֵמָעָפר / ו ָאָדם י
ר ּבָ ׁש ֶרס ַהּנִ ֶחֽ מֹו / ָמׁשּול ּכַ ׁשֹו ָיִביא ַלח ַנפ ּב

ֶלה ָעָנן ּכָ ֵצל עֹוֵבר, ּוכ ִציץ נֹוֵבל / ּכ ָחִציר ָיֵבׁש, ּוכ ּכ
ַכֲחלֹום ָיעּוף. ו , ח ָאָבק ּפֹוֵרֽ ֶבת, ּוכ ֽ ּוח נֹוׁשָ ֽרֽ ּוכ

ַקָּים. ֵאל ַחי ו , ֶלך ה הּוא ֶמֽ ַאּתָ ו
The קהל says aloud, followed by the שליח ציבור:

The ארון קודש is closed.
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יָך ֽאֶֹרך ָיֶמֽ ֵאין ֵקץ ל יָך / ו נֹוֶתֽ ָבה ִלׁש ֵאין ִקצ
The קהל then the שליח ציבור:

ָך. ֶמֽ ָפֵרׁש ֵעילֹום ׁש ֵאין ל ָך / ו בֹוֶדֽ בֹות ּכ ּכ ֵער ַמר ׁשַ ֵאין ל ו
ָך.  ֶמֽ אָת ִבׁש נּו ָקָרֽ ֵמֽ ָך / ּוׁש ֶמֽ ה ָנֶאה ִלׁש ַאּתָ ָך / ו ָך ָנֶאה ל מ ׁשִ

ָך ֶמֽ י ׁש יׁשֵ ּדִ ָך ַעל ַמק מ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ ָך, ו ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ
ׁש ּדָ ק ַהּנִ ֲעָרץ ו ָך ַהּנַ מ בֹוד ׁשִ ֲעבּור ּכ ּבַ

ֶֹדׁש ּקֽ ָך ּבַ מ ים ׁשִ יׁשִ ּדִ ק ֵפי ֽקֶֹדׁש, ַהּמַ ר יח ׂשַ ֽ סֹוד ׂשִ ּכ
ה  ּטָ ֵרי ַמֽ ָלה ִעם ּדָ ע ֵרי ַמֽ ּדָ

ֶֹדׁש. ּקֽ ה ּבַ ָ ֻדׁשּ ּלּוׁש ק ׁשִ ים ּב ׁשִ ּל ׁשַ ִאים ּומ קֹור
קדושה

ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָך: ו ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ
The following is said standing with feet together, rising on the toes at the words indicated by . 

בֹודֹו׃  ֶרץ ּכ ל ָהָאֽ לֹא כ ָבאֹות, מ ָקדֹוׁש, יהוה צ ,ָקדֹוׁש ,ָקדֹוׁש
The קהל then the שליח ציבור:

קֹום  ָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה, ַאֵּיה מ ר ׁשָ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם, מ ּכ
רּו רּוך יֹאֵמֽ ָתם ּבָ ֻעּמָ בֹודֹו, ל ּכ

קֹומֹו׃  בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ
The קהל then the שליח ציבור:

ֶרב ָוֽבֶֹקר  מֹו, ֶעֽ ַיֲחִדים ׁש ָיחֹן ַעם ַהמ ַרֲחִמים, ו קֹומֹו הּוא ִיֶֽפן ּב ִמּמ
ִרים ַמע אֹומ ַאֲהָבה ׁש ִים ּב ֲעַמֽ ִמיד, ּפַ ל יֹום ּתָ כ ּב

ישעיה ו

יחזקאל ג
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ינּו, יהוה ֶאָחד׃  ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע ִיׂש ׁש
The קהל then the שליח ציבור:

הּוא  נּו, ו יֵעֽ נּו, הּוא מֹוׁשִ ֽ ּכֵ ינּו, הּוא ַמל ינּו, הּוא ָאִבֽ הּוא ֱאלֵֹהֽ
יֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים,  ל ָחי, ִלה ֵעיֵני ּכ ִנית ל ַרֲחָמיו ׁשֵ נּו ּב ִמיֵעֽ ַיׁש

ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶכם׃

ֶרץ׃ ל־ָהָאֽ כ ָך ּב מ יר ׁשִ נּו, יהוה ֲאדֵֹנֽינּו, ָמה־ַאּדִ יֵרֽ יר ַאּדִ ַאּדִ
The קהל then the שליח ציבור:

ֶרץ  לָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו
מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
The שליח ציבור continues:

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ
The קהל then the שליח ציבור:

יׁש  ּדִ ָך ַנק ת ָ ֻדׁשּ ָצִחים ק ֵנַֽצח נ ָך, ּול ֶלֽ ד יד ּג דֹור ָודֹור ַנּגִ ל
The שליח ציבור continues:

עֹוָם ָוֶעד  ינּו לֹא ָימּוׁש ל ֽ ינּו ִמּפִ ֲחָך ֱאלֵֹהֽ ב ׁשִ ו
ה. ּתָ ָקדֹוׁש ָאֽ דֹול ו ֶלך ּגָ י ֵאל ֶמֽ ּכִ

יָך ֽ ַמֲעׂשֶ ַמח ּב ִתׂש יָך ו ֽ ֲחמֹל ַעל ַמֲעׂשֶ

The following prayer originally began at יָך ֽ יׁשֶ ּדִ י ַמק  Nowadays, it is commonly sung .ּכִ
as one stanza together with the later addition of the opening verse יָך ֽ .ֲחמֹ ַעל ַמֲעׂשֶ

יָך ָך ֲעמּוֶסֽ ק ֽ ַצּדֶ יָך ּב ָך חֹוֶסֽ רּו ל יֹאמ ו
יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ּכ ׁש ָאדֹון ַע ּדַ ק ּתֻ

ּתָ ׁש ֽ ָך ִקּדַ ת ָ ֻדׁשּ ק יָך ּבִ ֽ יׁשֶ ּדִ י ַמק ּכִ
ים. דֹוׁשִ ֵאר ִמּק ָקדֹוׁש ּפ ָנֶאה ל

דברים ו

במדבר טו

תהלים ח

זכריה יד

תהלים קמו
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ינּו ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ מ ׁש ׁשִ ַקּדַ ֵכן ִית ּוב
The שליח ציבור:

ָך  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ַעל ִיׂש
ָך  ִים ִעיֶרֽ ַלֽ רּוׁשָ ַעל י ו

ָך בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַעל ִצּיֹון ִמׁש ו
ָך  יֶחֽ ׁשִ ִוד מ ית ּדָ כּות ּבֵ ַעל ַמל ו

ָך. ֵֶֽהיָכ ָך ו כֹונ ַעל מ ו

נּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנֽינּו ּכֹר ָלֽ עֹוד ִיז
ֵנֽינּו ַדּי ית מ ּבִ ֱעָקד ַיׁש ן ַהּנֶ ּוַבּבֵ

יֵנֽנּו ֶצֶֽדק ּדִ ם יֹוִציא ַהּיֹום ל כּות ַהּתָ ּוִבז
י־ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנֽינּו׃ ּכִ

ע ֽׁשַ יד ּפֶ ר מּול ַמּגִ ֵאין ֵמִליץ ֽיֹׁשֶ ּב
ט ּפָ ָבר, חֹק ּוִמׁש ַיֲעקֹב ּדָ יד ל ּגִ ּתַ

ט. ּפָ ׁש ֶלך ַהּמִ ֽ ט, ַהּמֶ ּפָ ׁש ּמִ נּו ּבַ ק ַצּד ו

ט ּפָ ת ִמׁש ָיד ִמּדַ ָהאֹוֵחז ּב

This piyut, with its double alphabetic acrostic, is attributed to Yannai (a poet who lived 
in ארץ ישראל in the Byzantine era). In recent generations the custom to say it responsively 

has spread; many congregations are accustomed to saying the second stich of each 
couplet together with the first of the next one. Some sing the entire piyut collectively. 

The ארון קודש is opened.

הּוא ֵאל ֱאמּוָנה. כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
רֹות ּתָ ֵזי ִנס נ ַהּבֹוֵחן ּובֹוֵדק ּגִ

ָליֹות. הּוא ּבֹוֵחן ּכ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
ַחת ֽ ָ ֶות ּופֹוֶדה ִמׁשּ ֽ ַהּגֹוֵאל ִמּמָ

הּוא ּגֹוֵאל ָחָזק. כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

נחמיה ח
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ָבֵאי עֹוָלם ִחיִדי ל ן י ַהּדָ
ַּין ֱאֶמת. הּוא ּדַ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ֶיה ר ֶאה ֶיה ֲאׁשֶ ֶאה ֶהָהגּוי ּב
ֶיה. ִיה הֶֹוה ו הּוא ָהָיה ו כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

תֹו ִהּלָ ן ּת מֹו ּכֵ ׁש אי, ּכִ ּדַ ַהּוַ
ּתֹו. ל ֵאין ּבִ הּוא ו כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
רֹונֹות יָריו טֹובֹות ִזכ ּכִ ַמז ַהּזֹוֵכר ל

ִרית. הּוא זֹוֵכר ַהּב כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
ל ָחי כ ַחִּיים ל ַהחֹוֵתך

ַקָּים. הּוא ַחי ו כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
ַלּטֹוִבים ַהּטֹוב ּוֵמיִטיב ָלָרִעים ו

הּוא טֹוב ַלּכֹל. כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
צּוִרים ל י ֵיֶֽצר ּכ ע ַהּיֹוֵדֽ

ֶטן. ֽ ּבָ ָרם ּבַ הּוא יֹוצ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
ָלם ָיַֽחד כֹול ַהּכֹל ָיכֹול, ו

הּוא ּכֹל ָיכֹול. כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
י ּדָ ֵצל ׁשַ ֶתר ּב ֵסֽ ן ּב ַהּלָ

ַבּדֹו הּוא. הּוא ל כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
לּוָכה לֹו ַהּמ ָלִכים, ו מ ִליך מ ַהּמַ

ֶלך עֹוָלם. הּוא ֶמֽ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
ל ּדֹור ּדֹו ִעם ּכ ַחס ַהּנֹוֵהג ּב

ֶסד. הּוא נֹוֵצר ֶחֽ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו
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ִרים ִין ִמּסֹור ַהּסֹוֵבל, ּוַמֲעִלים ַעֽ
ָלה. ח ֶסֽ הּוא סֹוֵלֽ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ֵרָאיו ֵעיָניו ַעל י יֹון, ו ָהֶעל
ַחׁש. הּוא עֹוֶנה ָלֽ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ׁשּוָבה ת ֵקי ּבִ דֹופ ַער ל ֽ ח ׁשַ ַהּפֹוֵתֽ
תּוָחה ָידֹו. הּוא ּפ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

יקֹו ּדִ ַהצ ָחֵפץ ל ע, ו ַהּצֹוֶפה ָרׁשָ
ר. ָיׁשָ יק ו הּוא ַצּדִ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ַזַֽעם, ּוַמֲאִריך ָאף ָצר ּב ַהּקָ
עֹס. ה ִלכ הּוא ָקׁשֶ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ֽרֶֹגז ים ַרֲחִמים ל ּדִ ָהַרחּום, ּוַמק
צֹות. ִלר הּוא ַרך כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ָגדֹול ֶוה ָקטֹן ו ֶוה, ּוַמׁש ָ ַהׁשּ
הּוא ׁשֹוֵפט ֶצֶֽדק. כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

ִמיִמים ם ִעם ּת ּמֵ ם, ּוִמּתַ ַהּתָ
לֹו. ע ִמים ּפ הּוא ּתָ כֹל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ו

The ארון קודש is closed (in some communities, the ארון קודש 
remains open until the end of the next paragraph).

ִיחּוד ַעל ּכֹל ּב לֹך ִתמ ָך, ו ֽ ַבּדֶ ב ל ּגַ ׂש ּתֻ
ָך ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ

ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו
מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה  ּבַ

Some add  ֽכֹח א, ּב .at this point (  page ) ָאּנָ

זכריה יד

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   825RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   825 26-Jul-18   11:42:28 AM26-Jul-18   11:42:28 AM



 fi חזרת הש״ץ   מוסף ליום ב׳ 

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ינּו ַעל ּכ ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּד ח ן ּפַ ֵכן ּתֵ ּוב
אָת ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכ ָך ַע ֵאיָמת ו

רּוִאים ל ַהּב ָפֶנֽיָך ּכ ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש ים, ו ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּוָך ּכ ִייָרֽאֽ ו
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ר ם ֲאֻגּדָ ֵָּיָעׂשּו ֻכ ו

ָפֶנֽיָך ָטן ל ל  ַהׁשּ ינּו ׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ע ָּיַדֽ מֹו ׁשֶ ּכ
ָך יִמינ בּוָרה ּבִ ָך ּוג ָיד עֹז ּב

אָת. ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ו

ָך ֽ ַעּמֶ בֹוד יהוה ל ן ּכָ ֵכן ּתֵ ּוב
יָך ֽ ׁשֶ דֹור ָוה טֹוָבה ל ִתק יָך ו ה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ּת

ָך ִעיֶרֽ ׂשֹון ל ׂשָ ֶצָֽך, ו ַאר ָחה ל מ , ׂשִ ַיֲחִלים ָלך ה ַלמ חֹון ּפֶ ּוִפת
ָך  ֽ ּדֶ ָדִוד ַעב ֶרן ל ִמיַחת ק ּוצ

ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ָך ּבִ יֶחֽ ׁשִ י מ ֶבן ִיׁשַ ַוֲעִריַכת ֵנר ל

ִרים ַיֲעֽלֹזּו חּו, ִויׁשָ ָמֽ ִיׂש אּו ו יִקים ִיר ֵכן ַצּדִ ּוב
יָה ֽ ץ ּפִ ּפ ק ָתה ּתִ עֹוָלֽ ּו, וי ה ָיִגֽ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּב

ֶלה כ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכ ּלָ ָעה ּכֻ ל ָהִרׁש כ ו
ֶרץ. ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֽ ׁשֶ י ַתֲעִביר ֶממ ּכִ

ָך בֹוֶדֽ ם ּכ כּו ׁשֵ ָך / ִויָבר ֶדֽ ב ע יּו כֹל ל ֶיֱאָתֽ ו

This alphabetic piyut, author unknown, celebrates the future universal 
recognition of God by all the nations. It is usually sung collectively.

ָדֽעּוָך ים לֹא י ּוָך ַעּמִ ׁשֽ ר ִיד ָך / ו ק ידּו ָבִאִּיים ִצד ֽ ַיּגִ ו
ל יהוה ּדַ רּו ָתִמיד ִיג יֹאמ ֶרץ / ו ֵסי ָאֽ ל ַאפ ֽלּוָך ּכ ִויַהל
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ִסיֵליֶהם רּו ִעם ּפ ּפ ַיח יֶהם / ו חּו ֶאת ֲעַצּבֵ נ ִיז ו
י ָפֶנֽיָך ׁשֵ ַבק ֶמׁש מ ֽ ִייָרֽאּוָך ִעם ׁשֶ ָך / ו ֶדֽ ב ע ֶכם ֶאָחד ל ַיּטּו ׁש ו

יָנה דּו תֹוִעים ּבִ מ ִיל ָך / ו כּוֶתֽ ַמל ֹח ירּו ּכֽ ֽ ַיּכִ ו
רֹאׁש כֹל ל א ל ַנּשֵׂ ֽאּוָך, ִמת ָׂך / ִויַנּש בּוָרֶתֽ לּו ֶאת ּג ִויַמּל

ָאָרה פ ֶזר ּתִ ֽרּוָך נ ֶנֽיָך / ִויַעּט ִחיָלה ּפָ דּו ב ִויַסּל
ָך ֶכֽ ל מ ֲהלּו ִאִּיים ּב ִיצ ה / ו חּו ָהִרים ִרּנָ צ ִיפ ו

ַהל ָעם ק ֽמּוָך ּבִ ָך ֲעֵליֶהם / ִוירֹומ כּות לּו עֹל ַמל ִויַקּב
לּוָכה. ֶתר מ ֽ ָך ּכֶ נּו ל ִיּת ָיֽבֹואּו / ו חֹוִקים ו עּו ר מ ִיׁש ו

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכ ֽ ַבּדֶ ה יהוה ל לֹך ַאּתָ ִתמ ו
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ ָך, ּוִבירּוׁשָ בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁש ּב

ָך ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ ּכַ
לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ

יָך ָעֶדֽ ל ֵאין ֱאֽלֹוּה ִמּבַ ָך, ו ֶמֽ נֹוָרא ׁש ה ו ָקדֹוׁש ַאּתָ
ט ּפָ ׁש ּמִ ָבאֹות ּבַ ּה יהוה צ ּבַ תּוב, ַוִּיג ּכָ ּכַ

ָדָקה׃ צ ׁש ּבִ ּדַ דֹוׁש ִנק ָהֵאל ַהּקָ ו
דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ּתָ ַחר ה ב ַאּתָ
קדושת היום ומלכיות

ׁשֹונֹות ל ַהּל נּו ִמּכ ֽ ּתָ רֹוַממ נּו, ו ֽ יָת ּבָ ָרִצֽ נּו ו ּתָ אֹוָתֽ ב ָאַהֽ
ָך נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֽ ּתָ ֵקַרב יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ּתָ ׁש ִקּדַ ו

אָת. ינּו ָקָרֽ דֹוׁש ָעֵלֽ ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ו
ַאֲהָבה  ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
רּוָעה  רֹון ַהֶּזה יֹום ּת ֶאת יֹום ַהִּזּכָ

ִים. ָרֽ ָרא ֽקֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ ִמק

תהלים קמו

ישעיה ה
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נּו ָמֵתֽ נּו ֵמַעל ַאד ק ַרַחֽ ִנת ֵצֽנּו, ו ינּו ֵמַאר ִלֽ ינּו ּגָ ֵני ֲחָטֵאֽ ּוִמּפ
ָך ִחיָרֶתֽ ֵבית ּב ינּו ּב כֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתֽ נּו י ֵאין ֲאַנֽח ו

ָך ָעָליו מ ָרא ׁשִ ק ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ דֹול ו ִית ַהּגָ ֽ ּבַ ּבַ
ָך. ֽ ׁשֶ ּדָ ִמק ָחה ּב ּל ּתַ ׁש ּנִ ֵני ַהָּיד ׁשֶ ִמּפ 

ֶלך ַרֲחָמן ינּו, ֶמֽ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
ים יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ָך ּב ׁש ּדָ ַעל ִמק ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ ׁשּוב ּות ּתָ ׁשֶ

בֹודֹו. ל ּכ ַגּדֵ ֵהָרה ּות ֵנֽהּו מ ִתב ו
ֵהָרה ינּו מ ָך ָעֵלֽ כּות בֹוד ַמל ה ּכ ּלֵ נּו, ּגַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ל ָחי ֵעיֵני ּכ ינּו ל א ָעֵלֽ ׂשֵ ִהּנָ הֹוַפע ו ו
ֶרץ. ֵתי ָאֽ ּכ ס ִמַּיר ּנֵ ינּו ּכַ פּוצֹוֵתֽ ין ַהּגֹוִים, ּונ ינּו ִמּבֵ זּוֵרֽ ָקֵרב ּפ ו

ה ִרּנָ ָך ּב ִצּיֹון ִעיר נּו ל ַוֲהִביֵאֽ
ַחת עֹוָלם מ ׂשִ ָך ּב ׁש ּדָ ית ִמק ִים ּבֵ ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
ינּו נֹות חֹובֹוֵתֽ ּב ר ָפֶנֽיָך ֶאת ק ה ל ם ַנֲעׂשֶ ׁשָ ו

ָכָתם ִהל ָרם ּומּוָסִפים ּכ ִסד ִמיִדים ּכ ּת
רֹון ַהֶּזה ֵפי יֹום ַהִּזּכָ ֶאת מּוס ו

ָך  צֹונ ַות ר ִמצ ַאֲהָבה ּכ ָפֶנֽיָך ּב ִריב ל ַנק ה ו ַנֲעׂשֶ
ָך  תֹוָרֶתֽ ינּו ּב ּתָ ָעֵלֽ ב ַתֽ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכ

ָאמּור ָך, ּכָ בֹוֶדֽ י כ ָך ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ַעל י

ל־ ּכ ָלֶכם,  ֶיה  ִיה ָרא־ֽקֶֹדׁש  ִמק ַלֽחֶֹדׁש  ֶאָחד  ּב ִביִעי   ַהׁשּ ּוַבֽחֶֹדׁש 
יֶתם  ַוֲעׂשִ ָלֶכם׃  ֶיה  ִיה רּוָעה  ּת יֹום  ַתֲעׂשּו,  לֹא  ֲעבָֹדה  ֶלֽאֶכת  מ
ים  ָבׂשִ ִיל ֶאָחד, ּכ ָקר ֶאָחד, ַאֽ ן־ּבָ ר ּבֶ יח ִניֽחֹח ַליהוה, ּפַ ֵרֽ עָֹלה ל

ִמיִמם׃  ָעה ּת ב ָנה ׁשִ ֵני־ׁשָ ּב

במדבר כט
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רִֹנים  ֶעׂש ֵני  ּוׁש ר  ַלּפָ רִֹנים  ֶעׂש ה  לֹׁשָ ׁש ר,  ֻדּבָ מ ּכִ יֶהם  ּכֵ ִנס ו ָחָתם  ּוִמנ
ֵני  ּוׁש ר,  ַכּפֵ ל ִעיִרים  ׂש ֵני  ּוׁש ּכֹו,  ִנס ּכ ַיִֽין  ו ֶבׂש,  ֽ ַלּכֶ רֹון  ָ ִעׂשּ ו ִיל,  ָלָאֽ

ָכָתם.  ִהל ִמיִדים ּכ ת
יֶהם  ּכֵ ִנס ָחָתּה, ו ִמיד ּוִמנ עַֹלת ַהּתָ ָחָתּה, ו ַבד עַֹלת ַהֽחֶֹדׁש ּוִמנ ִמּל

ה ַליהוה׃ ֶ , ִאׁשּ ִניֽחֹח יח ֵרֽ ָטם, ל ּפָ ִמׁש ּכ

ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל ָעֵלֽ
The ארון קודש is opened.

חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ

ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ
The ארון קודש is closed.

(. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ  ּפַ ָוִריק ּוִמת ֶב ֶהֽ  ֲחִוים ּתַ ֵהם ִמׁש (ׁשֶ

ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח

The ארון קודש is opened and the קהל (in some congregations, 
only the שליח ציבור) kneels on the floor at ִעים ּכֹור.

רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ
ֶרץ  יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ

ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ּומֹוׁשַ
רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש

ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ

In some congregations, the שליח ציבור says ָת ֵאֽ ר ה ה  (next page) ַאּתָ
while the קהל continues here with ינּו .הּוא ֱאלֵֹהֽ

תֹוָרתֹו תּוב ּב ּכָ ֶפס זּוָלתֹו, ּכַ נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל
ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ו

ַחת  ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעלָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ
ֵאין עֹוד׃

במדבר כט



דברים ד
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ּתָ ַהּיֹום  ָיַדע ַבּדֹו׃ ו י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים, ֵאין עֹוד ִמּל ַעת, ּכִ ָת ָלַדֽ ֵאֽ ר ה ה ַאּתָ
The שליח ציבור says the following while the קהל says ינּו .on the previous page הּוא ֱאלֵֹהֽ

ֶרץ  ַעל־ָהָאֽ ו ַעל  ֽ ִמּמַ ִים  ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ ָהֱאלִֹהים  הּוא  יהוה  י  ּכִ ָך,  ָבֶבֽ ֶאל־ל בָֹת  ַוֲהׁשֵ
ַליהוה  ֵהן  ֶאָחד׃  יהוה  ינּו,  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָרֵאל,  ִיׂש ַמע  ׁש עֹוד׃  ֵאין  ַחת,  ֽ ִמּתָ
י יהוה ֱאלֵֹהיֶכם  ּה׃ ּכִ ר־ּבָ ל־ֲאׁשֶ כ ֶרץ ו ִים, ָהָאֽ ָמֽ ָ ֵמי ַהׁשּ ִים ּוׁש ַמֽ ָ יָך ַהׁשּ ֱאלֶֹהֽ
ר  ֲאׁשֶ ַהּנֹוָרא  ו ּבֹר  ַהּגִ דֹל  ַהּגָ ָהֵאל  ָהֲאדִֹנים,  ַוֲאדֵֹני  ָהֱאלִֹהים  ֱאלֵֹהי  הּוא 
ינּו׃  ָרא, ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ם יהוה ֶאק י ׁשֵ ַֹחד׃ ּכִ ח ׁשֽ לֹא ִיּקַ א ָפִנים ו לֹא־ִיּשָׂ

ַעד־עֹוָלם׃ ה ו , ֵמַעּתָ בָֹרך ם יהוה מ ִהי ׁשֵ י

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ

The ארון קודש is closed.

A prefatory piyut before the verses of מלכיות זכרונות ושופרות, the core of the day’s 
service, in which the קהל asks that the prayers of the שליח ציבור will be accepted.

ָרֵאל ית ִיׂש ָך ּבֵ לּוֵחי ַעּמ יִפּיֹות ׁש ֱהֵיה ִעם ּפִ
ָרֵאל. ית ִיׂש ָך ּבֵ ָפֶנֽיָך ַעל ַעּמ ַתֲחנּוִנים ִמּל ה ו ִפּלָ ׁש ּת ַבּקֵ ִדים ל ָהעֹומ

רּו ֽ ַדּבֵ ּי ֶ רּו / ֲהִביֵנם ַמה ׁשּ ּיֹאמ ֶ הֹוֵרם ַמה ׁשּ
רּו. ָפֵאֽ י ֵעם ֵהיך ֲאלּו / ַיּד ִּיׁש ֶ יֵבם ַמה ׁשּ ֲהׁשִ

כּון ר ָך ִיב ל ֶרך ֽ כּון / ּבֶ ַהּלֵ ֶנֽיָך י אֹור ּפָ ּב
כּון. ר ּבָ ם ִית ּלָ יָך ּכֻ ֽ כֹות ּפִ ר כּון / ּוִמּבִ ָבר ִפיֶהם י ָך ּב ַעּמ

ֶוך ַיֲעבֹרּון ֽ ּתָ ֵהם ּבַ ָפֶנֽיָך ַיֲעִבירּון / ו ָך ל ַעּמ
ַיֲחלֹות. ָך מ ֵעיֵניֶהם ל לּויֹות / ו ם ּת ָך ּבָ ֵעיֵני ַעּמ

ֵחָמה ַֽעס ו ך ּכַ ּכֵ ׁשַ ֵאיָמה / ל ֶֹדׁש ּב ים מּול ֲארֹון ַהּקֽ ׁשִ ּגָ
חֹוָמה / יִבים אֹוָתם ּכַ ּבִ ָך ַמס ַעּמ ו

ָמה. ַרֵחֽ אֹוָתם ל , יח ֽ ּגִ ׁש ִים ּתַ ַמֽ ָ ה ִמן ַהׁשּ ַאּתָ ו  
ִים ֽ ּמַ ֲחָך ּכַ ִכים ִנכ ִים / ֵלב ׁשֹופ ַמֽ ָ ָך ַלׁשּ ִאים ל ִין נֹוׂש ַעֽ

ִים. ַמֽ ָ ַמע ִמן ַהׁשּ ׁש ה ּתִ ַאּתָ ו

דברים ד

דברים י
דברים ו

שם

דברים לב

תהלים קיג

תהלים פט

דברי 
הימים ב, ו
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ּנּוָנם ׁשִ ׁשּו ב ק לֹא ִיּנָ ׁשֹוָנם / ו לּו ִבל ׁש ּלֹא ִיּכָ ׁשֶ
In many congregations the following (until ָרֵאל ֱאלֵֹהי ִיׂש) is said quietly by all.

אֹוָנם מּו ָבם ׁש ל לֹא ִיּכָ ֵעָנם / ו ַמׁש לֹא ֵיֽבֹוׁשּו ּב ו
ָך. צֹונ ּלֹא ִכר ָבר ׁשֶ יֶהם ּדָ ַאל יֹאַמר ּפִ ו

ה ֲחנּוִנים /  ינּו ֵהּמָ י ֲחנּוֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּכִ
ִדים. ֻלּמָ ה מ יָך ֵהּמָ ֶדֽ ֻלּמָ ּומ   

ַרֵחם  ר ּת ֶאת ֲאׁשֶ חֹן יּוָחן, ו ר ּתָ ינּו, ֶאת ֲאׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ָּיַדע ָמה ׁשֶ ּכ
ֶנֽיָך,  ַעל־ּפָ ל־טּוִבי  ּכ ַאֲעִביר  ֲאִני  ַוּֽיֹאֶמר,  ָך:  תֹוָרֶתֽ ּב תּוב  ּכָ ּכַ ֻרָחם.  י
ֶאת־ י  ּתִ ִרַחמ ו ָאחֹן  ר  ֶאת־ֲאׁשֶ ַחּנִֹתי  ו ָפֶנֽיָך,  ל יהוה  ם  ׁשֵ ב אִתי  ָקָרֽ ו
ָבאֹות,  צ ֱיהִֹוה  ֲאדָֹני  קֶֹוֽיָך,  ִבי  ַאל־ֵיֽבֹׁשּו  ֶנֱאַמר:  ו ֲאַרֵחם׃  ר  ֲאׁשֶ

ָרֵאל׃ יָך, ֱאלֵֹהי ִיׂש ֽ ׁשֶ ַבק מּו ִבי מ ל ַאל־ִיּכָ

ה ָפָניו יָלה ָלֵאל, ֲאַחּלֶ אֹוִחֽ

The ארון קודש is opened. 

A second prefatory piyut, said by the שליח ציבור.

ּנּו ַמֲעֵנה ָלׁשֹון. ֽ ֲאָלה ִמּמֶ ֶאׁש

יָרה ֻעּזֹו ֽ ַהל ָעם ָאׁשִ ק ר ּבִ ֲאׁשֶ
ָעָיו. ַעד ִמפ ָננֹות ּב יָעה ר ֽ ַאּבִ

ֵכי־ֵלב ּוֵמיהוה ַמֲעֵנה ָלׁשֹון׃ ָאָדם ַמַער ל

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
In some congregations, the following verse is said quietly.

The ארון קודש is closed. 

שמות לג

תהלים סט

משלי טז

תהלים נא

תהלים יט
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Some congregations say a prefatory piyut before the מלכיות verses. 
On a Sunday, י ּכִ יָכה ַמל ִסֽ ַאנ on  page  ; on other days, הָ ֲאַה on  page  .

ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ינּו, ִלר ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ   ַעל ּכֵ
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ֶרץ, ו ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל
ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ ָך ל ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו

ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ
ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ

ֹלּו  ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל
נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ו

ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב
עֹוָלם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו

ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ
פסוקי מלכיות

ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ

ֶנֱאַמר ו
ָרֵאל ִיׂש לֹא־ָרָאה ָעָמל ּב ַיֲעקֹב, ו ֶון ּב יט ָאֽ לֹא־ִהּבִ

ֶלך ּבֹו׃ רּוַעת ֶמֽ יהוה ֱאלָֹהיו ִעּמֹו, ּות

ֶנֱאַמר ו
י ָעם  אׁשֵ ף ָרֽ ַאּסֵ ִהת ּב , ֶלך רּון ֶמֽ ִהי ִביׁשֻ ַוי

ָרֵאל׃ ֵטי ִיׂש ב ַיַֽחד ׁשִ

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
ּגֹוִים׃ ל ּבַ לּוָכה ּומֹׁשֵ י ַליהוה ַהּמ ּכִ

שמות טו

במדבר כג

דברים לג

תהלים כב
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ֶנֱאַמר ו
אּות ָלֵבׁש , ּגֵ יהוה ָמָלך

ּמֹוט׃ ל־ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאָּזר, ַאף־ּתִ ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהת

ֶנֱאַמר ו
ֵחי עֹוָלם  ת אּו ּפִ ׂש ִהּנָ יֶכם, ו ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ׂש

בֹוד׃ ֶלך ַהּכָ ָיבֹוא ֶמֽ ו
ִגּבֹור  בֹוד, יהוה ִעּזּוז ו ֶלך ַהּכָ ִמי ֶזה ֶמֽ

ָחָמה׃  ּבֹור ִמל יהוה ּגִ
ֵחי עֹוָלם  ת אּו ּפִ יֶכם, ּוׂש ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ׂש

בֹוד׃  ֶלך ַהּכָ ָיבֹא ֶמֽ ו
בֹוד  ֶלך ַהּכָ ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ

ָלה׃ בֹוד ֶסֽ ֶלך ַהּכָ ָבאֹות הּוא ֶמֽ יהוה צ

תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ָבאֹות ֹגֲאלֹו, יהוה צ ָרֵאל ו ־ִיׂש ֶלך ּכֹה־ָאַמר יהוה ֶמֽ

ָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים׃ ל ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון, ּוִמּבַ

ֶנֱאַמר ו
ו ּפֹט ֶאת־ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁש ִעים ּב ָעלּו מֹוׁשִ ו

לּוָכה׃ ָתה ַליהוה ַהּמ ָהי ו
ֶנֱאַמר ו

ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו
מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה  ּבַ

תּוב ֵלאֹמר ָך ּכָ תֹוָרת ּוב
ינּו יהוה ֶאָחד׃ ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע ִיׂש ׁש 

תהלים צג

תהלים כד

ישעיה מד

עובדיה א

זכריה יד

דברים ו
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ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ָך בֹוֶדֽ כ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַעל ּכ לֹך מ

ָך יָקֶרֽ ֶרץ ּבִ ל ָהָאֽ א ַעל ּכ ׂשֵ ִהּנָ ו
ֶצָֽך. ֵבי ֵתֵבל ַאר ל יֹוׁש ָך ַעל ּכ אֹון ֻעּז ֲהַדר ּג הֹוַפע ּבַ ו

ּתֹו  ַע ה פ י ַאּתָ עּו ּכִ ל ּפָ ֵיַדע ּכ ו
ּתֹו ַצר ה י י ַאּתָ ל ָיצּור ּכִ ָיִבין ּכ ו
ַאּפֹו ָמה ּב ׁשָ ר נ יֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ו

ָלה. ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ ּוַמל ֶלך ָרֵאל ֶמֽ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש
ָך תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ׁשֵ ַקּד

ָך יׁשּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֵחֽ ּמ ׂשַ ָך ו נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּב ׂשַ
ֱאֶמת ָך ּבֶ ּד ב ע נּו ל ֽ ַטֵהר ִלּבֵ ו

ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ִֹהים ֱאֶמת, ּודה ֱא י ַאּתָ ּכִ
ֶרץ  ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ׁש ִיׂש ַקּדֵ מ

תקיעה שברים תרועה    תקיעה 
The קהל stands and the שופר is sounded.

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה תרועה  תקיעה   

צּוֵרי עֹוָלִמים ל י ט ּכ ּפָ ׁש ּמִ ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם, ַהּיֹום ַיֲעִמיד ּבַ
The קהל, then the שליח ציבור:

ֲעָבִדים. ָבִנים ִאם ּכַ ִאם ּכ
ִנים ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ נּו ּכ ָבִנים, ַרֲחֵמֽ ִאם ּכ

ֽנּו  ּנֵ ח ּת לּויֹות ַעד ׁשֶ ָך ת ֲעָבִדים, ֵעיֵנֽינּו ל ִאם ּכַ ו
נּו, ָאיֹם ָקדֹוׁש. ֵטֽ ּפָ תֹוִציא ָכאֹור ִמׁש ו
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ָפֶנֽיָך ינּו ֶיֱעַרב ל ָפֵתֽ ת ׂש ׁשֶ ֲאֶרֽ
The קהל, then the שליח ציבור:

נּו. ִקיָעֵתֽ קֹול ּת יב ל ׁשִ יט ּוַמק א, ֵמִבין ּוַמֲאִזין, ַמּבִ ִנּשָׂ ֵאל ָרם ו
ינּו. ִכּיֹוֵתֽ ֶדר ַמל ָרצֹון ֵסֽ ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ּות

Some congregations say a prefatory piyut before the זכרונות. 
On a Sunday, ַעׂש ל ַמֽ ת ּכ ִחּלַ ֵזֶֽכר ּת on  page  ; on other days, י ַמֲעׂשַ ַחד ּב ֶאפ on  page  .

ֶדם צּוֵרי ק ל י ה עֹוָלם, ּופֹוֵקד ּכ ה זֹוֵכר ַמֲעׂשֵ  ַאּתָ
זכרונות

 
ית ֵראׁשִ ּב ּמִ רֹות ׁשֶ ּתָ ֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנס ל ּתַ לּו ּכ ָפֶנֽיָך ִנג ל

ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ר ִמּנֶ ּתָ ֵאין ִנס ָך ו בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ ָחה ִלפ כ י ֵאין ׁשִ ּכִ
. ּךָ ֽ ַחד ִמּמֶ צּור לֹא ִנכ ל ַהּי ַגם ּכ ָעל, ו פ ל ַהּמִ ה זֹוֵכר ֶאת ּכ ַאּתָ

ינּו ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל ָיֽדּוע לּוי ו ַהּכֹל ּגָ
ל ַהּדֹורֹות יט ַעד סֹוף ּכ צֹוֶפה ּוַמּבִ

ּוח ָוָנֶֽפׁש ל ֽרֽ ֵקד ּכ ִהּפָ רֹון ל י ָתִביא חֹק ִזּכָ ּכִ
ִלית. כ ֵאין ּתַ ִרּיֹות ל ים, ַוֲהמֹון ּב ים ַרּבִ ִהָּזֵכר ַמֲעׂשִ ל

יָת. ֽ ּלִ ָפִנים אֹוָתּה ּגִ ּתָ ּוִמּל ע זֹאת הֹוָדֽ ית ּכָ ֵמֵראׁשִ
יֹום ִראׁשֹון רֹון ל יָך, ִזּכָ ֽ ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ֶזה ַהּיֹום ּת

ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ
ִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר ַעל ַהּמ ו

לֹום ָ ֵאיזֹו ַלׁשּ ֶרב, ו ֵאיזֹו ַלֶחֽ
ַֹבע ֵאיזֹו ַלׂשֽ ֵאיזֹו ָלָרָעב, ו

ֶות. ֽ ַלּמָ ַחִּיים ו יָרם ל ּכִ ַהז דּו, ל ק ִרּיֹות ּבֹו ִיּפָ ּוב
ַהּיֹום ַהֶּזה ָקד ּכ ִמי לֹא ִנפ

א ָפֶנֽיָך ּבָ צּור ל ל ַהּי י ֵזֶֽכר ּכ ּכִ
ֲעֵדי ָגֶֽבר תֹו, ַוֲעִלילֹות ִמצ ֻקּדָ ה ִאיׁש ּופ ַמֲעׂשֵ

ֵלי ִאיׁש. ֵרי ַמַעל ִיצ ּבּולֹוָתיו, ו ַתח בֹות ָאָדם ו ׁש ַמח

תהלים פא
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ך ץ ּבָ ַאּמֶ ּוֶבן ָאָדם ִית , ּךָ ֶחֽ ּכָ ּלֹא ִיׁש ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ַאׁש
לּו  ֽ ׁשֵ עֹוָלם לֹא ִיּכָ יָך ל ֽ ׁשֶ י דֹור ּכִ

. ך ל ַהחֹוִסים ּבָ מּו ָלֶנַֽצח ּכ ל לֹא ִיּכָ ו
ם. ה ֻכּלָ ה דֹוֵרׁש ַמֲעׂשֵ ַאּתָ א, ו ָפֶנֽיָך ּבָ ים ל ֲעׂשִ ל ַהּמַ י ֵזֶֽכר ּכ ּכִ

ַרֲחִמים ׁשּוָעה ו ַבר י ד הּו ּבִ ֵדֽ ק פ , ַוּתִ ּתָ ר ַאֲהָבה ָזַכֽ ּב ַגם ֶאת ֽנֹח ו
ֵליֶהם ַמַעל ֵני ֽרֹע ר ִמּפ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכ ׁשַ ּבּול ל ֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהּמַ ּבַ

ינּו ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאֵֹהֽ א ל רֹונֹו ּבָ ן ִזכ ַעל ּכֵ
חֹול ַהָּים. ֶצֱאָצָאיו ּכ ֵבל, ו רֹות ּתֵ ַעפ עֹו ּכ ּבֹות ַזר ַהר ל

ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
פסוקי זכרונות

 ּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת־ֽנֹח ַוִּיז
ָבה ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל־ַהּב ֶאת־ּכ ל־ַהַחָּיה ו ֵאת ּכ ו

ִים׃ ֽ ֹּכּו ַהּמָ ֶרץ, ַוָּיׁשֽ ּוח ַעל־ָהָאֽ ַוַּיֲעֵבר ֱאלִֹהים ֽרֽ
ֶנֱאַמר ו

ַמע ֱאלִֹהים ֶאת־ַנֲאָקָתם ַוִּיׁש
ִריתֹו  ּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת־ּב ַוִּיז 

ֶאת־ַיֲעקֹב׃ ָחק ו ָרָהם ֶאת־ִיצ ֶאת־ַאב
ֶנֱאַמר ו

ִריִתי ַיֲעקֹוב  י ֶאת־ּב ּתִ ָזַכר ו
ּכֹר ָרָהם ֶאז ִריִתי ַאב ַאף ֶאת־ּב ָחק, ו ִריִתי ִיצ ַאף ֶאת־ּב ו

ּכֹר׃ ֶרץ ֶאז ָהָאֽ ו
תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב

ַרחּום יהוה׃ אֹוָתיו, ַחּנּון ו ל ִנפ ה ל ֵזֶֽכר ָעׂשָ
ֶנֱאַמר ו

ִריתֹו׃ עֹוָלם ּב ּכֹר ל ֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו, ִיז ֶטֽ

בראשית ח

שמות ב

ויקרא כו

תהלים קיא

שם
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ֶנֱאַמר ו
רֹב ֲחָסָדו׃ ֵחם ּכ ִריתֹו, ַוִּיּנָ ּכֹר ָלֶהם ּב ַוִּיז

תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ִם ֵלאמֹר  ַלֽ רּוׁשָ ֵני י ז א אָת ב ָקָרֽ ו ָהלֹך

ּכֹה ָאַמר יהוה 
ִיך לּולָֹתֽ ַאֲהַבת ּכ , ִיך עּוַרֽ ֶסד נ י ָלך ֶחֽ ּתִ ר ָזַכֽ
רּוָעה׃ ֶרץ לֹא ז ֶאֽ ר, ּב ּבָ ד ּמִ ך ַאֲחַרי ּבַ ּתֵ ֶלכ

ֶנֱאַמר ו
ִיך עּוָרֽ יֵמי נ ִריִתי אֹוָתך ּבִ י ֲאִני ֶאת־ּב ּתִ ָזַכר ו

ִרית עֹוָלם׃ ּב ַוֲהִקימֹוִתי ָלך
ֶנֱאַמר ו

ֲעׁשּוִעים ִים, ִאם ֶיֶֽלד ׁשַ ַרֽ יר ִלי ֶאפ ֲהֵבן ַיּקִ
ּנּו עֹוד ֶרֽ ּכ ִרי ּבֹו, ָזכֹר ֶאז י ַדּב י־ִמּדֵ ּכִ

ֻאם־יהוה׃ ּנּו נ ן ָהמּו ֵמַעי לֹו, ַרֵחם ֲאַרֲחֶמֽ ַעל־ּכֵ
ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ָפֶנֽיָך רֹון טֹוב ל ִזכ נּו ּב ֵרֽ כ ז

ֶדם ֵמי ק ֵמי ׁש  ַרֲחִמים ִמׁשּ ׁשּוָעה ו ת י ֻקּדַ פ נּו ּבִ ֵדֽ ק ּופ
ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ר ָלֽ כ ּוז

בּוָעה  ֶאת ַהׁשּ ֶסד ו ֶאת ַהֶחֽ ִרית ו ֶאת ַהּב
ַהר ַהּמֹוִרָּיה ינּו ּב ָרָהם ָאִבֽ ַאב ּתָ ל ע ֽ ּבַ ר ִנׁש ֲאׁשֶ

ָפֶנֽיָך ֲעֵקָדה  ֵתָרֶאה ל ו
ח ֽ ּבֵ ז י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ָחק ּב ינּו ֶאת ִיצ ָרָהם ָאִבֽ ָעַקד ַאב ׁשֶ

ֵלם. ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ָכַבׁש ַרֲחָמיו, ַלֲעׂשֹות ר ו

תהלים קו

ירמיה ב

יחזקאל טז

ירמיה לא
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ינּו ָך ֵמָעֵלֽ ַעס יָך ֶאת ּכַ ׁשּו ַרֲחֶמֽ ּב ן ִיכ ּכֵ
ָך  דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפ ָך ַהּגָ טּוב ּוב

ָך. ֲחָלֶתֽ ָך ּוִמּנַ צ ָך ּוֵמַאר ָך ּוֵמִעיר ֵמַעּמ
ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ֽ ּתָ ַטח ִהב ָבר ׁשֶ ינּו ֶאת ַהּדָ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַקֶּים ָלֽ ו

ָך  ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ַעל י
ָאמּור ָך, ּכָ בֹוֶדֽ י כ ִמּפִ

ִרית ִראׁשִֹנים י ָלֶהם ּב ּתִ ָזַכר ו
ֵעיֵני ַהּגֹוִים  ִים ל ַרֽ ֶרץ ִמצ ר הֹוֵצֽאִתי־אָֹתם ֵמֶאֽ ֲאׁשֶ

יֹות ָלֶהם ֵלאלִֹהים, ֲאִני יהוה׃ ִלה

ה הּוא ֵמעֹוָלם חֹות ַאּתָ ּכָ ׁש ל ַהּנִ י זֹוֵכר ּכ ּכִ
ָך בֹוֶדֽ א כ ֵני ִכּסֵ ָחה ִלפ כ ֵאין ׁשִ ו

ּכֹר. ז ַרֲחִמים ּתִ עֹו ַהּיֹום ּב ַזר ָחק ל ַוֲעֵקַדת ִיצ
ִרית. ה יהוה, זֹוֵכר ַהּב רּוך ַאּתָ ּבָ

תקיעה שברים תרועה    תקיעה 
The קהל stands and the שופר is sounded.

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה תרועה  תקיעה   

צּוֵרי עֹוָלִמים ל י ט ּכ ּפָ ׁש ּמִ ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם, ַהּיֹום ַיֲעִמיד ּבַ
The קהל, then the שליח ציבור:

ֲעָבִדים. ָבִנים ִאם ּכַ ִאם ּכ
ִנים ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ נּו ּכ ָבִנים, ַרֲחֵמֽ ִאם ּכ

ֽנּו  ּנֵ ח ּת לּויֹות ַעד ׁשֶ ָך ת ֲעָבִדים, ֵעיֵנֽינּו ל ִאם ּכַ ו
נּו, ָאיֹם ָקדֹוׁש. ֵטֽ ּפָ תֹוִציא ָכאֹור ִמׁש ו

ויקרא כו
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ָפֶנֽיָך ינּו ֶיֱעַרב ל ָפֵתֽ ת ׂש ׁשֶ ֲאֶרֽ
The קהל, then the שליח ציבור:

נּו. ִקיָעֵתֽ קֹול ּת יב ל ׁשִ יט ּוַמק א, ֵמִבין ּוַמֲאִזין, ַמּבִ ִנּשָׂ ֵאל ָרם ו
ינּו. רֹונֹוֵתֽ ֶדר ִזכ ָרצֹון ֵסֽ ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ּות

Some congregations say a prefatory piyut before the שופרות. 
On a Sunday, ִעי א ּדֵ ָרה ,on  page  ; on other days ֶאּשָׂ ֶעז ָאֽנּוָסה ל on  page  .

ם ר ִעּמָ ַדּבֵ ָך ל ׁש ד ָך ַעל ַעם ק בֹוֶדֽ ֲעַנן ּכ יָת ּבַ ֵלֽ ה ִנג  ַאּתָ
שופרות

 
י ֽטַֹהר. ִפּלֵ ַער יָת ֲעֵליֶהם ּב ֵלֽ ִנג ָך, ו ם קֹוֶלֽ ּתָ ַמע ִים ִהׁש ַמֽ ָ ִמן ַהׁשּ
ּךָ ֽ דּו ִמּמֶ ית ָחר ֵראׁשִ ִרּיֹות ּב ֶנֽיָך, ּוב ּלֹו ָחל ִמּפָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ם ּכ ּגַ

וֹת ָך ּתֹוָרה ּוִמצ ַעּמ ד ל ַלּמֵ נּו ַעל ַהר ִסיַני, ל ֽ ּכֵ ָך ַמל לֹות ִהּגָ ּב
ֲהבֹות ֵאׁש. ָך ִמּלַ ׁש ד רֹות ק ִדּב ָך, ו ִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלֽ ׁש ַוּתַ

. ּתָ קֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפֽע יָת, ּוב ֵלֽ ָרִקים ֲעֵליֶהם ִנג קֹולֹות ּוב ּב

ָך תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
פסוקי שופרות 

ֶֹקר יֹת ַהּבֽ ה י ּבִ ִליׁשִ  ִהי ַבּיֹום ַהׁשּ ַוי
ֵבד ַעל־ָהָהר ָעָנן ּכָ ָרִקים ו ִהי קֹלֹת ּוב ַוי

ֲחֶנה׃ ּמַ ר ּבַ ל־ָהָעם ֲאׁשֶ אֹד, ַוֶּיֱחַרד ּכ קֹל ׁשָֹפר ָחָזק מ ו
ֶנֱאַמר ו

אֹד ָחֵזק מ ו ָֹפר הֹוֵלך ַויִהי קֹול ַהׁשּ
קֹול׃ ָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּֽנּו ב ר, ו ַדּבֵ ה י מֹׁשֶ

ֶנֱאַמר ו
יִדם  ּפִ ֶאת־ַהּלַ ל־ָהָעם רִֹאים ֶאת־ַהּקֹולֹת ו כ ו

ן ֶאת־ָהָהר ָעׁשֵ ָֹפר, ו ֵאת קֹול ַהׁשּ ו
דּו ֵמָרחֹק׃ א ָהָעם ַוָּיֻנֽעּו, ַוַּיַעמ ַוַּיר

שמות יט

שם

שמות כ
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תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב
קֹול ׁשֹוָפר׃ רּוָעה, יהוה ּב ת ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ

ֶנֱאַמר ו
ֶלך יהוה׃ ֵני ַהּמֶ יעּו ִלפ קֹול ׁשֹוָפר, ָהִרֽ רֹות ו ֲחצֹצ ּבַ

ֶנֱאַמר ו
ֽנּו׃ יֹום ַחּגֵ ֶֽסה ל ּכֶ עּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ּבַ ק ּתִ

ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ
ֶנֱאַמר ו

יע ֻעּזֹו׃  ִקֽ ר ֽלּוהּו ּבִ ַהל ׁשֹו  ד ק לּו־ֵאל ּב לּוָיּה, ַהל ַהל 
לֹו׃  ד רֹב ּגֻ ֽלּוהּו ּכ ַהל בּורָֹתיו  ֽלּוהּו ִבג ַהל

ִכּנֹור׃  ו ֵנֶֽב ֽלּוהּו ּב ַהל ַקע ׁשֹוָפר  ֵתֽ ֽלּוהּו ּב ַהל
ֻעָגב׃  ים ו ִמּנִ ֽלּוהּו ּב ַהל ֹתף ּוָמחֹול  ֽלּוהּו ּב ַהל

רּוָעה׃  י תֵ צ ִצל ֽלּוהּו ּב ַהל ַמע  ֽ ֵלי־ׁשָ צ ִצל ֽלּוהּו ב ַהל
ּוָיּה׃  ל ָיּה, ַהל ַהּלֵ ָמה ּת ׁשָ ַהּנ ֹּכ

תּוב ֵלאמֹר ִביִאים ּכָ יָך ַהּנ ֵדי ֲעָבֶדֽ ַעל י ו
ֶרץ ֵני ָאֽ ֹכ ׁשֽ ֵבי ֵתֵבל ו ל־יֹׁש ּכ

עּו׃ ָמֽ ׁש ֽקֹע ׁשֹוָפר ּתִ ִכת אּו, ו ר ׂשֹא־ֵנס ָהִרים ּתִ נ ּכִ
ֶנֱאַמר ו

דֹול ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ָהָיה ּבַ ו
ִים ָרֽ ֶרץ ִמצ ֶאֽ ִחים ּב ּדָ ַהּנִ ּור, ו ֶרץ ַאׁשּ ֶאֽ ִדים ּב אּו ָהאֹב ּוָבֽ

ִם׃ ָלֽ ירּוׁשָ ֶֹדׁש ּבִ ַהר ַהּקֽ ֲחוּו ַליהוה ּב ּתַ ִהׁש ו
ֶנֱאַמר ו

ָרק ִחּצֹו ָיָצא ַכּבָ ַויהוה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה, ו
יָמן׃ ַסֲערֹות ּתֵ ּב ָהַלך ָקע, ו ֹוָפר ִית ׁשּ ַואדָֹני ֱיהִֹוה ּבַ

ָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם׃  יהוה צ
ָך. לֹוֶמֽ ׁש ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂש ֵגן ַעל ַעּמ ן ּתָ ּכֵ

תהלים מז

תהלים צח

תהלים פא

תהלים קנ

ישעיה יח

ישעיה כז

זכריה ט
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ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
נּו  ֵחרּוֵתֽ דֹול ל ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּת

ינּו ֻלּיֹוֵתֽ ץ ּגָ ַקּבֵ א ֵנס ל ׂשָ ו
ין ַהּגֹוִים  ינּו ִמּבֵ זּוֵרֽ ָקֵרב ּפ ו

ֶרץ. ֵתי ָאֽ ּכ ס ִמַּיר ּנֵ ינּו ּכַ פּוצֹוֵתֽ ּונ
ה  ִרּנָ ָך ּב ִצּיֹון ִעיר נּו ל ַוֲהִביֵאֽ

ַחת עֹוָלם מ ׂשִ ָך ּב ׁש ּדָ ית ִמק ִים ּבֵ ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
ינּו  נֹות חֹובֹוֵתֽ ּב ר ָפֶנֽיָך ֶאת ק ה ל ם ַנֲעׂשֶ ׁשָ ו

ָך  בֹוֶדֽ י כ ָך, ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ ָך ַעל י תֹוָרֶתֽ ינּו ּב ה ָעֵלֽ ֻצּוֶ מ ּכִ
ָאמּור ּכָ

ֶכם ׁשֵ ד י ח ָראׁשֵ מֹוֲעֵדיֶכם ּוב ֶכם ּוב ַחת מ יֹום ׂשִ ּוב
ֵמיֶכם ל ֵחי ׁשַ ַעל ִזב רֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ו ֲחצֹצ ם ּבַ ּתֶ ַקע ּות
ֵני ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶכם׃ רֹון ִלפ ִזּכָ ָהיּו ָלֶכם ל ו

. ך ֵאין ּדֹוֶמה ּלָ רּוָעה, ו קֹול ׁשֹוָפר ּוַמֲאִזין ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ ּכִ
ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ

ַרֲחִמים. ָרֵאל ּב רּוַעת ַעּמֹו ִיׂש קֹול ּת ע ׁשֹוֵמֽ

תקיעה שברים תרועה    תקיעה 
The קהל stands and the שופר is sounded.

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה תרועה  תקיעה   

במדבר י
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 fi סדר שופרות   מוסף ליום ב׳ fi חזרת הש״ץ

צּוֵרי עֹוָלִמים ל י ט ּכ ּפָ ׁש ּמִ  ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם, ַהּיֹום ַיֲעִמיד ּבַ
The קהל, then the שליח ציבור:

ֲעָבִדים. ָבִנים ִאם ּכַ ִאם ּכ
ִנים ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ נּו ּכ ָבִנים, ַרֲחֵמֽ ִאם ּכ

ֽנּו  ּנֵ ח ּת לּויֹות ַעד ׁשֶ ָך ת ֲעָבִדים, ֵעיֵנֽינּו ל ִאם ּכַ ו
נּו, ָאיֹם ָקדֹוׁש. ֵטֽ ּפָ תֹוִציא ָכאֹור ִמׁש ו

ָפֶנֽיָך ינּו ֶיֱעַרב ל ָפֵתֽ ת ׂש ׁשֶ ֲאֶרֽ
The קהל, then the שליח ציבור:

א, ֵמִבין ּוַמֲאִזין  ִנּשָׂ ֵאל ָרם ו
נּו. ִקיָעֵתֽ קֹול ּת יב ל ׁשִ יט ּוַמק ַמּבִ

ינּו. רֹוֵתֽ ֶדר ׁשֹופ ָרצֹון ֵסֽ ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ּות

ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו 

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות

ַרחּום,  א  ָאּנָ ן.  ּבָ ר ק ּוכ עֹוָלה  ּכ נּו  ֲעִתיָרֵתֽ יָך  ָעֶלֽ ֶתֱעַרב  ו

If כהנים say ברכת כהנים during חזרת הש״ץ, the following is said, otherwise the 
ֶתֱחֶזֽיָנה continues with שליח ציבור ו on the next page. In Israel, see next page.

ֶדר ָהֲעבֹוָדה  ֵסֽ ָך, ו ִצּיֹון ִעיר ָך ל ִכיָנת ב ׁש ים ָהׁשֵ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ּב
ם  ׁשָ ַרֲחִמים. ו ִצּיֹון ּב  ָך ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ִים. ו ָלֽ ִלירּוׁשָ

מֹוִנּיֹות. ִנים ַקד ׁשָ ם ּוכָיֵמי עֹו ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ַנֲעב
ָאה ַנֲעבֹד. ִיר ָך ּב ַבּד  ָך אֹות ה יהוה ׁשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

The service continues with מֹוִדים on the next page.

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:
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 fi חזרת הש״ץ   מוסף ליום ב׳ 

ַרחּום,  א  ָאּנָ ן.  ּבָ ר ק ּוכ עֹוָלה  ּכ נּו  ֲעִתיָרֵתֽ יָך  ָעֶלֽ ֶתֱעַרב  ו
In ארץ ישראל the following formula is used instead:

ֶדר  ֵסֽ ו ָך,  ִעיר ִצּיֹון  ל ָך  ִכיָנת ׁש ב  ָהׁשֵ ים  ָהַרּבִ יָך  ַרֲחֶמֽ ּב
עֹוָלם  יֵמי  ּכִ ָאה  ִיר ּב ָך  ד ַנֲעב ם  ׁשָ ו ִים.  ָלֽ ִלירּוׁשָ ָהֲעבֹוָדה 

מֹוִנּיֹות. ִנים ַקד ׁשָ ּוכ

ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב  ָך ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו
When ברכת כהנים is not said, and also in ארץ ישראל, the שליח ציבור continues:

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

Bow at the first five words. הודאה

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
נּו  ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש
דֹור ָודֹור.   ה הּוא ַאּתָ
ָך  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ נֹוֶדה ּל
ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו
נּו ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
יָך  טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו
ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו  ֵעת, ֶעֽ כ ּב ׁשֶ
יָך  י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו
. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח

As the שליח ציבור recites  מודים, 
the קהל says quietly:

ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
ינּו  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
ר  ׂשָ ל ּבָ ֱאלֵֹהי כ

ית.  ֵראׁשִ נּו, יֹוֵצר ּב ֵרֽ יֹוצ
הֹוָדאֹות  ָרכֹות ו ּב

דֹוׁש  ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ 
נּו.  ֽ ּתָ ִקַּימ נּו ו ֶהֱחִייָתֽ ַעל ׁשֶ

נּו  ֵמֽ ַקּי ַחֵּיֽנּו ּות ן ּת ּכֵ
ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ֶתֱאסֹף ּגָ ו
ָך  ֽ ׁשֶ ד רֹות ק ַחצ ל

ָך  צֹונ ַלֲעׂשֹות ר יָך ו מֹר ֻחּק ׁשִ
ֵלם  ֵָבב ׁשָ ָך ּב ּד ב ע ּול

 . נּו מֹוִדים ָלך ֲאַנֽח ַע ׁשֶ
רּוך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו

קהל 
וש״ץ:
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 fi ברכת כהנים   מוסף ליום ב׳ 

ֶרב,  ֶחֽ ו ֶבר,  ֶדֽ ה  ַכּלֵ ו ָך,  ַעס ּכַ בֹׁש  ּוכ יָך  ַרֲחֶמֽ כֹר  ז נּו,  ֽ ּכֵ ַמל ינּו  ָאִבֽ
The קהל, then the שליח ציבור:

ל  כ ל ַמֲחָלה, ו כ ַגע ַרע, ו ָפה, ּוֶפֽ ָעוֹן, ּוַמּגֵ ִחית, ו ִבי, ּוַמׁש ָרָעב, ּוׁש ו
ַאת  נ ׂשִ ֵזָרה ָרָעה, ו ל ּג כ ָעֻנּיֹות, ו ר ל ִמיֵני ּפֻ כ ָטָטה, ו ל ק כ ָלה, ו ּקָ ּתַ

ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ינּו ּוֵמַעל ּכ ם, ֵמָעֵלֽ ִחּנָ

ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ
The קהל then the שליח ציבור:

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ ּוָך ּסֶ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדֽ ו
ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ
The following supplication is recited quietly while the שליח ציבור says כֹל ַהַחִּיים ו above.

The כהנים say:

ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ָפֶנֽיָך,  ְִמּל ָרצֹון  ִהי  י
נּו  ִויָתֽ ּצִ ָרָכה ַהּזֹאת ׁשֶ ֵהא ַהּב ּת ינּו, ׁשֶ ֲאבֹוֵתֽ
ֵלָמה,  ׁש ָרָכה  ּב ָרֵאל  ִיׂש ָך  ַעּמ ֶאת   ָבֵרך ל
ה  ֵמַעּתָ ָעוֹן  ו ׁשֹול  ִמכ ׁשּום  ה  ּבָ ֶיה  ִיה ֹא  ו

ַעד עֹוָלם. ו

In some communities, the קהל says:

ינּו ֵואלֵֹהי  ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ ְִהי ָרצֹון ִמּל י
יָת  ִוֽ ּצִ ָרָכה ַהּזֹאת ׁשֶ ֵהא ַהּב ּת ינּו, ׁשֶ ֲאבֹוֵתֽ
ֵלָמה,  ָרָכה ׁש ָרֵאל ּב ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ל
ה  ָעוֹן ֵמַעּתָ ׁשֹול ו ה ׁשּום ִמכ ֶיה ּבָ ֹא ִיה ו

ַעד עֹוָלם. ו

In ארץ ישראל the ברכת כהנים on  page   is said.
When ברכת כהנים is not said, the שליח ציבור says the formula on  page  .

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ֽ ּלֶ ׁשֻ ָרָכה ַהמ ּב נּו ּבַ ֵכֽ ר ינּו, ּבָ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
The following is recited quietly by the שליח ציבור:

י ַאֲהרֹן ּוָבָניו ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ תּוָבה ַעל י ַהּכ

ּכֲֹהִנים
The שליח ציבור says aloud:

 

ָאמּור: ָך, ּכָ ֽ דֹוׁשֶ ַעם ק
In most places, the קהל responds:
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ל ַאֲהרֹן,  תֹו ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ק נּו ּבִ ֽ ׁשָ ר ִקּד ֶלך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
The כהנים say the following blessing in unison:

ַאֲהָבה. ָרֵאל ּב ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ֽנּו ל ִצּוָ ו

ֶרץ׃ ִים ָוָאֽ ַמֽ ה ׁשָ ּיֹון, עֹׂשֵ ָך יהוה ִמּצִ ָבֶרכ י ָך  ָבֶרכ י

The first word in each sentence is said by the שליח ציבור, followed by the כהנים. 
Some read silently the accompanying verses. One should remain silent

and not look at the כהנים while the blessings are being said.

 
ֶרץ׃ ל־ָהָאֽ כ ָך ּב מ יר ׁשִ יהוה ֲאדֵֹנֽינּו, ָמה־ַאּדִ יהוה   

׃ יִתי ָבך י־ָחִסֽ ִני ֵאל, ּכִ ֵרֽ מ ׁש ָך׃  ֶרֽ מ ִיׁש ו  

ַמה   ע יֹוֵדֽ ֵאיִני  ו י  ּתִ מ ָחַלֽ ֲחלֹום   . ך ּלָ ׁשֶ ַוֲחלֹומֹוַתי   ך ּלָ ׁשֶ ֲאִני  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
Read the following silently while the כהנים chant. 

ל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי  יּו ּכ ִּיה ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִהי ָרצֹון ִמּל הּוא. י
י ַעל ֲאֵחִרים,  ּתִ מ ָחַלֽ ִמי, ּוֵבין ׁשֶ י ַעל ַעצ ּתִ מ ָחַלֽ ין ׁשֶ טֹוָבה, ּבֵ ָרֵאל ל ל ִיׂש ַעל ּכ ו
מּו ִבי ּוָבֶהם,  ַקּי ִית ֵצם, ו ַאּמ ֵקם ו מּו ֲאֵחִרים ָעָלי. ִאם טֹוִבים ֵהם, ַחּז ָח ּוֵבין ׁשֶ
 ֶלך ֶמֽ ִקָּיֽהּו  ִחז ּכ ָפֵאם  ר פּוָאה,  ר ִריִכים  צ ִאם  ו יק.  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ל  ׁשֶ ֲחלֹומֹוָתיו  ּכַ
ֵמי ָמָרה ַעל  ּתֹו, ּוכ ַרע ַנֲעָמן ִמּצָ ּה, ּוכ ּתָ ַרע ִביָאה ִמּצָ ָים ַהּנ ִמר יֹו, ּוכ ל הּוָדה ֵמח י
ָעם   ַלת ּבִ ּתָ ֶאת ִקל כ ָהַפֽ ם ׁשֶ ׁשֵ ע. ּוכ ֵדי ֱאִליׁשָ ִריחֹו ַעל י ֵמי י נּו, ּוכ ֽ ה ַרּבֵ ֵדי מֹׁשֶ י
טֹוָבה,  ָרֵאל ל ִיׂש  ַעל ּכ ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ו  ּכ ֲהפֹך ן ּתַ ָרָכה, ּכֵ ָלָלה ִלב ע ִמּק ָהָרׁשָ

ֵצִֽני. ָאֵמן.   ִתר ִֽני ו ּנֵ ח ִני ּות ֵרֽ מ ִתׁש ו

ָלה׃ נּו ֶסֽ ֽ ָניו ִאּתָ נּו, ָיֵאר ּפָ ֵכֽ ֽנּו ִויָבר ּנֵ ח ֱאלִֹהים י ָיֵאר   
ֶסד ֶוֱאֶמת׃ ַרב־ֶחֽ ִֽים ו ֶרך ַאּפַ ַחּנּון, ֶאֽ יהוה, יהוה, ֵאל ַרחּום ו יהוה    

ִני׃ ָעִני ָאֽ י־ָיִחיד ו ִֽני, ּכִ ּנֵ ח ֵנה־ֵאַלי ו ּפ ָניו  ּפָ  
א׃ ָ י ֶאׂשּ ׁשִ יָך יהוה ַנפ ֵאֶלֽ יָך   ֵאֶלֽ  

ֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל־ַיד ֲאדֹוֵניֶהם  ה כ ִהּנֵ ׃   ּֽךָ ִויֻחּנֶ  
ינּו  ן ֵעיֵנֽינּו ֶאל־יהוה ֱאלֵֹהֽ ּה, ּכֵ ּתָ ִבר ָחה ֶאל־ַיד ּג פ ֵעיֵני ׁשִ ּכ

ֽנּו׃ ּנֵ ח ּי ַעד ׁשֶ

תהלים קלד

תהלים ח

תהלים טז

תהלים סז

שמות לד

תהלים כה

שם

תהלים קכג
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 fi ברכת כהנים   מוסף ליום ב׳ 

ע ַמה הּוא.  ֵאיִני יֹוֵדֽ י ו ּתִ מ . ֲחלֹום ָחַלֽ ך ּלָ ך ַוֲחלֹומֹוַתי ׁשֶ ּלָ ל עֹוָלם, ֲאִני ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
Read the following silently while the כהנים chant.

ל  ַעל ּכ ל ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ו יּו ּכ ִּיה ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִהי ָרצֹון ִמּל י
מּו  ָח י ַעל ֲאֵחִרים, ּוֵבין ׁשֶ ּתִ מ ָחַלֽ ִמי, ּוֵבין ׁשֶ י ַעל ַעצ ּתִ מ ָחַלֽ ין ׁשֶ טֹוָבה, ּבֵ ָרֵאל ל ִיׂש
ל  ֲחלֹומֹוָתיו ׁשֶ מּו ִבי ּוָבֶהם, ּכַ ַקּי ִית ֵצם, ו ַאּמ ֵקם ו ֲאֵחִרים ָעָלי. ִאם טֹוִבים ֵהם, ַחּז
ָים  ִמר יֹו, ּוכ ל הּוָדה ֵמח י ֶלך ִקָּיֽהּו ֶמֽ ִחז ָפֵאם ּכ פּוָאה, ר ִריִכים ר ִאם צ יק. ו ּדִ יֹוֵסף ַהּצַ
ִריחֹו  ֵמי י נּו, ּוכ ֽ ה ַרּבֵ ֵדי מֹׁשֶ ֵמי ָמָרה ַעל י ּתֹו, ּוכ ַרע ַנֲעָמן ִמּצָ ּה, ּוכ ּתָ ַרע ִביָאה ִמּצָ ַהּנ
ן  ָרָכה, ּכֵ ָלָלה ִלב ע ִמּק ָעם ָהָרׁשָ  ַלת ּבִ ּתָ ֶאת ִקל כ ָהַפֽ ם ׁשֶ ׁשֵ ע. ּוכ ֵדי ֱאִליׁשָ ַעל י
ֵצִֽני. ָאֵמן.  ִתר ִֽני ו ּנֵ ח ִני ּות ֵרֽ מ ִתׁש טֹוָבה, ו ָרֵאל ל ל ִיׂש ַעל ּכ ֲחלֹומֹוַתי ָעַלי ו  ּכ ֲהפֹך ּתַ

עֹו׃  ָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁש ָרָכה ֵמֵאת יהוה, ּוצ א ב ָ ִיׂשּ א  ָ ִיׂשּ  
ָאָדם׃ ֵעיֵני ֱאלִֹהים ו ֶכל־טֹוב ּב ֽ ׂשֵ ָצא־ֵחן ו ּומ
ָקִרים  רָֹעם ַלּב ינּו, ֱהֵיה ז ֽ ָך ִקּוִ ֽנּו, ל ּנֵ יהוה ח יהוה   

ֵעת ָצָרה׃ נּו ּב ׁשּוָעֵתֽ ַאף־י
ֶנָֽך  ז ה־ֵאַלי א יֹום ַצר ִלי, ַהּטֵ י ּב ּנִ ֽ ֶנֽיָך ִמּמֶ ר ּפָ ּתֵ ס ַאל־ּתַ ָניו  ּפָ  

ָרא ַמֵהר ֲעֵנִֽני׃ יֹום ֶאק ּב
ִים׃ ָמֽ ָ ׁשּ ִבי ּבַ אִתי ֶאת־ֵעיַני, ַהּיֹׁש ֽ יָך ָנׂשָ ֵאֶלֽ יָך  ֵאֶלֽ  

ָרֵאל, ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם׃ ֵני ִיׂש ִמי ַעל־ּב מּו ֶאת־ׁש ׂשָ ו ם  ָיׂשֵ ו  
ַההֹוד  ַֽצח ו ַהּנֵ ֶרת ו ֶאֽ פ ַהּתִ בּוָרה ו ַהּג ה ו ֻדּלָ ָך יהוה ַהּג ל ָך  ל  

ָלָכה  מ ָך יהוה ַהּמַ ֶרץ, ל ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ י־כֹל ּבַ ּכִ
רֹאׁש׃ כֹל ל א ל ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ ו

ָפאִתיו׃ רֹוב, ָאַמר יהוה, ּור ַלּקָ לֹום ָלָרחֹוק ו לֹום ׁשָ ׁשָ לֹום׃   ׁשָ  

תהלים כד

משלי ג

ישעיה לג

תהלים קב

תהלים קכג

במדבר ו

דברי הימים 
א׳ כט

ישעיה נז
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 fi ברכת כהנים   מוסף ליום ב׳ 

יָך  ת ֲחָסֶדֽ ַ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ֲעׂשֶ ּתַ ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִהי ָרצֹון ִמּל י
Read the following silently while the כהנים chant. 

ִרים  ן ֶעׂש ַהּנֹוָרא, ּבֶ ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָך ַהּגָ מ ַרת ׁשִ ה ַען ט ַמֽ ׁשּוִטים, ּול יָך ַהּפ ֽגֶֹדל ַרֲחֶמֽ ו
י ַאֲהרֹן ּוָבָניו  ת ּכֲֹהִנים ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ּכַ ר ל ּבִ סּוִקים ׁשֶ ִים אֹוִתּיֹות ַהּיֹוֵצא ִמּפ ֽ ּתַ ּוׁש
ָקִתי  ֶאנ ו ַנֲאָקִתי  ִתי  ִפּלָ ּת ַמע  ִתׁש ו  , ָלך ִאי  ר ק ּב ִלי  ָקרֹוב  ֶיה  ה ּתִ ׁשֶ ָך,  ֽ דֹוׁשֶ ק ַעם 
ל  כ ן ִלי ּול ִתּתֶ ם. ו ָרא ִאיׁש ּתָ ק ָך ַהּנִ ִמיֶמֽ ַקת ַיֲעקֹב ּת ּתָ ֶאנ ע ַמֽ ָ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ִמיד, ּכ ּתָ
ִאּסּור,  ב לֹא  ו ר  ֶהּתֵ ּב צּום,  ִצמ ב לֹא  ו ַוח  ֶרֽ ּב נּו  ָנָסֵתֽ ּוַפר ינּו  זֹונֹוֵתֽ מ יִתי  ּבֵ ׁשֹות  ַנפ
ֶגד  ת ֶלֶֽחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֽ ּסַ ּתָ ּפִ ַתֽ ּנָ ם ׁשֶ ׁשֵ ָחָבה, ּכ ָך ָהר ַחת ָיד ֽ ַצַֽער, ִמּתַ לֹא ב ַנַֽחת ו ּב
ַרֲחִמים  ֶסד ּו ֶחֽ ֵחן ּו ַאֲהָבה, ל ֵנֽנּו ל ִתּת ם. ו ָרא ִאיׁש ּתָ ק ינּו ַהּנִ ַיֲעקֹב ָאִבֽ ּבֹׁש ל ִלל
ֶאת  ּתָ  ַתֽ ּנָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכ ָך,  ֲַעבֹוָדֶתֽ ָמִעים  ִנׁש ָבַרי  ד יּו  ִיה ו ינּו,  רֹוֵאֽ ל  כ ֵעיֵני  ּוב ֵעיֶנֽיָך  ּב
ֵעיֶנֽיָך  ַרֲחִמים ּב ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול ים ל ּסִ ֽתֶֹנת ּפַ יׁשֹו ָאִביו ּכ ּבִ ִהל ָעה ׁשֶ ׁשָ ָך ּב יק יֹוֵסף ַצּדִ
ָרַכי,  ד ִני ּבִ ִליֵחֽ ַתצ טֹוָבה אֹות, ו ים, ּול ִנּסִ ָלאֹות ו י ִנפ ה ִעּמִ ַתֲעׂשֶ רֹוָאיו. ו  ֵעיֵני כ ּוב
יָה,  סֹודֹוֶתֽ ָך ו מּוד ּתֹוָרֶתֽ ֵרי ַתל ב ל ּדִ ַקֵּים ֶאת ּכ יל ּול ּכִ ַהׂש ָהִבין ּול יָנה ל י ּבִ ִלּבִ ֵתן ּב ו
ָאִבי  (ִויֵמי  ָיַמי   ַתֲאִריך ו ָך,  ַלֲעבֹוָדֶתֽ י  ִלּבִ ו יֹוַני  ַרע ַטֵהר  ּות ִגיאֹות,   ִמׁשּ ִני  יֵלֽ ַתּצִ ו
ָלה. לֹום, ָאֵמן ֶסֽ ׁשָ רֹב עֹז ו ִעימּות, ּב טֹוב ּוִבנ נֹוַתי) ּב ִלי / ּוָבַני ּוב י / ּוַבע ּתִ ִאׁש י / ו ִאּמִ ו

The שליח ציבור continues with לֹום ים ׁשָ .on the next page ׂשִ

The קהל says:

בּוָרה,  ג ּבִ ׁשֹוֵכן  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ
לֹום.  ׁשָ ָך  מ ׁשִ ו לֹום  ׁשָ ה  ַאּתָ
ַעל  ו ינּו  ָעֵלֽ ים  ׂשִ ּתָ ׁשֶ ָרצֹון  ִהי  י
ַחִּיים  ָרֵאל  ִיׂש ית  ּבֵ ָך  ַעּמ ל  ּכ

לֹום. ֶרת ׁשָ ֶמֽ ִמׁש ָרָכה ל ּוב

The כהנים say:

ה  ינּו, ַאף ַאּתָ ּתָ ָעֵלֽ ַזֽר ּגָ ֶ ינּו ַמה ׁשּ ֽ ל עֹוָלם, ָעׂשִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
עֹון  ִמּמ יָפה  ִקֽ ַהׁש נּו.  ֽ ּתָ ַטח ִהב ׁשֶ מֹו  ּכ נּו  ֽ ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ
ָרֵאל,  ֶאת־ִיׂש ָך  ֶאת־ַעּמ  ּוָבֵרך ִים,  ַמֽ ָ ִמן־ַהׁשּ ָך  ׁש ד ק
ּתָ  ע ֽ ּבַ ִנׁש ר  ֲאׁשֶ ּכַ נּו,  ָלֽ ה  ּתָ ָנַתֽ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ֵאת  ו

ָבׁש׃ ֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוד ינּו, ֶאֽ ַלֲאבֵֹתֽ

If ברכת כהנים is not said, the following is said by the שליח ציבור:

תּוָבה ַעל   ּתֹוָרה, ַהּכ ת ּבַ ׁשֶ ֽ ּלֶ ׁשֻ ָרָכה ַהמ ּב נּו ּבַ ֵכֽ ר ינּו, ּבָ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ  ֱאלֵֹהֽ
ָאמּור יָך, ּכָ ֽ דֹוׁשֶ י ַאֲהרֹן ּוָבָניו ּכֲֹהִנים ַעם ק ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ֽ ּדֶ ה ַעב ֵדי מֹׁשֶ י 

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: ָך׃  ֶרֽ מ ִיׁש ָך יהוה ו ָבֶרכ י
ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: ׃  ּֽךָ יָך ִויֻחּנֶ ָניו ֵאֶלֽ ָיֵאר יהוה ּפָ

ִהי ָרצֹון ן י ּכֵ קהל: לֹום׃  ָך ׁשָ ם ל ָיׂשֵ יָך ו ָניו ֵאֶלֽ א יהוה ּפָ ָ ִיׂשּ

דברים כו

במדבר ו
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 fi חזרת הש״ץ   מוסף ליום ב׳ 

ַרֲחִמים  ֶסד ו ָרָכה, ֵחן ָוֶחֽ לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ ׂשִ
שלום

ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ּכ ַע ינּו ו ָעֵלֽ
ֶנֽיָך  ּפָ אֹור  ּב ֶאָחד  ּכ נּו  ֽ ּלָ ּכֻ ינּו  ָאִבֽ נּו  ֵכֽ ר ּבָ
ינּו  נּו, יהוה ֱאֵֹהֽ ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ

ֶסד  ַאֲהַבת ֶחֽ ּתֹוַרת ַחִּיים ו
לֹום.  ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ
ָרֵאל  ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך.  ֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב

ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב
The קהל then the שליח ציבור:

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ַעּמ  כ נּו ו ָפֶנֽיָך, ֲאַנֽח  ֵתב ִנּכָ ִנָּזֵכר ו
לֹום. ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּו 

נֹות ַחִּיים׃  ָך ׁש יפּו ל יֹוִסֽ יָך, ו ּבּו ָיֶמֽ י־ִבי ִיר ֶנֱאַמר: ּכִ ו
The קהל then the שליח ציבור:

ֶפר ַהַחִּיים. ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו, ֱאלִֹהים ַחִּיים, ּכ ֵבֽ ּת כ ַחִּיים טֹוִבים ּתִ ל
ֶכם ַהּיֹום׃ ּל יהוה ֱאלֵֹהיֶכם, ַחִּיים ּכֻ ֵבִקים ּבַ ם ַהּד ַאּתֶ תּוב: ו ּכָ ּכַ

ֵצֽנּו. ָאֵמן ַאּמ ַהּיֹום ּת

The ארון קודש is opened by one of the כהנים.
The שליח ציבור recites each phrase, and the קהל responds אמן and recites the 

next phrase. The full version of this piyut can be found on  page  .

 
נּו. ָאֵמן ֵכֽ ָבר ַהּיֹום ּת
נּו. ָאֵמן ֵלֽ ַגּד ַהּיֹום ּת

טֹוָבה. ָאֵמן נּו ל ֽ ׁשֵ ר ד ַהּיֹום ּתִ
נּו. ָאֵמן ָעֵתֽ ו ַמע ׁשַ ׁש ַהּיֹום ּתִ

נּו. ָאֵמן ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ַהּיֹום ּת
ָך. ָאֵמן ק יִמין ִצד נּו ּבִ ֵכֽ מ ת ַהּיֹום ּתִ
The ארון קודש is closed.

משלי ט

דברים ד
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 fi חזרת הש״ץ   מוסף ליום ב׳ 

ֵלם. ַין ׁשָ ִבנ ֵמִחים ּב ים ּוׂש ׂשִ נּו, ׂשָ ִביֵאֽ ַהּיֹום ַהֶּזה ּת ּכ
The קהל then the שליח ציבור:

תּוב ּכָ ּכַ
ִתי ִפּלָ ֵבית ּת ים ּב ּתִ ח ּמַ ׂשִ י ו ׁשִ ד ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל־ַהר ק

ִחי ּב ָרצֹון ַעל־ִמז  ֵחיֶהם ִזב עֹולֵֹתיֶהם ו
ים׃ ל־ָהַעּמִ כ ֵרא ל ה ִיּקָ ִפּלָ ית־ּת י ֵביִתי ּבֵ ּכִ

ֶנֱאַמר ו
ה  ּלֶ ים ָהֵאֽ ל־ַהֻחּקִ ֽנּו יהוה ַלֲעׂשֹות ֶאת־ּכ ַצּוֵ ַוי

ינּו ָאה ֶאת־יהוה ֱאלֵֹהֽ ִיר ל
ַהּיֹום ַהֶּזה׃ נּו ּכ ַחּיֵֹתֽ ל־ַהָּיִמים ל נּו ּכ טֹוב ָלֽ ל

ֶנֱאַמר ו
נּו  ֽ ֶיה־ּלָ ה ָדָקה ּתִ ּוצ

ָוה ַהֹּזאת  צ ל־ַהּמִ מֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת־ּכ י־ִנׁש ּכִ
ֽנּו׃ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ינּו, ּכַ ֵני יהוה ֱאלֵֹהֽ ִלפ

לֹום ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ
ָרֵאל ַעד ָהעֹוָלם. ל ִיׂש כ נּו ּול ֶיה ָלֽ ִיה

לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ *ּבָ
The שליח ציבור concludes:

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹוׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
*In  חוץ לארץ, many end the blessing:

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
The following verse concludes the חזרת הש״ץ . See  law  .

ישעיה נו

דברים ו

שם

תהלים יט
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 fi קדיש שלם   מוסף ליום ב׳ 

קדיש ש לם

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

Some have the custom to include additional responses in קדיש שלם. 
They can be found in the version on page   .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 

ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ָרֵאל ל ִיׂש כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות ל צ ַקּבַ ת ּתִ
ַמָּיא  י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ק

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:
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 fi אין כאלהינו   מוסף ליום ב׳ 

תקיעה שברים תרועה  תקיעה   

The קהל stands and the שופר is sounded.
Over the last centuries, the custom of blowing the שופר a hundred times on ראש השנה 

(see  page  ) became almost universally adopted. As thirty notes were sounded before מוסף
and thirty during the חזרת הש״ץ, forty more notes are sounded at this stage. 

The most common custom is to sound thirty notes after קדיש שלם, 
and ten more before the concluding ינּו  some congregations blow all ;ָעֵלֽ

forty notes at this stage, and some in the middle of קדיש שלם, before תתקבל. 
Congregations who blew the שופר during the silent עמידה, sound here only ten notes.

תקיעה שברים תרועה  תקיעה   
תקיעה שברים תרועה  תקיעה   

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה שברים  תקיעה   

תקיעה תרועה  תקיעה   
תקיעה תרועה  תקיעה   
תקיעה תרועה  תקיעה   

נּו.  יֵעֽ מֹוׁשִ ֵאין ּכ נּו,  ֽ ּכֵ ַמל ֵאין ּכ אדֹוֵנֽינּו,  ֵאין ּכַ ינּו,  אלֵֹהֽ  ֵאין ּכֵ
נּו.  יֵעֽ מֹוׁשִ ִמי כ נּו,  ֽ ּכֵ ַמל ִמי כ ִמי ַכאדֹוֵנֽינּו,  ינּו,  ִמי ֵכאלֵֹהֽ

נּו.  יֵעֽ מֹוׁשִ נֹוֶדה ל נּו,  ֽ ּכֵ ַמל  נֹוֶדה נֹוֶדה ַלאדֹוֵנֽינּו,  ינּו,  נֹוֶדה ֵלאלֵֹהֽ
נּו.  יֵעֽ רּוך מֹוׁשִ ּבָ נּו,  ֽ ּכֵ ַמל רּוך ּבָ רּוך ֲאדֹוֵנֽינּו,  ּבָ ינּו,  רּוך ֱאלֵֹהֽ ּבָ

ה הּוא ֲאדֹוֵנֽינּו  ַאּתָ ינּו,  ה הּוא ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ
נּו.  יֵעֽ ה הּוא מֹוׁשִ ַאּתָ נּו,  ֽ ּכֵ ה הּוא ַמל ַאּתָ

ים. ּמִ ֽטֶֹרת ַהּסַ ָפֶנֽיָך ֶאת ק ינּו ל ירּו ֲאבֹוֵתֽ ִטֽ ִהק ה הּוא ׁשֶ ַאּתָ

ִעים  ב ִעים ׁשִ ב ַקל ׁשִ בֹוָנה ִמׁש ַהּל ָנה, ו ּב ַהֶחל ֶֹרן, ו ּפֽ ַהּצִ ִרי, ו ֽטֶֹרת. ַהּצ ּטּום ַהּק ּפִ
ר  ָעׂשָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ר  ָעׂשָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ  ַק ִמׁש ּכֹם  ַכר ו  , ּד ֵנר ֶֹלת  ּבֽ ׁשִ ִציָעה,  ּוק מֹר,  ָמֶנה, 

כריתות ו.

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   877RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   877 26-Jul-18   11:42:30 AM26-Jul-18   11:42:30 AM



 fi סיום תפילה   מוסף ליום ב׳ 

יָנה  ׁשִ ר ָעה, ּבִֹרית ּכַ ׁש מֹון ּתִ ִקּנָ ה, ו ֹׁשָ ּוָפה ׁשּר, ִק ֵנים ָעׂשָ ׁש ט ָמֶנה, ַהּקֹׁש
ִריִסין,  ִאם ֵאין לֹו ֵיין ַקפ ָלָתא ו ין ּת ַקּבִ ת וָ ִאין ּת ִריִסין ס ין, ֵיין ַקפ ָעה ַקּבִ ׁש ּתִ
י  הּוא. ַרּבִ ל ׁשֶ ן ּכ דֹוִמית ֽרַֹבע, ַמֲעֶלה ָעׁשָ ַלח ס יק. ֶמֽ ָין ַעּתִ ר ֵמִביא ֲחַמר ִחּוַ
ָסָלּה,  ַבׁש ּפ ּה ּד ִאם ָנַתן ּבָ הּוא, ו ל ׁשֶ ן ּכ ּדֵ ת ַהַּיר ּפַ ִלי אֹוֵמר: ַאף ּכִ ב ָנָתן ַהּבַ

ֶנֽיָה, ַחָּיב ִמיָתה. ל ַסּמָ ר ֶאָחד ִמּכ ִאם ִחּסַ ו
ָטף.  ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהּק א ׂש ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ ִליֵאל אֹוֵמר: ַהּצ מ ן ּגַ עֹון ּבֶ מ ן ׁשִ ַרּבָ
ִריִסין  ַקפ ֵיין  ָנָאה,  ֵהא  ּת ׁשֶ ֵדי  ּכ ֶֹרן  ּפֽ ַהּצִ ֶאת  ּה  ּבָ ִפין  ָ ׁשּ ׁשֶ יָנה  ׁשִ ר ּכַ ּבִֹרית 
א  ִים ָיִפין ָלּה, ֶאּלָ ַלֽ ֵהא ַעָּזה, ַוֲהלֹא ֵמי ַרג ּת ֵדי ׁשֶ ֶֹרן ּכ ּפֽ ֹוִרין ּבֹו ֶאת ַהּצִ ׁשּ ׁשֶ

בֹוד. ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפ ּדָ ק ּמִ ִים ּבַ ַלֽ ִניִסין ֵמי ַרג ֵאין ַמכ ׁשֶ
ׁש: ּדָ ק ֵבית ַהּמִ ִרים ּב ִוִּים ָהיּו אֹומ ַהל יר ׁשֶ ִ ַהׁשּ

ֵבי ָבּה׃ ֽיֹׁש ֵבל ו לֹוָאּה, ּתֵ ֶרץ ּומ ִרים, ַיהוה ָהָאֽ ּיֹום ָהִראׁשֹון ָהיּו אֹומ ּבַ
ׁשֹו׃ ד ינּו ַהר־ק ִעיר ֱאלֵֹהֽ אֹד, ּב ל מ ָֻּה דֹול יהוה ּומ ִרים, ּגָ ִני ָהיּו אֹומ ֵ ׁשּ ּבַ
ּפֹט׃ ֶרב ֱאלִֹהים ִיׁש ק ֲעַדת־ֵאל, ּב ב ּבַ ִרים, ֱאלִֹהים ִנּצָ י ָהיּו אֹומ ִליׁשִ  ׁשּ ּבַ

׃ יע ָקמֹות הֹוִפֽ ָקמֹות יהוה, ֵאל נ ִרים, ֵאל־נ ִביִעי ָהיּו אֹומ ר ּבָ
יעּו ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ִנֽינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזֽנּו, ָהִרֽ ִרים, ַהר י ָהיּו אֹומ ֲחִמיׁשִ ּבַ
ַאָּזר,  אּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש יהוה עֹז ִהת ִרים, יהוה ָמָלך ּגֵ י ָהיּו אֹומ ִ ׁשּ ִ ׁשּ ּבַ

ּמֹוט׃ ל־ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאף־ּתִ
ת׃  ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ יר ל מֹור ׁשִ ִרים, ִמז ת ָהיּו אֹומ ּבָ ַ ׁשּ ּבַ

ַחֵּיי ָהעֹוָלִמים. נּוָחה ל ת ּומ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ יֹום ׁשֶ יר ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ל מֹור ׁשִ ִמז

ן עֹוָלם  הּוא ּבֶ ָטח לֹו ׁשֶ ל יֹום, ֻמב כ ֹוֶנה ֲהָלכֹות ּב ל ַהׁשּ ֵבי ֵאִלָּיֽהּו: ּכ ָנא ד ּתָ
א ֲהָלכֹות. ֵרי ֲהִליכֹות ֶאּלָ ק ֱאַמר, ֲהִיכֹות עֹוָלם לֹו׃ ַא ּתִ ּנֶ א, ׁשֶ ַהּבָ

עֹוָלם,  לֹום ּבָ ים ׁשָ ּבִ ִמיֵדי ֲחָכִמים ַמר ל י ֲחִניָנא: ּתַ ָעָזר, ָאַמר ַרּבִ י ֶאל ָאַמר ַרּבִ
א  ֶאּלָ  , ָנִֽיך ּבָ ֵרי  ק ּתִ ַאל  ׃  ָנִֽיך ּבָ לֹום  ׁש ַרב  ו יהוה,  ִלּמּוֵדי   ַנִֽיך ל־ּבָ כ ו ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ
 , ךֵֵחי ּב לֹום  ִהי־ׁשָ י ׁשֹול׃  ִמכ ֵאין־ָלֽמֹו  ו ָך,  תֹוָרֶתֽ אֲֹהֵבי  ל ָרב  ֹום  . ׁשָ ּבֹוָנִֽיך
ית־ ַען ּבֵ ַמֽ ׃ ל ך לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה־ּנָ ֵרָעי ֲאַדּב ַען ַאַחי ו ַמֽ ׃ ל ִיך נֹוָתֽ מ ַאר ָוה ּב  ׁשַ

ָבֵרך ֶאתַעּמֹו  ן, יהוה י ַעּמֹו ִיּתֵ יהוה עֹז ל  ׃ ה טֹוב ָלך ׁשָ ינּו ֲאַבק יהוה ֱאלֵֹהֽ
לֹום׃ ָ ַבׁשּ

משנה 
תמיד ז

תהלים כד

תהלים מח

תהלים פב

תהלים צד

תהלים פא

תהלים צג

תהלים צב

מגילה כח:

חבקוק ג

ברכות סד.

ישעיה נד

תהלים קכב
תהים קיט

תהלים כט
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 fi קדיש דרבנן   מוסף ליום ב׳ 

קדיש דרבנן

ָאֵמן) קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא.  ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
יָרָתא  ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש ּתֻ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָנן ַעל ַרּבָ ָרֵאל ו ַעל ִיׂש
ִמיֵדיהֹון ִמיֵדי ַתל ל ל ּתַ ַעל ּכ ִמיֵדיהֹון ו ל ַעל ּתַ ו

ָתא אֹוַרי ִקין ּב ָעס ל ָמאן ּד ַעל ּכ ו
ל ֲאַתר ַוֲאַתר כ ִדי ּב א) ָהֵדין, ו יׁשָ ַקּדִ בארץ ישראל: ָרא ( ַאת י ּב ּדִ

א ָלָמא ַרּבָ כֹון ׁש הֹון ּול  ֵהא י
ִויֵחי זֹוֵני ר ַחֵּיי ֲאִריֵכי, ּומ ַרֲחֵמי, ו א, ו ּדָ ִחס א ו ִחּנָ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ָקָנא ִמן ק ּוֻפר

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים (טֹוִבים) ָעֵלֽ ו

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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 fi עלינו   מוסף ליום ב׳ 

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום, ָעֵלֽ ַרֲחָמיו ׁשָ ה ב הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

תקיעה שברים תרועה  תקיעה   
The קהל stands and the שופר is sounded.

תקיעה שברים  תקיעה   
תקיעה גדולה תרועה  תקיעה   

ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל  ָעֵלֽ
Stand while saying ינּו .Bow at  .ָעֵלֽ

חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ
ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ

(. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ  ּפַ ָוִריק ּוִמת ֶב ֶהֽ  ֲחִוים ּתַ ֵהם ִמׁש (ׁשֶ
ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח

רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ
ֶרץ  יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ

ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ּומֹוׁשַ
רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש

ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ
ֶפס זּוָלתֹו נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל

תֹוָרתֹו תּוב ּב ּכָ ּכַ
ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ו

ַחת, ֵאין עֹוד׃ ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל־ָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ



דברים ד

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   883RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   883 26-Jul-18   11:42:31 AM26-Jul-18   11:42:31 AM



 fi קדיש יתום   מוסף ליום ב׳ 

ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ינּו, ִלר ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ ַעל ּכֵ
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ֶרץ, ו ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל
ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ ָך ל ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו

ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ
ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ

נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ֹלּו, ו ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל
ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב

עֹוָלם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו
ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך ָך, יהוה ִימ תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ֶנֱאַמר, ו ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ

י ָתבֹא׃ ִעים ּכִ ׁשָ ַֹאת ר אֹם ּוִמׁשּ ת ַֽחד ּפִ יָרא ִמּפַ ַאל־ּתִ
Some add:

נּו ֵאל׃ ֽ י ִעּמָ לֹא ָיקּום, ּכִ רּו ָדָבר ו ּב ֻתָפר, ּדַ צּו ֵעָצה ו ֻעֽ
ּבֹל  יָבה ֲאִני ֶאס ַעד־ׂשֵ ָנה ֲאִני הּוא, ו ַעד־ִזק ו
ט׃ ּבֹל ַוֲאַמּלֵ א ַוֲאִני ֶאס ָ יִתי ַוֲאִני ֶאׂשּ ֽ ֲאִני ָעׂשִ

 קדיש יתום

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

שמות טו

זכריה יד  

משלי ג

ישעיה ח

ישעיה מו

אבל:

קהל 
ואבל:
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 fi קדיש יתום   מוסף ליום ב׳ 

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ִמירֹות   ִעים ז ַאנ ( page  ), שיר של יום ( page  ), 
and ָדִוד ל ( page  ) are recited here if they were not recited earlier.

Many congregations conclude the service 
with ֲאדֹון עֹוָלם ( page  ) and/or ל ּדַ ִיג ( page  ).

אבל:
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 fi קידושא רבה לראש השנה   ליום ב׳ 

 קידושא רבה לראש השנה

מֹוֲעָדם׃ אּו אָֹתם ּב ר ק ר־ּתִ ָרֵאי ֽקֶֹדׁש ֲאׁשֶ ה מֹוֲעֵדי יהוה ִמק ּלֶ ֵאֽ
Some start here:

ָרֵאל׃ ֵני ִיׂש ה ֶאת־מֹוֲעֵדי יהוה ֶאל־ּב ר מֹׁשֶ ַדּבֵ ַוי

ֽנּו׃ יֹום ַחּגֵ ֶֽסה ל ּכֶ עּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ּבַ ק ּתִ
Most start here:

ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב׃ ּפָ ָרֵאל הּוא, ִמׁש ִיׂש י חֹק ל ּכִ
ִרי ָמָרָנן ַסב

ֶֽפן. ִרי ַהּגָ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
.  can be found on  page ברכת המזון

 ברכה מעין שלוש

ֶלך ָהעֹוָלם, ַעל ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

Grace after eating from the “seven species” of produce with which ארץ ישראל is blessed: food made 
from the five grains (but not bread); wine or grape juice; grapes, figs, pomegranates, olives, or dates.

After grain products 
(but not bread or מצה):

ָלה ּכָ ל ַעל ַהּכַ ָיה ו ח ַהּמִ
After wine or grape juice:

ֶֽפן ִרי ַהּגֶ ַעל ּפ ֶֽפן ו ַהּגֶ

After grapes, figs, olives, 
pomegranates or dates:

ִרי ָהֵעץ ַעל ּפ ָהֵעץ ו
After grain products (but not bread or מצה), and wine or grape juice:

ֶֽפן ִרי ַהּגֶ ַעל ּפ ֶֽפן ו ַעל ַהּגֶ ָלה ו ּכָ ל ַעל ַהּכַ ָיה ו ח ַהּמִ

ּתָ  ל ַחֽ ִהנ ו יָת  ָרִצֽ ׁשֶ ָחָבה,  ּור טֹוָבה  ה  ּדָ ֶחמ ֶרץ  ֶאֽ ַעל  ו ֶדה  ָ ַהׂשּ נּוַבת  ּת ַעל  ו
ַעל  ינּו  ֱאֵֹהֽ יהוה  ָנא  ַרֶחם  ִמּטּוָבּה.   ֹע ּבֽ ִלׂש ו ָיּה  ר ִמּפִ ֶלֱאכֹל  ינּו  ַלֲאבֹוֵתֽ
ֲחָך  ּבַ ַעל ִמז ָך ו בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַעל ִצּיֹון ִמׁש ָך ו ִים ִעיֶרֽ ַלֽ רּוׁשָ ַעל י ָך ו ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ִיׂש
תֹוָכּה  נּו ל ַהֲעֵלֽ ינּו, ו ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ֶֹדׁש ּבִ ִים ִעיר ַהּקֽ ַלֽ רּוׁשָ ֵנה י ָך. ּוב ַעל ֵהיָכֶלֽ ו
ה  ָ ֻדׁשּ ק יָה ּבִ ָך ָעֶלֽ ָבֶרכ ע ִמּטּוָבּה, ּונ ּבַ ִנׂש ָיּה ו ר נֹאַכל ִמּפִ ָיָנּה ו ִבנ נּו ּב ֵחֽ ּמ ׂשַ ו
ה יהוה טֹוב ּוֵמִטיב  י ַאּתָ רֹון ַהֶּזה ּכִ יֹום ַהִּזּכָ טֹוָבה ּב נּו ל ֵרֽ כ ז ָרה. ו ה ט ּוב

ֶרץ ָך ַעל ָהָאֽ נֹוֶדה ּל ַלּכֹל, ו

ויקרא כג

תהלים פא

When saying קידוש for others
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 fi קידושא רבה לראש השנה   ליום ב׳ 

After grain products 
(but not bread or מצה):

ָיה.  ח ַעל ַהּמִ ו
ה יהוה ַעל  רּוך ַאּתָ ּבָ
ָיה. ח ַעל ַהּמִ ֶרץ ו ָהָאֽ

After wine or grape juice: 

ֶֽפן.*  ִרי ַהּגָ ַעל ּפ ו
ה יהוה ַעל  רּוך ַאּתָ ּבָ
ֶֽפן.* ִרי ַהּגָ ַעל ּפ ֶרץ ו ָהָאֽ

After grapes, figs, olives, 
pomegranates or dates:

רֹות.**  ַעל ַהּפֵ ו
ה יהוה ַעל  רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹות.** ַעל ַהּפֵ ֶרץ ו ָהָאֽ

After grain products (but not bread or מצה), and wine or grape juice:

ֶֽפן.*  ִרי ַהּגָ ַעל ּפ ָיה ו ח ַעל ַהּמִ ו
ֶֽפן.* ִרי ַהּגָ ַעל ּפ ָיה ו ח ַע ַהּמִ ֶרץ ו ה יהוה, ַעל ָהָאֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

*If the wine is from ארץ ישראל, then substitute ָנּה ַגפ for ֶֽפן .ַהּגָ
**If the fruit is from ארץ ישראל, then substitute יָה רֹוֶתֽ רֹות for ּפֵ .ַהּפֵ

בורא נפשות

רֹוָנן  ֶחס ו ַרּבֹות  ָפׁשֹות  נ ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,   ֶלך ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  ה  ַאּתָ  רּוך ּבָ

After food or drink that does not require ברכת המזון or 
 ,such as meat, fish, dairy products, vegetables, beverages – מעין שלוש
or fruit other than grapes, figs, pomegranates, olives or dates – say:

רּוך ֵחי ָהעֹוָלִמים. ל ָחי. ּבָ ֶהם ֶנֶֽפׁש ּכ ַהֲחיֹות ּבָ אָת ל ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ַעל ּכ
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 fi אשרי   מנחה לשני ימים 

  מנחה לשני ימים

ָלה׃  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ָך, עֹוד י ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש
יהוה ֱאלָֹהיו׃  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָֽכה ּלֹו, ַאׁש ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁש

ָדִוד  ה ל ִהּלָ ּת
עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָכה ׁשִ ַוֲאָבר , ֶלך ֽ ָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ֲארֹוִממ 

עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָלה ׁשִ ַוֲאַהל , ּךָ ֶכֽ ל־יֹום ֲאָבר כ ּב
ֶקר׃  תֹו ֵאין ֵחֽ ֻדּלָ ִלג אֹד, ו ל מ ֻהּלָ דֹול יהוה ּומ ּגָ

ֽידּו׃  יָך ַיּגִ בּורֶֹתֽ יָך, ּוג ֽ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ׁשַ דֹור י ּדֹור ל
יָחה׃  ֽ יָך ָאׂשִ אֶֹתֽ ל ֵרי ִנפ ִדב ָך, ו בֹוד הֹוֶדֽ ֲהַדר ּכ

ה׃  ּנָ ֶרֽ ָך ֲאַסּפ ת דּוּלָ רּו, ּוג יָך יֹאֵמֽ אֶֹתֽ ֶוֱעזּוז נֹור
ֽנּו׃  ַרּנֵ ָך י ָקת ִצד יעּו, ו ֽ ָך ַיּבִ ֵזֶֽכר ַרב־טּוב

ֶסד׃  ל־ָחֽ ד ִֽים ּוג ֶרך ַאּפַ ַרחּום יהוה, ֶאֽ ַחּנּון ו
יו׃  ־ַמֲעׂשָ ַרֲחָמיו ַעל־ּכ טֹוב־יהוה ַלּכֹל, ו

ֽכּוָכה׃  ָבר יָך י יָך, ַוֲחִסיֶדֽ ֽ ל־ַמֲעׂשֶ יֹוֽדּוָך יהוה ּכ
רּו׃  ֽ ַדּבֵ ָך י בּוָרת רּו, ּוג ָך יֹאֵמֽ כּות בֹוד ַמל ּכ

כּותֹו׃  בֹוד ֲהַדר ַמל בּורָֹתיו, ּוכ ֵני ָהָאָדם ּג ִלב יע הֹוִדֽ ל
ל־ּדֹור ָודֹר׃  כ ָך ּב ּת ל ׁשַ ל־עָֹלִמים, ּוֶממ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל

פּוִפים׃  ל־ַהּכ כ זֹוֵקף ל ִלים, ו ל־ַהּנֹפ כ יהוה ל סֹוֵמך

תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה
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 fi ובא לציון   מנחה לשני ימים 

ִעּתֹו׃  ָלם ּב כ ה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־א ַאּתָ רּו, ו ֽ ּבֵ ׂשַ יָך י ֵעיֵני־כֹל ֵאֶלֽ
ל־ַחי ָרצֹון׃  כ ל יע ֽ ּבִ ָך, ּוַמׂש ח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ

יו׃  ל־ַמֲעׂשָ כ ָחִסיד ּב ָרָכיו, ו ל־ּד כ יק יהוה ּב ַצּדִ
הּו ֶבֱאֶמת׃  ָרֻאֽ ר ִיק כֹל ֲאׁשֶ  ,ָאיו ל־קֹר כ ָקרֹוב יהוה ל

יֵעם׃  יֹוׁשִ ַמע, ו ָעָתם ִיׁש ו ֶאת־ׁשַ ה, ו ֵרָאיו ַיֲעׂשֶ צֹון־י ר
ִמיד׃ ִעים ַיׁש ׁשָ ל־ָהר ֵאת ּכ ־אֲֹהָביו, ו ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת־ּכ

עֹוָלם ָוֶעד׃  ׁשֹו ל ד ם ק ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת יהוה י ִהּלַ ּת
לּוָיּה׃  ם, ַהלַָעד־עֹו ה ו ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נּו נ ַוֲאַנֽח

ֻאם יהוה׃ ַיֲעקֹב, נ ע ּב ֵבי ֶפֽׁשַ ׁשָ ִצּיֹון ּגֹוֵאל, ּול ּוָבא ל
ִריִתי אֹוָתם, ָאַמר יהוה  ַוֲאִני זֹאת ּב

יָך ִפֽ י ּב ּתִ מ ֽ ר־ׂשַ ָבַרי ֲאׁשֶ יָך ּוד ר ָעֶלֽ רּוִחי ֲאׁשֶ
ֲעָך  ַרע ַזר י ז ֲעָך ּוִמּפִ י ַזר יָך ּוִמּפִ ֽ לֹא־ָיֽמּוׁשּו ִמּפִ

ַעד־עֹוָלם׃ ה ו ָאַמר יהוה, ֵמַעּתָ
 ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָרֵאל׃ ו ִהּלֹות ִיׂש ב ּת ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ַאּתָ ו

בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ ֹא כ ָבאֹות, מ ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, יהוה צ
ֵתּה  ִכינ ית ׁש ָאה ּבֵ רֹוָמא ִעּלָ ֵמי מ ׁש יׁש ּבִ ִרין, ַקּדִ ָאמ ין ו ין ִמן ּדֵ ִלין ּדֵ ַקּב ּומ

ַמָּיא  ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול יׁש ל ֵתּה, ַקּדִ בּור ָעא עֹוַבד ּג יׁש ַעל ַאר ַקּדִ
ָקֵרּה. ָעא ִזיו י ַאר  ָיא כ ָבאֹות, ַמל יהוה צ


תהלים קטו

ישעיה נט

ישעיה ו  תהלים כב

תרגום יונתן 
ישעיה ו
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 fi ובא לציון   מנחה לשני ימים 

 דֹול ַעׁש ּגָ ַמע ַאֲחַרי קֹול ַרֽ ָוֶאׁש , ִני ֽרּוח ֵאֽ ָ ׂשּ ַוּתִ
קֹומֹו׃ בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ

ִרין  ָאמ ִחין ו ּב ׁשַ מ יא, ּדִ יע ַסּגִ ַרי ָקל ִזֽ ת ָמִעית ּבַ ִני רּוָחא, ּוׁש ת ָטַלֽ ּונ
ֵתּה. ִכינ ית ׁש ָקָרא ַדיהוה ֵמֲאַתר ּבֵ י ִריך ּב

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ
ַמָּיא. ָעל ֵמי  ָעל ּול ָעַלם  ל ָקֵאם  כּוֵתּה  ַמ יהוה 

עֹוָלם  ָרה־ֹּזאת ל מ ינּו, ׁש ָרֵאל ֲאבֵֹתֽ ִיׂש ָחק ו ָרָהם ִיצ יהוה ֱאלֵֹהי ַאב
ר  ַכּפֵ הּוא ַרחּום י ָבָבם ֵאֶלֽיָך׃ ו ָהֵכן ל ָך, ו ֽ ַבב ַעּמֶ  בֹות ׁש ֵיֶֽצר ַמח ל
ל־ֲחָמתֹו׃  ּכ לֹא־ָיִעיר  ו ַאּפֹו,  יב  ָהׁשִ ל ה  ּבָ ִהר ו ִחית,  לֹא־ַיׁש ו ָעוֹן 
ָך  ָקת ִצד יָך׃  ֶאֽ ל־קֹר כ  ֶסד  ַרב־ֶחֽ ו ח,  ַסּלָ ו טֹוב  ֲאדָֹני  ה  י־ַאּתָ ּכִ
ָרָהם,  ַאב ֶסד ל ַיֲעקֹב, ֶחֽ  ן ֱאֶמת ּתֵ ָך ֱאֶמת׃ ּתִ תֹוָרת עֹוָלם ו ֶצֶֽדק ל
ס־ ֲאדָֹני יֹום יֹום ַיֲעמ רּוך ֶדם׃ ּבָ יֵמי ק ינּו ִמֽ ּתָ ֲַאבֵֹתֽ ע ֽ ּבַ ר־ִנׁש ֲאׁשֶ

נּו ֱאלֵֹהי  ב ָלֽ ּגָ נּו, ִמׂש ֽ ָבאֹות ִעּמָ ָלה׃ יהוה צ נּו ֶסֽ ׁשּוָעֵתֽ נּו, ָהֵאל י ָלֽ
יָעה,  ֽ ׃ יהוה הֹוׁשִ ך ח ּבָ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטֽ ָבאֹות, ַאׁש ָלה׃ יהוה צ ַיֲעקֹב ֶסֽ

נּו׃  ֵאֽ ר יֹום־ק ַיֲעֵנֽנּו ב ֶלך ֽ ַהּמֶ

ַהּתֹוִעים,  ִמן  נּו  יָלֽ ּדִ ִהב ו בֹודֹו,  ִלכ נּו  ָרָאֽ ּב ׁשֶ ינּו  ֱאלֵֹהֽ הּוא   רּוך ּבָ
נּו  ֽ ח ִלּבֵ ּתַ נּו. הּוא ִיפ תֹוֵכֽ ַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ּב נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ו ָֽ ָנַֽתן ו
דֹו  ב ע צֹונֹו ּול ַלֲעׂשֹות ר ָאתֹו ו ִיר נּו ַאֲהָבתֹו ו ֽ ִלּבֵ ם ּב ָיׂשֵ תֹוָרתֹו, ו ּב

ָהָלה. לֹא ֵנֵלד ַלּבֶ ַען לֹא ִניַגע ָלִריק ו ַמֽ ֵלם, ל ֵלָבב ׁשָ ּב

 יחזקאל ג

תרגום יונתן 
יחזקאל ג

שמות טו
תרגום 

אונקלוס  
שמות טו

דברי הימים 
א, כט

תהלים עח

תהלים קיט
תהלים פו

מיכה ז

תהלים סח

תהלים מו

תהלים פד
תהלים כ
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 fi ובא לציון   מנחה לשני ימים 

יָך  מֹר ֻחּק ׁש ּנִ ינּו, ׁשֶ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
ֵני  ִלׁש ָרָכה,  ּוב טֹוָבה  ִניַרׁש  ו ֶאה  ִנר ו ֶיה  ִנח ו ה  ּכֶ ִנז ו ַהֶּזה,  עֹוָלם  ּבָ
לֹא ִיּדֹם,  ָך ָכבֹוד ו ר ַזּמֶ ַען י ַמֽ א. ל ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּול יח ֽ ׁשִ מֹות ַהּמָ י
יהוה,  ּבַ ַטח  ִיב ר  ֲאׁשֶ ֶֽבר  ַהּגֶ  רּוך ּבָ ׃  ּךָ אֹוֶדֽ עֹוָלם  ל ֱאלַֹהי,  יהוה 
צּור  יהוה  ָיּה  ּב י  ּכִ ֲעֵדי־ַעד,  ַביהוה  חּו  ט ּבִ ַטחֹו׃  ִמב יהוה  ָהָיה  ו
יָך, יהוה׃  ֽ ׁשֶ ּתָ דֹר י לֹא־ָעַזֽב ָך, ּכִ ֶמֽ ֵעי ׁש ָך יֹוד חּו ב ט ִיב ו  עֹוָלִמים׃

יר׃ ּדִ ַיא יל ּתֹוָרה ו ּדִ קֹו, ַיג ַען ִצד ַמֽ יהוה ָחֵפץ ל

חצי קדיש

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב

כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו
ָרֵאל  ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב

ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 
ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
On שבת continue on the next page. 

On a weekday, the service continues with the עמידה on  page  .

תהלים ל

ירמיה יז

ישעיה כו

תהלים ט

ישעיה מב

ש״ץ:

קהל 
וש"ץ:

ש״ץ:
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ָך ֽ ּדֶ ב־ַחס ר ָך יהוה, ֵעת ָרצֹון, ֱאלִֹהים ּב ִתי־ל ִפּלָ ַוֲאִני ת  
ָך׃ ֶעֽ ֱאֶמת ִיׁש ֲעֵנִֽני ּבֶ

ה  ֽסֹע ָהָארֹן ַוּֽיֹאֶמר מֹׁשֶ נ ִהי ּבִ ַוי
The ארון קודש is opened and the קהל stands. All say:

ֶנֽיָך׃  יָך ִמּפָ ֶאֽ נ ׂשַ ָיֻנֽסּו מ יָך ו ֶבֽ צּו אֹי ָיֻפֽ קּוָמה יהוה ו
ִם׃  ָלֽ ַבר־יהוה ִמירּוׁשָ ֵצא תֹוָרה ּוד ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

תֹו. ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ַעּמֹו ִיׂש ַתן ּתֹוָרה ל ּנָ רּוך ׁשֶ ּבָ
ָרֵאל  ִיׂש ך עּוָתך ִעם ַעּמָ ֵהא ר י . ָרך ַאת ו ָרך ת ִריך ּכִ ָמא, ּב ָמֵרא ָעל ֵמּה ּד ׁש ִריך ּב
ִמּטּוב  ָנא  ַלֽ טֹוֵיי  ַאמ ּול  , ך ׁשָ ּד ַמק ֵבית  ּב  ך ַעּמָ ל ַאֲחִזי   ִמיָנך י ַקן  ּוֻפר ָעַלם,  ל
ִטיבּו,  ַלן ַחִּיין ּב תֹוִריך ּד ָדָמך ֵהא ַרֲעָוא ק ַרֲחִמין. י ָנא ּב ֹוַתֽ ל צ ַקּבֵ ּול , הֹוָרך נ
ִדי  י ִלי ו ל ּדִ ָית ּכ ַטר ָיִתי ו ִמנ ַחם ֲעַלי ּול ִמר יַקָּיא, ל גֹו ַצּדִ ִקיָדא ּב ֶלֱהֵוי ֲאָנא פ ו
א,  ֹּלָ יט ַעל ּכֽ ּלִ ּת הּוא ׁשַ א, ַאנ ֽכֹּלָ ֵנס ל ַפר א ּומ ֽכֹּלָ הּוא ָזן ל ּת ָרֵאל. ַאנ ִיׂש ך ַעּמָ ל
א  ׁשָ ֻקד א ד ּדָ ִהיא. ֲאָנא ַעב יָלך כּוָתא ּדִ ַכָּיא, ּוַמל יט ַעל ַמל ּלִ ׁשַ הּוא ּד ּת ַאנ
ן. ָלא ַעל ֱאָנׁש  ִעּדָ ן ו  ִעּדָ כ ֵתּה ּב יָקר אֹוַרי י ּדִ ּמֵ ּה ּוִמּקַ ָנא ַקּמֵ ָסֵגֽד הּוא, ּד ִריך ּב
הּוא ֱאָלָהא  ַמָּיא, ּד אָלָהא ִדׁש א ּבֵ ָָּנא, ֶא יכ ִמֽ ר ֱאָלִהין ס ָלא ַע ּבַ ָנא ו יצ ִחֽ ר
ּה  ׁשֹוט.  ּבֵ ָון ּוק ד ָטב ּבַ ֶמע א ל ּגֵ ׁשֹוט, ּוַמס ִביֽאֹוִהי ק ׁשֹוט, ּונ ֵתּה ק אֹוַרי ׁשֹוט, ו ק
 ָדָמך ק ַרֲעָוא  ֵהא  י ָחן.  ּב ׁש ּתֻ ֵאַמר  ֲאָנא  יָרא  ַיּקִ א  יׁשָ ַקּדִ ֵמּה  ִלׁש ו ִחיץ,  ר ֲאָנא 
ָרֵאל  ִיׂש ך ל ַעּמָ כ א ד ִלּבָ אי ו ִלּבַ ֲאִלין ּד ִלים ִמׁש ַתׁש ָתא, ו אֹוַרי אי ּב ח ִּבַ ּתַ ִתפ ּד

ָלם. ִלׁש ַחִּיין ו ָטב ּול ל

ו׃ ּדָ מֹו ַיח ָמה ׁש רֹומ י ּונ לּו ַליהוה ִאּתִ ּד ּגַ
The שליח ציבור takes the ספר תורה in his right arm, bows toward the ארון קודש and says:

תהלים סט

במדבר י

ישעיה ב

זוהר ויקהל

תהלים לד
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ִים  ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ י־כֹל  ּכִ ַההֹוד,  ו ַֽצח  ַהּנֵ ו ֶרת  ֶאֽ פ ַהּתִ ו בּוָרה  ַהּג ו ה  ֻדּלָ ַהּג יהוה  ָך  ל
The ארון קודש is closed. The שליח ציבור carries the ספר תורה to the בימה and the קהל says:

רֹאׁש׃ כֹל ל  א ֵ ַנׂשּ ת ַהּמִ ָלָכה ו מ ָך יהוה ַהּמַ ֶרץ׃ ל ּוָבָאֽ
יהוה  מּו  רֹומ הּוא׃  ָקדֹוׁש  ָליו,  ַרג ַלֲהדֹם  ֲחוּו  ּתַ ִהׁש ו ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  מּו  רֹומ

ינּו׃  י־ָקדֹוׁש יהוה ֱאלֵֹהֽ ׁשֹו, ּכִ ד ַהר ק ֲחוּו ל ּתַ ִהׁש ינּו ו ֱאֵֹהֽ
ינּו  ׁשֹוֵתֽ יל ַנפ ַיּצִ ִרית ֵאיָתִנים, ו ּכֹר ּב ִיז ַרֵחם ַעם ֲעמּוִסים, ו ַאב ָהַרֲחִמים הּוא י
ֵליַטת  נּו ִלפ ָיחֹן אֹוָתֽ ׂשּוִאים, ו ֵיֶֽצר ָהָרע ִמן ַהּנ ַער ּב ִיג עֹות ָהָרעֹות, ו ָ ִמן ַהׁשּ

ַרֲחִמים. ׁשּוָעה ו ה טֹוָבה י ִמּדָ ינּו ּב ֲאלֹוֵתֽ א ִמׁש ֵּעֹוָלִמים, ִויַמ

ָרֵאל  ית ִיׂש ֵליַטת ַעּמֹו ּבֵ נּו ּופ ֵליָטֵתֽ ָיחֹן ּפ ַמן ָקרֹוב, ו ז ינּו ּבִ כּותֹו ָעֵלֽ ֵתָרֶאה ַמל ֶלה ו ִתּגָ ו
The ספר תורה is placed on the שולחן and the גבאי calls a כהן to the תורה. See  law  .

נּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה.  ינּו ּות נֹאַמר ָאֵמן. ַהּכֹל ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ָרצֹון ו ַרֲחִמים ּול ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול ל
ן פלוני) ַהּכֵֹהן. ַרב, ַיֲעמֹד (פלוני ּבֶ ּכֵֹהן ק*

קֹום ּכֵֹהן./ מ ן פלוני) ּבִ אן ּכֵֹהן, ַיֲעמֹד (פלוני ּבֶ ֵאין ּכָ
*If no כהן is present, a לוי or ישראל is called up as follows:

/
תֹו. ָ ֻדׁשּ ק ָרֵאל ּבִ ַעּמֹו ִיׂש ַתן ּתֹוָרה ל ּנָ רּוך ׁשֶ ּבָ

ֶכם ַהּיֹום׃  ּל יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ַחִּיים ּכֻ ֵבִקים ּבַ ם ַהּד ַאּתֶ ו
The קהל followed by the גבאי:

. בָֹרך כּו ֶאת יהוה ַהמ ר ּבָ

The קורא shows the עולה the section to be read. The עולה touches the scroll 
at that place with the ציצית of his טלית or the gartel of the ספר תורה, 

which he then kisses. Holding the handles of the scroll, he says:

עֹוָלם ָוֶעד.  ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד.  ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ
ל  ִמּכ נּו  ֽ ּבָ ַחר  ֽ ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם   ֶלך ֶמֽ ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה,  ה  ַאּתָ  רּוך ּבָ

ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוך ַאּתָ נּו ֶאת ּתֹוָרתֹו. ּבָ ָנַֽתן ָלֽ ים ו ָהַעּמִ

נּו ּתֹוַרת ֱאֶמת  ר ָנַֽתן ָלֽ ֶלך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
After the קריאת התורה, the עולה says:

ה יהוה, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה. רּוך ַאּתָ נּו. ּבָ תֹוֵכֽ ַחֵּיי עֹוָלם ָנַטע ּב ו

דברי 
הימים א׳ 

כט

תהלים צט

דברים ד

עולה:

קהל:

עולה:

עולה:
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קריאת התורה
י׃  ֵרי־ִפֽ ֶרץ ִאמ ע ָהָא֖ ַמ֥ ִתׁש ָרה  ו ֑ ִים ַוֲֽאַדּבֵ ַמ֖ ָ ֲאִז֥ינּו ַהׁשּ ַהֽ
י  ָרִת֑ ל ִאמ ֖ ּטַ ַּז֥ל ּכַ י  ּתִ ִח֔ ִלק ָטר ּמָ ַיֲֽע֤רֹף ּכַ
ב׃  ׂשֶ ים ֲעֵלי־ֵעֽ ִביִב֖ ִכר א  ו ׁשֶ ם ֲעֵלי־ֶד֔ ִעיִר֣ ׂש ּכִ
ינּו׃  ָה֥בּו ֖גֶֹדל ֵלֽאלֵֹהֽ א   ָר֑ ם יה֖וה ֶאק ֥ י ׁשֵ ֛ ּכִ
֑ט  ּפָ ָרָכ֖יו ִמׁש ל־ּד י כ ֥ ֔לֹו  ּכִ ֽע ים ּפ ִמ֣ *ַהּצּור ּתָ
ר ֽהּוא׃  ֖ ָיׁשָ יק ו ֥ ֶול  ַצּדִ ין ָע֔ ֵא֣ ו ֵא֤ל ֱאמּוָנה
ֹל׃  ּתֽ ַתל ׁש ּופ ֖ ֹור ִעּקֵ ּד֥ ם   ָנ֣יו מּוָמ֑ ת ֛לֹו ֖לֹא ּבָ ֵח֥ ׁשִ
֣לֹא ָחָכ֑ם  ַע֥ם ָנָב֖ל ו לּו־֔זֹאת   מ ג יהוה  ּתִ ַה  ל
ֽכֲֹנֶנָֽך׃  ָך֖ ַוֽי ׂש ֥הּוא ָעֽ ָך   ֶנ֔ יָך ּקָ ֲהלֹוא־הּוא ָאִב֣

Some start the לוי portion here:

֣נֹות ּדֹר־ָו֑דֹר  ינּו ׁש ֖ ּבִ ם   ֣מֹות עֹוָל֔ י כֹר ז*
׃  ך רּו ָלֽ ֥יֹאמ ֵקֶנ֖יָך ו ז ָך   ד ַיּגֵ֔ ו יָך ַא֤ל ָאִב֙ ׁש
ם  ֵנ֣י ָאָד֑ ִרי֖דֹו ּב ַהפ ּב ם   יֹון ּגֹוִי֔ ֵח֤ל ֶעל ַהנ ּב
ל׃  ָרֵאֽ ֵנ֥י ִיׂש ֖ר ּב ּפַ ִמס ל ים   ֻב֣לֹת ַעּמִ֔ ּג  ב ַיּצֵ
ֶבל ַנֲֽחָלֽתֹו׃  ַיֲֽע֖קֹב ֶח֥ ֹו   ֶלק יה֖וה ַעּמ֑ י ֵח֥ ֛ ּכִ
֑מֹן  ׁשִ ֵל֣ל י ֖תֹהּו י ּוב ר   ּבָ֔ ֶרץ ִמד ֶא֣ ּב הּו ָצֵא֙ ִימ
ֹון ֵעיֽנֹו׃  ִאיׁש֥ הּו ּכ נ ֶר֖ ִיּצ הּו   ֣בֹוֲנֵנ֔ י הּו נ ֽסֲֹבֶב֙ י
ף  ַרֶח֑ ֹוָזָל֖יו י ַעלּגֽ ֹו   יר ִקּנ֔ ר ָיִע֣ ׁשֶ ֶנ֙ ּכ
ָרֽתֹו׃  הּו ַעל־ֶאב ֵא֖ ָ ִיׂשּ הּו   ֵח֔ ָנָפיו ִיּקָ ֤רֹׂש ּכ ִיפ
ל ֵנָכֽר׃  ֹו ֵא֥ ין ִעּמ֖ ֵא֥ ו ּנּו   ֶח֑ ד ַינ ָד֣ יה֖וה ּבָ

דברים לב:
א–יח

לוי (ברוב לוי (ברוב 
הקהילות)הקהילות)

ישראלישראל
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י  ָד֑ נּו֣בֹת ׂשָ ַוּיֹאַכ֖ל ּת ֶרץ   הּו ַעל־֣במותי ָא֔ ֵב֙ ּכִ ַיר*
Most congregations end the תורה reading here. Some start the ישראל portion here:

יׁש ֽצּור׃  ִמ֥ ַחל ֶמן ֵמֽ ֖ ׁשֶ ו ַלע   ַבׁש ִמּסֶ֔ הּו ד ַוֵּיִֽנֵק֤
ים  ִר֜ ֶלב ּכָ ִעם־ֵח֨ ר ַוֲֽחֵל֣ב ֗צֹאן   ָק֜ ת ּבָ ַא֨ ֶחמ
ה  ֑ ֣יֹות ִחּטָ ל ֶלב ּכִ ִעם־ֵח֖ ים   ַעּתּוִד֔ ו ן ֵנֽי־ָבׁשָ ֵאיִל֤ים ּב ו
ט  ָע֔ ַוִּיב רּון ׁשֻ ן י ַמ֤ ַוִּיׁש ֶמר׃   ה־ָחֽ ּתֶ ׁש ַדם־ֵעָנ֖ב ּתִ ו
הּו  ַוִּיּטׁש ֱא֣לֹוּה ָעׂשָ֔ יָת   ֑ ׂשִ יָת ּכָ ּתָ ָעִב֣ נ ַמ֖ ׁשָ
ים  ָזִר֑ הּו ּב ִנֻא֖ ַיק ָעֽתֹו׃   ֽ ׁשֻ ֖ל ֥צּור י ַנּבֵ ַוי
 ֣לֹא ֱא֔לֹּה ִדים ֵ ֗חּו ַלׁשּ ּב ִיז הּו׃   ִעיֻסֽ ֽתֹוֵע֖בֹת ַיכ ּב
אּו  ֣רֹב ּבָ֔ ים ִמּקָ ֲחָדׁשִ ָד֑עּום   ים ֣לֹא י ֱאלִֹה֖
י  ׁשִ ֑ ָך֖ ּתֶ ד ָלֽ ֥צּור י ָע֖רּום ֲאֽבֵֹתיֶכֽם׃   ֥לֹא ׂש

ָך׃ ֽחֲֹלֶלֽ ל מ ֖ח ֵא֥ ּכַ ׁש ַוּתִ

ָרֵאל׃ ֵני ִיׂש ֵני ּב ה ִלפ ם מֹׁשֶ ר־ׂשָ זֹאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ו
The ספר תורה is lifted and the קהל says:

ה׃ ַיד מֹׁשֶ י יהוה ּב ַעל־ּפִ
ֵכי־ֽנַֹעם  ָרֶכֽיָה ַדר ר׃ ּד ָ ֻאׁשּ ֶכֽיָה מ ֹתמ ּה ו ֲחִזיִקים ּבָ ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלּמַ
ָכבֹוד׃  ר ו מאֹוָלּה ֽעֹׁשֶ ׂש יִמיָנּה, ּבִ לֹום׃ ֽאֶֹרך ָיִמים ּבִ יָה ׁשָ ִתיבֶֹתֽ ל־נ כ ו

יר׃ ּדִ ַיא יל ּתֹוָרה ו ּדִ קֹו ַיג ַען ִצד ַמֽ יהוה ָחֵפץ ל

ַבּדֹו מֹו, ל ב ׁש ּגָ י־ִנׂש ם יהוה, ּכִ לּו ֶאת־ׁשֵ ַהל י

 The ספר תורה is bound and covered. The ארון קודש is opened. 
The שליח ציבור takes the ספר תורה and says:

ֵני  בִ ,ל־ֲחִסיָדיו כ ה ל ִהּלָ ַעּמֹו, ּת ֶרן ל ֶרם ק ִים׃ ַוּי ָמֽ ׁשָ ֶרץ ו הֹודֹו ַעל־ֶאֽ
The קהל responds:

לּוָיּה׃ רֹבֹו, ַהל ָרֵאל ַעם ק ִיׂש

י־הּוא ַעל־ ֵבי ָבּה׃ ּכִ ֽיֹׁש ֵבל ו לֹוָאּה, ּתֵ ֶרץ ּומ מֹור, ַליהוה ָהָאֽ ָדִוד ִמז ל
As the ספר תורה is returned to the ארון קודש, say:

ַהר־יהוה, ּוִמי־ָיקּום  ֶנָֽה׃ ִמי־ַיֲעֶלה ב כֹונ ָהרֹות י ַעל־נ ָסָדּה, ו ים י ַיּמִ
י  ׁשִ א ַנפ ו ָ א ַלׁשּ ר ֹא־ָנׂשָ ִֽים ּוַבר־ֵלָבב, ֲאׁשֶ ִקי ַכּפַ ׁשֹו׃ נ ד קֹום ק מ ּבִ

ֵתי מ ֣ ּבָ

דברים ד

במדבר ט

Some addמשלי ג

ישעיה מב

תהלים קמח

תהלים כד
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 fi הכנסת ספר תורה   מנחה לשבת 

עֹו׃  ָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁש ָרָכה ֵמֵאת יהוה, ּוצ א ב ָ ָמה׃ ִיׂשּ ִמר ע ל ּבַ לֹא ִנׁש ו
יֶכם,  ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ָלה׃ ׂש י ָפֶנֽיָך, ַיֲעקֹב, ֶסֽ ׁשֵ ַבק ו, מ ׁשָ ֶזה ּדֹור ּדֹר
בֹוד,  ַהּכָ  ֶלך ֶמֽ ֶזה  ִמי  בֹוד׃  ַהּכָ  ֶלך ֶמֽ ָיבֹוא  ו עֹוָלם,  ֵחי  ת ּפִ אּו  ׂש ִהּנָ ו
יֶכם,  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁש אּו  ׂש ָחָמה׃  ִמל ּבֹור  ּגִ יהוה  ִגּבֹור,  ו ִעּזּוז  יהוה 
בֹוד,  ַהּכָ  ֶלך ֶמֽ ֶזה  הּוא  ִמי  בֹוד׃  ַהּכָ  ֶלך ֶמֽ ָיבֹא  ו עֹוָלם,  ֵחי  ת ּפִ אּו  ּוׂש

ָלה׃ בֹוד, ֶסֽ ֶלך ַהּכָ ָבאֹות הּוא ֶמֽ יהוה צ

יהוה  קּוָמה  ָרֵאל׃  ִיׂש ֵפי  ַאל ִרֲבבֹות  יהוה  ׁשּוָבה  יֹאַמר,  ֻנחֹה  ּוב
As the ספר תורה is placed into the ארון קודש, say:

ֽנּו׃  ַרּנֵ יָך י ׁשּו־ֶצֶֽדק, ַוֲחִסיֶדֽ ּב ה ַוֲארֹון ֻעֶּזָֽך׃ ּכֲֹהֶנֽיָך ִיל ָך, ַאּתָ נּוָחֶתֽ ִלמ
י  ּתִ ָנַתֽ טֹוב  ֶלַֽקח  י  ּכִ ָך׃  יֶחֽ ׁשִ מ ֵני  ּפ ב  ׁשֵ ַאל־ּתָ ָך  ֽ ּדֶ ַעב ִוד  ּדָ ֲעבּור  ּבַ
ֶכֽיָה  ֹתמ ּה, ו ֲחִזיִקים ּבָ ֲעֽזֹבּו׃  ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלּמַ ָלֶכם, ּתֹוָרִתי ַאל־ּתַ
יהוה  נּו  יֵבֽ ֲהׁשִ לֹום׃  ׁשָ יָה  ִתיבֶֹתֽ ל־נ כ ו ֵכי־ֽנַֹעם  ַדר ָרֶכֽיָה  ּד ר׃  ָ ֻאׁשּ מ

ֶדם׃ ק ינּו ּכ ׁש ָיֵמֽ ּוָב, ַחּדֵ ָנׁשֽ יָך ו ֵאֶלֽ
The ארון קודש is closed.

חצי קדיש
ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון, ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 

ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

תהלים קלב
במדבר י

משלי ד

משלי ג

איכה ה

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:
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 fi עמידה   מנחה לשני הימים 

  עמידה

ינּו׃  ָרא, ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ם יהוה ֶאק י ׁשֵ  ּכִ

The following prayer, until מִֹנּיֹות ַקד  on  page  , is said silently, standing 
with feet together. If there is a מנין, the עמידה is repeated aloud by the שליח ציבור. 

Take three steps forward and at the points indicated by , bend the knees at the first word, 
bow at the second, and stand straight before saying God’s name.

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב
ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז

ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ  ,ֶפר ַהַחִּיים ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו
יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ּגִ
גבורות
ה  ַאּתָ

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ

דברים לב

תהלים נא





בארץ ישראל:
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 fi עמידה   מנחה לשני הימים 

ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים 
ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל זֹוֵכר י
ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

קדושה

ֵמי ָמרֹום ׁש ים אֹותֹו ּבִ יׁשִ ּדִ ק ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ עֹוָלם, ּכ ָך ּבָ מ ׁש ֶאת ׁשִ ַקּדֵ נ

During the חזרת הש"ץ, the following is said standing 
with feet together, rising on the toes at the words indicated by . 

ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָך: ו ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ
בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ ָבאֹות, מ ָקדֹוׁש, יהוה צ ,ָקדֹוׁש ,ָקדֹוׁש

רּו רּוך יֹאֵמֽ ָתם ּבָ ֻעּמָ 
קֹומֹו׃ בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ
תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ
יׁש  ּדִ ָך ַנק ת ָ ֻדׁשּ ָצִחים ק ֵנַֽצח נ ָך, ּול ֶלֽ ד יד ּג דֹור ָודֹור ַנּגִ ל

עֹוָם ָוֶעד  ינּו לֹא ָימּוׁש ל ֽ ינּו ִמּפִ ֲחָך ֱאלֵֹהֽ ב ׁשִ ו
ה. ּתָ ָקדֹוׁש ָאֽ דֹול ו ֶלך ּגָ י ֵאל ֶמֽ ּכִ

The שליח ציבור continues with ָך ּד ח ן ּפַ ֵכן ּתֵ ּוב below.

ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

ָלה.  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ינּו ַעל ּכ ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ּד ח ן ּפַ ֵכן ּתֵ ּוב
אָת ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכ ָך ַע ֵאיָמת ו

 then קהל
ש״ץ:

ישעיה ו

 then קהל
ש״ץ:

יחזקאל ג  then קהל
ש״ץ:

תהלים קמו  then קהל
ש״ץ:
ש״ץ:
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ים  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּוָך ּכ ִייָרֽאֽ ו
רּוִאים ל ַהּב ָפֶנֽיָך ּכ ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש ו

ֵלם ֵלָבב ׁשָ ָך ּב צֹונ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ר ם ֲאֻגּדָ ֵָּיָעׂשּו ֻכ ו
ָפֶנֽיָך ָטן ל ל  ַהׁשּ ינּו ׁשֶ נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ע ָּיַדֽ מֹו ׁשֶ ּכ

ָך יִמינ בּוָרה ּבִ ָך ּוג ָיד עֹז ּב
אָת. ָרֽ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ָך נֹוָרא ַעל ּכ מ ׁשִ ו

ָך ֽ ַעּמֶ בֹוד יהוה ל ן ּכָ ֵכן ּתֵ ּוב
יָך ֽ ׁשֶ דֹור ָוה טֹוָבה ל ִתק יָך ו ה ִליֵרֶאֽ ִהּלָ ּת

ַיֲחִלים ָלך ה ַלמ חֹון ּפֶ ּוִפת
ָך ִעיֶרֽ ׂשֹון ל ׂשָ ֶצָֽך, ו ַאר ָחה ל מ ׂשִ

ָך ֽ ּדֶ ָדִוד ַעב ֶרן ל ִמיַחת ק ּוצ
ָך יֶחֽ ׁשִ י מ ֶבן ִיׁשַ ַוֲעִריַכת ֵנר ל

ינּו. ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ּבִ

ִרים ַיֲעֽלֹזּו חּו, ִויׁשָ ָמֽ ִיׂש אּו ו יִקים ִיר ֵכן ַצּדִ ּוב
יָה ֽ ץ ּפִ ּפ ק ָתה ּתִ עֹוָלֽ ּו, וי ה ָיִגֽ ִרּנָ ַוֲחִסיִדים ּב

ֶלה כ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכ ּלָ ָעה ּכֻ ל ָהִרׁש כ ו
ֶרץ. ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֽ ֽ ׁשֶ י ַתֲעִביר ֶממ ּכִ

יָך ֽ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכ ֽ ַבּדֶ ה יהוה ל לֹך ַאּתָ ִתמ ו
ָך בֹוֶדֽ ן ּכ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁש ּב
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ ּוִבירּוׁשָ
ָך ֽ ׁשֶ ד ֵרי ק ִדב תּוב ּב ּכָ ּכַ

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך תהלים קמוִימ
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יָך ָעֶדֽ ל ֵאין ֱאֽלֹוּה ִמּבַ ָך, ו ֶמֽ נֹוָרא ׁש ה ו ָקדֹוׁש ַאּתָ
ט ּפָ ׁש ּמִ ָבאֹות ּבַ ּה יהוה צ ּבַ תּוב, ַוִּיג ּכָ ּכַ

ָדָקה׃ צ ׁש ּבִ ּדַ דֹוׁש ִנק ָהֵאל ַהּקָ ו
דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ים ל ָהַעּמִ נּו ִמּכ ֽ ּתָ ַחר ה ב ַאּתָ
קדושת היום

נּו  ֽ יָת ּבָ ָרִצֽ נּו ו ּתָ אֹוָתֽ ב ָאַהֽ
ׁשֹונֹות ל ַהּל נּו ִמּכ ֽ ּתָ רֹוַממ ו

ָך נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֽ ּתָ ֵקַרב יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ּתָ ׁש ִקּדַ ו
אָת. ינּו ָקָרֽ דֹוׁש ָעֵלֽ ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ו

ַאֲהָבה  ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ן ָלֽ ּתֶ ַוּתִ
On שבת, add the words in parentheses:

רֹון ַהֶּזה  ֶאת יֹום) ַהִּזּכָ ת ַהֶּזה ו ּבָ ַ ֶאת יֹום (ַהׁשּ
ִים. ָרֽ ָרא ֽקֶֹדׁש, ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמצ ַאֲהָבה) ִמק רּוָעה (ּב רֹון) ּת יֹום (ִזכ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ַמע ָ ִיׁשּ ֵיָרֶצה ו ֵיָרֶאה ו ו , יע ֽ ַיּגִ ָיבֹוא ו ַיֲעֶלה ו

ינּו רֹון ֲאבֹוֵתֽ ִזכ דֹוֵנֽנּו ו רֹוֵנֽנּו ּוִפק ִיָּזֵכר ִזכ ֵקד ו ִיּפָ ו
ָך ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ רּוׁשָ רֹון י ִזכ ָך, ו ֽ ּדֶ ִוד ַעב ן ּדָ יח ּבֶ ֽ רֹון ָמׁשִ ִזכ ו

ָפֶנֽיָך ָרֵאל, ל ית ִיׂש ָך ּבֵ ל ַעּמ רֹון ּכ ִזכ ו
לֹום ׁשָ ַחִּיים ּול ַרֲחִמים, ל ֶסד ּול ֶחֽ ֵחן ּול טֹוָבה, ל ֵליָטה ל ִלפ

רֹון ַהֶּזה. יֹום ַהִּזּכָ ּב
ָרָכה  נּו בֹו ִלב ֵדֽ ק טֹוָבה, ּופ ינּו ּבֹו ל נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵרֽ כ ז

ַחִּיים.  נּו בֹו ל יֵעֽ הֹוׁשִ ו
נּו  יֵעֽ הֹוׁשִ ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ ֽנּו, ו ּנֵ ח ַרֲחִמים חּוס ו ׁשּוָעה ו ַבר י ּוִבד

ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ יָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ י ֵאֶלֽ ּכִ

ישעיה ה
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ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ
ָך בֹוֶדֽ כ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַעל ּכ לֹך מ

ָך יָקֶרֽ ֶרץ ּבִ ל ָהָאֽ א ַעל ּכ ׂשֵ ִהּנָ ו
ָך  אֹון ֻעּז ֲהַדר ּג הֹוַפע ּבַ ו

ֶצָֽך. ֵבי ֵתֵבל ַאר ל יֹוׁש ַעל ּכ
ּתֹו  ַע ה פ י ַאּתָ עּו ּכִ ל ּפָ ֵיַדע ּכ ו

ּתֹו ַצר ה י י ַאּתָ ל ָיצּור ּכִ ָיִבין ּכ ו
ַאּפֹו ָמה ּב ׁשָ ר נ יֹאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ ו

ָלה. ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ ּוַמל ֶלך ָרֵאל ֶמֽ יהוה ֱאלֵֹהי ִיׂש

נּו) נּוָחֵתֽ ֵצה ִבמ ינּו, ר ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ (ֱאלֵֹהֽ
On שבת, add the words in parentheses:

ָך תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל יָך ו וֶֹתֽ ִמצ נּו ּב ֽ ׁשֵ ַקּד
ָך יׁשּוָעֶתֽ נּו ּבִ ֵחֽ ּמ ׂשַ ָך ו נּו ִמּטּוֶבֽ ֵעֽ ּב ׂשַ

ָך ֽ ׁשֶ ד תֹות ק ּב ָרצֹון ׁשַ ַאֲהָבה ּוב ינּו ּב נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ִחיֵלֽ ַהנ ו)
ָך) ֶמֽ י ׁש ׁשֵ ַקּד ָרֵאל מ ָיֽנּוחּו ָבם ִיׂש ו

ֱאֶמת ָך ּבֶ ּד ב ע נּו ל ֽ ַטֵהר ִלּבֵ ו
ַקָּים ָלַעד. ָך ֱאֶמת ו ָבר ה ֱאלִֹהים ֱאֶמת, ּוד י ַאּתָ ּכִ

ֶרץ  ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ה יהוה, ֶמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
רֹון. יֹום ַהִּזּכָ ָרֵאל ו ִיׂש ( ת ו ּבָ ַ ׁש (ַהׁשּ ַקּדֵ מ

ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו 

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
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ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו
ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

Bow at the first five words. הודאה

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
נּו  ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש
דֹור ָודֹור.   ה הּוא ַאּתָ
ָך  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ נֹוֶדה ּל
ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו
נּו ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
יָך  טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו
ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו  ֵעת, ֶעֽ כ ּב ׁשֶ
יָך  י ֹא ָכּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו
. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח

During the חזרת הש"ץ, 
the קהל says quietly:

ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
ינּו  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ

ר ׂשָ ל ּבָ ֱאלֵֹהי כ
ית.  ֵראׁשִ נּו, יֹוֵצר ּב ֵרֽ יֹוצ

הֹוָדאֹות  ָרכֹות ו ּב
דֹוׁש  ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ל

נּו.  ֽ ּתָ ִקַּימ נּו ו ֶהֱחִייָתֽ ַעל ׁשֶ
נּו  ֵמֽ ַקּי ַחֵּיֽנּו ּות ן ּת ּכֵ

ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ֶתֱאסֹף ּגָ ו
ָך  ֽ ׁשֶ ד רֹות ק ַחצ ל

ָך  צֹונ ֲעׂשֹות רַ יָך ו מֹר ֻחּק ׁשִ
ֵלם  ֵָבב ׁשָ ָך ּב ּד ב ע ּול

 . נּו מֹוִדים ָלך ֲאַנֽח ַע ׁשֶ
רּוך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו
ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ ו
ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ
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ברכת שלום
ָך ָרֵאל ַעּמ לֹום ָרב ַעל ִיׂשְ ׁשָ
עֹוָלם ים ל ׂשִ  ּתָ
ה הּוא  י ַאּתָ ּכִ
לֹום.  ָ ל ַהׁשּ כ ֶלְך ָאדֹון ל ֶמֽ
ֵעיֶנֽיָך  טֹוב ּב ו
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ָבֵרְך ֶאת ַעּמ ל
ָעה   ׁשָ ֵעת ּוְבכ  כ ּב
ָך.  לֹוֶמֽ ׁשְ ּבִ

In ארץ ישראל on שבת: 

ָרָכה  לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ  ׂשִ
ַרֲחִמים  ֶסד ו ֵחן ָוֶחֽ

ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ּכ ַע ינּו ו ָעֵלֽ
ֶנֽיָך  אֹור ּפָ ֶאָחד ּב נּו ּכ ֽ ָּ ינּו ּכֻ נּו ָאִבֽ ֵכֽ ר ּבָ
ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ

ֶסד  ַאֲהַבת ֶחֽ ּתֹוַרת ַחִּיים ו
לֹום.  ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ
ָרֵאל  ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך.  ֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ  ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב

ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב
ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ַעּמ  כ נּו ו ָפֶנֽיָך, ֲאַנֽח  ֵתב ִנּכָ ִנָּזֵכר ו

לֹום.* ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּו 
לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹוׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
*In  חוץ לארץ, many end the blessing:

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

The following verse concludes the חזרת הש״ץ .
Some also say it here as part of the silent עמידה. See  law  . 

ֱאלַֹהי
ָמה ר ִמר ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂש צֹר ל נ

ֶיה. ה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ׁשִ ַנפ י ִתּדֹם, ו ׁשִ ַלי ַנפ ַקל ִלמ ו
י. ׁשִ ּדֹף ַנפ ר יָך ּתִ וֶֹתֽ ִמצ ָך, ּוב תֹוָרֶתֽ י ּב ַתח ִלּבִ ּפ

ִבים ָעַי ָרָעה ל ַהחֹוׁש כ ו
ם. ּתָ ב ֵקל ַמֲחׁשַ ַקל ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ו מ

תהלים יט

ברכות יז.
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ָך ִמינ ַען י ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ  ה ֲעׂשֵ  
ָך. ַען ּתֹוָרֶתֽ ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך ַוֲעֵנִֽני׃ ִמינ יָעה י ֽ יָך, הֹוׁשִ ִדיֶדֽ צּון י ַען ֵיָחל ַמֽ ל
גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

רֹוָמיו  מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ
Bow, take three steps back, then bow, first left, then right, then center, while saying:

רּו ָאֵמן. ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל ינּו, ו ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ׁש ּבִ ּדָ ק ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִּיּבָ ׁשֶ
מִֹנּיֹות.  ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ם ַנֲעב ׁשָ ו

מִֹנּיֹות׃ ִנים  ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ִם ּכִ ָלֽ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת י יהוה ִמנַ ָבה  ָער ו

On Friday or נּו  ,שבת ֽ ּכֵ ינּו ַמל is not said ָאִבֽ
and the service continues with קדיש שלם on  page  .

ָפֶנֽיָך. אנּו ל נּו, ָחָטֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל  ָאִבֽ
The ארון קודש is opened.

 
ה. ּתָ א ָאֽ ֶלך ֶאּלָ נּו ֶמֽ נּו, ֵאין ָלֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ נּו ל ֽ ה ִעּמָ נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָנה טֹוָבה. ינּו ׁשָ ׁש ָעֵלֽ נּו, ַחּדֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ּג ינּו ּכ ל ֵמָעֵלֽ ּטֵ נּו, ּבַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ֵאֽ בֹות ׂשֹונ ׁש ל ַמח ּטֵ נּו, ּבַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ינּו. ֵבֽ נּו, ָהֵפר ֲעַצת אֹוי ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ִטין ֵמָעֵלֽ ל ַצר ּוַמׂש ה ּכ ּלֵ נּו, ּכַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֵגֽינּו. ר ַקט ִטיֵנֽינּו ּומ ּיֹות ַמׂש תֹם ּפִ נּו, ס ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ַמד  ָעוֹן ּוׁש ִחית ו ִבי ּוַמׁש ָרָעב ּוׁש ֶרב ו ֶחֽ ֶבר ו ה ֶדֽ ּלֵ נּו,  ּכַ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ִמּב

תהלים ס

תהלים יט

מלאכי ג
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ָך. ֲחָלֶתֽ ָפה ִמּנַ ַנע ַמּגֵ נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ל ֲעוֹנֹוֵתֽ כ ַחל ל ַלח ּומ נּו, ס ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ינּו ִמּנֶ ַחּטֹאֵתֽ ינּו ו ֵעֽ ׁשָ ַהֲעֵבר ּפ ֵחה ו נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ֵרי חֹובֹוֵתֽ ט ל ׁשִ ים ּכ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ חֹק ּב נּו, מ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך. ֵלָמה ל ׁשּוָבה ׁש ת נּו ּבִ נּו, ַהֲחִזיֵרֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
The following nine verses are said responsively, first by the שליח ציבור, then by the קהל:

ָך. ֽ חֹוֵלי ַעּמֶ ֵלָמה ל פּוָאה ׁש ַלח ר נּו, ׁש ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
יֵנֽנּו. ַזר ּדִ ּג ַרע ֽרֹע נּו, ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך. רֹון טֹוב ל ִזכ נּו ּב ֵרֽ כ נּו,  ז ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ֶפר ַחִּיים טֹוִבים. ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ה ִויׁשּוָעה. ֻאּלָ ֶפר ּג ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָלה. ּכָ ַכל ָנָסה ו ר ֶפר ּפַ ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ֻכּיֹות. ֶפר ז ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ִחיָלה. ִליָחה ּומ ֶפר ס ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת נּו,  ּכ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

End of responsive reading.

ָקרֹוב. ׁשּוָעה ּב נּו י ַמח ָלֽ נּו, ַהצ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ֶרן ִיׂש נּו, ָהֵרם ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. יֶחֽ ׁשִ ֶרן מ נּו, ָהֵרם ק ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
יָך. כֹוֶתֽ ר ינּו ִמּבִ א ָיֵדֽ נּו, ַמּלֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָבע. ינּו ׂשָ א ֲאָסֵמֽ נּו, ַמּלֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ינּו. ַרֵחם ָעֵלֽ נּו, חּוס ו ַמע קֹוֵלֽ נּו, ׁש ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

נּו. ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב נּו, ַקּבֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
נּו. ֵתֽ ִפּלָ ִים ִלת ַמֽ ֲעֵרי ׁשָ ַתח ׁשַ נּו, ּפ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
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נּו. י ָעָפר ֲאָנֽח כֹר ּכִ נּו, ז ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָפֶנֽיָך. נּו ֵריָקם ִמּל יֵבֽ ׁשִ נּו, ָנא ַאל ּת ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָפֶנֽיָך. ֵעת ָרצֹון ִמּל ַעת ַרֲחִמים ו ָעה ַהּזֹאת ׁש ָ ֵהא ַהׁשּ נּו,  ּת ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
נּו. ֽ ַטּפֵ ינּו ו ַעל עֹוָלֵלֽ ינּו ו נּו, ֲחמֹל ָעֵלֽ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. ֽ ׁשֶ ד ם ק ַען ֲהרּוִגים ַעל ׁשֵ ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ָך. בּוִחים ַעל ִיחּוֶדֽ ַען ט ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ָך. ֶמֽ ִים ַעל ִקּדּוׁש ׁש ֽ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ַען ּבָ ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
. פּוך ָ יָך ַהׁשּ ם ֲעָבֶדֽ ַמת ּדַ ֵעיֵנֽינּו ִנק קֹם ל נּו, נ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ַמֲעֵנֽנּו. ָך ִאם לֹא ל ַמַענ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
נּו. יֵעֽ הֹוׁשִ ָך ו ַמַענ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ים. יָך ָהַרּבִ ַען ַרֲחֶמֽ ַמֽ ה ל נּו, ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ
ַהּנֹוָרא  ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָך ַהּגָ מ ַען ׁשִ ַמֽ ה ל נּו,  ֲעׂשֵ ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

ינּו. ָרא ָעֵלֽ ק ּנִ ׁשֶ
ים נּו ַמֲעׂשִ ֽ י ֵאין ּבָ ֽנּו ַוֲעֵנֽנּו, ּכִ ּנֵ נּו,  ח ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

נּו. יֵעֽ הֹוׁשִ ֶסד ו ָדָקה ָוֶחֽ נּו צ ֽ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ
The ארון קודש is closed.

  קדיש שלם

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

Some have the custom to include additional responses in קדיש שלם. 
They can be found in the version on page   .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י



ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:
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א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָרֵאל ל ִיׂש כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות ל צ ַקּבַ ת ּתִ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ק
ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ח ַלֲאדֹון ַהּכֹל  ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל ָעֵלֽ
Stand while saying ינּו .Bow at  .ָעֵלֽ

ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ָלֵתת ּג
גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות  נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ

חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ ו
ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ

(. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ ל ּפַ ֶבל ָוִריק ּוִמת ֶהֽ ֲחִוים ל ּתַ ֵהם ִמׁש (ׁשֶ
ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח

רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ
ֶרץ  יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ

ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ּומֹוׁשַ
רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש

ש״ץ:
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 fi עלינו   מנחה לשני הימים 

ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ
ֶפס זּוָלתֹו נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל

תֹוָרתֹו תּוב ּב ּכָ ּכַ
ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ו

ַחת  ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל־ָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ
ֵאין עֹוד׃

ינּו  ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ ַעל ּכֵ
ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ִלר

ֶרץ  ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ו

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל
ָך  ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו

ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ 
ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ

ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ
ֹלּו  ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל

נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ו
ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב

עֹוָלם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו
ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך ָך, יהוה ִימ תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ֶנֱאַמר, ו ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ

דברים ד

שמות טו

זכריה יד  
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 fi קדיש יתום   מנחה לשני הימים 

י ָתבֹא׃ ִעים ּכִ ׁשָ ַֹאת ר אֹם ּוִמׁשּ ת ַֽחד ּפִ יָרא ִמּפַ ַאל־ּתִ
Some add:

נּו ֵאל׃ ֽ י ִעּמָ לֹא ָיקּום, ּכִ רּו ָדָבר ו ּב ֻתָפר, ּדַ צּו ֵעָצה ו ֻעֽ
ּבֹל  יָבה ֲאִני ֶאס ַעד־ׂשֵ ָנה ֲאִני הּוא, ו ַעד־ִזק ו
ט׃ ּבֹל ַוֲאַמּלֵ א ַוֲאִני ֶאס ָ יִתי ַוֲאִני ֶאׂשּ ֽ ֲאִני ָעׂשִ

קדיש יתום

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

משלי ג

ישעיה ח

ישעיה מו

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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 fi תשליך  

 תשליך

ֽמֹוָך ִמי־ֵאל ּכָ

On the first day of ראש השנה (or, if that day is שבת, on the second day), 
it is customary, in the afternoon after מנחה, to go to the banks of a river, 

or any stretch of flowing water, and say the following (see  law  ):

ֵאִרית ַנֲחָלתֹו ע ִלׁש ֽׁשַ עֵֹבר ַעל־ּפֶ א ָעוֹן ו נֹׂשֵ
לֹא־ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו

ֶסד הּוא׃ י־ָחֵפץ ֶחֽ ּכִ
ינּו ּבֹׁש ֲעוֹֹנֵתֽ נּו, ִיכ ַרֲחֵמֽ ָיׁשּוב י

ל־ַחּטֹאָתם׃ ֻצלֹות ָים ּכ מ ִליך ּבִ ַתׁש ו
ָרָהם ַאב ֶסד ל ַיֲעקֹב, ֶחֽ ן ֱאֶמת ל ּתֵ ּתִ

ֶדם׃ יֵמי ק ינּו ִמֽ ּתָ ַלֲאבֵֹתֽ ע ֽ ּבַ ר־ִנׁש ֲאׁשֶ
ָחב ָיּה׃ ר אִתי ָּיּה, ָעָנִֽני ַבּמֶ ַצר ָקָרֽ ִמן־ַהּמֵ
ה ִלי ָאָדם׃  יהוה ִלי לֹא ִאיָרא, ַמה־ַּיֲעׂשֶ

ָאי׃  ׂשֹנ ֶאה ב ָרי, ַוֲאִני ֶאר עֹז יהוה ִלי ּב
ָאָדם׃  ֽטֹח ּבָ יהוה, ִמּב טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

ִדיִבים׃  נ ֽטֹח ּבִ יהוה, ִמּב טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

ֵנֶֽבל ָעׂשֹור  ִכּנֹור, ּב ה׃ הֹודּו ַליהוה ּב ִהּלָ ִרים ָנאָוה ת ׁשָ יהוה, ַלי יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ַרּנ 
Many add:

ל־ כ ַבר־יהוה, ו ר ּד י־ָיׁשָ רּוָעה׃ ּכִ ת ן ּבִ יבּו ַנּגֵ יר ָחָדׁש, ֵהיִטֽ ירּו־לֹו ׁשִ ֽ רּו־לֹו׃ ׁשִ ַזּמ
ַבר יהוה  ד ֶרץ׃ ּבִ ָאה ָהָאֽ ֶסד יהוה ָמל ט, ֶחֽ ּפָ ָדָקה ּוִמׁש ֱאמּוָנה׃ אֵֹהב צ הּו ּבֶ ֽ ַמֲעׂשֵ

מיכה ז

תהלים קיח

תהלים לג
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 fi תשליך  

הֹומֹות׃  אֹוָצרֹות ּת ד ֵמי ַהָּים, ֹנֵתן ּב ּנֵ ָבָאם׃ ּכֵֹנס ּכַ ל־צ יו ּכ ּוח ּפִ ֽרֽֽ ִים ַנֲעׂשּו, ּוב ַמֽ ׁשָ
י הּוא ָאַמר ַוֶּיִֽהי, הּוא־ ֵבי ֵתֵבל׃ ּכִ ל־יֹׁש ּנּו ָיֽגּורּו ּכ ֽ ֶרץ, ִמּמֶ ל־ָהָאֽ אּו ֵמיהוה ּכ ִייר
עֹוָלם  ים׃ ֲעַצת יהוה ל בֹות ַעּמִ ׁש ה ַוַּיֲעמֹד׃ יהוה ֵהִפיר ֲעַצת־ּגֹוִים, ֵהִניא ַמח ִצּוָ
ַחר  ּבָ ָהָעם  ֱאלָֹהיו,  ר־יהוה  ֲאׁשֶ ַהּגֹוי  ֵרי  ַאׁש ָודֹר׃  דֹר  ל ִלּבֹו  בֹות  ׁש ַמח ֲעמֹד,  ּתַ
ּתֹו  ב כֹון־ׁשִ ִמּמ ָהָאָדם׃  ֵני  ל־ּב ֶאת־ּכ ָרָאה  יהוה,  יט  ִהּבִ ִים  ַמֽ ָ ִמׁשּ לֹו׃  ַנֲחָלה  ל
יֶהם׃  ל־ַמֲעׂשֵ ֶאל־ּכ ִבין  ַהּמֵ ם,  ִלּבָ ַיַֽחד  ַהּיֵֹצר  ֶרץ׃  ָהָאֽ ֵבי  ל־יֹׁש ּכ ֶאל   , יח ֽ ּגִ ִהׁש
ׁשּוָעה,  ֶקר ַהּסּוס ִלת ֽ ׃ ׁשֶ ֹח ב־ּכֽ ר ֵצל ּב ּבֹור לֹא־ִיּנָ ִיל, ּגִ ב־ָחֽ ר ע ּב ֶלך נֹוׁשָ ֽ ֵאין־ַהּמֶ
יל  ַהּצִ ל ּדֹו׃  ַחס ל ַיֲחִלים  ַלמ ֵרָאיו,  ֶאל־י יהוה  ֵעין  ה  ִהּנֵ ט׃  ַמּלֵ י לֹא  ֵחילֹו  רֹב  ּוב
י־בֹו  ֽנּו הּוא׃ ּכִ נּו ּוָמִגּנֵ ֵרֽ ָתה ַליהוה, ֶעז נּו ִחּכ ֽ ׁשֵ ָרָעב׃ ַנפ ַחּיֹוָתם ּבָ ם, ּול ׁשָ ֶות ַנפ ֽ ִמּמָ
׃ נּו ָלך ל ר ִיַחֽ ֲאׁשֶ ָך יהוה ָעֵלֽינּו, ּכַ ּד ִהי־ַחס נּו׃ י ח ׁשֹו ָבָטֽ ד ם ק ׁשֵ י ב נּו, ּכִ ֽ ַמח ִלּבֵ ִיׂש

ים  ַעל־ַיּמִ י־הּוא  ּכִ ָבּה׃  ֵבי  ֽיֹׁש ו ֵבל  ּתֵ לֹוָאּה,  ּומ ֶרץ  ָהָאֽ ַליהוה  מֹור,  ִמז ָדִוד  ל
Some omit the following and conclude with עּו .  on  page ,לֹא־ָיֵרֽ

ׁשֹו׃  ד ק קֹום  מ ּבִ ּוִמי־ָיקּום  ַהר־יהוה,  ב ִמי־ַיֲעֶלה  ֶנָֽה׃  כֹונ י ָהרֹות  ַעל־נ ו ָסָדּה,  י
א  ָ ִיׂשּ ָמה׃  ִמר ל ע  ּבַ ִנׁש לֹא  ו י,  ׁשִ ַנפ א  ו ָ ַלׁשּ א  לֹא־ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּוַבר־ֵלָבב,  ִֽים  ַכּפַ ִקי  נ
י ָפֶנֽיָך ַיֲעקֹב  ׁשֵ ַבק ו, מ ׁשָ עֹו׃ ֶזה ּדֹור ּדֹר ָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁש ָרָכה ֵמֵאת יהוה, ּוצ ב
בֹוד׃ ִמי ֶזה  ֶלך ַהּכָ ָיבֹוא ֶמֽ ֵחי עֹוָלם, ו ת אּו ּפִ ׂש ִהּנָ יֶכם, ו ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁש ָלה׃ ׂש ֶסֽ
יֶכם,  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁש אּו  ׂש ָחָמה׃  ִמל ּבֹור  ּגִ יהוה  ִגּבֹור,  ו ִעּזּוז  יהוה  בֹוד,  ַהּכָ  ֶלך ֶמֽ
ָבאֹות  בֹוד, יהוה צ ֶלך ַהּכָ בֹוד׃ ִמי הּוא ֶזה ֶמֽ ֶלך ַהּכָ ָיבֹא ֶמֽ ֵחי עֹוָלם, ו ת אּו ּפִ ּוׂש

ָלה׃ בֹוד ֶסֽ ֶלך ַהּכָ הּוא ֶמֽ
ָך  ֵעֶֽסק ּתֹוָרת ָך ּוב ֲעבֹוָדֶתֽ נּו ּבַ נּו רֹב ִקּצּוֵרֽ ָבֵבֽ נּו ַעל ל ַהֲעלֹוֵתֽ ל עֹוָלם, ּב ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִים.  ַמֽ ָהָיה ל נּו ו ֽ ָנֵמס ִלּבֵ ַעד, ו ינּו יֹאֲחֵזֽמֹו ָרֽ מֹוֵתֽ ל ַעצ יָך, ּכ וֶֹתֽ ִקּיּום ִמצ ה ו דֹוׁשָ ַהּק
ֵרנּו,  עֹוכ ַרת ַהֽחֶֹמר ֶהָעכּור ָהָיה ּב ֶחב ר ַהּצֹוֵרר ּב י ַהּצַ ֲעֶנה ּוַמה ּנֹאַמר, ּכִ ַמה ּנַ
ַהּגּוף.  ֶֽפׁש ו לּות ַהּנֶ ים, ּגָ ָגֻלּיֹות ָקׁשִ ים ּב טּוׁשִ ם, ֲאסּוִרים ּול ָוה ִעּמָ ם ָאסּור ִנל ּגַ
יָך,  תֹוֶתֽ ל ּדַ ַעל  קֹד  ִלׁש ו ָך  צֹונ ר ַלֲעׂשֹות  צֹוֵנֽנּו  ר ׁשֶ ָפֶנֽיָך  ל  ָיֽדּוע ו לּוי  ּגָ ָנם  ַהֻאמ
ָך  ינ ּדִ ֵמֵאיַמת  נּו  ֲאַנֽח ַוֲחֵרִדים  ִויֵרִאים  נּו,  ר ַחֽ ּבָ ֶלף  ֵמָאֽ יָך  ֲחֵצֶרֽ ּבַ יֹום  טֹוב  י  ּכִ
ִיל  ָחֽ ת  ַוֲחִליׁשַ קֹוָמה  ִמיַכת  ּונ רֹאׁש  ִפיַפת  כ ּבִ יָך  ֵאֶלֽ אנּו  ֽ ּבָ ן  ּכֵ ַעל  דֹוׁש.  ַהּקָ

יָך.  עֹוֵרר ַרֲחֶמֽ יר ּול ּכִ ַהז ל

תהלים כד
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ֵליַסר  ת ּבִ ר  ּתָ ֻמכ יֹון  ֶעל ֵאל  ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יהוה  ָפֶנֽיָך  ִמּל ָרצֹון  ִויִהי 
ִריַאת  ָפֶנֽיָך ק ֶיה עֹוָלה ל ִתה ָפֶנֽיָך, ו ָעה זֹו ֵעת ָרצֹון ל ֵהא ׁשָ ּת ַרֲחֵמי, ׁשֶ ִכיִלין ּד מ
ֶאל  ִנים  ֻכּוָ ַהמ ֽמֹוָך,  ּכָ ֵאל  ִמי  סּוִקים  ּפ ּבַ ׁשֶ ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂש לֹׁש  ׁש
ל  נּו ּכ ג ֽ ַ ִאּלּו ִהׂשּ ָפֶנֽיָך, ּכ ינּו ל ר ָקִרֽ ַחּנּון וגו׳, ֲאׁשֶ ֵרה ִמּדֹות ֵאל ַרחּום ו לֹׁש ֶעׂש ׁש
ֶאָחד  ר ֶאָחד ּב ִזּוּוֵגי ִמּדֹוֵתיֶהם, ֲאׁשֶ ִאים ֵמֶהם ו מֹות ַהּיֹוצ ֵצרּוֵפי ׁשֵ ַהּסֹודֹות ו
ה  ַאּתָ ינּו. ו ל ַחּטֹאֵתֽ צּולֹות ָים ּכ מ ִליך ּבִ ַתׁש יִפים, ו ּקִ יִנים ּתַ יק ַהּדִ ּתִ ַהמ ֽׁשּו ל ִיּגָ
ל  ַיֲעלּו ּכ ֻזֲהָמא, ו ָאה ו ֶחל ָאה ו ל ֻטמ ִקִּיים ִמּכ ֶיה נ ִנה יָך, ו עֹוֵרר ַרֲחֶמֽ ָך ּת טּוב ּב
ֵאל  ה  ַאּתָ ָך,  טּוב ת  ִמּדַ ּב נּו  ַלּב ִית ו רּו  ר ּבָ ִית ו רּו,  ּז ּפַ ִנת ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ֻדׁשּ ַהּק ִניצֹוֵצי 
ל  נּו ַחִּיים ֲארּוִכים, ַחִּיים ׁשֶ ן ָלֽ ּתֵ יָך ּתִ רֹב ַרֲחֶמֽ ֶסד ָלֲאָלִפים, ּוב נּו נֵֹצר ֶחֽ ׁשּוָעֵתֽ י
ל  ָנָסה טֹוָבה, ַחִּיים ׁשֶ ר ל ּפַ ָרָכה, ַחִּיים ׁשֶ ל ּב ל טֹוָבה, ַחִּיים ׁשֶ לֹום, ַחִּיים ׁשֶ ׁשָ
ֶהם  ֵאין ּבָ א, ַחִּיים ׁשֶ ַאת ֵחט ִיר ִים ו ַמֽ ַאת ׁשָ ֶהם ִיר ֵּיׁש ּבָ ִחּלּוץ ֲעָצמֹות, ַחִּיים ׁשֶ
נּו ַאֲהַבת  ֵהא ָבֽ ּת ָך, ַחִּיים ׁשֶ ָכבֹוד ַלֲעבֹוָדֶתֽ ר ו ל ֽעֹׁשֶ ה, ַחִּיים ׁשֶ ִלּמָ ה ּוכ ּבּוׁשָ
ַחִּיים  נּו ל ֵרֽ כ ז טֹוָבה, ו נּו ל ֽ ֲאלֹות ִלּבֵ ל ִמׁש א ּכ ַמּלֵ ּת ִים, ַחִּיים ׁשֶ ַמֽ ַאת ׁשָ ִיר ּתֹוָרה ו
ַזר  ּג ַרע ֽרֹע ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים, ּוק ַמַענ ֶפר ַהַחִּיים ל ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ַחִּיים, ו ֶלך ָחֵפץ ּבַ ֶמֽ

ינּו.  ָפֶנֽיָך ָזִכּיֹוֵתֽ אּו ל ר ִיּקָ יֵנֽנּו, ו ּדִ
ׁשּוָבה  הֹוֵרי ת ַהר נּו ו ָנָעֵתֽ ָרצֹון ַהכ ל ּב ַקּבֵ יָך ל ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמֽ
ע זֹו ִהיא  נּו יֹוֵדֽ ֽ ָחתּום, לֹא ִאּתָ נּו ָאטּום ָסתּום ו ֽ ם ִלּבֵ ּגָ ׁשַ נּו, ּב ֽ ִצים ּבָ נֹוצ ת ַהּמִ
ֵעיֵנֽינּו  ָהֵאר   , יע ֽ הֹוׁשִ ל ַרב  ן.  ַתּקֵ ל אנּו  ֽ ּבָ ּוַמה  נּו  ָאֽ ָמה  יָבה,  ׁשִ ִהיא  זֹו  יָאה  ּבִ
ח  ּתַ ַחט, ַוֲאִני ֶאפ ל ַמֽ ֻחּדֹו ׁשֶ ַֽתח ּכ חּו ִלי ּפֶ ת נּו: ּפִ ֽ ּתָ ַטח יָך ִהב ֽגֶֹדל ַרֲחֶמֽ ר ּב ֲאׁשֶ ּכַ
ֵאין חֹוֵנן  ָעזּוב, ו ֶפס ָעצּור ו ֶאֽ ַלת ָיד, ו ז י ָאֽ ֵאה ּכִ ל אּוָלם, ּור חֹו ׁשֶ ִפת ַֽתח ּכ ָלֶכם ּפֶ
ִתיב:  ִדכ ֻרָחִמים, ּכ יָך ֵהם מ ֻרָחֶמֽ י ֲחנּוֶנֽיָך ֵהם ֲחנּוִנים ּומ ָך, ּכִ ַרֵחם זּוָלֶתֽ ֵאין מ ו
נּו  ָרא ָלֽ ב ָטהֹור ּבֵ ,ֵכן ר ֲאַרֵחם׃ ּוב י ֶאת־ֲאׁשֶ ּתִ ִרַחמ ר ָאחֹן, ו ַחּנִֹתי ֶאת־ֲאׁשֶ ו
ָך  תֹוָרֶתֽ ָך ּוב ַאֲהָבֶתֽ נּו ּב ֽ רּות ִלּבֵ עֹור י ִהת ּפֵ ִרׁש נּו, ו ֽ ּבֵ ִקר ׁש ּב ּוח ָנכֹון ַחּדֵ ֽרֽ ֱאלִֹהים, ו
ֵחל  ָך׃ ּתָ ֶמֽ בֹוד־ׁש ַבר ּכ נּו ַעל־ּד ֵעֽ נּו ֱאלֵֹהי ִיׁש ֵרֽ ז ֵסק.  ע ִלי ֶהפ ַרּבּו ּב ִית ידּו ו ִמֽ ַית

שמות לג

תהלים עט
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לֹא  ו ַעס  ִנכ לֹא  ו ינּו,  ָיֵדֽ ּב ּוָמסּור  ָנכֹון  נּו  ֽ ִלּבֵ ֵהא  ּי ׁשֶ נּו  ֽ ַזּכֵ ּות יָה,  כֹוֶתֽ ּוִבר ָנה  ׁשָ
ָרט  ָהֲאסּורֹות, ּוִבפ ּדֹות ָהָרעֹות ו ל ַהּמִ ַרֵחק ִמּכ ִהת ינּו ל ָיֵדֽ יק ּב ּפִ ַתס ָך, ו ִעיֶסֽ ַנכ
ִבים  ָ ֻיׁשּ מ ֶיה  ִנה ו ֵלב,  ַֹבּה  ּגֽ ל  כ ו ָדה  ּפָ ַהַהק ו ַעס  ֽ ַהּכַ ו ֲאָוה  ֵמַהּגַ ַרֵחק  ִהת ל נּו  ֽ ַזּכֵ
לֹא  ו ֵעס  ּכָ ִנת לֹא  ו ֶיה,  ה ּתִ ַלּכֹל  ָעָפר  ּכֶ נּו  ֽ ׁשֵ ַנפ ו נּו,  ֽ ּכֵ ֶער ִמעּוט  יר  ַנּכִ ו נּו  ֽ ּתֵ ַדע ּב
נּו  ֽ ַזּכֵ ּות ֶסה.  ֶנח יָך  ָנֶפֽ ּכ ֵצל  ּוב לֹום,  ׁשָ ים  ּבִ ּוַמר לֹום  ׁשָ אֹוֲהֵבי  ֶיה  ִנה ו יד,  ּפִ ַנק
ּבּור  ּדִ ל  כ ו ת  ּבָ ׁשַ ּב חֹל  ִדּבּור  ו ָהָרע  ָלׁשֹון  ו ה  ַוֲחֻנּפָ ֶקר  ֽ ׁשֶ ו יָצנּות  ִמּלֵ ַרֵחק  ִהת ל
נּו  ֵרֽ ַאּז ֶֹדׁש. ּות ָך ֲעבֹוַדת ַהּקֽ ֽאֶֹפן ֲעבֹוָדֶתֽ ֶדר ו ֵסֽ ּתֹוָרה ּוב נּו ּבַ ּבּוֵרֽ ָאסּור, ִויִהי רֹב ּדִ

ׁשֹוֵנֽנּו.  ינּו ֵמֲחטֹא ִבל ִפֽ מֹר ל ִיל ִלׁש ַחֽ
ֵלי  ֶהב ו ֲענּוֵגי  ּתַ ֲאַות  ִמּתַ ַרֵחק  ִהת ל נּו  ֽ ַזּכֵ ו ִריאּות,  ּוב  ֹח ּכֽ נּו  ֽ ּבָ ן  ּתֵ ָהַרֲחָמן,  ָאב 
ם  ׁשֵ ל ינּו  ֽ ַמֲעׂשֵ ל  ּכ יּו  ִיה נּו  ֽ ּכֵ ר צ ל  כ ּב ֵכן  ו נּו,  ֽ ׁשֵ ַנפ ַֹבע  ָלׂשֽ נֹאַכל  ו ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם 
חֹוֵנֽנּו  ט יֹות ּבִ ִלה יָך, ו וֶֹתֽ ִמצ ָך ּוב ֵעֶֽסק ּתֹוָרֶתֽ ֵמִחים ּב יֹות ׂש נּו ִלה ֽ ַזּכֵ ִים. ּות ָמֽ ׁשָ

ָך.  ח ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֵמֽ נּו ֵלב ׂשָ ֶיה ָלֽ ִיה ִדיר, ו ָך ּתָ ּב
ֵכן ֶיֱהמּו  ּוב . חּוָסה ַעל ֲעָמָלך , ָלך ע ַהּגּוף ּפ ו ָמה ָלך ׁשָ ַחּנּון, ַהּנ ַרחּום ו ֶלך א ֶמֽ ָאּנָ
לֹום,  ׁשָ לֹא נֹאַבד ַחס ו ּגּול ֶזה ו ִגל ּקּון נר״ן ּב ִלים ּתִ ַהׁש נּו ל ֽ ַזּכֵ ינּו, ּות יָך ָעֵלֽ ָנא ַרֲחֶמֽ
ָך  צֹונ ר ּכִ צֹוֵנֽנּו  ר ַלֲעׂשֹות  ו ָך  ֲעבֹוָדֶתֽ ּבַ ִמיד  ַהת ל נר״ן  ַעל  ֽקֶֹדׁש  ַפע  ֽ ׁשֶ  יע ֽ ּפִ ַתׁש ו
ה  דֹוׁשָ ַהּק ָך  תֹוָרת ּב ַלֲעסֹק  נּו  ֽ ַזּכֵ ּות נּו,  ֵעֽ ַזר ַרע  ז ו נּו  ֵעֽ ַזר ו נּו  ֲאַנֽח ַחֵּיֽינּו,  ֵמי  י ל  ּכ
ַאל  הֹוָרָאה, ו ֲהָלָכה ּוב נּו ָטעּות ּבַ ֽ ּבֵ יל ִמּלִ ַתּצִ ל ּתֹוָרה, ו ּה ׁשֶ ן ַלֲאִמּתָ ַכּוֵ ָמּה ּול ִלׁש
ינּו  ֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאֽ ינּו ו ֶצֱאָצֵאֽ נּו ו ֶיה ֲאַנֽח ִנה עֹוָלם. ו ַבר ֱאֶמת ל ינּו ד ֽ ל ִמּפִ ּצֵ ּתַ
נּו  ֽ ּבָ ֵצא  ִיּמָ לֹא  ו יָך.  וֶֹתֽ ִמצ ֵמי  ַקּי ּומ ָמּה  ִלׁש ָך  תֹוָרֶתֽ ֵדי  לֹומ ו ָך,  ֶמֽ ׁש ֵעי  יֹוד נּו  ֽ ּלָ ּכֻ
ָך ַעל  מ ל ׁשִ ַחּלֵ לֹא ִית סּול. ו ׁשּום ּפ ָגם ו נּו ׁשּום ּפ ֵעֽ ַרע ַזר ז לֹא ּב נּו ו ֵעֽ ַזר לֹא ּב ו

לֹום.  ׁשָ ינּו ַחס ו ָיֵדֽ
יָך  ָרֵאל, ֲעָבֶדֽ ִיׂש ָחק ו ָרָהם ִיצ יָך ַאב ַרע אֹוֲהֶבֽ דֹול ַהֶּזה, ז ָך ַהּגֹוי ַהּגָ י ַעּמ ֵאה ּכִ ּור
ִנים  ה ֵמאֹות ׁשָ ּמָ ָקם ֶזה ּכַ ח ד ָצם ו ַלח לּוָתם ו פ ׁשִ ַדּלּוָתם ו ָגלּוָתם ו חּוֶנֽיָך, ּוב ֵני ב ּב
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ָמן  רּו ַעצ ָבבֹות ָמס ה ֲאָלִפים ּור ַכּמָ ָך, ו תֹוָרֶתֽ ָך ּוב ָך ּוַמֲאִמיִנים ּב מ ׁשִ ִאים ּב קֹור
ֵרם.  מ ׁש ָבַבת  ּכ ָך  ִיחּוד י  ׁשֵ ּדֹור ּבֹור  ּגִ ָנא  ָך.  ֶמֽ ׁש ת  ַ ֻדׁשּ ק ַעל  ֵרָפה  ִלׂש ו ַלֲהִריָגה 
ֶרץ,  פֹות ָהָאֽ נ ע ּכַ ּבַ ַאר פֹוִצים ּב ָרֵאל ַהּנ ית ִיׂש ינּו ּבֵ  ַאֵחֽ א ַרֲחִמים ַעל ּכ ַמּלֵ ִתת ו
דֹוׁש  ָהל ַהּקָ ל ַהּקָ ַעל ּכ ֵבי ָהִעיר ַהּזֹאת ו ַעל יֹוׁש ָרֵאל, ו ֶרץ ִיׂש ֵבי ֶאֽ ָרט ַעל יֹוׁש ּוִבפ
א,  ל ֵחט ִבי ּוִבָּזה ּוִמּכ  נּו ֵמָרָעה ּוֵמָרָעב ּוִמׁשּ יֵלֽ ַתּצִ ינּו ַוֲעֵליֶהם, ו ַרֵחם ָעֵלֽ ַהֶּזה, ּות
ַקֵּים  ָפא ָנא ָלֶהם ּות ָרֵאל, ֵאל ָנא ר ָך ִיׂש ל חֹוֵלי ַעּמ כ ֵלָמה ל פּוָאה ׁש ַלח ר ִתׁש ו
בֹו  ּכָ ל־ִמׁש ּכ ָוי,  ּד ֶרׂש  ַעל־ֶעֽ ּנּו  ָעֶדֽ ִיס יהוה  תּוב:  ּכָ ׁשֶ ָרא  ִמק ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  כ ּב
ֹּא ֶיֱחלּו ַחס  ִריאּוָתם, ׁשֶ ִמיד ּב ת ָרֵאל ּתַ ָך ִיׂש ִריִאים ֵמַעּמ ַהּב יֹו׃ ו ל ח ּתָ ב כ ָהַפֽ
 ּוח ֵרג ּוֵמֽרֽ ַקט ִטין ּומ ל ַצר ּוַמׂש ֶזק ּוִמּכ ל נ ָרֵאל ִמּכ ל ִיׂש כ יל ל ַתּצִ נּו ו יֵלֽ ַתּצִ לֹום. ו ׁשָ ו
ַרע  ז קֹד ּב ִתפ עֹוָלם. ו ׁשֹות ּבָ ַרּג ת ָעִנּיֹות ַהּמִ ל ִמיֵני ֻפר ּדּוֵקי ֲעִנּיּות, ּוִמּכ ק ָרָעה ּוִמּדִ
ר ּתֹוִציא אֹוָתן  ּבֵ ׁש בֹות ַעל ַהּמַ ַהּיֹוׁש ל ֲחׂשּוֵכי ָבִנים, ו כ ַרע ֽקֶֹדׁש ל ל ַקָּיָמא ז ׁשֶ
ֶזק  נ ׁשּום  ו ַצַֽער  ׁשּום  ֶיֱאַרע  לֹא  ו טֹוָבה  ָעה  ׁשָ ּב ָלד  ַהּוָ ֵיֵצא  ו אֹוָרה,  ל ֵמֲאֵפָלה 
ל  כ ל ִליִלין  ו רּוִחין  ו ִדין  ׁשֵ ו ָרה  ּכ ַאס ׁשֹל  ִימ ַאל  ו ֵדיֶהן,  ַיל ל לֹא  ו דֹות  ַלּיֹול לֹא 
ם.  ִאּמָ ַחֵּיי ֲאִביֶהם ו יָך ּב וֶֹתֽ ִמצ ָך ּול תֹוָרֶתֽ ֵלם ל ַגּד ָרֵאל, ּות ית ִיׂש ָך ּבֵ ֵדי ַעּמ ַיל

יֵלם  ֵני ֵנָכר, ַהּצִ ים, ִמַּיד ּב ִים ַרּבִ ֽ יֵלם ִמּמַ ַהּצִ ֵצם ו ֵדי ַהָּים, ּפ ָך יֹור ָרֵאל ַעּמ ֵני ִיׂש ּוב
ִכים  ָרֵאל ַההֹול ֵני ִיׂש ִים. ּוב י ַמֽ ֲעַמּקֵ ֵאיֶהם ּוִמּמַ ֹנ לּו ִמׂשּ צ עּו, ִיּנָ ֽ ּבָ ַאל ִיט יט ו ִמּטִ
ל אֹוֵיב  ף ּכ יֵלם ִמּכַ ַתּצִ ב, ו ָרה ָלֶלֶֽכת ֶאל ִעיר מֹוׁשָ ׁשָ י ֶרך ֶדֽ ִריֵכם ּב ה, ַהד ׁשָ ַּיּבָ ּבַ
תֹוִציֵאם  ֵריֶהם ו ר ַמַאס ָרֵאל, ַהּתֵ ָך ִיׂש ֶֽלא ֵמַעּמ ּכֶ ל ָהֲאסּוִרים ּבַ כ ו . ֶרך ֽ ּדֶ אֹוֵרב ּבַ ו
הֹוִציא  כּות ָאבֹות ל ָתחֹן ז ִאים, ו ַיד ּגֵ ל ָהֲאנּוִסים ּב ָך ּכ ָאת ִיר ב ל ָהׁשֵ ָוָחה, ו ִלר
ַעל־ ֶנֽיָך  ּפָ ָהֵאר  ו ַחִּיים,  ֱאלִֹהים  ָך  ַמַענ ל ַחִּיים  ֶפר  ֵסֽ ּב נּו  ֵבֽ ת ּכ נּו,  ֵטֽ ּפָ ִמׁש ָלאֹור 

ַען ֲאדָֹני׃  ַמֽ ֵמם ל ָ ָך ַהׁשּ ׁש ּדָ ִמק
נּו, ׁשּוָבה  ֶרׁש ָלֽ ֽ ינּו, טֹוב ּוֵמִטיב ִהּדָ ֶלך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלֽ ינּו ֶמֽ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ

תהלים מא

דניאל ט
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 fi תשליך  

כֹוֵנן  ה, ו ִחּלָ ַבּת ָך ּכ ֵנה ֵבית ָך. ּב צֹונ ָעׂשּו ר ַלל ָאבֹות ׁשֶ ג יָך, ּבִ ֲהמֹון ַרֲחֶמֽ ינּו ּבַ ֵאֵלֽ
ב ּכֲֹהִנים ַלֲעבֹוָדָתם,  ָהׁשֵ ִתּקּונֹו, ו נּו ּב ֵחֽ ּמ ׂשַ ָינֹו ו ִבנ נּו ּב ֵאֽ ַהר כֹונֹו, ו ָך ַעל מ ׁש ּדָ ִמק

ֵויֶהם.  ָרֵאל ִלנ ב ִיׂש ָהׁשֵ ָרם, ו ִזמ יָרם ּול ׁשִ ִוִּים ל ּול
ַהּנֹוָרא,  דֹול ו ָך ַהּגָ מ ַאֲהָבה ֶאת ׁשִ ָאה ּול ִיר ָעה ֶאת יהוה, ל ֶרץ ּדֵ ָאה ָהָאֽ ּוָמל

ִהי ָרצֹון. ן י ָאֵמן ּכֵ
יִעי  ֽ ׁשִ ר ט ּתַ ּפָ ׁש ך ַלּמִ קּום־ִאּתָ ל־ָלׁשֹון ּתָ כ ָלח, ו לֹא ִיצ ִיך ִלי יּוַצר ָעַלֽ ל־ּכ ּכ

ֻאם־יהוה׃ י נ ָקָתם ֵמִאּתִ ִצד ֵדי יהוה ו זֹאת ַנֲחַלת ַעב

י ׁשִ ד ל־ַהר ק כ יתּו ּב ִחֽ לֹא־ַיׁש עּו ו  לֹא־ָיֵרֽ
ים׃ ַכּסִ ִים ַלָּים מ ֽ ּמַ ָעה ֶאת־יהוה, ּכַ ֶרץ ּדֵ ָאה ָהָאֽ י־ָמל ּכִ

ֵער  ז ּבִ יִקין  ַעּתִ ד א  יׁשָ ַקּדִ יָקא  ַעּתִ ּקּוִנים,  ּתִ ֶהָאַרת  ֵדי  י ַעל  ָפֶנֽיָך,  ִמּל ָרצֹון  ִהי  י
נּו  ֽ ַנֵהג ִעּמָ ִתת יָך, ו יָך ַעל ִמּדֹוֶתֽ ֹּלּו ַרֲחֶמֽ ִיּגֽ ָך, ו ַעס יָך ֶאת ּכַ ׁשּו ַרֲחֶמֽ ּב ִיכ , ָאִריך ּב ׁשֶ
ַקֵּים  ּול ָך,  תֹוָרֶתֽ ֵקי  ִעס ּב טֹוִבים  ו ֲארּוִכים  ַחִּיים  נּו  ָלֽ ן  ִתּתֶ ו ָהַרֲחִמים,  ת  ִמּדַ ּב

ִהי ָרצֹון. ן י ָך, ָאֵמן ּכֵ צֹונ ַלֲעׂשֹות ר יָך ו וֶֹתֽ ִמצ
ֶיֽיָנה  ה ּתִ קֹוִלי,  ב ָעה  מ ׁשִ ֲאדָֹני  יהוה׃  יָך  ָראִתֽ ק ים  ֲעַמּקִ ִמּמַ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ
ָך  י־ִעּמ ר־ָיּה, ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד׃ ּכִ מ ׁש ֲחנּוָני׃ ִאם־ֲעוֹנֹות ּתִ קֹול ּתַ בֹות ל ֻ ֶנֽיָך ַקׁשּ ז א
י  ׁשִ ַנפ י׃  ּתִ ל הֹוָחֽ ָברֹו  ִלד ו י,  ׁשִ ַנפ ָתה  ִקּו יהוה  יִתי  ֽ ִקּוִ ֵרא׃  ּוָ ּתִ ַען  ַמֽ ל ִליָחה,  ַהּס
י־ִעם־יהוה  ָרֵאל ֶאל־יהוה, ּכִ ֶֹקר׃ ַיֵחל ִיׂש ִרים ַלּבֽ ֶֹקר, ׁשֹמ ִרים ַלּבֽ ֹמ ַלאדָֹני, ִמׁשּ

ָרֵאל, ִמּכֹל ֲעוֹנֹוָתיו׃ ה ֶאת־ִיׂש ּדֶ הּוא ִיפ דּות׃ ו ה ִעּמֹו פ ּבֵ ַהר ֶסד, ו ַהֶחֽ

ִים׃ ָמֽ ָ ׁשּ ב ּבַ ָך ִנּצָ ָבר עֹוָלם יהוה ּד ל
Seven times:

ישעיה נד

ישעיה יא

תהלים קל

תהלים קיט
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  מעריב למוצאי ראש השנה

ִחית לֹא־ַיׁש ר ָעוֹן ו ַכּפֵ הּוא ַרחּום, י ו 
ל־ֲחָמתֹו׃ לֹא־ָיִעיר ּכ יב ַאּפֹו, ו ָהׁשִ ה ל ּבָ ִהר ו
נּו׃ ֵאֽ ר יֹום־ק ַיֲעֵנֽנּו ב ֶלך ֽ יָעה, ַהּמֶ ֽ יהוה הֹוׁשִ

קריאת שמע וברכותיה

כּו ר  ּבָ
The שליח ציבור says the following, bowing at כּו ר  ,קהל the ;ה׳ standing straight at ,ּבָ

followed by the שליח ציבור, responds, bowing at רּוך :ה׳ standing straight at ,ּבָ

. בָֹרך ֶאת יהוה ַהמ
עֹוָלם ָוֶעד. ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ
עֹוָלם ָוֶעד. ל בָֹרך יהוה ַהמ רּוך ּבָ

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים ד ר ּבִ ֲאׁשֶ

ָעִרים  ׁש ח ָמה ּפֹוֵתֽ כ ח ּב
ים ַמּנִ ים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהּז ה ִעּתִ ּנֶ ׁשַ בּוָנה מ ּוִבת

צֹונֹו. ר יע ּכִ ָרִקֽ רֹוֵתיֶהם ּבָ מ ִמׁש ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּב ַסּדֵ ּומ
ֵני אֹור ִמּפ ך ֽחֹׁשֶ ו ך ֵני ֽחֹׁשֶ ָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמּפ י ּבֹוֵרא יֹום ָוָלֽ

ָלה י ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלֽ
ָלה י ין יֹום ּוֵבין ָלֽ יל ּבֵ ּדִ ּוַמב

מֹו. ָבאֹות ׁש יהוה צ

תהלים עח

תהלים כ

ש"ץ:

קהל:

ש"ץ:
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עֹוָלם ָוֶעד. ינּו ל לֹך ָעֵלֽ ִמיד, ִימ ַקָּים ּתָ ֵאל ַחי ו 
ֲעִריב ֲעָרִבים. ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

ּתָ ב ָך ָאָהֽ ָרֵאל ַעּמ ית ִיׂש ַאֲהַבת עֹוָלם ּבֵ
ּתָ ד ֽ נּו ִלּמַ ִטים, אֹוָתֽ ּפָ ים ּוִמׁש וֹת, ֻחּקִ ּתֹוָרה ּוִמצ

יָך ֻחּק ּב יח ֽ נּו ָנׂשִ קּוֵמֽ נּו ּוב ֵבֽ כ ׁש ינּו ּב ן יהוה ֱאלֵֹהֽ ַע ּכֵ
עֹוָלם ָוֶעד יָך ל וֶֹתֽ ִמצ ָך ּוב ֵרי תֹוָרֶתֽ ִדב ַמח ּב ִנׂש ו

ָלה. י ה יֹוָמם ָוָלֽ ּגֶ ינּו, ּוָבֶהם ֶנה ֽאֶֹרך ָיֵמֽ י ֵהם ַחֵּיֽינּו ו ּכִ
עֹוָלִמים.  ּנּו ֽ ִסיר ִמּמֶ ָך ַא ּתָ ַאֲהָבת ו

ָרֵאל. ה יהוה, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ

ֶלך ֶנֱאָמן ֵאל ֶמֽ

The שמע must be said with intense concentration. See  laws –   . 
When not with a מנין, say:

ד׃ ינּו, יה֥וה ׀ ֶאָחֽ ל, יה֥וה ֱאלֵֹה֖ ָרֵא֑ ע ִיׂש ַמ֖ ׁש
The following verse should be said aloud, while covering the eyes with the right hand.

עֹוָלם ָוֶעד. כּותֹו ל בֹוד ַמל ם ּכ רּוך ׁשֵ ּבָ Quietly

ָך׃  אֶֹדֽ ל־מ כ ָך֖ ּוב ׁש ל־ַנפ כ ָך֥ ּוב ב ָבֽ ל־ל כ יָך, ּב ת יה֣וה ֱאלֶֹה֑ ּתָ֔ ֵא֖ ַהב ָא֣ ו
ם  ֣ ּתָ נ ּנַ ׁשִ ָך׃ ו ָבֶבֽ ָך֛ ַהּ֖יֹום, ַעל־ ַצּו ֹנִכ֧י מ ר ָאֽ ה, ֲאׁשֶ֨ ֶּ ים ָהֵא֗ ָבִר֣ ָה֞יּו ַהּד ו
ָך֖  ּב כ ׁש ב ּוֽ  , ֶרך ֔ ַבּדֶ ָך֣  ּת ֶלכ ּוב  ָך ֵביֶת֙ ּב ָך֤  ּת ב ׁשִ ּב ֑ם,  ּבָ  ֖ ּתָ ר ִדּבַ ו יָך  ָבֶנ֔ ל
ֵעיֶנֽיָך׃  ין  ֥ ּבֵ ֽטָֹט֖פֹת  ל ָה֥יּו  ו ָך  ַעל־ָיֶד֑ ֖אֹות  ל ם  ֥ ּתָ ר ׁשַ ּוק ָך׃  קּוֶמֽ ּוב

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁש יֶת֖ ֻז֥זֹות ּבֵ ם ַעל־מ ֛ ּתָ ַתב ּוכ
ֶכ֖ם  ֶאת ֥ה  ַצּוֶ מ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ֧ר  ֲאׁשֶ י  וַֹת֔ ֶאל־ִמצ  עּו מ ׁש ּתִ  ֤מֹע ִאם־ׁשָ ה  ָהָי֗ ו
ל־ כ ּוב ֶכ֖ם  ַבב ל־ל כ ּב ֔דֹו,  ב ע ּול  ֱאֽלֵֹהיֶכם ֶאת־יה֤וה  ה  ֲהָב֞ ַאֽ ל ַהּ֑יֹום, 

ָך  ָגֶנ֔ ד ֣ ּתָ ַספ ָאֽ ֑קֹוׁש, ו ה ּוַמל ֹו, יֹוֶר֣ ִעּת֖ ֶכ֛ם ּב צ ר־ַאר ַטֽ י מ ֧ ָנַֽתּתִ ֶכֽם׃ ו ׁש ַנפ
׃  ּתָ ע ָבֽ ׂשָ ו ֖ ּתָ ַכ ָאֽ ָך, ו ֑ ּתֶ ֶהמ בִ ָ֖ך ד ֽ ׂשָ ב ּב י ֵעׂ֥שֶ ֛ ָנַֽתּתִ ָך׃ ו ָהֶרֽ ִיצ ָך֖ ו ִתיֽרֹׁש ו



דברים ו

דברים ו

דברים יא
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ים  ים ֲאֵחִר֔ ם ֱאלִֹה֣ ּתֶ ם ַוֲֽעַבד ּתֶ֗ ַסר ֶכ֑ם, ו ַבב ה ל ֖ ּתֶ ן־ִיפ ם ּפֶ ֣רּו ָלֶכ֔ מ ֽ ָ ִהׁשּ
 ִים ַמ֙ ָ ֶאת־ַהׁשּ ָעַצ֤ר  ו ם,  ֶכ֗ ּבָ ַאף־יה֜וה  ה  ָחָר֨ ו ם׃  ָלֶהֽ ם  ֲחִויֶת֖ ֽ ּתַ ִהׁש ו
ה  ֵהָר֗ ם מ ֣ ּתֶ בּוָלּ֑ה, ַוֲֽאַבד ן ֶאת־י ֖ ה ֥לֹא ִתּתֵ ֲאָדָמ֔ ָה֣ ר, ו ֶי֣ה ָמָט֔ לֹא־ִיֽה ו
י  ָבַר֣ ֶאת־ּד  ם ּתֶ מ ׂשַ ו ָלֶכֽם׃  ן  ֹנֵת֥ יה֖וה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ָהָא֣  ֵמַעל
ם,  ֶכ֔ ַעל־ֶיד אֹות ם ל ם אָֹת֤ ּתֶ֨ ר ׁשַ ֶכ֑ם, ּוק ׁש ַעֽל־ַנפ ֶכ֖ם ו ַבב ־לה ַע ּלֶ ֵא֔
֑ם,  ֣ר ּבָ ַדּבֵ ֵניֶכ֖ם ל ם ֶאת־ּב ם אָֹת֛ ֥ ּתֶ ד ִלּמַ יֵניֶכֽם׃ ו ין ֵעֽ ֥ ֽטֹוָט֖פֹת ּבֵ ָה֥יּו ל ו
ם ַעל־ ֛ ּתָ ַתב ָך׃ ּוכ קּוֶמֽ ָך֖ ּוב ּב כ ׁש ב , ּוֽ ֶרך ֔ ָך֣ ַבּדֶ ּת ֶלכ ּוב ָך ֵביֶת֙ ָך֤ ּב ּת ב ׁשִ ּב

ה  ֲאָדָמ֔ ל ָהֽ ם ַע֚ ֵניֶכ֔ י ב ֵמיֶכם ִויֵמ֣ ּו י ּב֤ ַען ִיר ַמ֨  יָך׃ ָעֶרֽ ָך ּוִבׁש יֶת֖ זּו֥זֹות ּבֵ מ
ֶרץ׃  ִים ַעל־ָהָאֽ ַמ֖ ָ י ַהׁשּ יֵמ֥ ת ֶָה֑ם, ּכִ ֧ע יה֛וה ַלֲֽאֽבֵֹתיֶכ֖ם ָלֵת֣ ּבַ ר ִנׁש ֲאׁשֶ֨
 ֣ ּתָ ַמר ָאֽ ו  ָרֵאל ִיׂש ֵנ֤י  ֶאל־ּב ר  ּבֵ֞ ּדַ אֽמֹר׃  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ יה֖וה  ּ֥יֹאֶמר  ַוַ
֛נּו ַע־ ָנֽת ם, ו ֽדֹרָֹת֑ ֵדיֶה֖ם ל ֵפ֥י ִבג נ ת ַעל־ּכַ ם ִציִצ֛ ּו ָלֶה֥ ָעׂש֨ ם, ו ֲאֵלֶה֔
אֹ֗תֹו  ם  ִאיֶת֣ ּור ִציִצ֒ת,  ל ָלֶכ֮ם  ָהָי֣ה  ו ֵכֶֽלת׃  ּת יל  ִת֥ ּפ ָנ֖ף  ַהּכָ ת  ִציִצ֥
י  ֲחֵר֤ ַאֽ ָת֜תּורּו  ֨לֹא  ו ם,  אָֹת֑ ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ יה֔וה  ת  וֹ֣ ל־ִמצ ֶאת־ּכ  ם ּתֶ ַכר ּוז
֔רּו  ּכ ז ַען ּתִ ַמ֣ ם׃ ל ֲחֵריֶהֽ ם זִֹנ֖ים ַאֽ ֥ ר־ַאּתֶ ם, ֲאׁשֶ יֵניֶכ֔ י ֵעֽ ֲחֵר֣ ַאֽ ו ֶכם ַבב 
יה֣וה  י  ֲאִנ֞ ֵלאֵֹֽהיֶכֽם׃  ים  ֖ דֹׁשִ ק ם  ִייֶת֥ ה ִוֽ י,  וָֹת֑ ל־ִמצ ֶאת־ּכ ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ
ָלֶכ֖ם  ֥יֹות  ִלה ִים,  ַר֔ ִמצ ֶרץ  ֵמֶא֣  ֶכם ֶאת הֹוֵצ֤אִתי  ר  ֲאׁשֶ֨ ם,  ֱאֽלֵֹהיֶכ֗

ים, ֲאִנ֖י יה֥וה ֱאֽלֵֹהיֶכֽם׃ ֵלֽאלִֹה֑
ֱאֶמת

יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת
The שליח ציבור repeats:

ינּו ַקָּים ָעֵלֽ ל זֹאת ו ֶוֱאמּוָנה  ּכ
ֵאין זּוָלתֹו ינּו ו י הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ּכִ

ָרֵאל ַעּמֹו. נּו ִיׂש ַוֲאַנֽח
ָלִכים  נּו ִמַּיד מ ַהּפֹוֵדֽ

ל ֶהָעִריִצים. ף ּכ נּו ִמּכַ נּו ַהּגֹוֲאֵלֽ ֽ ּכֵ ַמל

במדבר טו
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ינּו  ֵרֽ נּו ִמּצָ ָרע ָלֽ פ ָהֵאל ַהּנִ
נּו. ֽ ׁשֵ ֵבי ַנפ אֹוי  כ מּול ל ם ּג ּלֵ ׁשַ ַהמ ו

ר ּפָ ָלאֹות ַעד ֵאין ִמס ִנפ ֶקר, ו דֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֽ ה ג ָהעֹוׂשֶ
נּו ֵלֽ לֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרג ַחִּיים, ו נּו ּבַ ֽ ׁשֵ ם ַנפ ָ ַהׂשּ

ינּו  ֵבֽ מֹות אֹוי נּו ַעל ּבָ ִריֵכֽ ד ַהּמַ
ינּו. ֵאֽ ל ׂשֹונ ֵנֽנּו ַעל ּכ ֶרם ַקר ַוּי

עֹה ַפר ָקָמה ּב ים ּונ נּו ִנּסִ ה ּלָ ָהעֹוׂשֶ
ֵני ָחם. ַמת ּב ַאד ִתים ּב אֹותֹות ּומֹופ
ִים ָרֽ כֹוֵרי ִמצ ל ּב ָרתֹו ּכ ֶעב ה ב ּכֶ ַהּמַ

ֵחרּות עֹוָלם. ָרֵאל ִמּתֹוָכם ל ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיׂש
ֵרי ַים סּוף ז ין ּגִ ָניו ּבֵ ֲעִביר ּבָ ַהּמַ

ע הֹומֹות ִטּבַ ת ֵאיֶהם ּבִ ֶאת ׂשֹונ ֵפיֶהם ו ֶאת רֹוד
מֹו הֹודּו ִלׁש חּו ו ּב בּוָרתֹו, ׁשִ ָראּו ָבָניו ּג ו

לּו ֲעֵליֶהם. ָרצֹון ִקּב כּותֹו ּב ּוַמל
ה ָחה ַרּבָ מ ׂשִ יָרה ּב ָך ָענּו ׁשִ ָרֵאל, ל ֵני ִיׂש ה ּוב מֹׁשֶ

ם רּו ֻכּלָ ָאמ ו
ֵאִלם יהוה ִמי־ָכֽמָֹכה ּבָ

ֶֹדׁש ּקֽ ר ּבַ ּדָ ֽמָֹכה ֶנא ִמי ּכָ
ה ֶפֶֽלא׃ ִהּלֹת ֽעֹׂשֵ נֹוָרא ת

ה ֵני מֹׁשֶ ָים ִלפ ע ָך ָראּו ָבֶנֽיָך, ּבֹוק כּות ַמל
רּו ָאמ י ָענּו, וִֶזה ֵא

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ
ֶנֱאַמר ו

ּנּו׃ ֽ ָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמּמֶ י־ָפָדה יהוה ֶאת־ַיֲעקֹב, ּוג ּכִ
ָרֵאל. ַאל ִיׂש ה יהוה, ּגָ רּוך ַאּתָ ּבָ



שמות טו



שם


ירמיה לא
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לֹום ׁשָ ינּו ל נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ יֵבֽ ּכִ ַהׁש
ַחִּיים נּו ל ֽ ּכֵ נּו ַמל ַהֲעִמיֵדֽ ו

ָפֶנֽיָך ֵעָצה טֹוָבה ִמּל ֵנֽנּו ּב ַתּק ָך, ו לֹוֶמֽ ת ׁש ינּו ֻסּכַ רֹׂש ָעֵלֽ ּופ
ָך. ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ נּו ל יֵעֽ הֹוׁשִ ו

ָיגֹון ָרָעב ו ֶרב ו ֶחֽ ֶבר ו ֽ ינּו אֹוֵיב, ּדֶ ָהֵסר ֵמָעֵלֽ נּו, ו ֲעֵדֽ ָהֵגן ּבַ ו
נּו יֵרֽ ּתִ ס ָנֶפֽיָך ּתַ ֵצל ּכ ינּו, ּוב ָפֵנֽינּו ּוֵמַאֲחֵרֽ ָּטן ִמ ָהֵסר ׂשָ ו

ה ּתָ נּו ָאֽ יֵלֽ נּו ּוַמּצִ ֵרֽ י ֵאל ׁשֹומ ּכִ
ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ ּכִ

ַעד עֹוָלם. ה ו לֹום ֵמַעּתָ ׁשָ ַחִּיים ּול נּו ל נּו ּובֹוֵאֽ מֹר ֵצאֵתֽ ּוׁש
ָרֵאל ָלַעד. ה יהוה, ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ

ָאֵמן׃  עֹוָלם, ָאֵמן ו יהוה ל רּוך  ּבָ
In ארץ ישראל the service continues with חצי קדיש on  page  .

לּוָיּה׃  ִם, ַהל ָלֽ רּוׁשָ ּיֹון, ׁשֵֹכן י רּוך יהוה ִמּצִ ּבָ
ַבּדֹו׃  ָלאֹות ל ה ִנפ ָרֵאל, עֹׁשֵ יהוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂש רּוך ּבָ

עֹוָלם  בֹודֹו ל ם ּכ ּוָברּוך ׁשֵ
ָאֵמן׃  ֶרץ, ָאֵמן ו ל־ָהָאֽ בֹודֹו ֶאת־ּכ ֵלא כ ִיּמָ ו

יו׃  ַמֲעׂשָ ַמח יהוה ּב עֹוָלם, ִיׁש בֹוד יהוה ל ִהי כ י
ַעדעֹוָלם׃  ה ו בָֹרך ֵמַעּתָ ם יהוה מ ִהי ׁשֵ י

דֹול  מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁש י לֹא־ִיּטֹׁש יהוה ֶאת־ַעּמֹו ּבַ ּכִ
ָעם׃  ֶכם לֹו ל י הֹוִאיל יהוה ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכִ

ֵניֶהם  לּו ַעל־ּפ ל־ָהָעם ַוִּיּפ א ּכ ַוַּיר
רּו, יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים, יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים׃  ַוּיֹאמ

ֶרץ  ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ו
מֹו ֶאָחד׃  ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ

׃  ךָ נּו ל ר ִיַחֽ ֲאׁשֶ ינּו, ּכַ ָך יהוה ָעֵלֽ ּד ִהי־ַחס י



תהלים פט
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ֵצֽנּו ִמן־ַהּגֹוִים  ַקּב ינּו, ו נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ יֵעֽ הֹוׁשִ
ָך׃  ֶתֽ ִהּלָ ת ח ּבִ ֽ ּבֵ ּתַ ִהׁש ָך, ל ֽ ׁשֶ ד ם ק ׁשֵ הֹודֹות ל ל

ָפֶנֽיָך, ֲאדָֹני ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש יָת, ָיֽבֹואּו ו ֽ ר ָעׂשִ ל־ּגֹוִים ֲאׁשֶ ּכ
ָך׃  ֶמֽ ׁשִ דּו ִויַכּב

ָך׃  ֽ ַבּדֶ ה ֱאלִֹהים ל ָלאֹות, ַאּתָ ה ִנפ עֹׂשֵ ה ו י־ָגדֹול ַאּתָ ּכִ
עֹוָלם  ָך ל ָך, נֹוֶדה ּל ִעיֶתֽ צֹאן ַמר ָך ו נּו ַעּמ ַוֲאַנֽח

ָך׃  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ דֹור ָודֹר נ 

ָלה  י ֽ ּלָ רּוך יהוה ּבַ ּיֹום, ּבָ רּוך יהוה ּבַ ּבָ
נּו.  קּוֵמֽ יהוה ּב רּוך נּו, ּבָ ֵבֽ כ ׁש יהוה ּב רּוך ּבָ

ִתים.  ַהּמֵ ׁשֹות ַהַחִּיים ו ָך ַנפ ָיד י ב ּכִ
ר־ִאיׁש׃  ׂשַ ל־ּב ּכ ֽרּוח ל־ָחי, ו ָידֹו ֶנֶֽפׁש ּכ ר ּב ֲאׁשֶ

יָתה אֹוִתי יהוה ֵאל ֱאֶמת׃  ִדֽ ִקיד רּוִחי, ּפָ ָך ַאפ ָיד ּב
ִמיד  ָך ּתָ כּות ַקֵּים ַמל ָך ו מ ִים, ַיֵחד ׁשִ ַמֽ ָ ׁשּ ּבַ ינּו ׁשֶ ֱאלֵֹהֽ

עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל לֹך ָעֵלֽ ּומ

נּו  ֽ ַמח ִלּבֵ ִיׂש אּו ֵעיֵנֽינּו ו ִיר
ֱאֶמת  ָך ּבֶ יׁשּוָעת נּו ּבִ ֽ ׁשֵ ָתֵגל ַנפ ו

 . ִיך ִצּיֹון ָמַלך ֱאלָֹהֽ ֱאמֹר ל ּבֶ
עָֹלם ָוֶעד.  ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ

ָכבֹוד  ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא, ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ
ה.  ּתָ א ָאֽ ֶלך ֶאּלָ נּו ֶמֽ י ֵאין ָלֽ ּכִ

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
עֹוָלם ָוֶעד  ינּו ל לֹך ָעֵלֽ ִמיד, ִימ בֹודֹו ּתָ כ ֶך ּבִ ֽ  ַהּמֶ

יו. ל ַמֲעׂשָ ַעל ּכ ו

תהלים קו

תהלים פו

תהלים עט

איוב יב

תהלים לא

ישעיה נב
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  חצי קדיש
ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל  ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

עמידה

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

The following prayer, until מִֹנּיֹות ַקד on  page  , is said silently, standing with feet 
together. Take three steps forward and at the points indicated by , bend the knees at 

the first word, bow at the second, and stand straight before saying God’s name.

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ֵֹהי ִיצָרָהם, ֱא ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹו ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

קֵֹנה ַהּכֹל  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ו
ֵדי ָאבֹות  זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב

ש"ץ:

קהל 
וש"ץ:

ש"ץ:

תהלים נא
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ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז
ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים. ַמַענ  ,ֶפר ַהַחִּיים ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו

יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ
If forgotten, the עמידה is not repeated.

ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ּגִ
גבורות
ה  ַאּתָ

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ
יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך

ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ
ך ֹוֶמה ּלָ בּורֹות, ּוִמי ּדֽ ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ

ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל ִמי ָכֽמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים, זֹוֵכר י

ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו
If forgotten, the עמידה is not repeated.

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

ָלה.  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק
דֹוׁש. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ



בארץ ישראל:

If דֹוׁש .is repeated עמידה is said, then the ָהֵאל ַהּקָ
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יָנה.  ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַלּמֵ ַעת, ּומ ֽ ָאָדם ּדַ ה חֹוֵנן ל ַאּתָ
דעת

ָך ע ּתֹוָרֶתֽ ַמּדַ נּו ל ֽ ּתָ ה חֹוַננ   ַאּתָ
ָך  צֹונ י ר נּו ַלֲעׂשֹות ֻחּקֵ ֵדֽ ַלּמ ַוּת

חֹל ין ֽקֶֹדׁש ל ינּו ּבֵ ל יהוה ֱאלֵֹהֽ ּדֵ ב ַוּתַ
ים ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂש , ּבֵ ך ֽחֹׁשֶ ין אֹור ל ּבֵ

ה. ֲעׂשֶ ֵמי ַהּמַ ת י ׁשֶ ֽ ׁשֵ ִביִעי ל  ין יֹום ַהׁשּ ּבֵ
נּו ֽ ּכֵ ינּו ַמל ָאִבֽ

לֹום ׁשָ נּו ל ָראֵתֽ ִאים ִלק ינּו ַהָּיִמים ַהּבָ ָהֵחל ָעֵלֽ
ָך.  ָאֶתֽ ִיר ִקים ּב ֻדּבָ ל ָעוֹן ּומ ים ִמּכ ֻנּקִ א ּומ ל ֵחט ֲחׂשּוִכים ִמּכ

ל.  ּכֵ ַהׂש יָנה ו ָעה ּבִ ָך ּדֵ ֽנּו ֵמִאּת ּנֵ ח ו
ַעת. ֽ ה יהוה, חֹוֵנן ַהּדָ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָך  תֹוָרֶתֽ ינּו ל נּו ָאִבֽ יֵבֽ ֲהׁשִ
תשובה

ָך  נּו ַלֲעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֵבֽ ָקר ו
ָפֶנֽיָך.  ָמה לֵ ׁשּוָבה ׁש ת נּו ּבִ ַהֲחִזיֵרֽ ו

ׁשּוָבה. ת ה יהוה, ָהרֹוֶצה ּבִ רּוך ַאּתָ ּבָ

אנּו  י °ָחָטֽ ינּו ּכִ נּו ָאִבֽ ַלח ָלֽ ס

סליחה
Strike the left side of the chest at °.

נּו  ע ֽ י °ָפׁשָ נּו ּכִ ֽ ּכֵ נּו ַמ ָֽ ַחל מ
ה.  ּתָ ח ָאֽ סֹוֵלֽ י מֹוֵחל ו ּכִ

. ֽלֹח ה ִלס ּבֶ ר ה יהוה, ַחּנּון ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ
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נּו  ִריָבה ִריֵבֽ ֵיֽנּו, ו נ ע ֵאה ב ר
גאולה

ָך  ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ֵהָרה ל נּו מ ָאֵלֽ ּוג
ה.  ּתָ י ּגֹוֵאל ָחָזק ָאֽ ּכִ

ָרֵאל. ה יהוה, ּגֹוֵאל ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ

ֵנָרֵפא נּו יהוה ו ָפֵאֽ ר
רפואה

ה  ּתָ נּו ָאֽ ֵתֽ ִהּלָ י ת ָעה, ּכִ ֽ ׁשֵ ִנּוָ נּו ו יֵעֽ הֹוׁשִ
ינּו  ל ַמּכֹוֵתֽ כ ֵלָמה ל פּוָאה ׁש ַהֲעֵלה ר ו

The following prayer for a sick person may be said here:

ֵלָמה  פּוָאה ׁש ֵהָרה ר ַלח מ ׁש ּתִ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִהי ָרצֹון ִמּל י
name of patient ַלחֹוֶה/ַחֹוָלה ַהּגּוף  פּוַאת  ּור ֶֽפׁש  ַהּנֶ פּוַאת  ר ִים  ַמֽ ָ ַהׁשּ ִמן 

ָרֵאל. ָאר חֹוֵלי ִיׂש ׁש תֹוך ּב mother’s name ת ן/ּבַ ּבֶ

ה.  ּתָ ַרֲחָמן ָאֽ רֹוֵפא ֶנֱאָמן ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ ּכִ
ָרֵאל. ה יהוה, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ

ָנה ַהּזֹאת  ָ ינּו ֶאת ַהׁשּ ינּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵרך ָעֵלֽ ּבָ
ברכת השנים

טֹוָבה בּוָאָתּה, ל ִמיֵני ת  ֶאת ּכ ו
נּו ִמּטּוָבּה  ֵעֽ ּב ׂשַ ֵני ָהֲאָדָמה,  ו ָרָכה ַעל ּפ ֵתן ּב ו

ִנים ַהּטֹובֹות.  ָ ׁשּ נּו ּכַ ָנֵתֽ ׁש ּוָבֵרך
ִנים. ָ ָבֵרך ַהׁשּ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ
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נּו  ֵחרּוֵתֽ דֹול ל ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּת
קיבוץ גלויות

ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ץ ּגָ ַקּבֵ א ֵנס ל ׂשָ ו
ֶרץ.  פֹות ָהָאֽ נ ע ּכַ ּבַ ֵצֽנּו ַיַֽחד ֵמַאר ַקּב ו

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
ָרֵאל. ֵחי ַעּמֹו ִיׂש ץ ִנד ַקּבֵ מ

ָבִראׁשֹוָנה  ינּו ּכ ֵטֽ יָבה ׁשֹופ ֽ ָהׁשִ
השבת המשפט

ה  ִחּלָ ַבּת יֹוֲעֵצֽינּו ּכ ו
ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה  ֽ ָהֵסר ִמּמֶ ו

ַרֲחִמים  ֶסד ּוב ֶחֽ ָך ּב ַבּד ה יהוה ל ינּו ַאּתָ ֵָֽע לֹך ּומ
ט.  ּפָ ׁש ּמִ נּו ּבַ ק ַצּד ו
ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ

ט. ּפָ ׁש ֶלך ַהּמִ ֽ ַהּמֶ

ָוה  ִהי ִתק יִנים ַאל ּת ׁשִ ל ַלּמַ ו
ברכת המינים

ַגע ּתֹאֵבד  ֶרֽ ָעה ּכ ל ָהִרׁש כ ו
תּו  ֵרֽ ֵהָרה ִיּכָ ָך מ ֵבי ַעּמ ל אֹוי כ ו 

ֵהָרה  ַהֵּזִדים מ ו
 ִנֽיע ַתכ ר ו ַמּגֵ ר ּות ּבֵ ׁשַ ר ּות ַעּקֵ ת

ינּו.  ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ּבִ
ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ

ִנֽיע ֵזִדים. ִבים ּוַמכ ׁשֹוֵבר אֹוי

If ט ּפָ ָדָקה ּוִמׁש אֹוֵהב צ ֶלך .is not repeated עמידה is said, then the  ֶמֽ

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   969RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   969 26-Jul-18   11:42:35 AM26-Jul-18   11:42:35 AM



 fi עמידה   מעריב למוצאי ראש השנה 

ַעל ַהֲחִסיִדים  יִקים ו ּדִ ַעל ַהּצַ
על הצדיקים

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ֵני ַעּמ ַעל ִזק ו
ֵריֶהם  ֵליַטת סֹופ ַעל ּפ ו
ינּו  ָעֵלֽ ֶֽדק, ו ֵרי ַהּצֶ ַעל ּגֵ ו

ינּו  יָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ֶיֱהמּו ַרֲחֶמֽ
ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ ׁשִ ִחים ּב ל ַהּבֹוט כ ָכר טֹוב ל ֵתן ׂשָ ו

ֶהם  נּו ִעּמָ ק ים ֶחל ׂשִ ו
נּו.  ח ָך ָבָטֽ י ב עֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ּכִ ּול 

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
יִקים. ּדִ ָטח ַלּצַ ָען ּוִמב ִמׁש

ׁשּוב  ַרֲחִמים ּתָ ָך ּב ִים ִעיר ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
בניין ירושלים

ּתָ  ר ֽ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ תֹוָכּה ּכַ ּכֹן ּב ִתׁש ו
ַין עֹוָלם  נ ינּו ּבִ ָיֵמֽ ָקרֹוב ּב ֵנה אֹוָתּה ּב ּוב

ִכין.  תֹוָכּה ּתָ ֵהָרה ל א ָדִוד מ ִכּסֵ ו
ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ

ִים. ָלֽ רּוׁשָ ּבֹוֵנה י

 יח ִמֽ ֵהָרה ַתצ ָך מ ּד ִוד ַעב ֶאת ֶצַֽמח ּדָ
משיח בן דוד

ָך  יׁשּוָעֶתֽ רּום ּבִ נֹו ּתָ ַקר ו
 ַהּיֹום.  ינּו ּכ ֽ ָך ִקּוִ י ִליׁשּוָעת ּכִ

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
ׁשּוָעה. ֶרן י ק יח ִמֽ ַמצ
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ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע קֹוֵלֽ ׁש
שומע תפלה

ינּו  ַרֵחם ָעֵלֽ חּוס ו
נּו  ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ּב  ַקּבֵ ו

ה  ּתָ ַתֲחנּוִנים ָאֽ ִפּלֹות ו ּת ע י ֵאל ׁשֹוֵמֽ ּכִ
נּו יֵבֽ ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּת ֽ ּכֵ ָפֶנֽיָך ַמל ּוִמּל

ַרֲחִמים.  ָרֵאל ּב ָך ִיׂש ת ַעּמ ִפּלַ ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ ּכִ
ה. ִפּלָ ּת ע ה יהוה, ׁשֹוֵמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָתם  ִפּלָ ָרֵאל ּוִבת ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ָתם ּב ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו 

ָך. ֽ ָרֵא ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
Bow at the first five words.

הודאה

עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
נּו  ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש
דֹור ָודֹור.  ה הּוא ל ַאּתָ

ָך  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ נֹוֶדה ּל
ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ

 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו
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נּו ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
ל ֵעת  כ ּב יָך ׁשֶ טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו

ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו ֶעֽ
יָך  י ֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ

יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו
. ינּו ָלך ֽ ֵמעֹוָלם ִקּוִ

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל נּו ּתָ ֽ ּכֵ ָך ַמל מ רֹוַמם ׁשִ ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו
ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ

If forgotten, the עמידה is not repeated.

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ לּו ֶאת ׁשִ ָלה, ִויַהל ֽ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ ו
ָלה.  נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל  י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם  ים ל ׂשִ ָך ּתָ ָרֵאל ַעּמ לֹום ָרב ַעל ִיׂש ׁשָ
ברכת שלום

ֹום.  ָ ל ַהׁשּ כ  ָאדֹון ךֶ ה הּוא ֶמֽ י ַאּתָ ּכִ
ָרֵאל  ָך ִיׂש ֶאת ַעּמ ָבֵרך ֵעיֶנֽיָך ל טֹוב ּב ו

ָך. ֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב
ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ַעּמ  כ נּו ו ָפֶנֽיָך, ֲאַנֽח  ֵתב ִנּכָ ִנָּזֵכר ו
לֹום.* ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּו 

לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ
If forgotten, the עמידה is not repeated.

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹוׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
*In חוץ לארץ, many end the blessing:
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ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
Some say the following verse (see  law  ):

ֱאלַֹהי
ָמה ר ִמר ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂש צֹר ל נ

ֶיה. ה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ׁשִ ַנפ י ִתּדֹם, ו ׁשִ ַלי ַנפ ַקל ִלמ ו
י. ׁשִ ּדֹף ַנפ ר יָך ּתִ וֶֹתֽ ִמצ ָך, ּוב תֹוָרֶתֽ י ּב ַתח ִלּבִ ּפ

ִבים ָעַי ָרָעה ל ַהחֹוׁש כ ו
ם. ּתָ ב ֵקל ַמֲחׁשַ ַקל ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ו מ

ָך ִמינ ַען י ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ  ה ֲעׂשֵ  
ָך. ַען ּתֹוָרֶתֽ ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ  

ָך ַוֲעֵנִֽני׃ ִמינ יָעה י ֽ יָך, הֹוׁשִ ִדיֶדֽ צּון י ַען ֵיָחל ַמֽ ל
גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

רֹוָמיו  מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ
Bow, take three steps back, then bow, first left, then right, then center, while saying:

רּו ָאֵמן. ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י

ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל ינּו, ו ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ׁש ּבִ ּדָ ק ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִּיּבָ ׁשֶ
מִֹנּיֹות.  ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ם ַנֲעב ׁשָ ו

מִֹנּיֹות׃ ִנים  ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם  ּוכ ִם ּכִ ָֽ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת י יהוה ִמנַ ָבה ָער ו

קדיש שלם

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

Some have the custom to include additional responses in קדיש שלם. 
They can be found in the version on page   .

עּוֵתּה ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

תהלים יט

ברכות יז.

תהלים ס

תהלים יט

מלאכי ג

ש״ץ:
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ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א ֵעּֽלָ 

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָע ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָרֵאל ל ִיׂש כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות ל צ ַקּבַ ת ּתִ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ק

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

 הבדלה

ִרי ָמָרָנן ַסב
Holding the cup of wine in the right hand, say:

ֶֽפן. ִרי ַהּגָ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

חֹל,  ין ֽקֶֹדׁש ל יל ּבֵ ּדִ ב ֶלך ָהעֹוָלם, ַהּמַ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ֵמי  ת י ׁשֶ ֽ ׁשֵ ִביִעי ל  ין יֹום ַהׁשּ ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂש , ּבֵ ך ֽחֹׁשֶ ין אֹור ל ּבֵ

חֹל.  ין ֽקֶֹדׁש יל ּבֵ ּדִ ב ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ה. ּבָ ֲעׂשֶ ַהּמַ

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:
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ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל   ָעֵלֽ
Stand while saying ינּו .Bow at  .ָעֵלֽ

חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ
ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ

(. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ ל ּפַ ֶבל ָוִריק ּוִמת ֶהֽ ֲחִוים ל ּתַ ֵהם ִמׁש (ׁשֶ
ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח

רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ
ֶרץ  יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ

ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ּומֹוׁשַ
רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש

ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ
תֹוָרתֹו תּוב ּב ּכָ ֶפס זּוָלתֹו, ּכַ נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל

ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע ו
ַחת, ֵאין עֹוד׃ ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל־ָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ

ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ינּו, ִלר ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ ַעל ּכֵ
ֵרתּון רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ֶרץ, ו ּלּוִלים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל

י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל
ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ ָך ל ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו

ֵבי ֵתֵב ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ
ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ ל ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ י ל ּכִ

נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ֹלּו, ו ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל
ָך כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב

עֹוָלם ָוֶעד. ֵהָרה ל ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ו
ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ

ֹעָלם ָוֶעד׃ ל לֹך ָך, יהוה ִימ תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ֶנֱאַמר, ו ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ



דברים ד

שמות טו

זכריה יד  
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 fi קדיש יתום   מעריב למוצאי ראש השנה 

י ָתבֹא׃ ִעים ּכִ ׁשָ ַֹאת ר אֹם ּוִמׁשּ ת ַֽחד ּפִ יָרא ִמּפַ ַאל־ּתִ
Some add:

נּו ֵאל׃ ֽ י ִעּמָ לֹא ָיקּום, ּכִ רּו ָדָבר ו ּב ֻתָפר, ּדַ צּו ֵעָצה ו ֻעֽ
ּבֹל  יָבה ֲאִני ֶאס ַעד־ׂשֵ ָנה ֲאִני הּוא, ו ַעד־ִזק ו
ט׃ ּבֹל ַוֲאַמּלֵ א ַוֲאִני ֶאס ָ יִתי ַוֲאִני ֶאׂשּ ֽ ֲאִני ָעׂשִ

  קדיש יתום

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

The following prayer requires the presence of a מנין. 
A transliteration can be found on  page  .

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

משלי ג

ישעיה ח

ישעיה מו

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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ָחד׃  י ֶאפ י ִאיָרא, יהוה ָמעֹוז־ַחַּיי, ִמּמִ ִעי, ִמּמִ ִיׁש ָדִוד, יהוה אֹוִרי ו ל
לּו  ה ָכׁש ּמָ ַבי ִלי, ֵהֽ אֹי ִרי, ָצַרי ו ׂשָ ֶאת־ּב ֵֹרִעים ֶלֱאכ רֹב ָעַלי מ ק ּבִ
ָעַלי  קּום  ִאם־ּתָ י,  ִלּבִ לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה,  ָעַלי  ֲחֶנה  ִאם־ּתַ ָנָפֽלּו׃  ו
אֹוָתּה  ֵמֵאת־יהוה,  י  ּתִ ל ַאֽ ׁשָ ַאַחת  ׃  ח בֹוֵטֽ ֲאִני  זֹאת  ּב ָחָמה,  ִמל
ֽנַֹעם־יהוה,  ּב ַלֲחזֹות  ַחַּיי,  ֵמי  ל־י ּכ ֵבית־יהוה  ּב י  ּתִ ב ׁשִ ׁש,  ֲאַבּקֵ
ֶתר  ֵסֽ ּב ִני  ֵרֽ ּתִ ַיס ָרָעה,  יֹום  ּב ֻסּכֹה  ּב ֵנִֽני  ּפ ִיצ י  ּכִ ֵהיָכלֹו׃  ּב ר  ַבּקֵ ּול
ִביבֹוַתי,  ס ַבי  אֹי  ַע י  רֹאׁשִ ָירּום  ה  ַעּתָ ו ִני׃  ֵמֽ רֹומ י צּור  ּב לֹו,  ה א
ַמע־ יהוה׃ ׁשַ ָרה יָרה ַוֲאַזּמ ֽ רּוָעה, ָאׁשִ ֵחי ת ֹו ִזב ה א ָחה ב ּב ֶאז ו
ֶאת־ ָפָני,  ׁשּו  ּק ּבַ י  ִלּבִ ָאַמר  ָך  ל ַוֲעֵנִֽני׃  ִֽני  ּנֵ ח ו ָרא,  ֶאק קֹוִלי  יהוה 
ָך,  ֽ ּדֶ ַאף ַעב ט־ּב י, ַאל ּתַ ּנִ ֽ ֶנֽיָך ִמּמֶ ר ּפָ ּתֵ ס ׁש׃ ַאל־ּתַ ֶנֽיָך יהוה ֲאַבּקֵ ּפָ
י־ָאִבי  ּכִ ִעי׃  ִיׁש ֱאלֵֹהי  ִני,  ֵבֽ ַעז ַאל־ּתַ ו ִני  ֽ ׁשֵ ּט ַאל־ּתִ ָהִיֽיָת,  ָרִתי  ֶעז
ֽאַֹרח  ּב ִני  ֵחֽ ּונ ָֽך,  ּכֶ ר ּדַ יהוה  ִני  הֹוֵרֽ ִני׃  ֵפֽ ַיַאס ַויהוה  ֲעָזֽבּוִני,  י  ִאּמִ ו
מּו־ִבי ֵעֵדי־ י ק ֶנֶֽפׁש ָצָרי, ּכִ ֵנִֽני ּב ּת ָרי׃ ַאל־ּתִ ַען ׁשֹור ַמֽ ִמיׁשֹור, ל

ֶרץ  ֶאֽ טּוב־יהוה ּב אֹות ּב י ִלר ּתִ נ ח ָחָמס׃  לּוֵלא ֶהֱאַמֽ ֶקר, ִויֵפֽ ֽ ׁשֶ
ה ֶאל־יהוה׃ ַקּוֵ ָך, ו ֽ ַיֲאֵמץ ִלּבֶ ה ֶאל־יהוה, ֲחַזק ו ַחִּיים׃ ַקּוֵ

(on previous page) קדיש יתום

תהלים כז
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 fi סדר ברית מילה  

   סדר ברית מילה

א. רּוך ַהּבָ ּבָ
When the baby is brought in, all stand and say:

ַהּכֵֹהן  ן־ַאֲהרֹן  ּבֶ ָעָזר  ן־ֶאל ּבֶ ָחס  ינ ּפִ אמֹר׃  ּלֵ ה  ֶאל־מֹׁשֶ יהוה  ר  ַדּבֵ ַוי
The מוהל (in some congregations, all) say (in ארץ ישראל omit):

תֹוָכם,  ּב ָאִתי  ֶאת־ִקנ אֹו  ַקנ ּב ָרֵאל,  ֵני־ִיׂש ּב ֵמַעל  ֶאת־ֲחָמִתי  יב  ֵהׁשִ
ִני ֹנֵתן לֹו ֶאת־ ָאִתי׃ ָלֵכן ֱאמֹר, ִהנ ִקנ ָרֵאל ּב ֵני־ִיׂש יִתי ֶאת־ּב ֽ לֹא־ִכּלִ ו

לֹום׃ ִריִתי ׁשָ ּב

יָך ּכֹן ֲחֵצֶרֽ ָקֵרב, ִיׁש ַחר ּות ב ֵרי ּתִ ַאׁש
The following verses, through ִליָחה ָנא א יהוה ַהצ  .are only said in Israel ָאּנָ

ָך׃ דֹׁש ֵהיָכֶלֽ ָך, ק יֶתֽ טּוב ּבֵ ָעה ּב ּב ִנׂש

ִכי,  ֵרֽ ּכ י ִאם־לֹא ֶאז ִחּכִ ׁשֹוִני ל ק ל ּבַ ד ִמיִני׃ ּתִ ח י ּכַ ׁש ִם, ּתִ ָלֽ רּוׁשָ י ֵחך ּכָ ִאם־ֶאׁש
The father takes the baby in his hands and says quietly:

ָחִתי׃ מ ִם ַעל רֹאׁש ׂשִ ַלֽ רּוׁשָ ִאם־לֹא ַאֲעֶלה ֶאת־י

ינּו, יהוה ֶאָחד׃ ָרֵאל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע ִיׂש ׁש
The father says aloud, followed by the קהל:

עֹוָלם ָוֶעד. ל לֹך יהוה ִימ , יהוה ָמָלך , ֶלך יהוה ֶמֽ
The מוהל, followed by the קהל, recites each of the following three phrases twice:

א יָעה ּנָ ֽ א יהוה הֹוׁשִ ָאּנָ
ִליָחה ָנא׃  א יהוה ַהצ ָאּנָ

ִביא ָזכּור ַלּטֹוב. ל ֵאִלָּיֽהּו ַהּנָ א ׁשֶ ּסֵ ֶזה ַהּכִ
The baby is placed on the כסא של אליהו, and the מוהל says:

יִתי׃  ֽ יָך ָעׂשִ וֶֹתֽ ָך יהוה, ּוִמצ י ִליׁשּוָעת ּתִ ר ֽ ּבַ יִתי יהוה׃ ׂשִ ֽ ָך ִקּוִ ִליׁשּוָעת
The מוהל continues:

ִני.  ֵכֽ מ ס ו ִמיִני  י ַעל  ֲעמֹד  ָפֶנֽיָך,  ל ָך  ּל ׁשֶ ה  ִהּנֵ ִרית,  ַהּב  ַאך ַמל ֵאִלָּיֽהּו 
ָלל ָרב׃  מֹוֵצא ׁשָ ָך, ּכ ָרֶתֽ ׂש ָאנִֹכי ַעל־ִאמ ָך יהוה׃ ׂשָ י ִליׁשּוָעת ּתִ ר ֽ ּבַ ׂשִ

במדבר כה

תהלים סה המוהל:

הקהל:

תהלים קלז

דברים ו

תהלים קיח

תהלים קיט
בראשית מט

תהלים קיט
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ָקֵרב,  ַחר ּות ב ֵרי ּתִ ׁשֹול׃ ַאׁש ֵאין־ָלֽמֹו ִמכ ָך, ו אֲֹהֵבי תֹוָרֶתֽ  לֹום ָרב ׁשָ
יָך  ּכֹן ֲחֵצֶרֽ ִיׁש

ָך׃ דֹׁש ֵהיָכֶלֽ ָך, ק יֶתֽ טּוב ּבֵ ָעה ּב ּב ִנׂש
All respond:

ֶלך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
The baby is placed on the knees of the סנדק, and the מוהל says:

יָלה. ֽנּו ַעל ַהּמִ ִצּוָ וָֹתיו, ו ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

נּו  ֽ ׁשָ ר ִקּד ֶלך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
Immediately after the circumcision, the father says:

ינּו. ָרָהם ָאִבֽ ל ַאב ִריתֹו ׁשֶ ב ִניסֹו ּבִ ַהכ ֽנּו ל ִצּוָ וָֹתיו, ו ִמצ ּב

ֶלך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
In ארץ ישראל the father adds (some in חוץ לארץ add it as well):

ַמן ַהֶּזה. נּו ַלּז יָעֽ ִהּגִ נּו ו ָמֽ ִקּי ֶהֱחָיֽנּו ו ׁשֶ

ִרית  ַנס ַלּב כ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ָאֵמן. ּכ
All respond:

ים טֹוִבים. ַמֲעׂשִ ה ּול ֻחּפָ תֹוָרה ּול ֵנס ל ן ִיּכָ ּכֵ

תהלים סה
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ֶֽפן. ִרי ַהּגָ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפ ֶלך ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

After the circumcision has been completed, the מוהל
(or another honoree), takes a cup of wine and says:

ֶטן,  ֽ ִדיד ִמּבֶ ׁש י ר ִקּדַ ֶלך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
ן  ּכֵ  ַע ֽקֶֹדׁש.  ִרית  ּב אֹות  ּב ָחַתם  ֶצֱאָצָאיו  ו ם,  ׂשָ ֵארֹו  ׁש ּבִ חֹק  ו
נּו  ֵאֵרֽ ׁש ִדידּות  י יל  ַהּצִ ל ה  נּו   ִצּוָ צּוֵרֽ נּו  ק ֶחל ַחי  ֵאל  זֹאת,  ַכר  ׂש ּבִ
יהוה,  ה  ַאּתָ  רּוך ּבָ נּו.  ֵרֽ ׂשָ ב ּבִ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִריתֹו  ּב ַען  ַמֽ ל ַחת,  ֽ ַ ִמׁשּ

ִרית. ּכֹוֵרת ַהּב
ִאּמֹו,  ּול ָאִביו  ל ַהֶּזה  ַהֶּיֶֽלד  ֶאת  ַקֵּים  ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ
ָתֵגל  יֹוֵצא ֲחָלָציו ו ַמח ָהָאב ּב ן פלוני). ִיׂש ָרֵאל (פלוני ּבֶ ִיׂש מֹו ּב ֵרא ׁש ִיּקָ ו
ָך׃  ֽ ּתֶ יֹוַלד ָתֵג ָך, ו ֽ ִאּמֶ יָך ו ַמח־ָאִבֽ תּוב: ִיׂש ּכָ ָנּה, ּכַ ִרי ִבט פ ִאּמֹו ּבִ
 ָלך ָוֽאַֹמר   , ִיך ָדָמֽ ּב ֶסת  ּבֹוֶסֽ ִמת  ֵאך ָוֶאר  ִיך ָעַלֽ ָוֶאֱעבֹר  ֶנֱאַמר:  ו

ִיך ֲחִיי׃  ָדַמֽ ּב ֲחִיי, ָוֽאַֹמר ָלך ִיך ָדַמֽ ּב
ַרת ֶאת־ ר ּכָ ֶלף ּדֹור׃ ֲאׁשֶ ֶאֽ ה ל ָבר ִצּוָ ִריתֹו, ּדָ עֹוָלם ּב ֶנֱאַמר: ָזַכר ל ו

ָרֵאל  ִיׂש ל חֹק,  ל ַיֲעקֹב  ל ָה  ַוַּיֲעִמיֶדֽ ָחק׃  ִיׂש ל בּוָעתֹו  ּוׁש ָרָהם,  ַאב
מַֹנת  ן־ׁש ּבֶ נֹו  ּב ָחק  ֶאת־ִיצ ָרָהם  ַאב ל  ַוָּיֽמ ֶנֱאַמר:  ו עֹוָלם׃  ִרית  ּב
עֹוָלם   י י־טֹוב, ּכִ ה אֹתֹו ֱאלִֹהים׃ הֹודּו ַליהוה ּכִ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָיִמים, ּכַ

ּדֹו׃  ַחס

ּדֹו׃ עֹוָלם ַחס י ל י־טֹוב, ּכִ הֹודּו ַליהוה ּכִ
All respond:

ֵנס  ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ַנס ַלּב כ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ֶיה, ּכ דֹול ִיה טֹן ּגָ ן פלוני) ֶזה ַהּקָ (פלוני ּבֶ
The מוהל (or honoree) continues:

ים טֹוִבים.  ַמֲעׂשִ ה ּול ֻחּפָ תֹוָרה ּול ל
The סנדק also drinks some of the wine; some drops are given to the baby. 

The cup is then sent to the mother, who also drinks from it.

All say ינּו .on  page   is said קדיש יתום on  page  , and ,ָעֵלֽ

משלי כג

יחזקאל טז

תהלים קה

בראשית כא

תהלים קיח
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    irkat ohanim in srael fi 

 irkat  ohanim in s ael

In Israel, the following is said by the Leader during the Repetition of the Amida 
when Kohanim bless the congregation. 

If there is more than one Kohen, 
a member of the congregation calls: (See  laws –   .)

Kohanim!

The Kohanim respond:
Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, 
who has made us holy with the holiness of Aaron,
and has commanded us to bless His people Israel with love.

ָך ָבֶרכ י 
The Leader calls word by word, followed by the Kohanim:

 May the Lord bless you and protect you. (Cong: Amen.) 
May the  Lord make His face shine on you 

and be gracious to you. (Cong: Amen.)
May the  Lord turn His face toward you, 

and grant you peace. (Cong: Amen.)

The congregation says:
יר  Majestic One on high who ַאּדִ
dwells in power: You are peace 
and Your name is peace. May it be 
Your will to bestow on us and on 
Your people the house of Israel, 
life and blessing as a safeguard 
for peace.

The Kohanim say:
 Master of the Universe: we have done what ִרּבֹונֹו
You have decreed for us. So too may You deal with 
us as You have promised us. Look down from Your 
holy dwelling place, from heaven, and bless Your 
people Israel and the land You have given us as You 
promised on oath to our ancestors, a land flowing 
with milk and honey.

In Shaĥarit continue with “Grant peace” on  page   on the first day,
and on  page   on the second day.

Musaf continues with “Grant peace” on  page   on the first day,
and on  page   on the second day.

Num. 

Deut. 
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 fi ברכת כהנים בארץ ישראל  

  ברכת כהנים בארץ ישראל

ּכֲֹהִנים

In ארץ ישראל, the following is said by the שליח ציבור during the חזרת הש"ץ 
when כהנים say ברכת כהנים. 

ֳIf there is more than one כהן, a member of the קהל calls: (See  laws –   .)

ֶלך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
The כהנים respond:

 ַאֲהרֹן  תֹו ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ק נּו ּבִ ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ
ַאֲהָבה. ָרֵאל ּב ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ֽנּו ל ִצּוָ ו

ָאֵמן קהל: ָך׃  ֶרֽ מ ִיׁש ָך יהוה ו ָבֶרכ י
The שליח ציבור calls word by word, followed by the כהנים:

ָאֵמן קהל: ׃  ּֽךָ ָניו ֵאֶלֽיָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר יהוה ּפָ
ָאֵמן קהל: לֹום׃  ָך ׁשָ ם ל ָיׂשֵ ָניו ֵאֶלֽיָך ו א יהוה ּפָ ָ ִיׂשּ

The קהל says:

בּוָרה,  ג ּבִ ׁשֹוֵכן  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ
לֹום.  ׁשָ ָך  מ ׁשִ ו לֹום  ׁשָ ה  ַאּתָ
ַעל  ו ינּו  ָעֵלֽ ים  ׂשִ ּתָ ׁשֶ ָרצֹון  ִהי  י
ַחִּיים  ָרֵאל  ִיׂש ית  ּבֵ ָך  ַעּמ ל  ּכ

לֹום. ֶרת ׁשָ ֶמֽ ִמׁש ָרָכה ל ּוב

The כהנים say:

ה  ינּו, ַאף ַאּתָ ּתָ ָעֵלֽ ַזֽר ּגָ ֶ ינּו ַמה ׁשּ ֽ ל עֹוָלם, ָעׂשִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
עֹון  ִמּמ יָפה  ִקֽ ַהׁש נּו.  ֽ ּתָ ַטח ִהב ׁשֶ מֹו  ּכ נּו  ֽ ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ
ָרֵאל,  ֶאת־ִיׂש ָך  ֶאת־ַעּמ  ּוָבֵרך ִים,  ַמֽ ָ ִמן־ַהׁשּ ָך  ׁש ד ק
ּתָ  ע ֽ ּבַ ִנׁש ר  ֲאׁשֶ ּכַ נּו,  ָלֽ ה  ּתָ ָנַתֽ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ֵאת  ו

ָבׁש׃ ֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוד ינּו, ֶאֽ ַלֲאבֵֹתֽ

In שחרית continue with לֹום ים ׁשָ ,on  page   on the first day ִשׂ
 and on  page   on the second day.

לֹום continues with מוסף ים ׁשָ  ,on  page   on the first day ִשׂ
and on  page   on the second day.

במדבר ו

דברים כו
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 פיוטים נוספים ליום א׳
additional iyutim for the first day
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 fi שחרית ליום א׳   פיוטים נוספים 

פיוטים נוספים לשחרית של יום א׳

בּוָרה׃ ִעם־ּג ֽרֹוע ָך ז בּוָרה / ל ג ָך ּבִ מ דֹול ׁשִ בּוָרה / ּגָ ָאזּור ּג ֶלך   ֶמֽ

The piyutim said by the שליח ציבור in שחרית are commonly called יוצרות; however, 
the יוצר refers only to the first piyut, said at the beginning of the first blessing of the שמע. 

The theme of the יוצרות for both days of ראש השנה is God’s kingship.
All:

יב ֶאל ֵחיָקם. ָצָריו ָיׁשִ יֹום ָנָקם / ל ֵדי ָנָקם / ָלֵבׁש ּב ג ֶלך ּבִ ֶמֽ
ׁש. ַכּבֵ ַגֲאַות ֲאִפיִקים מ ׁש / ו ַיּבֵ ים מ אּות ָלֵבׁש / ַיּמִ ֶלך ּגֵ ֶמֽ

ים בּוׁשִ ָרה ל ֲעׂשָ ֶלך ּבַ  ֶמֽ
ים דֹוׁשִ ק ַאָּזר ּבִ ִהת
ים׃ / ָקדֹוׁש. דֹׁשִ סֹוד־ק ֵאל ַנֲעָרץ ּב

נּו יֹוִציא ָלאֹוָרה. ֵטֽ ּפָ הֹוָרא / עֹוֶטה אֹוָרה / ִמׁש נ ר ּבִ ֶלך ּדָ ֶמֽ
All continue:  

עֹז / ֶוֱאנֹוׁש ַאל ָיעֹז. ִמינֹו ּתָ ַאָּזר עֹוז / י ִהת ֶלך ֶמֽ
ָדָקה׃ ָך יהוה ַהּצ ָדָקה / ל צ ׁש ּבִ ּדַ ִנק ָדָקה / ו ׁש צ ּבַ ַוִּיל ֶלך ֶמֽ

רֹאׁשֹו׃ /  ׁשּוָעה ּב כֹוַבע י בּוׁשֹו׃ / ו ל ֶלך ֶזה ָהדּור ּבִ ֶמֽ
ׁשֹו׃ ד א ק ּסֵ ב ַעל־ּכִ ֱאלִֹהים ָיׁשַ  

ִגיִדים׃ נ ּוח צֹר ֽרֽֽ ִדים / ִיב כֹו ּבֹוג ר ד ָגִדים / ּב ֲחמּוץ ּב ֶלך ֶמֽ
ַצח /  ַצח ָצחֹות י ַצח ָצח / ַצח ּוב ֻצח ֶלג מ ֽ ֶ ׁשּ יתֹו ּכַ ֶלך ַטּלִ ֶמֽ

ח. ַנּצַ ָלם ל ע ִחים ּפ צ ַצח מ  
ָאה׃ ָחמֹות ָיִעיר ִקנ ִאיׁש ִמל ָאה / ּכ אֹה ּגָ א, ּגָ ָאה / ַקּנֹא ִקּנֵ ָיַעט ִקנ ֶלך ֶמֽ

ֶרץ /  ל ָהָאֽ ַעל ּכ ֶלך ֶמֽ ֲחוּו ל ּתַ ֶרץ / ִיׁש ֵסי ָאֽ ל ַאפ ּכ ֶלך ֶמֽ
ֶרץ׃ ּפֹוט ֶאת־ָהָאֽ י־ָבא ִלׁש ּכִ  

א, ׁשֵֹכן ַעד׃ ָ ִנׂשּ ַעד / ָרם ו ָפָניו ִיר צּור ל ל י יֹום קּומֹו ָלַעד / ּכ ל ֶלך ֶמֽ

תהלים פט

שם

דניאל ט

ישעיה נט
ישעיה סג

תהלים מז

תהלים עו

ישעיה מב

דברי הימים 
א׳ טז

ישעיה נז
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 fi שחרית ליום א׳   פיוטים נוספים 

ַגֲאָותֹו׃ /  ֲעׁשּו־ָהִרים ּב בּוָרתֹו / ִיר ג ל עֹוָלם ּבִ ֶלך מֹׁשֵ ֶמֽ
ֲעָרתֹו. דּו ִמּגַ ק ֵאיִלים ִיר ּוכ  

ֶרץ /  חּול ָהָאֽ ֶרץ / חּול ּתָ ֵכי ָאֽ ַמל נֹוָרא ל ֶלך ֶמֽ
ֶרץ. נּוט ָהָאֽ רּוִבים ּתָ ב ַהּכ ִמּיֹׁשֵ  

׃ ֹח ֹח / נֵֹתן ַלָּיֵעף ּכֽ ּכֽ א ּכֹל ּבַ הּוא נֹוׂשֵ ו / ֹח ר ּכֽ ֵאתֹו ִמי ַיֲעצ ׂש ֶלך ֶמֽ
ין. ּדִ ִאים ּבַ ין / ׁשֹוֵפט ּגֵ יֹום ַהּדִ דֹו ָלִדין / ּב מ ע ֶלך ֶמֽ

ים /  ַמֲעַמּקִ יר ֵעָצה ּב ּתִ ֲעִמיִקים / ַלס ׁש סֹוד ַהּמַ ּלֵ ֶלך ּפִ ֶמֽ
ים. ה ֲעֻמּקִ ׂשֹף ִויַגּלֶ ַיח  

. ֶטף ֽרּוח ֽ ׁשֶ ָפם ּב ַאּפ ל / ּוח י ָהֽרֽֽ ּוח / ָעִריֵצי ַגּסֵ ל ֽרֽֽ ה ִמּכ ֶלך ִצּוָ ֶמֽ
ָבא רּוָמה. קֹד ַעל צ א דּוָמה / ִיפ ָ ַסֲערֹו ַמׂשּ ֵכי ֲאָדָמה / ּב ִקֵהל ַמל ֶלך ֶמֽ

ט /  ּפָ ָאֵהב ִמׁש ֶלך עֹז ֶמֽ ט / ו ּפָ ׁש ּמִ ָגֽבֹּה ּבַ ָרם ו ֶלך ֶמֽ
ט. ּפָ אֹו ֶצֶֽדק ּוִמׁש ס כֹון ּכִ מ  

ֵפי ֶצֶֽדק. ַעד רֹוד ָהִליץ ּב ֶצֶֽדק / ל ך ַהּלֵ ָפָניו י ׁשֹוֵפט ֶצֶֽדק / ל ֶלך ֶמֽ
ָלה׃ ֽ ּכֹל ָמׁשָ כּותֹו ּבַ ָלה / ּוַמל ע ַמֽ ָלה ל אֹו ּתָ ס ָלה / ּכִ ׁשָ ֶממ יף ּב ּקִ ֶלך ּתַ ֶמֽ

טֹו. ׁשֹוֵטט ַמּבָ ּכֹל מ יטֹו / ּבַ ַהּבִ סֹוד ּב ִעיד י יטֹו / ַמר ֶלד ֵמַהּבִ ֵחת ֶחֽ ֶלך ּתִ ֶמֽ
ַעל. ָמֽ ה ּוב ּטָ ַמֽ ַעל / ּב ּכֹל ַמה ִּיפ ַֹעל / ּבַ ל ּפֽ כ ר ּב ֶלך ּתָ ֶמֽ

ֶלך ֱאלֵֹהי עֹוָלם   ֶמֽ
ִליֽכּוהּו ַעם עֹוָלם  ַהמ
עָֹלם / ָקדֹוׁש. ל לֹך יהוה ִימ

On a weekday continue with ִאיר .(  page ) ַהּכֹל יֹוֽדּוָך with ,שבת on ;(  page ) ַהּמֵ

תהלים מו

ישעיה מ

תהלים קג
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 fi שחרית לשני הימים   פיוטים נוספים 

 ֶלך ֶמֽ ַרֲחִמים  ַהּיֹום ּב בֹודֹו  ִאֵהל ּכ ּכ  

This piyut comprises the second part of the יוצר. 
It is known as the אופן, and is said on both days. 

All say: 

ֶלך ֶמֽ ּתֹונֹות ָצִעיר ָוַרב  ל ֶעׁש ּבֹוֵחן ּכ
ֶלך ֶמֽ ַאָּזר  אּות ָועֹז ִהת ּגֵ
ֶלך ֶמֽ דּון ֵמֵאיַמת  ֶלד ֶיֶחר ּדֹוק ָוֶחֽ
ֶלך ֶמֽ ם ָיחֹון  ַהּיֵֹצר ַיַֽחד ִלּבָ
ֶלך ֶמֽ יק  ּדִ יֶהם ַיצ ל ַמֲעׂשֵ ּוֵמִבין ֶאל ּכ
ֶלך ֶמֽ רּוַעת  רֹון הּוא יֹום ּת ִזּכָ
ֶלך ֶמֽ ַזּכֹוָתם  ָרֵאל הּוא ל ִיׂש חֹק ל
ֶלך ֶמֽ ל  ּכ ִליך ֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ַממ ֶטֽ
ֶלך ֶמֽ רֹון טֹוב  ִזכ ִריתֹו ּב עֹוָלם ּב ּכֹר ל ִיז

ֶלך ֶמֽ ֵני  ֵאִרית ּב ַעׂש ִלׁש ֽ ָלה ַאל ּתַ ּכָ
All continue: 

  
ֶלך ֶמֽ נוּ  ֽ ּכֵ ָך ַמל נּו ל ָלֵכן ָאָתֽ
ֶלך ֶמֽ ָך  ַחּלֹות ּוָך ל ֽנֽ מ מֹול ִקּדַ ֵמֶאת
ֶלך ֶמֽ ת ֵאיֵלי  ֽלֹׁשֶ חּו לֹו ׁש ּל ִניֵני ׁשֻ ֶסד ל צֹר ֶחֽ ָנא נ
ֶלך ֶמֽ י  ֶאּלֵ כּו ֶאר ַמר ּבָ  ַחן ַתֽ ֵאי ב כֹות ּבָ ס
ֶלך ֶמֽ ֲאֵכי  דּו בֹו ַמל ָיר קֹום ָעלּו ו מ ָן ּבִ ֶבז ל ֽ ל ּתִ ֱענּוָתם ּבַ
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ֶלך ֶמֽ ָבם  ַחּי מּור ִמּל ין ּגָ ֵדם ַהּיֹום ִמּדִ ּפ
All continue: 

  
ֶלך ֶמֽ טֹוָבה  ָדם ל ק פ ַרֲחִמים ל ֵקם ּב ַצּד
ֶלך ֶמֽ ָך ַהּיֹום  ֵעי ל ִקיָעה ִמּתֹוק ׁשֹב קֹול ּת ק  
ֶלך ֶמֽ ָך ַהּיֹום  ֵרי ל ִקיָעה ִמּזֹוכ רֹון ּת ׁשֹב ִזכ ק  
ֶלך ֶמֽ יָך  ֽ ַחּכֶ עֹוֵרר ִלמ ַרֲחִמים ּת

ֶלך ֶמֽ יָך  ֲחֶרֽ ׁשַ ַעת ַעם מ ו ֵעה ׁשַ ׁש  
All continue: 

. ֶלך ָוֶמֽ ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים  ָבֶרכ ּונ , ֵכי ָברּוך תֹומ ֶפן ּב ֽ ּתֵ

רּו  ָפֵאֽ רּוִבים י רּו / ּוכ ׁשֹוֵרֽ ַהַחּיֹות י ו  
Congregations that say the above piyut conclude with the following נוסח:

כּו ָבֵרֽ ֶאִלים י ֶאר ָרִפים ָיֽרֹּנּו / ו ּוׂש
ָרִפים  ת ׂש ֻעּמַ רּוב ל אֹוָפן ּוכ ל ַחָּיה ו ֵני כ ּפ

ִרים. אֹומ ִחים ו ּב ׁשַ ָתם מ ֻעּמָ ל
Continue with קֹומֹו בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך .  on  page ּבָ


on a weekday

בשבת:
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ֶרץ׃ ל־ָהָאֽ יֹון ַעל־ּכ ֶרץ׃ / ֶעל ט ַיֲעִמיד ָאֽ ּפָ ִמׁש ּב ֶלך   ֶמֽ

Originally the last piyut before קדושה, the סילוק (see rubric on  page  ), 
is composed of twelve internally rhyming stanzas. Three of these stanzas feature the 

same word at the end of each stich – “ֶרץ ין“ ”,world – ָאֽ ָדָקה“ judgment,” or – ּדִ צ – 
righteousness,” indicating the overall theme of God’s judgment of the universe.

ֶרץ׃ ֵני ָאֽ ֹכ ׁשֽ ֵבי ֵתֵבל ו ל־יֹׁש ֶרץ / ּכ ל ָהָאֽ עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ
ֶרץ ל ָהָאֽ צֹות ּכ י הּוא ּבֹוֵרא ק ֶרץ׃ / ּכִ ֵצה ָהָאֽ ַעד־ק ֶרץ ו ֵצה ָהָאֽ ִמק

ֶרץ ִקיט ָהָאֽ ט ַיׁש ּפָ ׁש קּומֹו ַלּמִ ֶרץ׃ / ּב ָאֽ ָדָקה ּבָ ט ּוצ ּפָ ה ִמׁש עֹׂשֶ
ֶרץ ֵטי ָהָאֽ ֹהּו ׁשֹופ ּתֽ ֶרץ / ַלֲעׂשֹות ּכַ ֵוי ָהָאֽ ל ַענ ּכ יע ֽ הֹוׁשִ ל

ֶרץ ֵעי ָאֽ ל ִרׁש ַנֵער ּכ ֶרץ / ל פֹות ָהָאֽ נ ע ּכַ ּבַ ַאר ֶלֱאחֹז ּב
ֶרץ׃ ל־ָהָאֽ כ ָך ּב מ יר ׁשִ ֶרץ / ָמה־ַאּדִ ִים ּוָבָאֽ ַמֽ ָ ׁשּ ִמיעּו ּבַ קֹול ַיׁש ו

ֶרץ ּיֹות ָאֽ ּתִ ח יעּו ּתַ ֶרץ / ָאז ָיִרֽ ל ָהָאֽ כֹו ַעל ּכ ל מ ּוב
ֶרץ ַעל ָלָאֽ ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ר ּבַ ֶרץ׃ / ַוֲאׁשֶ ָתֵגל ָהָאֽ ִים ו ַמֽ ָ חּו ַהׁשּ מ ִיׂש

ֶרץ ֶעֽ ֶנן ּב חּו ֶרֽ צ ָאז ִיפ ֶרץ׃ / ו ַחת ָלָאֽ ֽ ִים ִמּתַ ֽ ּמַ ר ּבַ ַוֲאׁשֶ
ֶרץ׃ ֵגל ָהָאֽ ֶרץ / יהוה ָמָלך ּתָ ל ָהָאֽ לֹא כ בֹודֹו מ ּכ

ֶרץ ֵבי ָהָאֽ ִחיד חֹוֵרי יֹוׁש ַיפ ֶרץ / ו רֹות ֶעֽ ׁש ׁשֹופ ּלֵ ׁשַ ֵכן י ּוב
ַאּפֹו  ָמה ּב ׁשָ ר נ ל ֲאׁשֶ יֹאַמר ּכ ֶרץ / ו כֹות ָהָאֽ ל א ַממ ּסֵ ַיֲהפֹך ּכִ ו

ֶרץ ָאֽ ּבָ  
ֶרץ ל ָהָאֽ ׂשֹוׂש ּכ ֶרץ׃ / ִויכֹוֵנן מ ל־ָהָאֽ כ ָך ּב מ יר ׁשִ ָמה־ַאּדִ

ֶרץ ַנף ָהָאֽ ִמירֹות ִמּכ ַיֲעלּו ז ֶרץ / ו ֵני ָאֽ ׁשֵ ל י ִויעֹוֵרר ּכ
ֶרץ׃ ל־ָהָאֽ ירּו ַליהוה ּכ ֽ ׁשִ

ין דּו ֵמֵאיַמת ַהּדִ ֶיֶחר ּתּו ו ֵיַחֽ ין / ו ַצּפּו ַלּדִ יָה י ָדֶרֽ ֶרץ ו ֶאֽ
ין ּדִ ק ּבַ ַטּדֵ ִהצ ּנּו, ל ִכיֶלֽ ין / ּוִמי י י ָגדֹול יֹום ַהּדִ ּכִ

ֵעי ָדת ָוִדין ל יֹוד כ ין / ו ֵבי ַעל ִמּדִ ל יֹוׁש כ ו
ין ַעת ַהּדִ ׁש ה ּבֹו ִדין / אּוַלי ֵיָחֵנן ּבִ ֲעׂשֶ ּנַ ל ׁשֶ כ ו

ין ּדִ א ָפִנים ּבַ ָ לֹא ִיׂשּ ין / ו ּדִ י ֵאין ַרֲחִמים ּבַ ּכִ
ין ּדִ הּו ּבַ ֽ ֶרץ ַמֲעׂשֵ ָאֽ ַעת ּבָ ין / ַָדֽ ַעל ּדִ הּוא ֵעד ּוַבֽ ו

תהלים צז
משלי כט

ישעיה יח

דברים יג

ירמיה ט

תהלים ח

תהלים צו

שמות כ

תהלים צז

תהלים ח

תהלים צו
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ין ה לֹו ּדִ ָטרֹו ַיֲעׂשֶ ִפי ִמׁש ין / ּול ּתֹם ּדִ ל ָאָדם ַיח ַיד ּכ ּוב
ין ּדִ יחּו אֹותֹו ּבַ יו יֹוִכֽ ין / ּוַמֲעׂשָ ַעל לֹו ּדִ ֹו ִיפ ע פ ּוכ
ין ה ַבּדִ ָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנּֽנָ ין / ו ּדִ ַעק ּבַ ז יר ּתִ ֶבן ִמּקִ ֶאֽ ו

ין ת ַהּדִ ִמּדַ ת ַרֲחִמים ּוב ִמּדַ ין / ּב ּדִ ַהּכֹל ּבַ ֱאֶמת ו ַהּכֹל ּבֶ
ין יֹום ַהּדִ ים ּבֹו ָלִדין / ַלֲעׂשֹות אֹות ל ַהּיֹום הּוַכן ַעּמִ ו

ָפׁשֹות ּבֹו ָיִדין. ל נ כ ו

יֹום ַאֲחרֹון יֹום ִראׁשֹון ּול רֹון / ל הּוא ָעׂשּוי חֹק ִזּכָ ו
רֹון ָ ֶֽלת ַהׁשּ אֹות ֲחַבּצֶ ֵהָחב ם ל ִצּלָ רֹון / ּב ֵני ֶחב ׁשֵ ִהָּזֵכר ּבֹו י ל
ָגרֹון ֵאי ב קֹור ֹוָפר ו ֵעי ַבׁשּ רֹון / ּתֹוק ִבּצָ ִבים ל יק ׁשָ ּדִ ַהצ ם ל ּבָ

ָחרֹון. ֵצל ֵמַאף ו ִהּנָ ם ל רֹון / ּבָ ה ִכׁש ָקם ַמֲעׂשֵ ִצד צֹא ב ִלמ

ָדָקה ט ּוצ ּפָ ִניָניו ִמׁש ה ל ָדָקה / ֵיָעׂשֶ ט ּוצ ּפָ ִמׁש ֶרך ֽ ַמר ָאב ּדֶ ׁשָ ּוכ
ָדָקה רּו ִניָניו ֱאֶמת ּוצ צ ָדָקה / ִיק ֶלם ָזַרע ִלצ יֹוַנת ֵאֽ ּוכ

ָדָקה ִניָניו ֱאֶמת ּוצ ֵתן ל ָדָקה / ִיּנָ ֱאֶמת צ ם ּבֶ ן ַלּתָ ִנּתַ ּוכ
ָדָקה ד צ ָפָניו ַיֲעמֹד ֵמִליץ ִויַלּמֵ ָדָקה / ל צ ן ּבִ ֻתּקָ א ָכבֹוד מ ִכּסֵ ו

ָדָקה יעּו ֲאבֹות ַהּצ ֽ ּגִ ַיפ נּו ו ַחּנ ָדָקה / י י צ ּלֵ ַכֲעלֹות ׁשֹוָפר ִמּדַ ו
ָדָקה צ ר ּבִ ַדּבֵ ָך מ יָלה ּל ָדָקה / ָחִלֽ ֵני אֹוֵהב צ רּו ִלפ יֹאמ ו

ָדָקה ט ֵאין צ ּפָ קֹום ִמׁש ָדָקה / ּוִבמ לֹא צ ט ּב ּפָ ֵמֲעׂשֹות ִמׁש
ָדָקה ה צ ֲעׂשֶ ט ּתַ ּפָ ׁש ּמִ ה ּבַ ַאּתָ ָדָקה / ו ט ֵיׁש צ ּפָ ֵאין ִמׁש ּוב

ָדָקה ט ּוצ ּפָ ֲאָך ִמׁש ס כֹון ּכִ ָדָקה / ּומ ה ַהּצ ַמֲעׂשֵ ֵבל ּב ּפֹט ּתֵ ִלׁש
ָדָקה צ ַעט ּבִ טֹוב מ ָדָקה / ִהָּזֵכר ל ִלי צ ים ִמּב ָך ַמֲעׂשִ ׂש ַחּפֶ ּוב

ָדָקה. רֹות ַהּצ ָלֽמֹו אֹוצ ֹח ּתֽ ָדָקה / ִלפ ה צ ֲעׂשֶ ם ּתַ ַנת ִחּנָ ַמּת ּוב

ָקא ֵבי ַאר ל יֹוׁש ַחּבֵ חּוָקה / ל ֵזָרה ד ָאה ג ִאם ָיצ ו
א  ּסֵ ּכִ ר ּבַ ִנית ֲאׁשֶ ב ּתַ  ּבַ ּכֵ ּתַ ָקה / ִהס ֻבּלָ בּוָקה ּומ בּוָקה ּומ ּב

ֲחקּוָקה  
קּוָקה תֹוָכּה נ ׁשֹות צּוִרים ּב ַנפ קּוָקה / ו יו ּפ ּתָ ח ר ּתַ ָבה ֲאׁשֶ ּוַבּתֵ
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ֻחָּזָקה ִכּנּוי מ ָרֵאל ּב ם ִיׂש ׁשֵ קּוָקה / ּוב ָך ז רֹאׁש ר ּב ּוָבֲעָטָרה ֲאׁשֶ
ָקה ז ח ֵכן ּב ֵתָפיו ׁשָ ֻעָּזָקה / ּוֵבין ּכ ָבִטים מ מּות ׁש ּוִבד

ָקה. ַחּז ֲעָנה, ּוָבם ֶאת ָ ם ֶאׁשּ ּבָ

ִטי ֵני ׁשֹופ ם ִלפ ּלָ דּו ּכֻ ִטי / ַיַעמ פ ׁש א ל ּסֵ ּכִ ּתֹו ּבַ ב ׁשִ י ב ּכִ
ִטי ּפ כּות ִיׁש ִלז ֲעִדי ו ָהִליץ ּבַ ִטי / ל ּפָ ִמׁש ַע ֽ ֹוָפר ּבַ ׁשּ ִמים ּבַ ַהד ל

ִטי ּפָ י ָלאֹור יֹוִציא ִמׁש ִטי / ּכִ פ ׁש ִלי ל ֵטי ַהּגֹוִים ּב ּפ ִמׁש ּוב
ִטי. פ ָ ִהׁשּ ֶיה ּב ה אֹור ּתִ ֽנַֹגּה ּכָ ו

י ַנּקִ ר ל ַלג ִחּוָ ת ּה ּכִ בּוׁשֵ ִקי / ל ַצּד ז ל ֶתם ּפָ ֽ רֹאׁשֹו ּכֶ
י ַנּקִ ה ל ַנּקֶ ה לֹא י ַנּקֵ ֲעַמר ָנִקי / ּב ּה ּכַ ַער ֵראׁשֵ ּוׂש

ִהיִקי ֲעָרבֹות ַמב הּוא רֹוֵכב ּבָ ט ִאי ָנִקי / ו ַמּלֵ ֽאֶֹמר י ּב
י. ַנּקִ ַצח ל ֶצל ָיִמין ּב נ בּול ּבִ ג ָבִקי / ּבִ ֵרי ֵתיָמן ּכ ַחד ב ּב יֹוׁשֵ ו

ָלה ָרבֹות ע ַמֽ ָלה ל ע ַמֽ ַעד ל ִמיׁשֹור ֲעָרבֹות / ו ר ּב ֵלי ַהַחּיֹות ֲאׁשֶ ַרג ו
ִליָחה  יקֹות ס ִ דֹות ּוַמׁשּ ּבֹות / ּופֹור קֹומֹו ַמר ִמּמ ָברּוך סּול ל ִסל ו

ּבֹות ַהר ל  
בֹות ׁשָ ֵאה ָבָזק ָרצֹות ו ַמר ָבבֹות / ּכ ֵפי ר ט ַאל ּפָ ִמׁש יק ּב ּדִ ַהצ ל

י  ּפֵ ֽנֶֹפת ִרׁש יפֹות ּכ אֹות / ּוַמּטִ ַחּב יֹון ִמת מ מּוַנת ּדִ אֹות ּת ּוֵמר
ָהבֹות ל ׁשַ  

ֶלָהבֹות. ינּור ֵאׁש ו ַהר ּדִ ֵהָעׂשֹות נ ל

ַרח ַהּנֹוָרא ק ּכ יע מּות ָרִקֽ מֹוָרא / ּד יֶהם ָנטּוי ּב ַעל ָראׁשֵ ו
הֹוָרא ֵרא נ ם ִאּתֹו ׁש ׁשָ קֹום ַמה ּנֹוָרא / ו עֹוָנה מ ֵמי מ ּוׁש

ָאָרה פ ס ּתִ יר ּכֵ ֵאה ַסּפִ ַמר ָקָרה / ּכ ֶבן י ֶאֽ ּכ יע ַעל ָלָרִקֽ ֽ ּוִמּמַ
מּוד ּתֹוָרה ל יו ּתַ ב עֹוֶטה אֹוָרה / חֹוֵצב ִמּפִ ּובֹו יֹוׁשֵ

תּוָרה. ת ּכ ַעת ֲעִתיָרה / ּוִמיִמינֹו ֵאׁש ּדָ ו ע ׁשַ ם ׁשֹוֵמֽ ָ ּוִמׁשּ
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עֹונֹות מ רּוִבים ּבִ י ַהּכ ַצד ָראׁשֵ ָיִמין ֵיׁש ַחּלֹונֹות / ּב ם ּב ׁשָ ו
ִחּנֹות יב ּת ׁשִ ַיק ִפּלֹות ו ֶרְך אֹוָתן ַהַחּלֹונֹות / ַיֲאִזין ּת י ֶדֽ ּכִ

ַעּנֹות ִהת ים ֵהם ל ֵכן ִעּתִ פּונֹות / ּב ָעִמים צ תּוחֹות ּופ ָעִמים ּפ ּפ
ַלֲענֹות עֹות ו ּפֹץ ַרחּום ִלׁש ַּיח ׁשֶ ֵהָענֹות / ּוכ ּול ח ֵתֽ ִהּפָ ֵעת ָרצֹון ל ּב

חּו אֹוָתן ַהַחּלֹונֹות. ת ִיּפָ זֹר ו ִיג

ָנאֹות ט ל ּפָ ר ִמׁש ִליִצים ֽיֹׁשֶ מֹוֶנה ֵמאֹות / ַהּמ ֶלף ּוׁש אּו ָבם ֶאֽ ֵיצ ו
ָבאֹות רֹאׁש ֱאלֵֹהי צ נּום ּב ִיּת אֹות / ו ּבֹות ּבָ ִפּלֹות ִמּלִ לּו ת ִויַקּב

טֹוָבה אֹות מֹו ל ֽ ֵהָראֹות / ֲעׂשֹות ּבָ רֹאׁשֹו ל ֶזר ּב ֶתר ָונ ֶכֽ ּב
אֹות. ַהר רּוָעה מֹוֵפת ל יֹום ּת ּב

ׁשֹות ר ּפָ ַעם ָקדֹוׁש ִמת ִים ל ֽ ּתַ ֹות / ׁש ֻדׁשּ ׁשּו ק ּל ׁשַ ָאז ֵאִלים י ו
ֹות ֻדׁשּ ל ִמיֵני ק כ יׁשֹות / ָקדֹוׁש ּב ּדִ רֹאׁש ָקדֹוׁש ַמק ַאַחת ּב ו
ֹות ֻדׁשּ ּלּוׁש ק ׁשִ ַאַחת ּב ׁש ּב ּדַ ֻיק ֹות / ו ֻדׁשּ י ק ּתֵ ּוִמָּידֹו ָנַתן ׁש

ֹות. ֻדׁשּ ּלּוׁש ק ָלה ׁשִ ע ַמֽ מֹו ִמּל ִקיעֹות / ּכ ּלּוׁש ּת ה ׁשִ ּטָ ַמֽ ֶיֱעַרב לֹו ִמּל ו

The service continues with קדושה on  page  .
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פיוטים למוסף של יום א׳

ץ ַנּפֵ בּו ל ין ֻחּי ּדִ ָרם ּבַ ּק ּבַ ִהת ֶפץ / ּב ל ֵחֽ יֵרי ּכ   ֽאֶֹמץ ַאּדִ

This piyut, which enlarges upon the two refrains “ֵאל ֱאמּוָנה” and “ַמֲענֹו ַיַֽעׂש ִאם לֹא ל,” 
is nowadays omitted by many congregations. It emphasizes how, throughout history, even 

the most righteous of men were at fault before God, and ends with a plea for His mercy. 
The author signed his name, “אלעזר בירבי קליר,” in the first letters of each stanza.

 
ֶפץ. ָצא ָבֶהם ֵחֽ לֹא ִנמ ּכ  

ה ֵאיֵלי ָמרֹום אֹותֹו ִדּמָ ִציר ָעָפר ֵמֲאָדָמה / ל ָאָדם י
ָמה. ֶבל ּדָ ַלֶהֽ לֹא ָבן ו  

ׁשֹו ָגר ָעַבר ַעל ִצּוּויֹו ַוי ִריׁשֹו / ו ן, ִהפ מֹר ּגַ ִלׁש ַלֲעבֹד ו
ָרׁשֹו. ר ּד ֽיֹׁשֶ יֹום ֶזה ל ו  
ין / ָקדֹוׁש. ּדִ ָפֶנֽיָך ּבַ ק ל ּדַ ין / ִמי ִיצ ה ֽעֶֹמק ַהּדִ ַמּצֶ ָך ִדין / ִאם ּת ּכ ר ע ֵאל ֱאמּוָנה, ּב

ל ֻאּפָ ֲאָפל / עֹוָלם ָהָיה ֽתֹהּו ּומ ָרח ִמּמַ ֵעת ֵהִעיר ֶאז ל
ָפל. ׁשָ זּוי ו ִרים ּדֹור ּבָ ֶעׂש  

ה ֵאַדע ּמָ מֹו, ּבַ א ַעל נ ע / ו לּול ִיּדַ ִמיׁשֹור ַמס ים ל ׁשִ ִעּק
ַדע. ַקו, ָיֽדֹע ּתֵ ִנּדֹון ּב  

ק ּדֵ ַדק ִריב י ָלם ּב ע פ ֵדק / ִאם ּכ ִהּבָ ָכא ל ֶמק ַהּבָ ֵעֽ ֵרי ּב עֹוב
ק. ַטּדֵ ֵני ׁשֹוֵפט ִמי ִיצ ִלפ  

ַעׂש / ָקדֹוׁש. צֹא ַמֽ ִלמ ר ו ַבּקֵ ָיִסיר ֲחרֹון ַאף ָוַכַֽעס / ֵאין ל ַמֲענֹו ַיַֽעׂש / ו ִאם לֹא ל

ֽזֶֹקן לֹא ָמָצא ֽנֶֹפׁש ֵעֶֽקד ֶנֶֽפׁש / ּב ִלים ּב ׁש ָזך ַהּמַ
ׁש. ן ִטּפֵ ֲעׁשַ יןָ ֵעיָניו ּבַ ֶהֽ כ ַוּתִ  

ָרה ֽ ּתָ י ִנס ּכִ ר רֹו ּדַ מ ַעל א ֵלי תֹוָרה / ו ה א ל ּב עֹו ִרּגֵ ַזר
ִתיָרה. ס ּנּו ּפֹוָרת ּבִ ָסה ֶמֽ ִנכ  

בראשית טו

שם
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ר ך ִויַנּתֵ ַהּלֵ ָפָניו י ר / ֶצֶֽדק ל ַחּתֵ ַמֲחֵבא י ר ּב ע ֲאׁשֶ ָרׁשָ
ֵתר. יֹום ַאף ִיּסָ אּוַלי ּב  
ין / ָקדֹוׁש. ּדִ ָפֶנֽיָך ּבַ ק ל ּדַ ין / ִמי ִיצ ה ֽעֶֹמק ַהּדִ ַמּצֶ ָך ִדין / ִאם ּת ּכ ר ע ֵאל ֱאמּוָנה, ּב

יק ּדִ ִריב אֹוָתם לֹא ִהצ יק / ּב ּדִ ִהב ר ּכ ֵנים ָעׂשָ ֵרִעים ׁש
יק׃ ֶֽסף ַצּדִ ּכֶ ָרם ּבַ ַעל־ִמכ  

ׁשֹד ֲחָמִסים ּזֹוָנה ּוַבַּיִֽין ּוב ָרם ֲעמּוִסים / ּבַ כ מ ם, ּב ִלי ׁשֵ ֵני ב ּב
יּו ֶנֱעָמִסים. ין ִיה ּדִ ֵאיך ּבַ  

דֹו ָלִדין / ַעל זֹאת אֹוָתם ָיִדין מ ע בֹו ָלִריב, ּב ַיּצ ִהת ּב
ין. ּדִ ּדּון ּבַ עּון ׁשַ ַען ֵיד ַמֽ ל  

ַעׂש / ָקדֹוׁש. צֹא ַמֽ ִלמ ר ו ַבּקֵ ָיִסיר ֲחרֹון ַאף ָוַכַֽעס / ֵאין ל ַמֲענֹו ַיַֽעׂש / ו ִאם לֹא ל

כֹור ׁשֹור ֵמֲחמֹוִרים ִריר ּב ִהד ר הֹוִריד ֲאָמִרים / ו ֶרד ֲאׁשֶ י
עּו־ָנא ַהּמֹוִרים׃ מ ׁשִ ֶנֱעַנׁש ּב ו  

ר תּו ּבֹו ִמיתֹות ֶעֽׂשֶ ר / ֶנֶחר ֶעֽׂשֶ ר נֹוַקׁש ּב ַיַֽען ֲאׁשֶ
ֽאֶֹסר. ל ּב ּבַ בּול, ּכֻ ָגע ּג ּוכ  

ֵפֽטּו ָ ַקו ֶצֶֽדק ִיׁשּ ּב ֹטּו / ֵאיך ּפֽ ַֹחד ִיׁש ׁשֽ ר ּב יָה ֲאׁשֶ ֽ ָראׁשֶ
ָפֽטּו. מֹו ׁשָ י ִאם ּכ ּכִ  

ין / ָקדֹוׁש. ּדִ ָפֶנֽיָך ּבַ ק ל ּדַ ין / ִמי ִיצ ה ֽעֶֹמק ַהּדִ ַמּצֶ ָך ִדין / ִאם ּת ּכ ר ע ֵאל ֱאמּוָנה, ּב

ֵזָרה ַאף ּג ָעה ָבם ּב ג רֹוִבים ֲעֵלי ֵאׁש ָזָרה / ּפָ
זּוָרה. ֵעי פ ם ּפֹוׁש ד ּבָ ַלּמֵ ל  

ֶרם ֵחֽ ר לֹו ּבַ ל ֲאׁשֶ כ ד הּוא ו ּכַ ִנל ֶרם / ו ַער ָחַמד ִמן ַהֵחֽ ֽ ּבַ
ֶרם. ַעד ָקָמה ָוכ ִדיׁש ו ִמּגָ  

עמוס ב

במדבר כ
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ָרה לֹא יֹוִעיל ֶעב הֹון ּב ׁשֹוֵדד ַמה ּמֹוִעיל / ו ּבֹוֵגד ו
הֹוִעיל. ד ל ַלּמֵ ֵני מ ַחּלֹות ּפ ל  

ַעׂש / ָקדֹוׁש. צֹא ַמֽ ִלמ ר ו ַבּקֵ ָיִסיר ֲחרֹון ַאף ָוַכַֽעס / ֵאין ל ַמֲענֹו ַיַֽעׂש / ו ִאם לֹא ל

ָחרֹון ט ו ּפָ ה בֹו ִמׁש ַנֲעׂשָ ָארֹון / ו ַלח ֱאחֹז ּבָ ָיד ׁשָ
ֵני ָמרֹון. ב ֵרי ּכִ ַמה ַּיֲעׂשּו עֹוב  

ִֽני ּנֵ ם ח ָנם ִחּנָ ַחן ו ָחֵנִֽני / ִנב ָפץ ּב ן ּכ ע ַנּגֵ יֹוֵדֽ
ֵנִֽני. ַדּי ט ל ּפָ ִמׁש בֹא ב ַאל ּתָ ו  

ר ֻסּפָ ין י ּדִ ָעם ּבַ ׁש קֹול ׁשֹוָפר / ִאם ּפִ ָגרֹון ו ֵאי ב קֹור
ר. ֻכּפָ ם ַהּיֹום י ּנָ ַנת ִחִ ַמּת ּב  
ין / ָקדֹוׁש. ּדִ ָפֶנֽיָך ּבַ ק ל ּדַ ין / ִמי ִיצ ה ֽעֶֹמק ַהּדִ ַמּצֶ ָך ִדין / ִאם ּת ּכ ר ע ֵאל ֱאמּוָנה, ּב

ם ֵהָרׁשֵ חֹו ָזַרח ל ִמצ ם / ֶנַֽגע ּב ֵ ר ַלׁשּ ַקּטֵ ָגָאה ל ָקִצין ּכ
ם. ָאׁשֵ לֹא ָיַדע ו ט ּב ּפַ ִנׁש ו  

ִזיִדים ֵהיָכל מ אּו ל ר ּבָ ֶגל ֵזִדים / ֲאׁשֶ מּוט ֶרֽ ֵעת ּתָ ל
ִנֽיע ַעם ֵזִדים. ַמכ טּו ּב פ ָ ִיׁשּ  

ֶקר ּוח ַאף ָוֵחֽ ִוּכֽֽ ֵפט ּב ָ ִהׁשּ ֶקר / ל ֽ רּו ּפֹוֲעֵלי ׁשֶ ֻבּק ֵעת י ל
ֶקר׃ ֽ ֵרי ׁשָ י ּדֹוב ֵכר ּפִ ִיּסָ  

ַעׂש / ָקדֹוׁש. צֹא ַמֽ ִלמ ר ו ַבּקֵ ָיִסיר ֲחרֹון ַאף ָוַכַֽעס / ֵאין ל ַמֲענֹו ַיַֽעׂש / ו ִאם לֹא ל

ָהֱאֶמת ָבִרים ו ַאֲחֵרי ַהּד ֱאֶמת / ֵאיך ָפָניו ּבֶ ל ך ַהּלֵ ר ִמת ָיׁשָ
לֹו ֱאלִֹהים ֱאֶמת. ע ב ּפ ֵ ִחׁשּ  

ִחיָריו ב ֽמֹוהּו ּבִ ַאֲחָריו / לֹא ָקם ּכָ ָפָניו ו ר ל ִדיד ֲאׁשֶ י
ק ַאֲחָריו. ּדֵ ק ל זֹאת ּדִ ַאֲחֵרי ּכ ו  

תהלים סג
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ֶרץ צּוֵקי ֶאֽ מ ן ּבִ ֶרץ / ִאם ּכֵ צּוֵרי ֶאֽ ל י ינּו ּכ ָיִבֽ
ֶרץ. ֵעי ָאֽ ַמה ַּיֲעׂשּו ִרׁש  
ין / ָקדֹוׁש. ּדִ ָפֶנֽיָך ּבַ ק ל ּדַ ין / ִמי ִיצ ה ֽעֶֹמק ַהּדִ ַמּצֶ ָך ִדין / ִאם ּת ּכ ר ע ֵאל ֱאמּוָנה, ּב

ִחים ּלַ יִחים / ִאם ֵאׁש ָאֲחָזה ּבַ אּו ַיֲעֵרי ׂשִ ָראֹה ִיר
סּוִחים. ים ּכ ֵבׁשִ ָאז ָיֽנּועּו י  

ֵני ִאיׁש ַעד ּב ּב יע ֽ ּגִ ַהפ י ֵאין ִאיׁש / ל ֵאה ּכִ ר
לֹא ִאיׁש. ה ֵאל ו ַאּתָ ו  

ָנה ָ מֹות ַהׁשּ ל י ה ּכ ָנה / ַמֲעׂשֵ ּנ ָתב ֱאֶמת ֲאׁשַ כ ָרׁשּום ּבִ
ָנה. ָ ֶזה רֹאׁש ַהׁשּ רֹון ׁשֹוָפר) ּב ִזכ ּב On שבת substitute ׁשֹוָפר ( ָך ּב ַרּצֹות ל  

ַעׂש / ָקדֹוׁש. צֹא ַמֽ ִלמ ר ו ַבּקֵ ָיִסיר ֲחרֹון ַאף ָוַכַֽעס / ֵאין ל ַמֲענֹו ַיַֽעׂש / ו ִאם לֹא ל

Most communities continue with ֶלך רּון ֶמֽ ִהי ִביׁשֻ ֵכן, ַוי ּוב on  page  . 
However, nowadays only half the original piyut is recited; the full text is given below.

ֶלך רּון ֶמֽ ִהי ִביׁשֻ ֵכן, ַוי ּוב  
יֹון ֶעל ֶלך  ֶמֽ

רֹום / ֽאֶֹמץ ָידֹו ָתרֹם ּמָ יר ּבַ רֹום / ַאּדִ ּמָ ר ּבַ ֵאל ּדָ
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ִלי ַנַֽחת ֵלאּות ּב ַחת / ּב ַתֽ אֹול ּוב ׁש ַחת / ּבִ ֽ ָרד ׁשַ ֶלה ו ּבָ

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ים ָהִקים / ּגֹוֵזר ּוֵמִקים / ּגֹוֶלה ֲעֻמּקִ ּבֹור ל ּגִ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ

ר ִעּוֵ עֹוֵבר / ּדֹוֶמה ל ֶבר / ּדֹוֵבר ו ֽ ֶוה ַכּדֶ ּדָ
. לֹך ַעד ָמַתי ִימ
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יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ָעָקה ֲאִזין צ ָדָקה / ַהּמַ ָדָקה / ַהּלֹוֵבׁש צ צ ר ּבִ ַדּבֵ ַהמ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ע ֶפֽׁשַ ע / ּומּוָכן ל ׁשַ ה ֶרֽ עֹוׂשֶ ע / ו ׁשַ ֶרֽ ָחֶפץ ּב ו

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
צּוִרים / זֹוֵעם ָצִרים זֹוֵכר צּוִרים / ַזּכֹות י

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ח ֽ ַוּכֵ ָחב ּוִמת / ח ֽ ּכֵ ּתַ ָחׁש ּוִמׁש / ח ׁשֹוֵכֽ ב ו חֹוׁשֵ

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ֵמי ַעד ח ׁש טֹוב ׁשֹוֵכן ַעד / טּובֹו ָלַעד / ִטּפַ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
חּום ִטּפּוחֹות חֹות / י ַמּפָ ָפחֹות / יֹומֹו ל ָיָמיו ט

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ָנאֹור יר ו ּבִ אֹוֵרי אֹור / ּכַ ל מ ָמה עֹוֶטה אֹור / ּכ ל ַ ׂשּ ּכַ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ל ֻקּפָ ַמן י ַאׁש ֶגב ֻיֲאָפל / ל ֶרֽ ל / ל ּפָ ֶות ֻיׁש ָמֽ ַצל ל

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ
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יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ִמים ִאּל יח ֽ ַפֲעֵנֽח ֶנֱעָלִמים / ֵמׂשִ עֹוָלִמים / מ ֶלך ֶמֽ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ּגּוִעים ׁשִ ָהל ּב ָגִעים / ִנב ז ִמּפ ּפָ ָגִעים / ֶנח ָנע ִלר

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ּכֹל ה כֹל / סֹוֵקר ּבַ ַבּלֶ סֹוֵבל ּכֹל / ָסב ּומ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ר / ֲעָפרֹו צֹוֵבר ַעּוֵ יו מ ַעּפָ ר / ַעפ ַעּבֵ עֹוֵבר ּוִמת

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
עֹז / ּפֹוֶדה ּוָמעֹוז ִמינֹו ּתָ ַֹעל י ֵארֹו עֹז / ּפֽ ּפ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ּנּו ֽ ּנּו / ִצָּיה ִתיָרׁשֶ ֽ יׁשֶ ּבִ ּנּו / צֹוָאה ַתל ֽ ִאיׁשֶ ַצֲחָנה ַתב

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ַהב ַאֽ ָאיו ּב קֹור ַהב / ָקרֹוב ל ַהב / קֹוֵרא ֵמי ַרֽ יו ַלֽ דֹוׁשָ ק

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ֵאׁש ִים ּוב ַמֽ ָיֵבׁש / ָרׁשּוף ּב ה לֹוֵבׁש / ָרטֹב ו ִרּמָ

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ
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יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ּפּוָניו ַמצ ַבח טֹוב ּב ֽ ִניָניו / ׁשֶ פ ֶקט ּבִ ֽ ָפָניו / ׁשֶ ָנה ֵאין ל ׁשֵ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ּנּו ׁשּוֶפֽ ֹהּו י ּנּו / ּתֽ ֶפֽ עֹופ ָמה ת ּדֵ ר ּנּו / ּתַ עּוֶפֽ נּוָמה ת ּת

. לֹך ַעד ָמַתי ִימ

יֹון ֶעל ֶלך ֲאָבל ֶמֽ
ֶדת ָלַעד תֹו עֹוֶמֽ ִהּלָ ּתֹו ֲעֵדי ַעד / ּת ַאר פ ּפֹו ָלַעד / ּתִ ק ּת

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
The service continues with ָך ַתֲעֶלה ֵכן ל ּוב on  page  .

RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   1021RH machzor A USA shliach tzibur01.indb   1021 26-Jul-18   12:02:06 PM26-Jul-18   12:02:06 PM



usaf fi irst day   dditional iyutim fi 

. לֹך ִימ זֹר עֹז ו ִליִכי / ֶיא ַהמ צֹו ּב מ ִכי / א ַהּל ִהת ָפָניו ּב י / ל ּכִ יָכה ַמל ִסֽ ַאנ   

Traditionally, special piyutim (תקיעתות) were said before the מלכיות verses, and before the 
 into the piyutim מלכיות blessings, originally incorporating the verses of שופרות and זכרונות
themselves. The תקיעתא for the first-day מלכיות was composed by Rabbi Elazar HaKalir. 

It has a quadruple acrostic form, and its theme is the future kingdom of God. Because 
it mentions the שופר several times, it is not said on שבת – in which case the second-day 

piyut, “ָלה ֲאַהל,” ( page  ) is substituted, and “יָכה ִסֽ ַאנ” is said on the second day.

. לֹך ָאז ִימ ַלח, ו ָאִכי / ִיׁש י / ִאיׁש ַמל ּכִ ֵני ּבֹוא יֹום ַמל ִליִכי / ִלפ ַהׁש ֱאִליל ּב
. לֹך ַבל ִימ ח, ל לֹך / ִיּסַ ִלי מ ִאים ּב ית ּגֵ לֹך / ּבֵ תֹׁש ָחֵנף ִמּמ נ / בֹואֹו ַלֲהלֹך ּב

. לֹך ָאז ִימ ו / לֹך כּותֹו ֶאמ ַמל ּב / לֹך הֹוִפיעֹו ִלמ ּב / תֹוִכי ַיֲהלֹך ּב
. לֹך הּוא ִימ ָלכֹות / ָיהֹם, ו ָלכֹות / ּגֹוִים ּוַממ רֹו ַממ ַמּג ָלכֹות / ּב ֶרת ַממ ֶבֽ ּג

. לֹך מִ ַזּכֹות / חֹוָכיו ל ַהּיֹום ל ֲהלּוכֹות / ּגַ ֶפר ּתַ ֵסֽ יֹון ֲהִליכֹות / ו ל ּגִ
כּות /  ַמל ָרה, ֲאִני ּב ּב כּות / ּדִ ִחּנּון קֹול ּבָ ִסיכּות / ּב ֶכת נ ּדֹוֶרֽ

. לֹך ּוִמי יּוַכל ִלמ  
כּות /  עֹל ַמל ה ּב ׁשָ ֽ כּות / ּדָ ין ז יֹום ּדִ י ב ׂשֵ ַחּפ ִמיכּות / מ נ ּוח ֵאי ֽרֽ ּכ ּדַ

. לֹך ַעד צּור ִימ  
. לֹך ֻעּזֹו ִלמ ּב / ַלך ָהדּור ַעד ֻהמ / ך ִהּלּוך ַמֲהַלך / ֲחֵמׁשְ ֵמאֹוְת ִהּלַ

. לֹך י ָאץ ִלמ ַך / ּכִ ִמי ִנמ ֲהלֹא ּב / ַעל ֶמה ָמַלך / ָלך מ ל ַהּמֻ ַהּבֵ
 / ֶלך ל ֶמֽ ֶכל ּכ ֽ ַעד ּתֶ ו / ֶלך ָפִנים ֶמֽ ַחי ִמּל / ֶלך ך ֶמֽ ל ֵני מ פ ּוִמּלִ

. לֹך ַבד ִימ הּוא ל  
. לֹך ַיֲחלֹף ִמּמ / ֶלך ֵהֽ ַכֲעבֹור סּוָפה ּב ו / ֶלך ט ֶמֽ ּפַ עֹז ִמׁש ּב / ּוַמה ָּיעֹז ֽמֶֹלך

. לֹך ִימ כֹו / ָנָקם ַיַֽעט, ו ר ד ּכֹו / ֵזִדים ּב ר כֹו / יֹאֵחז ּדַ ר ע ין ּב , ּדִ ָזך
. לֹך ִליכֹו / ַעל ּכֹל ִימ ַהמ ים ּב ּכֹו / ַזּכִ ַמל ן עֹז ל כֹו / ִיּתֵ ּל ׁשַ ֵזר ֵזד ּב

. לֹך ִמיׁשֹור ִימ ָלָכה / ּב ַכֲהָלָכה / ֽחֶֹטר ַממ ת ו ּדָ לּוָכה / ּכַ ׁשֹו מ ַחּד
. לֹך ֵעת ִימ ה / ַיַֽעל ּב ַמּכָ ה ל בּוָכה / ֲחֻתּלָ יֹום מ ֶרך ֶאֽ ֽחֶֹבׁש ֲארּוָכה / ל

. לֹך ַגֲאָוה ִלמ ִכּיֹות / ּב ֶמד ׂש אּו ֶחֽ ּיֹות / ִטּמ ּכִ ֵדי ַמׂש ֻכּיֹות / עֹוב ֽטַֹרח ַמל
. לֹך ִכּיֹות / ִיֶֽפן, ּוָבם ִימ ִכּיֹות / ֶטַֽבע צּול ּד ַאג קֹול ּב ֽ ׁשַ ֽטַֹהר ָזִכּיֹות / ו

. לֹך ים / ּבֹא ָיבֹא ִלמ ַחּכִ ָלִכים / יֹום ֶזה לֹו מ ֵני מ ִליִכים / ָעָליו ּב ָיָהב ַמׁש
. לֹך ִליִכים / יהוה ִימ ָאִכים / ַיַֽחד ַממ ַמל ָפָניו ּכ ִכים / ל ַהּל רּו, ִמת ַיַעב
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. לֹך ִימ ּתֹו / ִיּכֹון ו ַלכ ס ַממ ַהּכֹותֹו / ּכֵ תֹו / ִאִּיים ּב ַכּת ים ּב ּתִ ּכִ
. לֹך ֵעין ּכֹל ִימ ּתֹו / ל ַלאכ רֹו מ מ ג ִקּדּוׁש ֲהִליָכתֹו / ּכ כּותֹו / ו בֹוד ַמל ּכ

. לֹך ִימ אֹור ָזֽרּוע יל / ּוכ ּפִ ל אֹם ַיא כ יל / ל ּפִ ֶגַֽבע ַיׁש ַהר ו יל / ו ַֹבּה ַיּפִ ל ּגֽ כ ל
. לֹך ּיֹון ִלמ יל / ִמּצִ יֹום ֶזה ּפּור ִהּפִ יל / ל ּפִ ים ַיכ יל / ַוֲחָדׁשִ ּפִ ִאי ַיק ִלר

. לֹך בֹאֹו ִלמ ֶאה ּב ִאים / ּגֵ ּגָ טּו גֹוִים / ָהמּו ֵגִאים / ָמֲעדּו ִמת ָמֽ
. לֹך ַהּגֹוִים / ֵעת ָאָתא ִלמ ֶלך גּוִים / ֶמֽ לּו ס גּוִים / ֻנּט כּו ד ָמל

. לֹך קֹוָמם ִלמ ים / ֶאל מ עּוֵטי ַעּמִ ׂשֹא מ ים / נ פּו ֵמַעּמִ ֻאּס ים / י ִדיֵבי ַעּמִ נ
. לֹך ָאם ֵמֲעָמִמים / ֲעֵליֶהם ִלמ ׂשָ ִעיִמים / נ מּוָלם ַמנ  / ִעיִמים ִנּגּון נ

. לֹך ִלי ִלמ כּו ּב ל מֹו ֲחָלִלים / ֻיׁש ּלּוִלים / ָסחֹב ּכ ּיּון ּגִ ִסּכּות ֱאִליִלים / ּכִ
. לֹך י ִימ ָאדֹון, ּכִ ִהּלּוִלים / ל ָרה ו אּו ִזמ ֵני ֵאִלים / ׂש סֹוד ֵאל ֵאִלים / ָהבּו ּב

. לֹך ִימ אֹו / ָיעֹז ו  ַנׂשּ יאֹו / ֲעמּוָסיו ּב ׂשִ ָהִרים נ יאֹו / ל ִ ַהׂשּ ִעּזּוז ָיד ּב
. לֹך ִימ ב ו אֹו / ֵיׁשֵ ס אֹו / ַעל הֹוד ּכִ ׂש נ יהּו ּב אֹו / ָיֵדֽ ָ ַעל רֹום ַמׂשּ

. לֹך ִימ יז ו ּגִ ֶרץ / ַיר ֵבי ָהָאֽ יֹוׁש ח ּב ֶרץ / ּפַ יֹון ָוֶחֽ ִכּלָ ֶרץ / ּב פֹוַרר ֶאֽ ּפֹור ּת
ֶרץ /  ַנף ָהָאֽ ֵאר ִמּכ ֶרץ / ּפ ׁש, ּוָבם ִיֽ ּלֵ ׁשַ ֶרץ / י ַֽחד ׁשֹוָפרֹות ֶעֽ ּפַ

. לֹך י ִימ ַיֲעלּו, ּכִ  
. לֹך י ִימ נּו, ּכִ ַרּנ ַעל / י ֵמי ַמֽ  ַעל / ַצַֽהל ִמׁשּ ֽ ַ ֶדר ִמׁשּ ֶאֽ ִבי ֵמֲהדֹם ַיַֽעל / ו צ

ַעל /  ַהֽ ֵאר ל ִפיַרת ּפ ַעל / צ ִטי ַתֽ ָעם ַיר ַצל ַֹעל / ל ל ּפֽ אֹות ּכ ִצב
. לֹך ֶצֶֽדק ִימ ֵהן ל  

יכּו /  ִלֽ ַימ נּו, ו יכּו / קֹול ִיּת ִלֽ ֶרת ַיׁש ֽ כּו / ַאּדֶ ר ָמל ִציִנים ֲאׁשֶ ק
. לֹך י ִימ , ּכִ ֶלך ֽ ַלּמֶ  

. לֹך ם ִימ רֹאׁשָ ִמּיּות ֵיֵלֽכּו / ּוב ַאֲחָריו ַיֲהֽלֹכּו / קֹומ ֽלֹכּו / ו רּוִאים ִימ ק
. לֹך ָמן / ּובֹו נֹוֵקם ִימ מֹוֵעד ּוז ן / ָרׁשּום ל ֻזּמָ יֹום ֶזה מ ָמן / ל כ ָרז ַהּמֻ
. לֹך ָעד ִימ ִגל ֵתיָמן / ּב ִעיר ּב ַיס ּוח יָמן / ֽרֽ בֹאֹו ִמּתֵ רֹוֶעה ֶנֱאָמן / ּב

. לֹך י ִימ חּו, ּכִ צ לּוִלּיֹות / ִיפ יר ִמּת ִליִאּיֹות / ׁשִ סֹוד ּפ ַאן ֲעִלּיֹות / ו נ ׁשִ
. לֹך י ִימ יעּו, ּכִ ִרּיֹות / ָיִרֽ אֹון ֲהמֹון ּב הֹוד אֹוִתּיֹות / ׁש ּיֹות / ו ּתִ ח ִאּיֹות ּתַ ׁש

ֶמׁש /  ֽ ֶ ֵצאת ַהׁשּ רֹו ּכ א ֶמׁש / ּת ֽ ֵני ׁשֶ מֹו ִלפ ֶמׁש / ׁש ֽ ֶ ׁשּ ס ּכַ ן ּכֵ ּכַ ּתֻ
. לֹך כֹו ִימ ל מ ּב  

ֶמׁש /  ֽ ֶ ׁשּ ָרה ּכַ ה, ּבָ ּמָ ֶמׁש / ּתַ ֽ בֹוַאת ׁשֶ ַעד מ ֶמׁש / ו ֽ ַרח ׁשֶ ז ּתֹוֵמך ִמּמִ
. לֹך ִימ רֹוֵמם ו י  
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ַאס /  ם ִלמ ּתָ ָנה ַנַֽעׂש / ּתֹוַחל ל ׁשָ כ ר ּב ַעׂש / ֲאׁשֶ ל ַמֽ ת ּכ ִחּלַ ּת    ֵזֶֽכר 

The תקיעתא for the first-day זכרונות was composed by Rabbi Elazar HaKalir. It also has a 
quadruple acrostic form (following the reverse order תשר״ת), every stanza opens with the 
word ֵזֶֽכר (“In memory of”), and each line ends with the word ּכֹר ִיז (“He will remember”). 
Like the תקיעתא for מלכיות, it is not said on שבת – in which case the piyut for the second 

day, “י ַמֲעׂשַ ַחד ּב ֶאפ,” ( page  ) is said, and “ת ִחּלַ ֵזֶֽכר ּת” is said on the second day.

ּכֹר. ל ִיז יֹוֵצר ּבַ  
ַמֲענֹו ַיַֽעׂש /  ל ַכַֽעס / ּתֹוֵמך ָאה ּב ַעׂש / ִאם ָיצ ּתֹוַכַֽחת ַמֽ

ּכֹר. ִויצּוִרים ִיז  

ּכֹר. ִיז ֶרא ו ית / י ּכּור ֵראׁשִ ֶֹרׁש ּבִ ית / ׁשֽ בּוַאת ֵראׁשִ ית / ּת ֵראׁשִ ּב ּמִ ׁשֶ ֵזֶֽכר 
ית /  ר ֵהׁשִ ּוָבה ֲאׁשֶ ית / ׁשֽ ָהׁשִ ית / ִאם ָחר ל ֶצף ֲחִריׁשִ ֽ ׁשֶ

ּכֹר. ֹוָבִבים ִיז ַלׁשּ  

פֹורֹות /  ּום ס פּורֹות / ִרׁשּ תֹוָלדֹות ס רֹאׁש ֲעָפרֹות / ו ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ר חֹול ִיז ּפַ ִמס ל  

ּכֹר. ָרם ִיז ר פ ׁשַ ֶגׁש ׁשֹוָפרֹות / ל רֹות / ֶרֽ ַכּפָ ֵני ל ַחּנ רֹות / מ ּפָ ֽרַֹבע ִמס

ֶפר /  ֽ ּסֵ ר / ָקַצב לֹו ּבַ ּפֵ ִמי ׁשִ ל ר ּג ֶפר / ֲאׁשֶ ִריַאת ֵסֽ ק ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ל ּדֹור ָודֹור ִלז כ ּב  

צֹא ֽכֶֹפר /  י מ ּתִ ִבל ֶפר / ל ֽ ּסֵ ַרט ּבַ ח ֶצף ִאם ה ק
ּכֹר. ָפָניו ִיז ֶפר ל רֹון ֶזה ֵסֽ ִקּיּום ִזכ  

ּכֹר. נּוָייו ִיז ָחר ֵלאֹור / ק אֹור / ִצָּיה ּכ ִמים ּדֹור ּכָ ֵדי אֹור / ּת פּון מֹור צ ֵזֶֽכר 
אֹור /  ׂש ת ָלאֹור / ַצַֽחן ֽרֹע ָטם ּתֵ ּפָ ֵני ָנאֹור / ִמׁש פּוִפים ּפ צ

ּכֹר. ל ִיז ִריב ּבַ ּב  

ּכֹר. ִנים ִיז ֶרב ׁשָ ק ָרח / ּב לֹו ִיז ע ָרח / ּפ ז ה ִמּמִ ּתָ ר ָרח / ֵהַעֽ ת ֶאז ֻעּלַ ּפ ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ֲעָדם ִיז ַרח / ּבַ ּלּולֹו ִיצ ַרח / ּפִ ָרָחיו ִלמ ַרח / ּפ ח ִאם ֻהט ּפַ

ּכֹר. ָיה / ִסּבּוכֹו ִיז ֶער ִאָּיה / ֲעֵדי ֵערֹם ו ִהַּית ר ֲעֵקַדת מֹוִרָּיה / ּכ ֵזֶֽכר 
ּכֹר. כּות ִיז ִלז ָאָיה / ו ִרָּיה / ִאם ּכֹוֲאָבה ּפֹוִרָּיה / ֲעָתרֹו ִלר ֶעֶֽצב ט

ּכֹר. ֵמָאז ִיז ם / ּבֹו ּכ ֻעּלָ ע ו ּבַ ֵרי ַאר ָלם / ׂשָ חֹול ָעָליו מ ם ָחָלם / ו ֻסּלָ ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ִרית ִלז יחֹו יֹוִעיָלם / ּב ָלם / ׂשִ ע ג יֹאַמר ל ָלם / ו ע מ ִריָגיו ּב ׂשָ
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ּכֹר. ָצם ִיז ַאּמ ּטֹות / ל ִדידּות ַהּמִ בּועֹות ַמּטֹות / נ קּוֵבי ַמּטֹות / ׁש נ ֵזֶֽכר 
ּטֹות /  טֹות / ֶנֶֽפץ ֲחַדר ַהּמִ ַהמ ץ ל ֵאי עֹל מֹוטֹות / ִאם ּפָ נֹוׂש

ּכֹר. ִכּפּור ִיז ל  
ּכֹור. פּוט ָחׁש ִלז צֹוֲעִקים / ּב ָעָלם ל סֹוד מּוָצִקים / ִמפ צּוִקים / י מ ֵזֶֽכר 

ים /  ֻחּקִ ִרית ו ּסּוף נֹוֲאִקים / ַמֲאַמר ּב ר ּבַ ִקים / ֲאׁשֶ י יֹונ ִמּפִ
ּכֹר. ׁשֹו ִיז ד ַבר ק ּד  

ּכֹר. ָפה ִיז ׂשָ ֵמי ָפִרים / ּב ּל ׁשַ ָפִרים / ִלמ ֵרי ׁש ִאמ ָפִרים / ו ִלין ּכ ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ֶצֶֽדק ִיז ָפִרים / ל ֵני ע ִרים / ִלׁש ַסּפ ָתִרים מ ָפִרים / ס ּקּור ס ֵעת ּבִ ל

ן /  ּכַ רּוִבים ּבֹו ׁשִ ַכן / ּכ קֹום ּדֹוד ׁשָ ן / מ ּכָ בֹוד ִמׁש ּכ ֵזֶֽכר 
ּכֹר. עּוִרים ִיז ֶסד נ ֶחֽ  

ּכֹר. בֹוִנים ִיז יֹום מּוָכן / ַלּנ יר ּב ּבִ ֽנַֹעם קֹול ּדּוָכן / ּכַ ן / ו ּיֹור ִעם ּכַ ּכִ
ּכֹור. ָאם ִלז ל ִרּנּון / ּפִ רּו ּב ּכ נּון / ֻיז ֵטי אּוִרי ֶאפ ּפ ִליד נּון / ּוִמׁש י ֵזֶֽכר 

ֲחנּון /  יב ּתַ ׁשִ ַתֲאנּון / ַיק ַלף ל נּון / ִאם ֻהׁש ָ ַרק ַהׁשּ ֽיֶֹקׁש ּב
ּכֹור. ֲחנּוָניו ִלז  

ּכֹור. ז ל ִמּלִ ַחּתֵ ֶפׁש ׁשֹוִטים / י ים / ֶטֽ ִציר ִחּטִ אֹות ק ִטים / ו ַעם ׁשֹופ ַטֽ ֵזֶֽכר 
ִטים /  ּפָ ִטים / ֶטַֽבע ִמׁש ּפָ ׁשּו ִנׁש ָפִטים / ִאם ֶנֶענ ַעת ׁש ֽ ּבַ ֽטַֹרח ַאר

ּכֹר. ם ִיז ר ׂשָ ֲאׁשֶ  
ָלה /  י ִאיׁשֹון ַלֽ ְך ּב ָלה / ֽחֹׁשֶ י ֵטי ַלֽ ּפ תֹודֹות ִמׁש ָלה / ו י ֲחצֹות ַלֽ ֵזֶֽכר 

ּכֹר. ִנּגּונֹו ִיז  
ָלה /  י ֶגה יֹוָמם ָוַלֽ ָלה / חֹק ֶהֽ י ַהב ַלֽ ַלֽ ּב יּה ֽ ָלה / ַיּגִ י ַקד ַלֽ ֶקר ִמפ ֵחֽ

ּכֹר. יָהם ִיז ַלּגִ  
ּכֹר. ל ִיז דֹונֹות ָסבּול / עֹוד ּבַ ִעי ָחבּול / ז ִבצ ר ּב בּול / ֲאׁשֶ ֶזה ז ֵזֶֽכר 

ּכֹר. ָלה ִיז ֶחמ ַרח ּבּול / ל רֹון י ִחּבּול / ִזכ ּבּול / ִאם ָיָצא ל ּמַ ַזַֽעם ּכַ

ַעל /  ַמֽ ִאם ּב ֶרד ו ֶמֽ ִאם ּב ַקו ָוֶפֶֽלס ַיַֽעל / ו ַֹעל / ּב ל ּפֽ ֶוַֽכח ּכ ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ֶסד ִיז ַרב ֶחֽ  

ַרע /  ּתֹו ִיּפָ ר ּבֹו ֶיֱאַרע / ֶוס ִאם ַרע / ֲאׁשֶ ִאם טֹוב ו ו
ּכֹור. ז ָאה ִמּלִ ַסאּס ּב  
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ֶות ִאם ַלַחִּיים /  ֽ ה ֵהם ַחִּיים / ֵהן ִאם ַלּמָ ּמֶ ַהַחִּיים / ַעד ּכַ ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ַחי ַחי ִיז  

אּוִיים/  מֹו ר ִריִאים / ֲהלֹא ּכ מ ָפָניו ּכִ רּו ל רּוִאים / ַיַעב אֹון ּב ֲהמֹון ׁש
ּכֹר. ל ֶאָחד ִיז כ ל  

ּכֹר. ין הּוא ִיז ּדִ ר / ּבַ ַגם ֽיֹׁשֶ ִֹפי ו ר / ּדֽ ֶֹרת ָוֽחֹׁשֶ ּצֽ ר / ּבַ ּלּות ָוֽעֹׁשֶ ּדַ ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ֶצב ִיז ק ָיֵתר / ל י ָחֵסר ו סֹוֵתר / ּדֵ ָינֹות ו נ ֶתר / ּבִ לּוי ָוֵסֽ ַבר ּגָ ּד

ּכֹר. ב / ֵמַהּיֹום ִיז ֵ ַנׁשּ ל ּוח ם ָוֽרֽ ֽׁשֶ ב / ּגֶ יֹוׁשֵ ר ו ּבָ ד ּמִ ב / ּבַ ֵ ַיׁשּ נּוִנים ל ּג ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ַקע ִיז ֽ יֹום ּתֵ ב / ּב ָהׁשֵ ִלּיֹות ל ב / ּגָ מֹו חֹוׁשֵ ב / ֵמַעם ׁש ׁשֵ ַהק רֹון ל ּגָ

ּכֹר. חֹוַמת ָים ִיז חֹוָמה / ל ּוע ּקֽ ָחָמה / ּבִ ָרב ּוִמל ֵחָמה / ק ַהל ו ֽ ּבַ ֵזֶֽכר 
ּצּור קֹול הֹוָמה /  הּוָמה / ּבִ ַנס מ ֵהָמה / ִאם ֻהק ָאָדם ּוַבּב ּבָ

ּכֹר. ָלֲאָדָמה ִיז  

ּכֹר. ִעים ִיז ּגָ ֶֹקר / ִלר ת ּבֽ ֻקּדַ ֶקר / אֹות ּפ יח ָוֶסֽ ֽ ֶקר / ִאּזּון ׂשִ ֽ ֱאמּוָנה ָוׁשֶ ֵזֶֽכר 
ר /  ַעּקֵ ַעת ִאם ל ֽיֶֹקר / ִאם ָלַטֽ זֹול ִאם ל ִאם ל

ּכֹר. ט ִיז ּפָ ׁש ֶקר/ ַלּמִ ּדּוק ָוֵחֽ ִדק ֱאנֹוׁש ּב  
In the Middle Ages, the following lines were added to the תקיעתא, 

in memory of those massacred during the Crusades.

ָפֶנֽיָך  רֹוָנם ל ַען ּוַמֲעָמד / ִזכ ֽ יֹום ּתַ ד / ּב ּמָ ׁשֻ ַמד / ָטַבח ֵזד מ חּוֵני ׁש ּב ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ַמד ִלז ע י  

ֵני ֵנָכר / ּדֵֹרׁש  ילֹו ּב ַהּבִ ר / ּב ֻנּכָ ָמם ֱהיֹות מ ֵני ֵנָכר / ּדָ ִוּיֹות ּב ָמֵלא ּג ּכ
ּכֹר. ִיז ִמים אֹוָתם ָזָכר ו ּדָ  

רֹון  ִים / ִזכ יֹום ִמּיֹוַמֽ ִים / ּב ַמֽ ָ ִין ַלׁשּ ָך ַעֽ ֵאי ל ִים / נֹוׂש ֽ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבּמַ ּבָ ֵזֶֽכר 
ּכֹר. ִים ִיז ֲעַמֽ ִגיַעת ּפַ ּפ  

 / צֹון ֲעבֹוָדָתך ר ִחיָדָתך / ּבִ ּפֹט י ׁש ָתך / ּתִ ַרֲחֵמי ִמּדָ ּב
ּכֹר. ז ַין ֲעָדָתך ָזכֹר ּתִ ִקנ  

The service continues with ה זֹוֵכר .  on  page ַאּתָ
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 fi מוסף ליום א׳   פיוטים נוספים 

ֵטי ֶצֶֽדק / קֹול  ּפ ֲאָלה ִמׁש פֹוֲעִלי ֶצֶֽדק / ֶאׁש ת ל ֶצֶֽדק / ּתֵ ִעי ּב א ּדֵ ָ   ֶאׂשּ

The author of the תקיעתא for first-day מוסף is unknown. It has a quadruple acrostic form, and 
its theme is the sound of the שופר, for which reason it is not said on שבת. Instead the piyut 

for the second day, “ָרה ֶעז ָאֽנּוָסה ל,” ( page  ) is said, and “ִעי א ּדֵ ָ .on the second day ”ֶאׂשּ

 
ֹוָפר. ׁשּ ָהִרים ּכַ ל  
ֹוָפר ׁשּ לּול ּבַ קֹול ּבָ ָעה ֶצֶֽדק / ּב מ ָרא ׁשִ ֶצֶֽדק / רֹוֵדף ֶצֶֽדק ֶצֶֽדק / ֶאק ֵאין קֹוֵרא ּב

ן ׁשֹוָפר. קֹול ַמּתַ ִעי / ּב ַיּד רּוָעה ּב ּטּוי ּת ִעי / ּבִ ֵאת ּדֵ ֵמָרחֹוק ׂש ִעי / ל ַמּדָ י ּב ּתִ נ ֽ ּבַ
ֹח ׁשֹוָפר. קֹול ּכֽ רֹוִעי / ּב צֹו ז ַאּמ ה ִלי רֹוִעי / ּב ֲהִריִעי / ֲאַרּצֶ ּבֹו ּבַ

אֹון ׁשֹוָפר. קֹול ִקפ ין / ּב ין / ּגֹוֶלה ֽעֶֹמק ַהּדִ ּדִ ח ּבַ ֽ ַוּכֵ ִהת ין / ל יֹום ּדִ י ּב ּתִ ֽׁש ּגַ
קֹול ִעם ׁשֹוָפר. ין / ּב ב מֹוַרע ּדִ ַעּכֵ רֹוִני י ין / ּג ּדִ י ּבַ ּתִ ת ָוִדין / ִאם ֻחַּיֽב ֵזַרת ּדָ ּג

קֹול ֽחֶֹבׁש ׁשֹוָפר. רּוָיה / ּב ַעת ִלט ֽ ִרָּיה / ּדַ ֵני ט ִטָּיה / ִלפ ַעל ר ַהֽ רֹׁש ו ּד
קֹול ֲעָבַרת ׁשֹוָפר. ִרָּיה / ּב ל ּב כ רֹור ל ִרָּיה / ּד כ ַעד נ רּוָיה / ּב חּוי ִלכ ּדָ

ת ׁשֹוָפר. ּדַ קֹול ֶחר ִריב ָצפּוף / ּב ג ּב ּפּוף / ֻהּצַ ָזַרת ּגִ ַנֲאפּוף / ּב ל ּב ׁשַ ֻהכ
ִפיַפת ׁשֹוָפר. קֹול ּכ פּוף / ּב ב ֱהיֹות ָחפּוף / הֹוִעילֹו ֵלב ּכָ ׁשָ ִאּפּוף / ו ַנׁש ּב ע ה

קֹול ִחיל ׁשֹוָפר. זֹו / ּב ח א ֶצֶֽדק ָירּוץ ל ִליזֹו / ו ין י זֹו / ּוַבּדִ ַעּל ִאם ׁשֹוד י ו
קֹול ֽרּוח ׁשֹוָפר. ִגיזֹו / ּב ּנּו י ֵכן ֶמֽ זֹו / ו זֹו / ּומֹוִציא ּב ִניס ּב מֹו ַמכ ּוכ

ַקע ׁשֹוָפר. ֽ ִהּלֹות / קֹול ּתֵ ק ִלק ֵהלֹות / ִזּקֵ ַמק ר ּב ל קֹולֹות / ֲאׁשֶ ֶזה ִמּכ
ַמע ׁשֹוָפר. ֽ קֹול ׁשֵ לֹות / ּב ַמק ּוע ִגּדֽ ִקילֹות / ָזֽעּו ּב ֵבי ס ֻחּי ַקּלֹות / מ ֵמי ֲעַקל זֹמ

קֹול ֵחרּות ׁשֹוָפר. ה / ּב ּנָ ׁשֹוׁשַ ה / ָחקּוק ל ּנָ ָנה / יֹום ֶזה ׁשִ ל ׁשָ ַחי ִמּכ
קֹול ׁשֹוָפר. חֹות ּב ָנה / ּד ָ ל ַהׁשּ א ּכ ִנָּיה ֵמִראׁשֹוָנה / ֵחט ה / ׁש ּנָ ׁשֻ תֹו מ ִחּבָ

ת ׁשֹוָפר. קֹול ּדָ ע / ּב ע / ָטהֹור ֵמֶהם ִיׁשַ ׁשַ ֽ ע / מּול ׁשֹוָפרֹות ּתֵ ׁשַ ֽ ָרכֹות ּתֵ ֶטַֽבע ּב
ַוע ׁשֹוָפר. ֽ קֹול ׁשֶ ע / ּב ׁשַ ע ׁש ִרָּיָתם ּת ע / ט ֽׁשַ ׁשּוָבם ִמּפֶ ע / ּב ׁשַ חּוֵני ֶרֽ ֶנף צ ֶטֽ

קֹול ִחּדּוׁש ׁשֹוָפר. ר / ל ֻסּפָ ר / יֹום ַהמ ּפָ ׁשֻ ִיל ַהמ ר / ּוֵמַאֽ ֹור ּפָ יּוַטב ִמׁשּ
ּפּור ׁשֹוָפר. קֹול ׁשִ ר / ּב ּפַ ר ֵלב ֻיׁש ר / ֽיֹׁשֶ ּפַ ח סֹוֵטן י ֽיֶֹקׁש יּוַפר / ו

אֹון ׁשֹוָפר. קֹול ׁש ִקיִעים / ּב ים ַמׁש ַרּכִ ִקיִעים / ּכ א ַמב י ִעים / ּגַ ֵעת ֵהם ּתֹוק ּכ
 יע ִריִעים / קֹול ָיִרֽ ר ֵהם ַמת ֲאׁשֶ רֹוֲעִעים / ּכַ ִחילֹו ִמת ֵרִעים / ּב ל ֲהמֹון מ ּכ

ֹוָפר. ׁשּ ּכַ  
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קֹול ַסֲעַרת ׁשֹוָפר. ב / ּב ׁשַ ַער ִינ ַסֽ ים ּב ֻאּמִ ב / ל ל מֹוׁשָ ַעת ּכ ב / ֻיב ׁשַ ֻיק קֹולֹו ּכ ל
ַעם ׁשֹוָפר. קֹול ַטֽ ב / ּב ַ ַיׁשּ ֵעת ִית ב / ל ַ ַחׁשּ אֹות טֹוב ִית ב / ל ָעיו יּוׁשַ יֹוד ל

קֹול ִחּזּוק ׁשֹוָפר. ּב / יע ִקֽ ַהׁש ָדיו ל מֹור / ע ק ַקע ָדיו ל ּבֹוג / יע ִקֽ ַהב מֹוֲאָסיו ל
ּלּוׁש ׁשֹוָפר. קֹול ׁשִ ּב / ע תֹוק ו יע ע / ֵמִרֽ ק ִהּבָ ר ּב ַקּצֵ מ / ע ק ִהּתָ ּב ַמֲאִריך

יז ֻאּמֹות / ֽנּוסּו נֹוֲאמֹות / ִמּקֹול ּבּוך ׁשֹוָפר. ּפִ נֹוֵתן ֵאימֹות / ַמח
ַאג ׁשֹוָפר. ֽ קֹול ׁשַ ֲהמֹות / ּב ָחמֹות / נֹוֵהם ּכַ ית ִמל ּבִ נֹוֵתן חֹומֹות / ַמׁש

קֹול ִהּלּוך ׁשֹוָפר. ה / ּב ִגּלָ ה / ִסּיּום מ ֻגּלָ ִסין ִלס ה / ּב ִגּלָ סֹודֹו ּכ
יע ׁשֹוָפר. ִמֽ קֹול ַיׁש ִגיָלה / ּב ׂשֹון ו גּוָלה / ׂשָ ּפֹו ַלּד ס ח ה / ּב ֻאּלָ סֹוד יֹום ּג

ַרח ׁשֹוָפר. קֹול ֶצֽ ֶחה / ּב ֶחה / ֲעֵברֹות ַממ ָעׂשֹור ּדֹוֶחה / ֽעֶֹנג ַמד
ַאֶחה / קֹול ִחּצּור ׁשֹוָפר. ֶחה / ֲעבֹודֹות מ ּדּות ַמנ ֲעוֹנֹות מֹוֶחה / ַעב

קֹול קֹולֹות ׁשֹוָפר. ִעיר / ּב ָעּה ּתָ ׁש ִעיר / ּפִ כּות ׂשָ ל ִעיר / ַממ ַהס ר ו ּגֵ ּפַ
ַית ׁשֹוָפר. ָצִעיר / ִמּקֹול ֶהמ ֵחד ַרב ו ִעיר / ּפַ ַתב ו יע ִקֽ ׁש ֵחי ָהִעיר / ּתַ ת ּפִ

ּתּוף  קֹול ׁשִ אֹות / ּב ָין ּד ִמד ָוָחה ּב לֹׁש ֵמאֹות / צ ֶמז אֹות / ׁשֹוָפרֹות ׁש ִצּיּון ֶרֽ
ׁשֹוָפר.  

ֶרב ׁשֹוָפר. קֹול ֵעֽ ָלאֹות / ּב ָעׂש ִנפ ָלאֹות / צּור ּכ רּו ּפ ׁשָ ָבאֹות / ּכ פּו צ צ ִצפ

ֹוָפר. ׁשּ נּו ּבַ ִנּת ה / קֹולֹות ּכ לֹׁשָ ן ׁש ה / קֹולֹות ַמּתַ ׁשָ ֽ ָקא ֻחּלָ ַאר ה / ּב קֹול ֲחלּוׁשָ
קֹול ִעּתּוד ׁשֹוָפר. ה / ּב לֹׁשָ רֹא עֹוד ׁש ה / ק ׁשָ ּל ֵזֶֽכר ֲאׁשַ ה / ַהּיֹום ל ׁשָ ּלָ ׁשֻ ֶרן מ ק

ֶֹדל ׁשֹוָפר. קֹול ּגֽ ִלּיֹות / ּב ּנּוס ּגָ אֹות ּכִ לּויֹות / ר ֵעיַני ּת י ַלֲעִלּיֹות / ו ּתִ ׁש ָרַחֽ
ַהב ׁשֹוָפר. קֹול ַלֽ ֲהִבּיֹות / ּב ל ף ׁשַ ׁשֶ יֹות / ֶרֽ ִביִעית ַחּיֹות / ִליקֹוד ִלה ר

בּורֹות ׁשֹוָפר. קֹול ּג פֹוֵרר / ּב אֹונֹו ת צֹוֵרר / ׁש מּול ל ם ּג ּלֵ ׁשַ עֹוֵרר / ל ָנה ת ׁשֵ
קֹול ֲהָעַרת ׁשֹוָפר. זֹוֵרר / ּב ִנים ּת ָבֵרר / ׁשֹוכ ה ת ֻאּלָ ֵרר / ּג ד ן ּתַ ׁשֹוׁשָ

קֹול ֲהמֹון ׁשֹוָפר. מֹון / ּב ַצל ֵלג ּב ׁש מֹון / ּתַ ַאד ע רֹוֵעֽ מֹון / ל ר ֵמֶחר ֵ ַיׁשּ ּת
ֹוָפר. ׁשּ מֹון / קֹול קֹוֵרא ּכַ ַאר ּב יע ִמֽ ׁש ן ָאמֹון / ּתַ ַמּתַ ימֹון / ּב ִביׁשִ ַעד ּכ צ ּתִ

The service continues with יָת ֵלֽ ה ִנג  .  on  page ַאּתָ
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 פיוטים נוספים ליום ב׳
additional iyutim for the second day
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 fi שחרית ליום ב׳   פיוטים נוספים 

פיוטים לשחרית של יום ב׳

ב  ַיּצָ ָך ִתת ֲעָדת ֵאר ּבַ ּפָ ָך ִית מ ב / ׁשִ ָך ֵמָרחֹוק ֻמּצָ ָאמֹון ַמֲאָמר   ֶלך ֶמֽ
The יוצר for the second day.

ב׃ ָך ִנּצָ ָבר עֹוָלם יהוה ּד ל  
ָך  מּוָנֶתֽ ת ם ּבִ ֻרּקָ ּתָ מ ֽל ין ִהּצַ ָך / ִמּדִ נּוֶתֽ ַעׂש ֻאּמָ ָך ַהּיֹום ַמֽ ַכּלֹות ּב ֶלך ֶמֽ

ָך׃ דֹר ָודֹר ֱאמּוָנֶתֽ ל  
ָך ָאיֹם  ֵאת  ֵלט ִמׂשּ ִהּמָ יֹום / ֲעבּור ל ד ֶצֱאָצָאיו ּפִ מֹו ֵכן ל ּתָ ּכ ַזֽר ֶלך ּגָ ֶמֽ

דּו ַהּיֹום׃ יָך ָעמ ֶטֽ ּפָ ִמׁש ל  
יָך   ֶדֽ עֹב יָך ו וֹת, ֵעֶדֽ ֵרי ִמצ ׁשֹמ 
ָך  בֹוֶדֽ ּבֹות ּכ ַהר ֵאם ל  ַנׂשּ ם וֵ ַנּט
יָך׃ / ָקדֹוׁש. י ַהּכֹל ֲעָבֶדֽ ּכִ  

ם  ּדֵ ַהק יָך ל ַרֲחֶמֽ ָנם ּב ָהֵרם ַקר ֵדם / ו עֹוד ִחי ל ֶתֽ יָך, ל ֽ ׁשֶ כֹר ּדֹור ז
All continue:

ֶדם׃ ָך ָקִנֽיָת ּק כֹר ֲעָדת ז  
ָך  ֽ ּתֶ ַחל ת ּגַ ּוע ּדָ ֲעׁשֽֽ ׁשַ ֶכת ּב ֶמֽ ָך / ִנס ַחּלֹוֶתֽ ַהב ל ַאֽ יָך ּב ׁשּוָכה ַאֲחֶרֽ כֹר ַהּמ ז
ָך׃ ֶבט ַנֲחָלֶתֽ ֽ ּתָ ׁשֵ ל ַאֽ ּגָ  
יָך ָלבֹא נֹוֶתֽ ּכ ִמׁש ֲחוֹת ּוב ּתַ ִהׁש ָך ל ִביר ד בֹו / ּבִ ָקר ֲעָך ל כֹר ּוַמֵהר יֹום ִיׁש ז

ּתָ ּבֹו׃ נ ַכֽ ַהר־ִצּיֹון ֶזה ׁשָ  
ִעיֵרי ַהּצֹאן  ר צ ַרֲחִמים ַיּקֵ ּב 
ִחיצֹון  ִניִמי ו ִריֵפם, ּפ ם ַהט ֻחּקָ
ָך יהוה, ֵעת ָרצֹון׃ / ָקדֹוׁש. ִתי־ל ִפּלָ ַוֲאִני ת

תהלים קיט

שם

שם

שם

תהלים עד

שם

שם

תהלים סט
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חּוָניו  ִהָּזֵכר ּב ִיל ל ֶרן ַאֽ ק ָיָניו / ּב ִענ ּב קֹוע א ּת ַמּנֹו ּבָ ׁשֹוָפר ז
All continue: 

ָניו׃  ַקר ּב ַבך ּס ַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ  
מֹד  הּו ַתח ק ַצּד הּו ּול ֵרֽ כ ֲחֶנה ֵמָרחֹוק ַלֲעמֹד / ַרחּום ז ׁשֹוָפר ָחַרד ַהּמַ

אֹד׃ ָחֵזק מ ו ָֹפר הֹוֵלך ַהׁשּ  
ר  ּפָ ּכַ ִהת ִכּפּור ל ֶון, ּב ׁשּובּון ֵמָאֽ ִמי ָמָנה ֲעָפר / י ֶֽסה ל ּכֶ ּתָ ּבַ ס ֽ ׁשֹוָפר ִטּכַ

עּו ַבֽחֶֹדׁש ׁשֹוָפר׃ ק ּתִ  
ר  ּפַ ַהׁש ֽנַֹעם ל ֵאל ָחַנן ַנֲחָלתֹו ּב 
ר  ּפָ ִמס נֹוָתיו ּב ּב ר רֹא ק ָעם ק ִיּד
ר׃ / ָקדֹוׁש. ֹור ּפָ ִתיַטב ַליהוה ִמׁשּ ו

אֹו  ַנׂשּ ִהת ִדיָנם ּב ק ּב ּדֵ ַדק אֹו / צֹוֶפה ל  ַנׂשּ ִרים ל ֵמיׁשָ ים ּב ּפֹט ַעּמִ ִיׁש ֶלך ֶמֽ
All continue: 

אֹו׃ ס ט ּכִ ּפָ ׁש ּכֹוֵנן ַלּמִ  
דֹו  ּב ּכַ ִהת ט ּב ּפָ ׁש ּמִ ּה ּבַ ּבַ ַבּדֹו / ַחי ִיג ָדָקה ל צ ׁש ּבִ ּדַ יר, ִנק ּבִ ֶלך ּכַ ֶמֽ

ּדֹו׃ ט ַעב ּפַ ַלֲעׂשֹות ִמׁש  
מֹו  ַיֲחִדים ׁש יק ַעם ַהמ ּדִ ַהצ מֹו / ָקרֹוב ל א נ ּכֹר ּכ ֽרֶֹגז ַרֵחם ִיז ל ֶלך ֶמֽ

יֹומֹו׃ ַבר־יֹום ּב ָרֵאל ּד ַעּמֹו ִיׂש  
ִמיִמים  ָך ִלת ָך ַוֲהָדר ל ע ֵיָרֶאה פ 
ֽאֶֹרך ָיִמים ָך ל ִצּל ֲחיֹות ּב
ל־עָֹלִמים׃ / ָקדֹוׁש.  כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל

בראשית כב

שמות יט

תהלים פא

תהלים סט

תהלים ט

מלכים א׳ ח

שם

תהלים קמה
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ָכה  ר ּבָ ִהת ימֹו ל ִפֽ ָך ּב ת ִהּלָ ֶדר ּת ָכה /ֶאֽ ר ע ָך ל ָחנ ל ֽיָך, ַנַֽחת ׁשֻ ַקּוֶ כֹר מ ז
All continue: 

ָרָכה׃ יק ִלב ֵזֶֽכר ַצּדִ  
ָלם  ֶנע יָך ִמָּזדֹון ו ים ֲאבֹות ָהעֹוָלם / ֲחׂשֹך ֲעָבֶדֽ ִדיֵבי ַעּמִ כֹר נ ז

ַעד־עֹוָלם׃ ֶסד יהוה ֵמעֹוָלם ו ֶחֽ ו  
ַסֲעָדּה  ָהִכין אָֹתּה ּול ה ל דּוָדה / ֽחּוׁשָ ֶבת ּב ֽ ֵלם ַהּיֹוׁשֶ ת ׁשָ כֹר ֻסּכַ ז

הּוָדה׃ נֹות י ָנה ּב ֵגֽל ַמח ַהר־ִצּיֹון ּתָ ִיׂש  
ֽנַֹעם יהוה  ּכּו ַלֲחזֹות ּב בּו ֱאמּוַני / ִיז ת ַחֵּיי עֹוָלם ִיּכָ ל 
ֵאי יהוה׃ / ָקדֹוׁש. ִיר ָפָניו ל רֹון ל ִזּכָ

ּור  ִקׁשּ ַחת עֹוָלם ּב מ ֵהָעטֹות ׂשִ ּור / ל ִאׁשּ ַמע ּב ׁשֹוָפר ֲעָבַרת קֹולֹו ִנׁש
All continue: 

ּור׃ ֶרץ ַאׁשּ ֶאֽ ִדים ּב ּוָבאּו ָהאֹב  
ִים  ָרֽ ֶאפ הּוָדה ו י יע ִמֽ ַהׁש ִים / ֵחרּות ל ֵרי ַנֲהַרֽ ֶעב ׁשֹוָפר ּפֹוֵצץ קֹולֹו ּב

ִים׃ ָרֽ ֶרץ ִמצ ֶאֽ ִחים ּב ּדָ ַהּנִ ו  
ׁש  ַחּדֵ ע ֶנַֽצח י ּבַ ַאר פּוִצים ּב ׁש / נ ַקּדֵ ִהת ַרח ל ָפַרד ִיצ ַפת ּוס ׁשֹוָפר ָצר

ֶֹדׁש׃ ַהר ַהּקֽ ֲחוּו ַליהוה ּב ּתַ ִהׁש ו  
ִים  בּוָלֽ ל ּג כ ָך ּב ּד ב ע ָלה ל ִים / ֶסֽ ַלֽ ִכפ ֽעּונּו ּב ַעׁש ׁשַ יָך י ֵרי ִנחּוֶמֽ ִאמ 
ִם׃ / ָקדֹוׁש. ָלֽ ירּוׁשָ ֶֹדׁש ּבִ ַהר ַהּקֽ ּב

ר ֲעלֹות ַהּפֵֹרץ  ֵ ַבׂשּ ֶרץ / ַנֵחץ מ ֵמי ֶעֽ ָקדֹוׁש ׁשֵֹכן ׁש ֶלך ֶמֽ
All continue: 

ֶרץ׃ ֵגל ָהָאֽ יהוה ָמָלך ּתָ  
י ָבא מֹוֵעד  ָך ּכִ ָית ֵנה ִקר ָוֵעד / ּב ע א ַהּיֹוֵדֽ ָ ִנׂשּ ָרם ו ֶלך ֶמֽ

עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך יהוה ִימ  
הֹוִעיָלם  ל ֶרך ֽ יָך ּדֶ ר ִליֵרֶאֽ ֵ ָלם / ַיׁשּ ׁש ּכֹל מ ָך ָלַעד ּבַ טֹונ ל ֶלך ׁשִ ֶמֽ

עֹוָלם׃ יהוה ל לֹך ִימ  
ָכה  ֵנל כּו ו אֹור יהוה ל ָכה / ּב ַהּל ִהת צֹות ַהַחִּיים ל ַאר ַנֲהֵגֽנּו ּב ּת 
לּוָכה׃ / ָקדֹוׁש. ָתה ַליהוה ַהּמ ָהי ו

Continue with ִאיר .(  page ) ַהּמֵ

משלי י

תהלים קג

תהלים מח

תהלים כז

מלאכי ג

ישעיה כז

שם

שם

שם

תהלים צז

שמות טו

תהלים קמו

עובדיה א
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ׁש   ַחּמֵ ֶמׁש׃ / ֵאין טֹוב ֶלֱאנֹוׁש ֵמִהת ֽ ֶ ַחת־ַהׁשּ ָראֹה ַתֽ י ו ּתִ ב ֽ   ׁשַ

This piyut, which enlarges upon the two refrains “נּו ֽ ים ֵאין ּבָ  and ”ָאדֹון, ִאם ַמֲעׂשִ
 is omitted today by many congregations. As in many piyutim ”, ֵהן לֹא ַיֲאִמין“

by Rabbi Shimon bar Yitzĥak, his name appears in the acrostic.

ָהֵמׁש.  לֹא ל ַחֵּזק, ו ִהת ַאת ָמֻעּזֹו ל ִיר ּב
מֹוִני   ד ה ֵמָאָדם ַהּקַ ִחּלָ ין ָרֲאָתה ֵעיִני / ָנִבין ּת ׁשּוַרת ַהּדִ

י.  ּנִ ֶדן ּגַ ֵעֽ ָרא, ּב ֶצֶֽלם ֱאלִֹהים ִנב ּב
ֶֽכת  ּלֶ ׁשַ ַרׁש ּב ִנג יָקר לֹא ָלן, ו ֶלֶֽכת / ּבִ י ַממ ֵמֵעת ֵהֵפר ּפִ

ֶכת׃ ֽ ַהּפֶ ת ֶרב ַהּמִ ַהט ַהֶחֽ ֵאת ַלֽ ו 
נּו   ד ָלֽ דֹול ַיֲעמ ָך ַהּגָ מ נּו / ׁשִ ֽ ים ֵאין ּבָ ָאדֹון, ִאם ַמֲעׂשִ

נּו / ָקדֹוׁש. ֽ ט ִעּמָ ּפָ ִמׁש בֹוא ב ַאל ּתָ ו
ָרח ֵהִאיר ֶעֶֽלט ַמֲאֵפלֹו  ז הֹוִעילֹו / ִמּמִ טֹוִבים ל ֶרך ֶדֽ ּב ָרך ֻמד

לֹו׃ ַרג הּו ל ָרֵאֽ ֶצֶֽדק ִיק
ה ּנָ ֽ הֹוִדיעֹו ִאם ִייָרׁשֶ ִחיָנה / ּוָפץ ל ב ִטיחֹו ּבִ ַעל ַנּסֹותֹו ַמב

ָנה.ּ ע ֵמאֹות ׁשָ ּבַ רּות ַאר ָזָעיו ּגֵ רּו ּג ר ִנג
ׁשּו ֲעָנָוה׃  ּק ׁשּו ֶצֶֽדק, ּבַ ּק ַתֲאָוה / ּבַ ׁשּו ל אֹוׁש ִהת ִדיִבים ו ֽעּורּו נ

ָוה׃ ק אּוַלי ֵיׁש ּתִ
יו  יׁשָ ׁשִ ֵאֵלי ַתר ים ּב ָלה ָיׂשִ ה ת יו / ו דֹׁשָ ק ֵהן לֹא ַיֲאִמין ּבִ

יו / ָקדֹוׁש. רּוֵצי גּוׁשָ קּו ק ּד ִיצ ֵאיך ו
ִרים  ׂשָ ִרית ּב מֹוָנה ִקַּים ּב ַאַחד ֶהָהִרים / ִלׁש ֲעָלה ּב ָוִתיק ַהּנַ

ָעִרים. ָזַרע ּוָמָצא ֵמָאה ׁש ו
ע  ָהׁשַ אֹורֹו ל ָהה מ יָבה ּכָ ׂשֵ ע / ּול ֲעׁשַ ׁשַ ֵמִציק ּומ ים ֶנֱחַנט ּב ִ ׁשּ ׁשִ ּול

ע. ֵני ָהָרׁשָ ֵאתֹו ּפ ֲעבּור ׂש
ָלאֹות  ֵלט ִמּת ִהּמָ ֶול ל יבּו ָיד ֵמָעֽ ֽ ָהׁשִ ימּו ַעל ֵלב מֹוָראֹות / ו ֽ ָנא ׂשִ

ָבאֹות׃ אּוַלי ֶיֱחַנן יהוה ֱאלֵֹהי־צ
נּו  ד ָלֽ דֹול ַיֲעמ ָך ַהּגָ מ נּו / ׁשִ ֽ ים ֵאין ּבָ ָאדֹון, ִאם ַמֲעׂשִ

נּו / ָקדֹוׁש. ֽ ט ִעּמָ ּפָ ִמׁש בֹוא ב ַאל ּתָ ו

קהלת ט

בראשית ג

ישעיה מא

צפניה ב

איכה ג

עמוס ה
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בּוָליו  ֵכס ז רֹו ָחקּוק ּב א ת ר ֽטֹבּו אָֹהָליו / ו ָנִעים ֲאׁשֶ
ב ָעָליו׃ ה יהוה ִנּצָ ִהּנֵ ו

ָאה  ֵאל לֹו ִנר רֹו ֵאַחר ל ִנד ָלָאה / ו ֶנֱחַלץ ִמּת ן ו ּדָ ׁשּובֹו ִמּפַ ּב
ת ֵלָאה. ִדיָנה ּבַ ל ּב ׁשַ ִנכ

ֵני ַסֲעַרת ֲחרֹון ַאף  ּורּו ָלֶכם ִמּפ ַאף / ּגֽ ַרֲחָמיו ִלׁש צּוִרים ל ינּו י ּבִ
יֹום ַאף׃ רּו ּב ת ּסָ אּוַלי ּתִ

יו  יׁשָ ׁשִ ֵאֵלי ַתר ים ּב ָלה ָיׂשִ ה ת יו / ו דֹׁשָ ק ֵהן לֹא ַיֲאִמין ּבִ
יו / ָקדֹוׁש. רּוֵצי גּוׁשָ קּו ק ּד ִיצ ֵאיך ו

ַהר  ִבי ִלמ צ ם ּכִ ּתָ ַלח ִמׁש צּו ּב ר ָאֽ ָהר / ֲאׁשֶ ֵני ַהִּיצ ַאִחים, ּב ֵרִעים ו
ית ָהָהר. ּתִ ַתח ה ּב ֻגּלָ ילּו ס ּבִ ִהג ו

ֵטי ֽנַֹעם  ּפ ר ּוִמׁש ֵכי ֽיֹׁשֶ ר הֹורּום ּדַ בּו ָלָעם / ו ת י תֹוָרה ּכָ ֻרּבֵ
ָזַֽעם. דּו ב ק פ ִריָבה ה ֵמי מ ּוב

ָמה  כ ִמיֵמי ח ת ן ּבִ ֵבי ֲאָדָמה / ִאם ּכֵ ל יֹוׁש עּו זֹאת ּכ ֵיד
ָמה. ֵלֵאי ִמר ַמה ַּיֲעׂשּו מ

נּו  ד ָלֽ דֹול ַיֲעמ ָך ַהּגָ מ נּו / ׁשִ ֽ ים ֵאין ּבָ ָאדֹון, ִאם ַמֲעׂשִ
נּו / ָקדֹוׁש. ֽ ט ִעּמָ ּפָ ִמׁש בֹוא ב ַאל ּתָ ו

ָלה  ל ַעו ָנה ָנִקי ִמּכ ֶבן ׁשָ ה / ּכ ִחּלָ ּת ר ָמַלך ִדיד יהוה ֲאׁשֶ י
ָלה. ֶמת ֲעבּור ַהּצָ ֶחֽ ל לֹא ֶנֱעַצל ִמּמִ ו

גֹוֵנב  הֹוִביׁש ּכ ָקד ו ה ִמפ ּנָ ב / ׁשִ ַזּנֵ ִחַּית ַהמ ה ַעל מ ֻצּוָ
ב. ּנֵ ּגַ ָפיו ִמת ׁשָ כ לֹו ַמֲעַדּנֹות ּבִ מ ח ּב

כֹו  ע ד ילֹו ל ָביו ִהּפִ ַיד אֹי ִליכֹו / ּוב י ִהמ צּור ִנַחם ּכִ
ּכֹו. ֶער ִפיֵרי ִדין ּכ ּוַמה ַּיֲעׂשּו מ

יו  יׁשָ ׁשִ ֵאֵלי ַתר ים ּב ָלה ָיׂשִ ה ת יו / ו דֹׁשָ ק ֵהן לֹא ַיֲאִמין ּבִ
יו / ָקדֹוׁש. רּוֵצי גּוׁשָ קּו ק ּד ִיצ ֵאיך ו

בראשית כח

צפניה ב
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אֹונֹו  א ג ּסֵ ֶסד ּכִ ֶחֽ הּוַכן ּבַ קֹונֹו / ו ִמירֹות ל ִעים ז נ ָחִסיד ַהּמַ
ָדָקה ַלֲהמֹונֹו. ט ּוצ ּפָ ה ִמׁש ָעׂשָ ו

ר ַעל ֲאדֹונֹו  ּקֵ ׁשַ ימֹו ָרִכיל, מ ּדִ ִהק נֹו / ו ִרי ִבט ֵני ּפ ִמּפ ֽרֹח ף ִלב ֻחּתַ
ׁשֹונֹו. ֶלק ל ֵחֽ ֶדה ּב ק לֹו ׂשָ ִחּלֵ ו

נֹו  ּדֹו ּוֵבין ּב ין ַעב כּותֹו ּבֵ ק ַמל עֹונֹו / ִחּלֵ ית ִמּמ ּכִ ִהס קֹול ַהִחּלּוק ּכ
קֹד ָעָליו ֲחרֹונֹו. פ ִני ּכִ ׁש ל ה מ  ּוַמה ַּיֲעׂשֶ

נּו  ד ָלֽ דֹול ַיֲעמ ָך ַהּגָ מ נּו / ׁשִ ֽ ים ֵאין ּבָ ָאדֹון, ִאם ַמֲעׂשִ
נּו / ָקדֹוׁש. ֽ ט ִעּמָ ּפָ ִמׁש בֹוא ב ַאל ּתָ ו

רּו ֲחלּוִפים  ָפֵנֽינּו ָעב ר ל ָבבֹות ַוֲאָלִפים / ֲאׁשֶ ִהּלֹות ּור ק
ק ֱהיֹות ָחִפים. ַטּדֵ ִהצ לּו ל לֹא ָיכ ו

ֲעכּו  ה ּדָ ּתָ ׁש ּפִ ַחק ּכַ ֽ יֹוֵני ׁשַ ל ִלג כ ֵעיָניו לֹא ַזּכּו / ו ִים ּב ַמֽ ֵהן ׁשָ
ּכּו. ֶנֱאָלח ַמה ִּיז ָעב ו ִנת ו

ָפָניו  ִעיֵדִני ל ִלּבֹו ִמי י ָיָניו / ִאם יֹאַמר ּב ִענ ר ּב ּתֵ ּתַ ָמה ּוִמס קֹוֵבץ ִמר
ָרִהיָטיו ֵעָציו ַוֲאָבָניו. קֹורֹוָתיו ו

יו  יׁשָ ׁשִ ֵאֵלי ַתר ים ּב ָלה ָיׂשִ ה ת יו / ו דֹׁשָ ק ֵהן לֹא ַיֲאִמין ּבִ
יו / ָקדֹוׁש. רּוֵצי גּוׁשָ קּו ק ּד ִיצ ֵאיך ו

ֵקי ַמֲחבֹואֹות  ִעמ ינּו ּב ֵלל ֲחָטֵאֽ אֹות / ַהצ ַרע ֵמר הֹור ֵעיַנִֽים ּב ט
טֹוָבה אֹות. נּו ל ֽ ה ִעּמָ ַוֲעׂשֵ

יָך  ִחיֶרֽ יָך / ִהָּזֵכר ַלֲאבֹות ָהעֹוָלם ּב נּו ֵמַאֲחֶרֽ ע ֽ ׁשַ נּו ִאם ּפָ ַנֽח
יָך. ֲחֶרֽ ׁשַ ַחן מ ֽ ם ִמּתַ ַעּלַ ת ַאל ּתִ ו

נּו ֲחִניָנה  ֵתן ָלֽ יֹוֵנֽנּו ו כֹר ֶהג ָחה ֲהגּוָנה / ז ִרים ּוִמנ ֶלף ּפָ ֵחֽ
ָנה. ָ ֶזה רֹאׁש ַהׁשּ ַחִּיים טֹוִבים ּב נּו ל ֵמֽ ַקּי

נּו  ד ָלֽ דֹול ַיֲעמ ָך ַהּגָ מ נּו / ׁשִ ֽ ים ֵאין ּבָ ָאדֹון, ִאם ַמֲעׂשִ
נּו / ָקדֹוׁש. ֽ ט ִעּמָ ּפָ ִמׁש בֹוא ב ַאל ּתָ ו

The service continues with ֶלך רּון ֶמֽ ִהי ִביׁשֻ ֵכן, ַוי ּוב on  page  .
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 fi שחרית ליום ב׳   פיוטים נוספים 

יֹון ֶעל ֶלך  ֶמֽ

The following is the full text of Rabbi Shimon bar Yitzĥak’s 
variation of “יֹון ֶעל ֶלך .which is said on the second day ”,ֶמֽ

א ֵ ַנׂשּ רֹאׁש ִמת כֹל ל א / ל ֵ ֻנׂשּ יץ ַהמ ַאּמִ
ֶסה ה / ָמעֹוז ּוַמח עֹוׂשֶ אֹוֵמר ו

א ּסֵ ָלִכים ַלּכִ יב מ א / מֹוׁשִ נֹוׂשֵ א ו ָ ִנׂשּ
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ה ַכּסֶ ָעיו מ ׁשָ ה / ּפ ּסֶ ׁשֻ זּוי ּומ ּבָ
ה ה / ָעוֹן ּפֹוׂשֶ ׁשֶ ּוֻמת הּו ּבָ

ֶסה ָ אֹוָצרֹו ִיׁשּ ה / ו  ַמֲעׂשֶ כ ָחן ּב ִנב
. ֹך ִימ ֵאיך ו

יֹון ֶע ךֶ ֶמֽ
בּורֹות / קֵֹרא ַהּדֹרֹות ג ּבֹור ּבִ ּגִ

הֹורֹות רֹוָתיו ט רֹות / ִאמ ּתָ ה ִנסֶּגֹו
אֹות ַמָּזרֹות תֹוצ  / פֹרֹות ס ע יֹוֵדֽ

. ֹך ֲעֵדי ַעד ִימַ
יֹון ֶאב ךֶ ֶמֽ

ֲעֵברֹות  ּבַ ׁשָ גּור ֵמֲעָפרֹות / ִנכ ּדָ
רֹות ּגֵ ַמס ר ּב ּגָ ָברֹות / ִנס קִ יּוַב
ֵזרֹות ג ָגזּור ּבִ ַמֲהמֹרֹות / ו ּב נֹוֵפ

. ֹך ִימ ֵאיך ו

יֹון ֶע ךֶ ֶמֽ
ָיכֹו ֹהּוא ּכ ו / ִֹפי כ פָֹאר ּב ַהמ

ָיה ַלּכֹל נֹוֵתן ִמח ַרֵחם ֶאת ַהּכֹל / ו ַהמ
ּכֹל טֹות ּבַ ׁשֹט ֵעיָניו מ ָלם ֵמֵעין ּכֹל / ו ֶנע ו

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
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 fi שחרית ליום ב׳   פיוטים נוספים 

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
יֹו ל ָרע ּתֶ ִנג יֹו / ו ל ח ָאב ּב ִנכ ו

ַאּיֹו ַוע ו ִיג יֹו / ו כ נֹוָסף ּבִ ו
ִביאֹו ט י ּפָ ׁש לֹא ַדּיֹו / ַלּמִ ו

. לֹך ִימ ֵאיך ו

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
חֹות / חֹוֵקר ֻטחֹות ּכָ זֹוֵכר ִנׁש
חֹות יד ׂשֵ ֻקחֹות / ַמּגִ ֵעיָניו ּפ

כֹחֹות רֹוָתיו נ ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹות / ִאמ
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
תֹוֶעה / ֱאִויִלי רֹוֶעה חֹוֵנף ו
ּפֹו גֹוֶעה ַטר סֹוֶעה / ל סֹוֵער ו

ֶעה ּיֹוֵלָדה ִיפ גֹור צֹוֶעה / ּכַ ס ּבִ
. לֹך ִימ ֵאיך ו

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
יו ֶאּלָ ֶאר בּוָליו / אֹות הּוא ּב ז ָטהֹור ּבִ

ָעָליו ִמפ עֹל ּכ ֵאָליו / ִלפ ֵאין ֲערֹך
יו ַגּלָ ֲהמֹות ָים ל בּוָליו / ּכַ ם ּג חֹול ׂשָ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ָגֶרה ָמדֹון ָזדֹון / מ ָיִהיר ּב

מֹותֹו ַלֲאַבּדֹון ַחָּייו ִנּדֹון / ּב ּב
ּדּון ֵיַדע ׁשַ רּוחֹו ָידֹון / ו

. לֹך ִימ ֵאיך ו
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 fi שחרית ליום ב׳   פיוטים נוספים 

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
י ָים ּלֵ ּכֹוֵנס ֵמי ַהָּים / רַֹגע ּגַ

ָּים לֹא ָהעֹוָלם ּדַ ָים / מ כ אֹון ּד סֹוֵער ׁש
ַאָּים ִבים ָאחֹור ו ׁשָ ָים / ו ע יָחם ּבַ ּבִ ַמׁש

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ס / זֹוֵעק ָחָמס ִלּבֹו ִיּמַ
ס / עֹל ֶנֱעָמס ֶסד ַלּמָ ֶחֽ

ַכּדֹוַנג ָנָמס ָמס / ו ִטיט ִנר ּכ
. לֹך ִימ ֵאיך ו

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ָעָרה ּכֹו סּוָפה ּוס ר בּוָרה / ּדַ ג ל ּבִ מֹוׁשֵ
יָרה ָהִאֽ ּיֹום ל ָלה ּכַ י עֹוֶטה אֹוָרה / ַלֽ

הֹוָרא ֵרא נ ּה ׁש ִעּמֵ ָרה / ו ֲעָרֶפל לֹו ִסת
. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
יָבה ַהֲעִצֽ ֶעֶֽצב ל ׁשּוי טֹוָבה / ּב נ
רֹוָבה יו קֵָאיָבה / ֵא ֲחרּות ו ּתַ

ה ּבָ ר ח ֶיה ל רֹב חֹוָבה / ִיה ּב
. לֹך ִימ ֵאיך ו

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
ָהִבים ִביָביו ל רֹו ָעִבים / ס ִסת

ִביִבים ָתיו ׁש ר ׁשָ רּוִבים / מ כּובֹו ּכ ר
ים ּבִ כֹוָכִבים / ִהּלּולֹו ַמר ַמָּזרֹות ו

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
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 fi שחרית ליום ב׳   פיוטים נוספים 

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ל ֻאּפָ מ ך ֽחֹׁשֶ ָפל / ּב ׁשָ ָעלּוב ו
ל ּפָ אֹו ֻמט ל / ֶחט ּפָ כ ֲעוֹנֹו מ
הֹו ָנָפל ב ל / ִמּג ּפָ ָללֹו ֻיׁש ג ּבִ

. ֹך ִימ ֵאיך ו

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
יע ֽ ּבִ ִים ּוַמנ יע / צֹוֵרר ַמֽ ֽ ּבִ ָיד ּוַמׂש ח ּפֹוֵתֽ

יע ִבֽ ִלר ִליׁש ו ִלׁש / יע ֽ ּבִ ַהט ת ל ׁשֶ ֽ ַיּבֶ
יע ֽ ַהּבִ חֹו ל ב יע / ׁשִ ֽ יֹום ַיּבִ יֹום ל

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ֶרב ֶֹקר ּוָבָעֽ ּבֽ ֶרב / ּבַ ָצפּוי ֱאֵלי ֶחֽ

ֵרב ּתָ ִיׁש זַֹרב ו ִמּקֹר ּוֵמֽחֶֹרב / י
ָאֵרב ֶות לֹו מ ֶרב / ָמֽ ַרת ִמּק ִנכ

. לֹך ִימ ֵאיך ו

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
מֹוָרא מֹוֵפת ּוב נֹוָרא / ּב ָקדֹוׁש ו 

ָתּה ָיָרה ּנָ ֶבן ּפִ ֶאֽ ֶרץ ָקָרא / ו י ֶאֽ ַמּדֵ מ
ָרא בֹודֹו ּבָ ָרא / ִלכ ב ל ַהּנִ כ ו

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
חּוִתים חּוִתים / ִמּדֹוָתיו ּפ ַרֲחָמיו ׁש
ָעיו ֲחרּוִתים ׁשָ ים / ּפ ַחּתִ ָרָכיו ַחת ּד
ָפִתים ֵרי ר ִבק ִמיִתים / ּכ ַחָּיתֹו ַלמ ו

. לֹך ִימ ֵאיך ו
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 fi שחרית ליום ב׳   פיוטים נוספים 

יֹון ֶעל ֶלך ֶמֽ
יֹוִנים / ּוַמֲאִזין ִחּנּוִנים ֶאל ֶאב ע ׁשֹוֵמֽ

ר ֲחרֹוִנים ַקּצֵ צֹוִנים / ומ ר ַמֲאִריך
ַאֲחרֹון ָלַאֲחרֹוִנים ִראׁשֹון ָלִראׁשֹוִנים / ו

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ

יֹון ֶאב ֶלך ֶמֽ
ָותֹו ֶנֱעָלָֽבה ק ָזָֽבה / ּתִ ּתֹו ִנכ ּתֹוַחל
ָבה ָאֽ ָמתֹו ִנכ ָבה / ִנׁש ק ִוָּיתֹו ִנר ּג

א ַהט ַהּיֹום ַהּבָ ֽ ה / ִמּלַ ּבָ ִנׁש ר ו ּבָ ִנׁש
. לֹך ִימ ֵאיך ו

יֹון ֶעל ֶלך ֲאָבל ֶמֽ
ָדיו ֱאֶמת ּבָ ׁשֹוֵפט ָהֱאֶמת / ַמע

ֶסד ֶוֱאֶמת ַרב ֶחֽ ֶסד ֶוֱאֶמת / ו ה ֶחֽ עֹוׂשֶ
חֹוָתמֹו ֱאֶמת ִתיָבתֹו ֱאֶמת / ו נ

. לֹך ַלֲעֵדי ַעד ִימ
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sha arit fi second day   dditional iyutim fi 

יָך ֵהר ַאַחר ִמּדֹוֶתֽ ַהר יָך / ּוִמי י בּורֶֹתֽ ִכג יָך ו ֽ ַמֲעׂשֶ ה כ ר ִמי ַיֲעׂשֶ  ֲאׁשֶ

The סילוק (see  page  ), the culmination of the קרובה by Rabbi Shimon bar Yitzĥak, 
said in שחרית of the second day. Today, it is omitted by most congregations.

ָך ֶתֽ ִהּלָ ל ּת ּכ יע ִמֽ ָך / ּוִמי ַיׁש ֽ ּתֶ ַאר פ ָצת ּתִ ל ק ַמּלֵ ּוִמי י
ָך לּו ֵאיָמֶתֽ ּכ ַכל ִים לֹא י ַמֽ ָ ֵמי ַהׁשּ ִים ּוׁש ַמֽ ָך / ׁשָ ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ּוִמי ַיֲעִריץ הֹוד ק

ָך ֽ ּתֶ ל ֵאין ּבִ ָך ו ּכ ֶער ֵאין ּכ ֽמֹוָך ו ָך / ֵאין ּכָ ֲעָרֶתֽ צּון ִמּגַ ּלָ ּפַ יָה ִית ַעּמּוֶדֽ ֶרץ ו ָהָאֽ
ָך בּוָנֶתֽ סֹוף ִלת ֶקר ו ֵחֽ ָך / ֵאין ֵקץ ו ֶפס זּוָלֶתֽ ֶאֽ ה ַאֲחרֹון ו ַאּתָ ה ִראׁשֹון ו ַאּתָ

ָך ָרֶתֽ ַֽצח ַהד ַהּנֵ ֶרת ו ֶאֽ פ ַהּתִ ָך ַההֹוד ו ָך / ל ֶתֽ ֻעּמָ לּוִים ל ר, ּג ּתָ ִנס ָלם ו ֶנע ָצפּון ו
ָך   ָרֶתֽ ָך ֶעב ָאת ִיר בּוָרה, ּוכ ַהּג ה ו ֻדּלָ ָך ַהּג ל

ָך ֶתֽ ֻדּלָ ג ָך ּבִ מ ָגדֹול ׁשִ ה ו דֹול ַאּתָ ֽמֹוָך יהוה ּגָ ֵמֵאין ּכָ  
ָך   ֶתֽ ר ׁשָ אּו ל ר ָבָאם ִנב ל צ כ ִים, ו ַמֽ ָ ָך ַהׁשּ ל

יָך לֹוֶתֽ ּג לֹוָאּה, ֲהדֹם ַמר ֶרץ ּומ ָך ָהָאֽ ל  
יָך    עֹוֶתֽ ּב נּו ֶאצ ַהּכֹל ּכֹונ ה, ו ׁשָ ַהַּיּבָ ָך ַהָּים ו ל

ָך ֶתֽ ּדָ ִכּיֹות ֶחמ ל ׂש כ ַהָּזָהב, ו ֶֽסף ו ָך ַהּכֶ ל  
יָך    רֹוֶתֽ אֹוצ ָקדֹות ּב ָפׁשֹות ַיַֽחד ֻמפ ל ַהּנ ָך ּכ ל

ָך יָנֶתֽ ֶכל ִמּבִ ֽ ֵ ַהׂשּ בּוָנה ו ַהּת ָמה ו כ ָך ַהח ל  
ָך    ֲחִסידּוֶתֽ ַנֵהג ּבַ ִתת ו , ֹח יץ ּכֽ ַאּמִ ֲחַכם ֵלָבב ו

ָך ַדּמֹוֶתֽ ָך ל ל ך ַחק ַיֲער ֽ ַ י ִמי ַבׁשּ   ּכִ
יָך    אֹוֶתֽ ִצב ִמי ָכֽמֹוָך ֲחִסין ָיּה, אֹות ּב

יָך ִביבֹוֶתֽ ל ס נֹוָרא ַעל ּכ ה, ו ים ַרּבָ דֹׁשִ סֹוד ק ֵאל ַנֲעָרץ ּב  
ָך ֽ ּתֶ ַחל ֵאׁש ּגַ ָרד ו ָך, ּבָ ּד ַֹגּה ֶנג ָך / ִמּנֽ ֶתֽ ָך, ַוֲעָרֶפל ֻסּכָ ר ְך ִסת ֽחֹׁשֶ

ָך ֽ ּתֶ ַמר ִמׁש ֶסד ּב ַהֶחֽ ִרית ו ֱאָמן, ׁשֵֹמר ַהּב ָהֵאל ַהּנֶ
ָך ֽ ּתֶ ר ּכֻ ָך ַמׂש מ ּלֶ ׁשַ ָרָכיו, ּב ד ִאיׁש ּכִ ָלֵתת ל  

ָך ֶתֽ ֻעּלָ ֶול, ֱאֶמת ּפ ֵאין ָעֽ לֹו, ו ע ִמים ּפ ַהּצּור ּתָ
ָך ָקֶתֽ ֵרי ֵאל ִצד ַהר ה, ּוכ הֹום ַרּבָ יָך ּת ֶטֽ ּפָ ִמׁש  
ָך ָמֶתֽ כ ח ִעּתֹו ּב יָת ָיֶפה ב ֽ ָך / ֶאת ַהּכֹל ָעׂשִ ֽ ּתֶ ַלאכ ִהיֵרי מ ל מ כ ל סֹוֵמך עֹוֵזר ו

ָך א ֲארּוָכֶתֽ ּפֵ ַמר ׁשּוָבה ל אָת ת ָרֽ ָך / ּבָ ָמֶתֽ חֹוֵלל ַאד דּו, ַוּת ֽ ֶרם ָהִרים ֻיּלָ ֶטֽ ּב
ָך פּוָאֶתֽ יָת ר ִהֽ ַעד לֹא ָמזֹור, ִהג ָך / ו ָעָלֶתֽ ּתָ ּת מ ֽ ּדַ ה, ִהק ַעד לֹא ַמּכָ ו

ָך ִכיָנֶתֽ ֵני ֵכס ׁש ָצפּוי ִלפ י ָגלּוי ו ּכִ
ָך ֽ ּתֶ ַחל ִהָּזֵהר ִמּגַ ֶרץ, ל ָאֽ יק ּבָ י ָאָדם ֵאין ַצּדִ ּכִ  
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ָך לֹא ַיֲעבֹר ִמּתֹוָרֶתֽ ה ּטֹוב, ו ר ַיֲֽעׂשֶ ֲאׁשֶ
יָך ֶתֽ ר ׁשָ יָך ּוִבמ ֲעָבֶדֽ י לֹא ַתֲאִמין ּבַ ּכִ  

יָך רֹוֶתֽ י ֽחֶֹמר ַעפ ֵני ָבּתֵ יָך / ַאף ׁשֹכ דּוֵדי ַמֲחנֹוֶתֽ ג ים ּבִ ָלה ָתׂשִ ה ת ו
יָך וֶֹתֽ ִרים ַעל ִמצ עֹוב ָעוֹן, ו ֵדִלים ּב ַהּג

יָך חֹוֶתֽ ר י ָיֽסּורּו ֵמא ָלם, ּכִ ד ַרג ּסַ ם ּבַ ָתׂשֵ ו  
יָך חֹוֶתֽ תֹוכ ָעם ּב ׁש ד ָלֶהם ּפִ ַתּגֵ יָך / ו ֵזרֹוֶתֽ ג ּתֹם ּבִ ל ָאָדם ַיח ַיד ּכ ּוב

ָך ִרָּיֶתֽ ִרי ִלט ּתָ צ מ ֽ ּדַ ָלֵכן ִהק ָך / ו ֽ ין ֲאִמּתֶ יקּו ּדִ ֽ ּדִ ַיצ ַוּדּו ֶאת ֲעוָֹנם, ו ִהת ו
ָך ִחיָלֶתֽ ׁשּו מ ֶון, ִויַבק ׁשּובּון ֵמָאֽ י י ּכִ

ָך יב ֵמֶהם ֲחָמֶתֽ ָהׁשִ יָך, ל ֶאֽ קֹור ה ָקרֹוב ל ַאּתָ ו  
יָך ִרּיֹוֶתֽ ט ַעל ּב ּפָ ׁש ּמִ ב ּבַ , ֵליׁשֵ ּתָ ר ַחֽ יֹום ֶזה ּבָ ו

ָך ָרֶתֽ ִספ ָפֶנֽיָך ּב רּון ל ֵני ָמרֹון ַיַעב ִכב ו  
ָך ִאָּיֶתֽ ר ם ּבִ ֶאה ַיַֽחד ִלּבָ ִתר ָך / ו ִפָּיֶתֽ ִקיַרת צ ס ָקִרין ּבִ ם ִנס ֻכּלָ ו

ָך ָרֶתֽ ִאמ ָנָסָתם ּב זֹונֹוֵתיֶהם ּוַפר צֹב מ ִתק יָך / ו ֵזרֹוֶתֽ ל ּג זֹר ֲעֵליֶהם ּכ ִתג ו
ָך תֹוָרֶתֽ ָאמּור ּב ִריִעים, ּכָ ִעים ּומ תֹוק ָך / ו ַחּלֹוֶתֽ ַוֲעִדים ל ִחּנּוָנם ִמת ָך ּב ַעּמ ו

ָך ָראֶתֽ ִטיָנם ִלק ַהׂש ִלי ל גֹור, ּב ִבים ַקּטֵ ּב ַער ּומ
ָך בּוָעֶתֽ ׁש ָחק ּכִ ר ָלֽמֹו ֲעֵקַדת ִיצ ּכ ִתז ו  

ָך ֶתֽ י ֵכן ִמּדָ ַרֲחִמים, ּכִ ין ל ת ַהּדִ ַתֲהפֹך ִמּדַ ו
ָך  ָלֶתֽ רֹב ֶחמ ַרֵחם ֲעֵליֶהם ּב ּות  

ָך. ִעיֶתֽ צֹאן ַמר ֶנֽיָך ו י ֵהם ּבָ ּכִ

ֵרי ִפּקּוִדים יִקים ׁשֹומ ל ַצּדִ ִדים / ׁשֶ ֻנּקָ ָפִרים מ ה ס לֹׁשָ חּו ׁש ת ַהּיֹום ִיּפָ ו
קּוִדים ַחֵּיי ַעד ׁש ִבים ל ּתָ יִקים ִנכ ל ֵזִדים / ַצּדִ ׁשֶ ינֹוִנים, ו ל ּבֵ ׁשֶ

קֹוִדים ֵעַרת י ַתב ִבים ל ּתָ ִעים ִנכ ׁשָ ּור
ִדים עֹומ לּוִיים ו ּפּור ּת ּוֵבינֹוִנים ַעד יֹום ּכִ  

יּו ֲחֵרִדים ִיה יֶהם ָהָרִעים, ו ֲעׂשֵ ּובּו ִמּמַ ִאם ָיׁשֽ
ָעִדים יבּו צ ֵייִטֽ ֵליֶהם ו נּו ַמַעל ִויַתּק  

יּו ֶנֱאָחִדים ִמיָתה ִיה ִאם לֹא ָזכּו, ל ּכּו ֶנֱחָמִדים / ו ַחִּיים ִיז ָקם ּבַ ֶחל
ֵעִדים ָהִעיד ּכ יֶהם ל ָיֽבֹאּו ַמֲעׂשֵ ין / ו יֹום ַהּדִ ה ל מֹו ֵכן ֵיָעׂשֶ ּוכ

ָדִדים ֵני צ  ַנִֽים ַיֲעלּו ִמׁשּ מֹאז ּוב
ֵבִדים יֹות ּכ יעּו טֹוִבים ַעל ָהָרִעים, ִלה ִרֽ ִאם ַיכ  
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הּו ֲאגּוִדים ִאם ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה י חּוִדים / ו לֹא פ טּוִחים, ו יּו ב ָעִלים ִיה ּב
ִדים ּבֹׁש ֲעוֹן מֹור ַרֵחם, ִיכ י ֲחָסִדים / ָיׁשּוב י ַלּפֵ ה ּכ ֶסד ַמּטֶ ַרב ֶחֽ ו

ִעיִמים ַוֲענּוִדים יעּו נ ִרֽ ַיכ ָרִדים / ו מ יּה ֽ ּבִ ַיג א ָעוֹן, ו ָ ִיׂשּ ו
יו ֲחָסִדים ָרָכיו, ּוַמֲעׂשָ ל ּד כ יק יהוה ּב י ַצּדִ ַיֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון ֲאָחִדים / ּכִ ו

ִמיִדים ל עֹולֹות ּות ׁשּוָבה ִמּכ רֹוֶצה ִבת
ִדים. ֵני ׁשֹוד פ ִריס ּבִ ת ה ַהּטֹוב ּכִ ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשֵ ַהּת  

צּוֵרי עֹוָלִמים ט ַעל י ּפָ ׁש ָך ַלּמִ קּומ א ָאדֹון ָמֵלא ַרֲחִמים / ּב ָאּנָ
ָיִמים ָך ֵלילֹות ו מ ַיֲחִדים ׁשִ ים / ַהמ עּוֵטי ַעּמִ ִעיר ַעל מ ל ּתָ ֽרֶֹגז ּבַ

ִנחּוִמים יָך ּב רּו ַרֲחֶמֽ מ ן, ִיּכָ ָאב ַעל ּבֵ יִמים / ּוכ ּכִ ִמיד ַמֲעִריִבים ּוַמׁש ֲחָך ּתָ ַנּצֵ ּול
ִמיִמים ת ּת ֽלֹׁשֶ ִרית ׁש ִהָּזֵכר ִלב ִמים / ו ֶֹבד ָעוֹן ַוֲאׁשָ ַנּקֹוָתם ִמּכֽ ל

ר ָהָיה ָתִמים ַאב ָהמֹון, ֲאׁשֶ ּול
יֹונֹות ֲעצּוִמים ָרה ִנס ֲעׂשָ ה ּבַ ַנּסָ ִנת ו  

ָעִמים. ל ּפ כ ֵלם ּב ָצא ׁשָ ִנמ ו

ים ֻטּמִ ָיֲעצּו ַהַחר דֹו ִנת ל ִהּוָ ס ָהִראׁשֹון, ּב ַהּנֵ
ִמים ַהּקֹוס כּות ו ל דֹוֵלי ַהּמַ גֹו ּג ר ה ׁשּו ל ּוִבק  

ֵלִמים ָנה ׁש ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂש ֶרץ ׁש א ָבָאֽ ּבָ ֶנח ו
רֹוִמים ֵבי מ כֹוכ ו ח ָיֵרֽ ֶמׁש ו ֽ לֹא ָרָאה ׁשֶ ו  

ִחּכּוִמים ם ּב ֻחּכָ ָנה ָיָצא מ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂש ַאַחר ׁש ּול
ִעיִמים.  ּנ לֹו ּבַ ָנַפל ֶחב רֹו, ו יֹוצ ָלִמים / ּוָבַטח ּב ץ צ ּקֵ ׁשִ ּוָמַאס ֱאִליִלים ו  

ָחִמים ן ֵאׁש ּפֶ ׁשַ ִכב ִליֽכּוהּו ל ִני, ִהׁש ֵ ַהׁשּ
ַרֲחִמים ילֹו ב ִהּצִ ִמינֹו ו ט י ׁשַ בֹוד ּפָ ֶלך ַהּכָ ּוֶמֽ  

אּוִמים. נ ים, ּבִ ּדִ ׂש יָך ֵמאּור ּכַ ר הֹוֵצאִתֽ ָנם, ֲאִני יהוה ֲאׁשֶ ו
לֹוִמים.  ָלת ׁש ג ּתֹו ה הּו ִמּמֹוַלד ָלֽ י, ֶהג ִליׁשִ  ַהׁשּ

אֹוָתן ַהָּיִמים ִביִעי, ֵהִביא ָרָעב ּב ָהר
עֹוָלִמים  א ל ר ּבָ הּוא ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ  

חּוִמים ל ַהּת כ ל ָהֲאָרצֹות ּוב כ לֹא ּב ו
ַמת ֲעָנִמים. ַאד הֹוִרידֹו ל ַנּסֹותֹו ּול ַנַֽען, ל ֶרץ ּכ ֶאֽ י ִאם ּב ּכִ  
כֹוֵרי ָחִמים   ָמר ִלב ׁש ִרים, ַהּנִ ּמֻ ֵליל ׁשִ ים / ּב ל ַעּמִ מֹוׁשֵ ָרה ל ָחה ׂשָ ק י, ִנל ַהֲחִמיׁשִ
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ֵאיִמים דִֹלים ו ָגִעים ּג עֹה נ ר ע יהוה ֶאת ּפַ ַנּגַ ַוי  
ָעִמים ַפת ּפ ָלַקח י ָרר, ו ּג ֶלך ַלח ֶמֽ ׁשָ ים ָיִמים / ו ים ַרּבִ ּתִ ִלׁש ֶרץ ּפ ֶאֽ ר ּב ַוָּיג

ָעִמים גֹו ִבז ר ה ָאְך ל ל ֶרד ִמיָכֵאל ַהּמַ טּוִמים / ַוּי ֵני ֵביתֹו ֻטמ ל ּב כ ה הּוא ו ַנֲעׂשָ ו
ִמים ּפֹך ּדָ ִתׁש ֲהרֹג, ו יק ּתַ ם ַצּדִ ָזַעק, ֲהגֹוי ּגַ ו

ָאב ַלֲחָכִמים י ָנִביא הּוא ו ת ָהִאיׁש, ּכִ ב ֵאׁשֶ ָאַמר לֹו, ָהׁשֵ ו  
לּוִמים ׁש יב לֹו ּתַ ֵהׁשִ ָפחֹות, ו ָלַקח צֹאן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ּוׁש ו

רֹוִמים ָרָהם ֶאל ָהֱאלִֹהים, ַוֵּיָעֶתר לֹו ִמּמ ל ַאב ּלֵ ּפַ ַוִּית  
ָחִמים. א אָֹתם ֵמֲעִציַרת ר ּפָ ַוִּיר

ֶלך ֵעיָלִמים  ָלֽעֶֹמר ֶמֽ ר ד דּוִמים / ִעם ּכ ָלִכים ַהּק בֹוא ָעָליו ַהּמ י, ּב ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ
דֹוִמים כּוׁש ס ל ר חּו ֶאת ּכ ִבילֹו ָלק ִמים / ּוִבׁש ה ׂשֹוט ִחּלָ ילּו ת ִחֽ ֶבן ָאִחיו ִהת ּוב
יד ֶמה ָעׂשּו ָקִמים ִהּגִ ִליט, ו ַוָּיבֹא ַהּפָ  

ׁשּוִמים ִליֵדי ֵביתֹו ר ֶרק ֶאת ֲחִניָכיו י ַוּי
ֻסָּיִמים ֵרא, ֶוֱאִליֶעֶזר מ ּכֹל ּוַממ ֵהם ָעֵנר, ֶאׁש  

דּוִמים ר ָהָיה ִמּק ָלה ֲאׁשֶ י ֽ ים / הּוא ַהּלַ ַמֲהֻלּמִ ם ּב ָלה, ַוַּיּכֵ י ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלֽ
יל ָרִמים. ּפִ ַרת ַמׁש ֶעז ֻכׁש, ּב ל ָהר ב ֵאת ּכ ַוָּיֽׁשֶ  

יִרים ּבִ ֻכּיֹות ּכַ ע ַמל ּבַ הּו ַאר ָאֽ ֶהר ָתִרים / ו ין ַהּב ר ִעּמֹו ּבֵ ּבַ ד ּנִ ׁשֶ ִביִעי, ּכ  ַהׁשּ
דֹור ּדֹוִרים  דּו ל יֹאב ם, ו ַמּנָ ז ִלים ּבִ ּמֹוׁש ׁשֶ  

כּות ֲאדֹוִמים ֲארּוִרים ת, זֹו ַמל ׁשֶ ֽ ּלֶ ׁשֻ ָלה מ ֶעג
ָעִרים ַכֲחִזיֵרי י ה, ו ָלה ָדׁשָ ֶעג ר ִהיא ּכ ֲאׁשֶ  

ִפיִרים  לּו ִלצ ׁש מ ּנִ ָוִנים, ׁשֶ ּלּו י ת ֵאֽ ׁשֶ ֽ ּלֶ ׁשֻ ֵעז מ ו
כּות ָמַדי ּוָפַרס ֲחֵבִרים ׁש, זֹו ַמל ּלָ ׁשֻ ִיל מ ַאֽ ו

ֵברּוִרים יָת ּב ר ָרִאֽ ִיל ֲאׁשֶ ֱאַמר, ָהַאֽ ּנֶ ָין ׁשֶ ִענ ּכ  
ָוִרים לּו ִלׁש ׁש מ ּנִ ָמֵעאל, ׁשֶ ֵני ִיׁש ּלּו ּב תֹור ֵאֽ ו
תִֹרים יֹוִנים ו לּו ל ׁש מ ּנִ ָרֵאל, ׁשֶ גֹוָזל ֵאּלּו ִיׂש ו

ָתִרים  ַלע ּוִבס ֽ ֵוי ַהּסֶ ַחג ֱאַמר, יֹוָנִתי ּב ּנֶ ָין ׁשֶ ִענ ּכ  
ַהֲחִרים ָרם ל ִזכ יׁש ּכָֹחם, ו ַהּתִ ֵדי ל ָתִרים / ּכ ֵני ב ָרם ִלׁש ָלַקח ּוִבּת ו

ּבֹוִרים ָדם, ֶזה ָדִוד רֹאׁש ַהּגִ ַאּב ֶרד ָהַעִֽיט ל ַוּי  
סּוָדִרים ֶמׁש ָהָיה ֵמִניף ֲעֵליֶהם ּב ֽ ֶ ֵצאת ַהׁשּ ּכ

סֹוד מֹוִרים ֶרב, ּכ ֶהם ָהַעִֽיט ַעד ָהֶעֽ ׁשֹל ּבָ ּלֹא ִימ ׁשֶ  
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ל יֹוֵצר ָהִרים א יֹום ֶאָחד ִמּיֹומֹו ׁשֶ ִלים, ֶאּלָ ֵאין מֹוׁש יע ׁשֶ הֹוִדֽ ל
עּוִרים ׁשִ ָעה ּב דֹות ׁשָ י י ּתֵ  חּוץ ִמׁשּ  

ָהה אֹוִרים ָעה ַמכ דֹות ׁשָ י י ּתֵ ַמֲעָרב, ׁש ה נֹוָטה ל ַהַחּמָ ׁשֶ ּכ
ִרים ׁשָ ַמח אֹור ַלי ֶרב ִיצ ּלֹא ָיבֹא ָהֶעֽ ן ַעד ׁשֶ ּכֵ  

ֶיה אֹור ַלֲהדּוִרים.  ֶרב ִיה ֵעת ֶעֽ ָהָיה ל ו
ּפּוִרים  יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלֽחֶֹדׁש, ּב ִרים / ּבֶ ׂשָ ַלת ּב ר ִהּמֹולֹו ע ִמיִני, ּב  ַהׁשּ

ֵאמּוִרים ִרים ו ַדם ּפָ ם ִמיָלתֹו, ּכ ֵאית ּדַ ָנה ִנר ל ׁשָ כ ּוב
ִרים. ׁשָ י יָקם ּכַ ּדִ ַהצ ר ֲעוֹנֹות ַעּמֹו, ל ַכּפֵ ּומ  

ִרים ּבָ ד ִאּמֹו ַלּמִ ָמֵעאל ו חֹו ִיׁש ּל ׁשַ יִעי, ּב ׁשִ ַהּת
דֹור ּדֹוִרים. א ל ַלּבָ ַאַחד ֶהָהִרים / ִמֶּזה ו ֲעָלה ּב ֵמַעל ָיִחיד, ַהּנַ  

ה ִמּלָ ה ּב ָבִרים ָהֵאּלֶ יִרי ָהָיה ַאַחר ַהּד ָהֲעׂשִ
עָֹלה הּו ִלי ל ַהֲעֵלֽ ָך, ו נ הּו, ַקח ָנא ֶאת ּבִ ֽ ִנּסָ ו  

יָלה ֶבן ַהּמִ ָלה אֹו ל ר ֶבן ָהע ֵאיֶזה ֵבן, ל יבֹו, ל ֶוֱהׁשִ
ָלה  ֻכּלָ ִכיָנה מ ר ָעָליו ׁש ָלה / ַעל ָהָהר ֲאׁשֶ ֶחמ ּתָ ב ב ר ָאַהֽ ָך, ֲאׁשֶ ִחיד ֶאת י  

ָלה ַעצ ל ּב ַעּצֵ לֹא ִנת ֶֹקר ו ּבֽ ים ּבַ ּכִ ִהׁש ו
ִגיָלה  מֹו, ּב ַעצ ָחַבׁש ַהֲחמֹור ּב ו  

לֹה ָדָלה ר ָרַכב ָעָליו ּדָ הּוא ַהֲחמֹור ֲאׁשֶ
ה  ֻאּלָ ֵעת ַהּג ּכֹב ָעָליו ּב ָעִתיד ָעִני ִלר הּוא ׁשֶ ו  

ה ִסּלָ ר מ ֽיֹׁשֶ ם ּב ּכָ ַדר כּו ל ָהל ו
ָלה ַתּל י הּוא ָהָהר ל ֵהִבין, ּכִ לּוָלה / ו ֶבת ּת ֶהֽ ל צֹוִפים, ָראּו ׁשַ יעּו ל ֽ ִהּגִ ׁשֶ ּכ

ה ִחּלָ ר ָהָיה ִמּת ח ֲאׁשֶ ֽ ּבֵ ז ָלה / הּוא ַהּמִ ע ל ׁשֹוֵכן ָמֽ ח ׁשֶ ֽ ּבֵ ז הּו ַהּמִ ָאֽ ע ֶהר ּבַ ֶאצ ּוב
ָלה ַחּל ד ל ּבֵ ַות ּכַ ַעט, ִמצ ּלֹא ִיב ָלה / ׁשֶ ַרּג ָליו ל ַרג ׁשֹר ָיָדיו ו ה ָיִחיד ִלק ִצּוָ ו

ָהֵעִצים ֶהֱעָלה ָהֵאׁש, ו ָעַרך ֵלה עָֹלה / ו ט ח ּכִ ֽ ּבֵ ז ַוֲעָקדֹו ַעל ַהּמִ
לּוָלה ָחה ב יׁש ִמנ דֹול ִהּגִ כֵֹהן ּגָ ָחָלה / ּוכ ַחל טֹו ב ח ׁש ֲאֶכֶֽלת ל ָלַקח ַהּמַ ו

ִחיָלה ן ֶנֱעָקד ּב ַהּבֵ רֹוֶאה נֹוָרא ֲעִליָלה / ָהָאב ַמֲעִקיד ו ב ו יֹוׁשֵ ו
יָלָלה ָצה ּבִ ם ָצֲעקּו ֻחֽ ֶאּלָ ֵהן ֶאר

ַֽער ַלֲעׂשֹותֹו ָכָלה ָך ֶאל ַהּנַ ַלח ָיד ׁש ַמע, ַאל ּתִ ׁש ה ו  
עֹוָלה ית ל ֵראׁשִ ֵמי ב ת י ׁשֶ ֽ ֵ ן ִמׁשּ ּפַ צ ר ה ִיל ֲאׁשֶ ָהַאֽ ו

ה ִהּלָ ִלת ם ו ׁשֵ ב לֹו ל ׁשַ ח ה רֹו, ו פ ן ּכ ִנּתַ  
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ָלה ּגָ אֹם ִנד ּכֹר ֲעֵקָדתֹו ל ִלז ה / ו ֻעּלָ ָרָכה מ ב כֹו ּבִ ָבר ע ל ּבַ ִנׁש ו
ה ֻגּלָ ַעם ס יֹות לֹו ל נֹוָתם, ִלה ִלק ָלה / ו ַעו ל ָעוֹן ו ָטם ִמּכ ַמּל ל

נּו, ֶסָלה. ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ יֹות י ִלה
ֶנֱעָקד ֲעלֹות עֹוֵקד ו ר ִמפ ֹׁשֶ ָקד / ּכֽ פ ָפֶנֽיָך י ַהּיֹום ַהֶּזה, ל ו

ַקד ַרֲחִמים ִלפ כֹר ָאדֹון ּב ָקד / ז יָך ׁשָ ם, אָֹהֶלֽ יַבת ַהּתָ ִויׁשִ  
ד. ָפֶנֽיָך ִלּקָ ֲחוּו ל ּתַ ִיׁש עּו ו ר ָקד / ִיכ י י ׁשֵ ַמל, ֲחׁשָ י ַחׁש יׁשֵ ׁשִ ַתר ו

יׁשּו ֽ ּדִ ֶזה ֶאל ֶזה ַיק יצּו / ו ֶזה ֶאל ֶזה ַיֲעִרֽ ו
ים. יׁשִ ּדִ דֹוׁש ַמק ה ַלּקָ ָ ֻדׁשּ ּלּוׁש ק ׁשִ ו

The service continues with קדושה on  page  .
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פיוטים למוסף של יום ב׳

לּוָכה. ּנּו מ ֶדֽ בֹודֹו / ֲאַאּפ ָרה כ יָרה ֻעּזֹו / ֲאַסּפ ֽ ָלה ֱאלַֹהי / ָאׁשִ ֲאַהל  

This תקיעתא, composed by Rabbi Yose ben Yose (see commentary on  page  ), 
is less complex than its parallel “יָכה ִסֽ ַאנ” – it employs only a double acrostic, and 
no internal rhyme. The poet calls on the audience to praise God, and accept His 
kingship, culminating with a vision of the future redemption. If the first day of 

ָלה“ ,שבת is ראש השנה ֲאַהל” is recited; otherwise it is said on the second day.

ּוָכה. י לֹו / ָיֲאָתה מ ֵוֽהּו ּכִ ח ּוָפַעל / ַאנ ר ׂשָ ב ַלּפֹוֵעל / ֲאׁשֶ ּגֵ ֲאׂשַ
לּוָכה. ֶֹדל ַהּמ יח / ּגֽ ֽ לֹו ָנֶאה ׂשִ ִני / ו ָבאֹו ָאֽ י צ ן / ּכִ ּנֵ ֻעּזֹו ֶנַֽצח ֲאׁשַ ּב

לּוָכה. ִמי ַהּמ ֶיֶֽתר ָעז / ּול ֵאת ו ִמי ׂש ר / ל ב ָעם ֲאַדּבֵ ר ר / ּב ֵ ָהל ֲאַבׂשּ ּקָ ּבַ
לּוָכה. ַזח ַהּמ ֵמֽ ר / ּב ּדָ ה אּו ַמה ּנֶ ָלכֹות / ר ֹׁשּו גֹוִים / ּוֽבֹואּו ַממ ּגֽ
לּוָכה. ֶזר ַהּמ נ אּו / ּב ּגָ ת ַאל ּתִ הּו ַיַֽחד / ו נ ֶמֽ רֹומ י / ּונ ֽלּוהּו ִאּתִ ּד ּגַ

לּוָכה. ָקה ַהּמ ר ִמי ִנז נּו ַיַֽחד / ל ּבֹונ צּוָלה / ִהת ָתה מ ֵעת / ֶנֶעׂש ָרִכים ּב ּד
לּוָכה. מ ֶֽבר / עֹז ּבִ ֶכב / ּוַמה ּיֹוִעיל ּגֶ ׁש ֵמאֹות ֶרֽ ֶנֶֽגד ׁשֵ ָּים / ּכ ַרך סּוס ּבַ ּדָ

לּוָכה. יטּו ֲחַתת / ּוָמֲאסּו מ ֽ ֽזּו / ִהּבִ ּגָ ִנים / ָאז, ַוִּיר ינּו רֹוז ֶהֱאִזֽ
לּוָכה. ם ַהּמ ֵתב / ׁשֵ רּו / ָלֶזה ִיּכָ ֽ ִדּבֵ ים, ו ֻאּמִ ידּו ּכֹחֹו / ל ֽ ִהּגִ

לּוָכה. א מ ִכּסֵ ע ַחי / ּב ּבַ י ִנׁש ָאָבד / ּכִ ית / ּגֹוִים, ו ַחם ֵראׁשִ ִנל ו
לּוָכה. ָעָטה מ ָּים / ו ַחם ּבַ י לֹא ָלַמד / ִמי ִנל ל ּדֹור / ּכִ כ ַעג ּב ַוֻּיל

לּוָכה. ֶבד מ ֵאת ֶעֽ ׂש ֶרץ / ּבִ ז ֶאֽ ּגַ ר זֹאת ּתִ ב ֶנֶֽגב / ּב ֶבד יֹוׁשֵ ָזד ַעל ֲאדֹוָניו / ֶעֽ
לּוָכה. יר ַהּמ ַאּדִ נּו קֹול / ל י ָנת ימּו ֲארּוִרים / ּכִ רּוִכים / ֶהֱחִרֽ ַרע ּב ז

לּוָכה. אֹות מ ִצב ל / ֶרך ֽ ִלי ָלֵתת ּדֶ ֶמת / ּב ֶחֽ רּו ִמל ן / עֹור ּבֹון ּוָבׁשָ ֶחׁש
לּוָכה. ה מָ רֹוָעם / ָנפ ָקה / ּוֵמַעל ז ֽ ָצם ֻחּלָ ַאר ַמד / ו ֵחיָלם ִנׁש

לּוָכה. ַרע ַהּמ ם / ז ֵני ׁשֵ ַמת ּב ַאד ִרים ֵהם / ּב כ י נ ַנַֽען / ּכִ ֵני כ ׁשּו ּב ָטפ
לּוָכה. ִרית / ֲאדֹון ַהּמ ֵני ֲארֹון ַהּב ֶרץ / ִלפ ה ֶאֽ ּנָ ן נּון / ַעד ּפִ ָבָחם ּבִ ט

לּוָכה. ֵסי מ ַצע / ַאפ ִלי ֶבֽ ַחץ / ֲעָזֽרּוהּו ּב ה ַלֽ ׁשָ ת / ָאז ִהק ִבי ֲחֽרֹׁשֶ יֹוׁש
לּוָכה. ַליהוה ַהּמ ָאר / ו דּו ׁש ן יֹאב ַצע / ּכֵ ִלי ֶבֽ ם / ָצָבא ּב ִחים ּבָ ָיּה ִהל

לּוָכה. יר מ ּבִ ֵחֵרף, אֹוִריד / ּכַ ָדל / ו ּור ּגָ ָבנֹון / ַאׁשּ ּל ֶרז ּבַ ֶאֽ ּכ
לּוָכה. י ָלֵאל ַהּמ עּו כֹל / ּכִ ָאז ָיד ּמּוִרים / ו ֵליל ׁשִ ִליל ֵאׁש ֲהָמָמם / ּב ּכ
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ַבב ֱאנֹוׁש /  ּנּו ל ָסר ֶמֽ ַחק / ו ֽ ַ בֹו ֲעלֹות ַלׁשּ ׁש ח ל / ּכ ַרע ּבֵ ַחת ּכָ ֽ ַ ַלׁשּ
לּוָכה. ָרד ִמּמ ו  

לּוָכה. ִלים מ יל / ִהׁש ּפִ ֵמִרים ּוַמׁש יר / ל ֽכֹח ֵאל ִהּכִ ב / ו ַכּנֹו הּוׁשַ ל
לּוָכה. בּוׁש ָצִעיר / רֹוֵדם ַהּמ ל נּו ֲעִלילֹות / ּבִ ּכ ִנת ַֽבח / ו ָרה צֹאן ַלּטֶ ֻמּג
לּוָכה. ִים / ֵלב ַהּמ ַמֽ ה כ ַמּטֵ לֹא ֶכֶֽסף / ֽסֹּלּו ל דּוֵיי ב לֹא הֹון / ּפ כּוֵרי ב מ

לּוָכה. בּול ַהּמ ִרֲחקּום ֵמַעל / ּג ָוִנים / ו ֵני י רּו יֹוִנים / ִלב ּכ ִנמ
לּוָכה. ַכֲהֵני מ מ / לֹא ֽכֹח רּום ּב ֵאל / ּוִמּג ידּו ַעם ּב ִרֽ ִהמ ִרית ָוָדת / ו ֵנֲארּו ב

לּוָכה. ֶרב ּומ ִכי / ֶחֽ ֽ קֹול ּבֶ ֵצידֹו / ַוִּייַרׁש ּב הּו ּב הֹוֵרֽ ִעיר ֶהֱחִניף / ל ׂשָ
לּוָכה. רּון ַהּמ ּסֹב / ִליׁשֻ עֹוד ּתִ ֶאָחיו / ו ִביר ל ב ָחָלק / ֱהיֹות ּג ּגַ ׂשֻ

לּוָכה. א מ ִכּסֵ ה / ּב ּנָ ִליֶחֽ צ ָאז ּתַ ם נֹוָראֹות / ּכ ִצּיֹון / ׁשֵ ָך ּב ה ל ֲעׂשֵ
לּוָכה. ַית מ ִקר ֲאָך / ּב ס כֹוֵנן ּכִ ֶרץ / ו ל ָהָאֽ ׂשֹוׂש ּכ ָהֵקץ / מ עֹוֵרר ו

לּוָכה. ָך מ ֵאת ׂש ימֹו / ּבִ ֵדֽ ֵיֽבֹוׁשֹו עֹוב יר / ו ּפִ ה ַתח ַחּמָ ָבָנה / ו אֹור ל ֵני מ ּפ
לּוָכה. בֹוד מ נּו / ּכ ֽ ּדֵ ֶנג ה ל ַגּלֵ ה / ו ַחּמָ ָבָרה ּכַ ֵאר ִעיר ֽיִֹפי / ל ּפָ

לּוָכה. ַסֵחף מ ָמר / ל ָלה ִנׁש י הּוא ַלֽ ֵליל ָחג / ו רּו ּב אּוֵלי ֽצַֹען / ׁשֹור אֹות ּג ִצב
לּוָכה. לּו מ עּו / ִויַקּב ָטֽ ֶכל / ָאָנה ֻינ ֽ ּוח ׂשֵ ֽרֽ ַֹעל / ָצפּו ּב ֵמי ׁשֽ ָצֲעדּו ּב
לּוָכה. ָתה מ ב יֵנֽימֹו / ׁשָ י ִמּבֵ ית עֹוָלִמים / ּכִ בּול / ּבֵ ֲעֵרי ז טּו ׁשַ ֻקּמ
לּוָכה. ׁשֹו מ ַחּד אּו רֹאׁש / ּב ָאז ִיׂש עֹוָלִמים / ו ָקדֹוׁש ָיבֹוא ָבם / ל

לּוָכה. ָלּה / ֵקץ ַהּמ י ָאַרך מֹון / ּכִ ָטה ֵמַאל ק ָצה ֲעִדיָנה / ׁשָ ָרב
לּוָכה. יתּו ַעל ָאדֹון / הֹוד ַהּמ ֽ ׁשִ ֶדר ֵמֱאדֹום / ו אּו ֶאֽ יִעים / ׂש יבּו מֹוׁשִ ִרֽ
לּוָכה. ָרֲחָקה מ ִין / ו ׁש ֱאֶמת ָוָאֽ ּקֵ ׁשֹוֵנֽנּו / ּבִ הּוא ַעל ל ֵנא ֵאל / ו א ׂשָ ו ׁשָ

לּוָכה. רּוַעת מ ָך / ּת יעּו ל ָיִרֽ יָך / ו ָבֶאֽ ֶון ִמּצ י ָהֵסר / ָאֽ ּדַ ׁשַ
לּוָכה. מ ֵרר / ָזר ּבִ ּתָ ַבל ִיׂש ַאַּזר עֹז / ל ת אּות / ּתִ ּגֹר ּגֵ ח ּתַ

לּוָכה. נֹף מ ִיצ ָליו / ו ַרג ם ֶצֶֽדק ל ׂשָ ע / ו ַער ָרׁשָ י ֻינ ֵבל / ּכִ ּכֹון ּתֵ ּתִ
לּוָכה. ל ַהּמ ע / מֹוׁשֵ ׁשַ ה ֶרֽ ּבֹר ַמּטֵ ׁש ים / ּתִ ֻאּמִ ל יח ּקֹם ּגֹוִים / ּתֹוִכֽ ּתִ

לּוָכה. מ ֵרא ֶנַֽצח / ָיִחיד ּבִ ּקָ ָך / ּתִ ֽ ַבּדֶ ב ל ּגַ ׂש ֲחִליף ֱאִליִלים / ּתֻ ּתַ
The service continues with ן .  on  page שבת on a weekday on  page  ; and on a ַעל ּכֵ
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רֹון. ִזּכָ בֹוִאי ל ין / ּב ל ֵעת / ִאיָרא ִמּיֹום ּדִ כ ַאג ּב י / ֶאד ַמֲעׂשַ ַחד ּב ֶאפ  

This תקיעתא, author unknown, features a double acrostic and no internal rhyme. 
Each line ends with the word “רֹון ִזּכָ ל” – “for remembrance.” The intention was 

probably to incorporate the verses of זכרונות. If the first day of ראש השנה is 
a ַחד“ ,שבת י ֶאפ ַמֲעׂשַ ּב” is recited; otherwise it is said on the second day.

רֹון. ַחק ִלי / יֹום ִזּכָ ן ל ַרחּום / ֲאַחּנֵ ה ל ַחּנּון / ֲאַחּלֶ רֹׁש ל ֶאד
רֹון. ִזּכָ ׂש ִלי / ֶצֶֽדק ל ַחּפֶ ֵען / ּוִמי י ָ ִמי ֶאׁשּ ט / ּב ּפָ ׁש בֹוִאי ַלּמִ ּב

רֹון. ִזּכָ ֶדם ל ֵהם ָהיּו ִלי / ק י / ו ּתִ ל ָלם ָאַכֽ ע י / ּופ ּתִ ח ַטֽ ָאבֹות ּבָ ּבָ
רֹון. ִזּכָ ם ו י / ׁשֵ ּנִ ח ֶמֽ ַבל ִיּמַ ִני ָנא / ל ֵחֽ ח מ ׂשָ רֹוִעי / ּכ ָרה ז ב ּגָ

רֹון. ִזּכָ כּות ל י / ז ּנִ ׁש ֶמֽ ַבּקֵ ֵעת י ָפָניו, ֲהיֹוִעיל / ּב ֶֽבר ִאם ַיֲעמֹד / ל ּגֶ
רֹון. ִזּכָ ִמי ל ם הּוַחק / ׁש ר ּבָ ט / ֲאׁשֶ ּפָ ׁש ן ַהּמִ ֽחֹׁשֶ לֹוֵבׁש ֵאפֹוד / ו י ּב ּתִ צ ֽ ּדַ

רֹון. ִזּכָ ַכֵהן / ָיקּוד ל ת ָזר מ ֶגֽׁשֶ ה / ַעד ֵיָעַצר ֶנֶֽגף / ּב ּתָ ַמח ג ּב ּלֵ ּדִ

רֹון. ִזּכָ ִוי ל י ֱאנֹוׁש / ּתָ ּבִ ִקר ָפֶנֽיָך / ֵאין ּב ִדי ל מ ע יָטה ֵאל / ּב ֽ ַהּבִ
רֹון. ִזּכָ מֹו ל דֹורֹות / ׁש יּוַחק ל יב ֵחָמה / ו ָיׁשִ ל / ו ַפּלֵ ֲהֵיׁש ִמי י

רֹון. ִזּכָ יֹאַמר ֵעד / ָאדֹון ל ַיַֽען ו ר ֲענּו ִבי / ו ַדּבֵ ַצע / י ּוִמי ׂשֹוֵנא ֶבֽ
רֹון. ִזּכָ ָפִרים / ַיַֽעל ל ֵני ע ֶנֶֽגד ׁש נּו / ּוכ ֲעֵדֽ ר ּבַ ַכּפֵ ֵלה ָחָלב / י ּוִבט

רֹון. ִזּכָ ֵלב ֱאלָֹהיו / הּוא ל ר ּכ י / ֲאׁשֶ ָך ּבִ ִהי ָיד יֹאַמר / ּת ֶרא, ו ַזַֽעף י
רֹון. ִזּכָ ס ל ֶמׁש / ּכֵ ֽ ֶ ׁשּ ת לֹו ּכַ הּוׁשַ ָדָנּה / ו ֶרב ֶאל נ יב / ֶחֽ ֵהׁשִ ָזַעק, ו

רֹון. יב ֽרּוח ַלֶּיֶֽלד / ָאבּוד ִמִּזּכָ ֵמׁשִ ִטיר / ּכ ּוַממ ח פֹוֵתֽ ֵעת ֽעֶֹצר / ל יִתי ּב ֽ ִחּכִ
רֹון. ִזּכָ ִרית ו בּו ָעם / ּב י ָעז ֽאִתי / ּכִ רֹו ִקּנֵ ַדּב ִרית / ּב אֹות ּב ַחי ִלר

רֹון. ִזּכָ ַֹחד ל ׁשֽ ָחה הֹוֶלֶֽכת / ּכ ִנים / ִמנ ר ּפָ ַכּפֵ ֶרם ָהָיה ִלי / מ ֶטֽ
רֹון. ִזּכָ ֶלֶֽחם ל ו / ִניֽחֹוח ֶלב ל ֵחֽ ם ו ֵמֵסב ֲחָדָריו / ּדָ ים / ל ַסּמִ ו ּד ֶרף ֵנר ֶטֽ

רֹון. ִזּכָ י ל ּתִ ֽ ָמן / ׁשַ י לֹא ַאל ָחַלי ֵרָקה / ּכִ י / ַעל ּגֶ ּתִ מ ֽ הּוׂשַ י ו ּתִ ֽג ֻיּצַ
רֹון. ִזּכָ ָך ל מ ָלֶנַֽצח ׁשִ ֶבר / ו ּק י ֵהם ּבַ ִדיִבים / ּכִ לֹא ִבנ ו / ך ַטח ּבָ ָיּה ֶאב
רֹון. ִזּכָ ֵאיִני ל י / ו ּתִ מ י / לּוֵלי ֵהם ּתַ ּתִ ׁש יָך ִבּק ַרֲחֶמֽ ָמֽכּוִני / ו ה ס ּלֶ ל ֵאֽ ּכ

רֹון. ִזּכָ מּו ל ֽ ִפיֶהם / ׂשָ יָך ּב מֹוֶתֽ אּו / רֹומ יָך לֹא ָבֽ ֽרֹוע / ָעֶדֽ ז י ֵהם ּבִ ּכִ
רֹון. ִזּכָ  רֹאׁש ָיִמים / ו ה ל ִָּח בֹונֹות / ּת  ֶכם ִחׁשּ ַמס / ֶסֽ יֹום ֶזה ִנכ ל

רֹון. ִזּכָ ל ָיֽדּוע לּוי ּוָבֵאר / ו ִמיר / ּגָ ׁשָ ָתב ֵעט ו ֵרא בֹו / ּכ ִהּקָ ל
רֹון. ִזּכָ אּו ל ַֹבע / ּבָ ָצחֹות ָוׂשֽ ֶמת / ַצח ֶחֽ לֹום ּוִמל ַחִּיים / ׁשָ ֶות ו ָמֽ
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רֹון. ִזּכָ ָלֵאל ל חּו ֵמֱאנֹוׁש / ו ּכ ָעָדיו / ִנׁש ר צ ּפַ ֵלי ֶגֶֽבר / ּוִמס ַמַעל
רֹון. ִזּכָ א ל ב ִלי / ֵחט ּתַ א ִנכ ו ָ יח / ַלׁשּ ֽ י / ִמי יּוַכל ׂשִ ּכִ ָרה ַדר ּת ִנס

רֹון. ִזּכָ ׁשֹו / ֵעד ל ח ַיֲעֶנה ּבֹו ּכַ יחּו / ו יו יֹוִכֽ ֵני ֶגֶֽבר / ַמֲעׂשָ ֶנֶֽגד ּפ
ֶבט /  ֽ ַחת ׁשֵ ֵרי ַתֽ ֵני ִאיׁש / עֹוב ל ּב ִזּמֹות ֵאל / ַיַֽחד ּכ יחּו מ ֽ ׂשִ

רֹון. ִזּכָ ּצֹאן ל ּכַ  
רֹון. ִזּכָ ם / ֵצאת ל ַזַֽעם / ַעד ּבֹוא ִקּצָ ִמיִמים ּב ַעד ּת ֶלת / ּב סֹוֵגר ּדֶ

רֹון. ִזּכָ ֶבר ל ּק ָך / ּבַ ֽ ִתים / ֲהֵיׁש ֲאִמּתֶ יּו ַכּמֵ ַבל ִיה ה ֶפֶֽלא ַלַחִּיים / ל ֲעׂשֵ
רֹון. ַעׂש ִזּכָ ֽ יָך / ּתַ אֹוֶתֽ ל ִנפ לֹא ֽפַֹעל / ֲהלֹא ל נּו ּב ֵרֽ ֽפַֹעל / עֹור ּתָ ָאז ּב ר עֹוַרֽ

רֹון. ִזּכָ ָדת ל ימֹו / ּב ֵרֽ ּבָ ִנד יב ל ׁשִ ים / ַמק ֵבי ַגּנִ יֹוׁש ֵנה ֱאלִֹהים / ּב ּפ
רֹון. ִזּכָ ֶפר ל ֽ ּסֵ ֵלי ֶלֶֽחם ָהֲעָצִבים / ּבַ אֹוכ / ך ָכָרם ִאּתָ ָפֶנֽיָך / ּוׂש ָלם ל ע ּפ

רֹון. ִזּכָ ֶֹרׁש ו ֶֽפן / ׁשֽ ִרית ִמּגֶ ַהכ ָרִמים / ל ִלים ּכ ַחּב ָצֽצּו ׁשּוָעִלים / מ
רֹון. ִזּכָ ֶדם / הּוַחק ל ֵרי ק ר ַהר ֽכֹׁשֶ עּו / ּב ֽ נֹוׁשָ ָנֲאקּו ו / ֶרך ֶפֽ ָררּום ּב צ

ם /  ּתָ ד ִאּבַ ם ו ּתָ פ ֶפץ / ִחּלַ ֶהם ֵחֽ ה ֵאין ּבָ ּתָ ה ַלּדֹורֹות / ַנֽמ ּתָ נ ֽ ֶדם ּבַ ק
רֹון. ִזּכָ יֹות ל ִמה  
רֹון. ִזּכָ ּתָ ל ק ל ּדֹור / ַחֽ כ ַמֲעָנם ּב ם / ל ּתָ ַחל יָך ִהנ ֶלף / ֲאָמֶרֽ ה דֹור ֵמֶאֽ ּתָ ח ק

רֹון. ִזּכָ ה ל ּתָ ֽ עּוִרים / ֲהרּוֶגֽיָה ַוֲעִנֶּיֽיָה / ּתַ ת נ ַכּלַ אֹד / ּב ק מ ָרם ָחׁשַ
רֹון. ִזּכָ ַעׂש ל ֽ יָה / ּתַ לּולֹוֶתֽ ֶות / ַאֲהַבת ּכ ָמֽ ַצל ֵגיא ִצָּיה ו יָך / ּב ָצה ַאֲחֶרֽ ָרֽ

רֹון. ִזּכָ תּו ל ֽ לֹא ֵאל / ׁשָ ֶֽסל ו ם ּפֶ ָקֵמיֶהם / ׁשָ ָצה ּב מ ֵאת ׁשִ ֲחתּו ָעם / ׂש ׁשִ
רֹון. ִזּכָ ִרית ל בּוָעה / ּוב עֹוֵרר ׁש ֶרץ / מ ֽ ּפֶ ַגע / לּוֵלא ָקם ּבַ ַעט ֶרֽ מ לּו ּכִ ּכ ׁשֻ

רֹון. ִזּכָ נּו ֵמֶהם / ֵעדּות ל ֽ ּתָ ק ים / ֲחׁשַ ֻאּמִ ל ל ּתָ ֵמָאז / ֲעַדת ּכ ב ַעֽ ּתִ
רֹון. נּו ִמִּזּכָ ח ֽ ּכַ י ׁשֻ ִנית / ּכִ ֵנֽנּו ׁשֵ ּתָ / ק ח ח ק ּכַ ַאס / ּדֹור ִנׁש ֶֽסף ִנמ מּור ּכֶ ּת

רֹון. ִזּכָ אֹות ו ל ָיָדיו / ל ּכֵ ה / ׂשִ ֻכּנֶ עֹו י ִמי ַזר ם / ּב ר ִאיׁש ּתָ  ּתָ
רֹון. ִזּכָ ּתָ ל ק יר / ַחֽ ֶיֶֽלד ּוֵבן ַיּקִ ֶיֶֽלד / ּכ ּוע ֲעׁשֽ ׁשַ ִים / ּב ַרֽ ׁשּול ֶאפ ק מ ַרּפֵ ּת

The service continues with ה זֹוֵכר .  on  page שבת on a weekday on  page  ; and on a ַאּתָ
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usaf fi second day   dditional iyutim fi 

קֹול. ִאי ב ר ֵעת ק י / ֵאל ָקרֹוב ִלי / ּב ּדִ ָצא ֶנג ָרה / ֶאמ ֶעז ָאֽנּוָסה ל  

The initial letters of each line in this anonymous תקיעתא, follow a double 
alphabetic acrostic. Each line ends with the word קול, meaning “voice,” but 
also has the connotation of prayer, and plea. If the first day of ראש השנה is 

ָרה“ ,שבת ֶעז ָאֽנּוָסה ל” is recited; otherwise it is said on the second day.

קֹול. ֵצף לֹו ּב ַעט / ֲאַצפ ׁש מ ּדָ ִמק ב / ּפֹה ּב י ִנּצָ ּבִ ִקר ֲעַדת ֵאל / ּב ר ּבַ ֲאׁשֶ
ָהִרים קֹול. ִלי ל י / ּב ּתִ מ ֶנֱאַלֽ י ו ּתִ ַזֽז ִני / ִנג זּוָרה ָאֽ ה פ ִני / ׂשֶ ֽ ׁשֵ ר ִני, ּד ֵרֽ ּק ּבַ

קֹול. ַאג ּב ּה / לֹא ִיׁש ִצּלָ ָרּה ו ָחה ִהיא / ׁשֹומ ַזי / ִנּדָ ֱאמֹר ּגֹוז ּבֶ
יִני קֹול. ִמיִעֽ ח / ַהׁש ׂשָ ה ֽאֶֹזן, ו ִהּטָ י ָעֵרב / ּכ ִחּכִ יו / ו ֻחּקָ ּב יח ֽ י ׂשִ ּתִ ֽל ּגַ

ֵאין קֹול. נֹוַתי, ו ּכ ִמׁש ׁשֹו ָדת ָואֹות / ּב ַבק ֶתר / ּב ֵרי ָבֽ ֽעֶֹפר ַעל ָהֽ י / ּכ ּנִ ז ּוָבַרח ֶמֽ ּגָ
קֹול. ֲעָך ב מ א ָפֶנֽיָך / ֵעֶֽקב ׁש ָ הּו ֵאַלי / אּוַלי ִיׂשּ יֵבֽ ֶתר / ֲהׁשִ ֶבֽ ֶתר ל ֽ ג ִמּבֶ ּלֵ ּדִ

לֹא  ִהי ֶצֶֽדק / ל יהּו י ֽ ֶלם ּפִ ה מֹוִרָּיה / ֵאֽ ֵאה ׂשֵ רֹוׁש טֹוָבה ַלּמֹוָרָאה / ּור ּד
קֹול. ָעה ב מ ׁשָ  

ָך ַהּקֹול. י ל ַתֲחנּוִנים / ּכִ ִעירֹות / הֹוֶגה ב ִים ׂש ָהֵסר ֵמָחָלק / ָיַדֽ
עֹו / לֹא ָיסּוף קֹול. י ַזר ַכח ֵעדּות / ּוִמּפִ ָ ר / לֹא ִתׁשּ ע ֲאׁשֶ הֹוׁשַ

ַמע קֹול. ַען ֶאׁש ַמֽ י / ָאז ִנֲחרּו ִבי / ל ֵני ִאּמִ ִליַצי / ֵהם ּב חֹוַזי ּומ ו
קֹול. הּוא ַיֲעֵנם ּב ַגל ָלֶהם סֹוד / ו קּו / ו ָעֽ ִיז דּו ו ם / ַיַעמ ּתָ ַמר ַעל ִמׁש ו

א קֹול. ָ ָנה ֶאׂשּ ל ָמקֹום הּוא / ָאֽ כ ּנּו / ּב ֽ ׁשֶ י / ֲאסֹוֵבב ַוֲאַבק ּנִ ֶזה ָחַמק ֶמֽ
ָלה  ע ַמֽ בֹודֹו / ל ֶרץ ּכ ל ָהָאֽ לֹא כ רֹום / מ ּמָ יר ּבַ ה / ַאּדִ ּטָ ַמֽ ֵזֶֽכר ּדֹוִדי ל

קֹול. ִאים ּב קֹור  
נּו / זּוָלִתי קֹול. ר ֽ מּוָנה לֹא ׁשַ רּו, ּת ּב ִבילֹו / ּדִ ן ׁש ּכֵ ם ּתִ ר ּבָ ִים / ֲאׁשֶ ֵחיֵלי ַמֽ

ִני קֹול. ֲעַתֽ ּתֹו עֹז / ּבִ ֶדם ּתִ ִין / ק ָאַמר ָאֽ ימֹון ֲהֵיׁש / ו ׁשִ י י ּתִ ֽׂש ִחּפַ
עֹון ַהר מֹור / ָאז ָנַתן קֹול. ָעָבר / ּוִמּמ ג / ָהִרים, ו ּלֵ ָטהֹור ּדִ

ַני קֹול. ז א ֶֽסא ָיבֹוא / ּב יֹום ּכֶ ָעָלה / ל נֹו, ו כ ִדידּות / ׁשִ אִתי י ֽ ִטּמֵ
קֹול. ִני ב ִטיַחֽ ִבי / ִעּמֹו ָאנִֹכי / ִהב ֽ ֶ ׁשּ ָוה ִלי ּבַ ִנל ֵעיָניו / ו י ב ּתִ ר ָיק
ָנָחׁש קֹול. ֲאִרי / ּוכ יע ּכַ ִמֽ ֵעיָלם / ִהׁש ס ּב ם ּכֵ ׂשָ ָער / ו נ ׁשִ ָיַרד ל

ב / ַוַּיֲעֶבר קֹול. ּתָ כ ּמִ ר ָחק ּבַ ֶלֽאֶכת / ֲאׁשֶ ה ִמּמ ַרּפָ ִהת י ּדֹב / ּכ ּנִ ה ֶמֽ ּלָ ּכִ
יע לֹו קֹול. ִמֽ ָלה / ַאׁש הֹוָדיֹות ֶסֽ ַגם ֲאִני ב י ָנֵמר / ו ָעה / ָראׁשֵ ּבָ ַבׁש ִלי ַאר ּכָ
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 fi מוסף ליום ב׳   פיוטים נוספים 

יָמה קֹול. ִים / ָאז ֵהִרֽ ַמֽ ָ ֶרץ / ִמי ִלי ַבׁשּ ַחַּית ָקֶנה / ָאז ָמַכר ֶאֽ ל
קֹול. י ב ּתִ ח ַרֽ ִטיט / ִהצ ֶגל ַעב י / ּוֵמֶרֽ ּתִ ֽע ּוַ ֶזל ׁשִ י ַבר ּנֵ ִ ִעי / ִמׁשּ ֵלאלֵֹהי ִיׁש

יע קֹול. ִמֽ ִצי / ּתֹור ַיׁש ַאר ִני / ָמַתי ּב י / לֹא הֹוִדיַעֽ ת ִקּצִ ִמּדַ
אּו קֹול. ַעת צֹוַפי / ֵעת ִיׂש ֽ ַבל ּדַ י / ל ֶפר / ָחַתם ִקּצִ ֵעי ֵסֽ ִמּיֹוד

א קֹול. ָ ִמי ֶאׂשּ יר / ל רּוִדי / ֵאין ִלי ַמּכִ ִיי ּומ נ ֵאה / ע ט ּור ָנא ַהּבֵ
ָמָמה ָוקֹול. יֵבי / ד ׁשִ ק ָבר / ִמּמַ י לֹא ִיּפֹל ּדָ ה / ּכִ ֶנַֽצח ֲאַקּוֶ

קֹול. ָתַחי ּב ִעי) ּדֹוִדי ּדֹוֵפק / ַעל ּפ מ ׁש י / (ּב ּבִ ִקר י ב יׂש / ִלּבִ ׂשֹוׂש ָיׂשִ
קֹול. ִני ב ַרֽ עֹור / ּוח ּפֽ ַחת ַהּתַ ֽ ָאז ּתַ חֹוָתם ַעל ֵלב / ּכ ִני / ּכַ יֵמֽ ׂשִ ָלה י ֶסֽ

ה קֹול. ּתָ ֽ חֹוֵרב ּתַ י ַבֲעבּוִרי / ּב נֹות / ּכִ ל ּבָ ִני ֵאל / ַעל ּכ יַתֽ ִעּלִ
רּוַעת קֹול. ת ה / ּבִ ַעּלֶ ת ֶנַֽצח ּתִ יָתה / ו ֽ ַעּלֵ אֹד ִנת ל ֱאלִֹהים / מ ַעל ּכ

ּור קֹול. יָעה / ֵמַאׁשּ ִמֽ יֹוָנה ִהׁש ִים / ו ַרֽ צ ר / ִצּפֹור ִמּמִ ּבָ ד ָעה ִמּמִ ּפָ
קֹול. רֹק ָלֽמֹו ּב ֹוָפר / ּוׁש ׁשּ ַקע ָלֽמֹו ּבַ ֶלם / ּת רֹׁש יֹוַנת ֵאֽ ִית / ּד ֽ קֹד ִצּפֹור ּבַ ּפ

ִמיֵעי קֹול. פּו / ַמׁש נ ר / ּוַבל ִיּכָ ֽׁשֶ ל ָיֽעּופּו ַכּנֶ י / ּבַ ּנִ ים ֶמֽ צֹור ֻחּקִ
קֹול. יבֹו ב ׁשִ ֵאל מ ר / ו ַדּבֵ ָאז ִציר מ מֹוַרי / ּכ ֵעיַני ל ַמד / ו רּוָפה ֶאל צ

קֹול. ן ּב ַחּנֵ ִהת ר / ל ט / ָקם ֵמִליץ ֽיֹׁשֶ ּפָ א ֵעת ִמׁש ָקַרב ֵקץ / ּבָ
קֹול. ַיֲעֶנה ִלי ב ֹוָפר / ו ׁשּ ַקע ּבַ הּוַכן מֹוֵעד / ֶאת ׁש ֽחֶֹדׁש / ו ֻקּדַ

י ֶעֶֽצם / ֵמָעָפר קֹול. ֵבׁשֵ ֵתת י ַלע / ּב ֽ ָוָחה ִמּסֶ ֶבר / צ ֶגׁש ִמּק ֶרֽ
מּוֵמי קֹול. ֶנן / ִמּד יע ֶרֽ ִמֽ ַהׁש ֶרץ / ל ָאֽ קֹול ׁשֹוָפר ּבָ ָהִרים / ו אּו ֵנס ּבֶ ר

ֽמֹע קֹול.  יד ֽאֶֹזן / ִמׁשּ ּבִ ַהכ ִלי ל ּנּו / ּב ֽ ל ַיּטֶ ֶגג ֵלב הּוַתל / עֹוד ּבַ ֽ ׁשֶ
קֹול. ִדים ו ַלּפִ ִני / ּב ֽ ּתַ פ ּה ִעּלַ ר ּבָ ה / ֲאׁשֶ ת מֹוָרׁשָ ֶדם / ּדָ ק ׁשֹוֵבב ִלי כ

ִעימֹות קֹול. נ ִמירֹות / ּבִ ַחק ֽנַֹעם ז ָבר / ו בֹון ּדָ בּוָנה ֵהִפיק / ִאיׁש נ ּת
יקּו קֹול. ֽ ּתִ ּכֹל / ַימ ל ּבַ יע / ָלֵאל מֹוׁשֵ ִמֽ ַתּנּו / ָאז ַלּכֹל ִהׁש ה י ִהּלָ ּת

קֹול. ם ּב ֻהּמֵ ים / ַוּת ּתָ ִחּצִ ק ַרֽ חּו / ִהב ֽ ֵני ָיָון ׁשָ ֵני ִצּיֹון / ּב ַחת ּב ֽ ּתַ
יָמן / ָאז ֵיֶלך קֹול. ַסֲערֹות ּתֵ ֹוָפר / ּב ׁשּ ַקע ּבַ ת ָזי / ּתִ בֹוז ֵעם ל ר ּתַ

The service continues with יָת ֵלֽ ה ִנג  .  on  page שבת on a weekday on  page  ; and on a ַאּתָ
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 fi מוסף לשני הימים   פיוטים נוספים 

נּו.  ֵכֽ ָבר ַהּיֹום ּת ֵצֽנּו.   ַאּמ ַהּיֹום ּת  

Nowadays, the piyut “נּו ֵצֽ ַאּמ ַהּיֹום ּת” which is said at the end of מוסף (see  page  
for the first day and  page   for the second), is recited in its abridged form. 

Most communities say seven stichs from the following complete version.

טֹוָבה.  נּו ל ֽ ׁשֵ ר ד ַהּיֹום ּתִ נּו.   ֵלֽ ַגּד ַהּיֹום ּת
נּו. ַוֲעֵדֽ ַהּיֹום ּת נּו.  ֵרֽ ַהּד ַהּיֹום ּת

ֵנֽנּו. ַחּס ַהּיֹום ּת יָך.  ַרֲחֶמֽ נּו ּב ֵרֽ ּכ ז ַהּיֹום ּתִ
ָפֶנֽיָך. נּו ל ֵרֽ  ַיׁשּ ַהּיֹום ּת א.  ל ֵחט נּו ִמּכ ַטֲהֵרֽ ַהּיֹום ּת

נּו. ֵבֽ ַלּב ַהּיֹום ּת נּו.  ֵדֽ ַכּב ַהּיֹום ּת
נּו ֵמָעוֹן. ַנּק ַהּיֹום ּת ל ָרע.  נּו ִמּכ ֵטֽ ַמּל ַהּיֹום ּת

ֲעֵנֽנּו. ַהּיֹום ּתַ נּו.  ֵכֽ מ ס ַהּיֹום ּתִ
נּו. ק ַצּד ַהּיֹום ּת ָרָכה.  ִלב ַחִּיים ו נּו ל ֵדֽ ק פ ַהּיֹום ּתִ
נּו. ַרֲחֵמֽ ַהּיֹום ּת נּו.  ֵמֽ קֹומ ַהּיֹום ּת
נּו. ֵכֽ מ ת ַהּיֹום ּתִ נּו.  ָעֵתֽ ו ַמע ׁשַ ׁש ַהּיֹום ּתִ
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 fi full kaddish  

  קדיש שלם

ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב

כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו
ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ִריך הּוא) ּב קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ָכָתא ו ר ל ּבִ א ִמּכ ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
נּו) ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ

ָרֵאל ל ִיׂש כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות ל צ ַקּבַ ת ּתִ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמָּיא, ו י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ק

ַעד־עֹוָלם׃) ה ו בָֹרך ֵמַעּתָ ם יהוה מ ִהי ׁשֵ י

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים, ָעֵלֽ ו

ֶרץ׃) ִים ָוָאֽ ַמֽ ה ׁשָ ִרי ֵמִעם יהוה, עֹׂשֵ ֶעז

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹׂשֶ

Bow, take three steps back, as if taking leave of the Divine Presence, 
then bow, first left, then right, then center, while saying:

לֹום  ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ָעֵלֽ

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:

(קהל:

תהלים קיג (קהל:

תהלים קיג (קהל:
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קֹוֵרן ירושלים
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