
מחזור קורן ליום הכיפורים  נוסח אשכנז
The Koren Yom Kippur Maĥzor  Nusaĥ Ashkenaz

קֹוֵרן ירושלים

section 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   isection 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   i 26-Jul-18   2:20:14 PM26-Jul-18   2:20:14 PM



section 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   iisection 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   ii 26-Jul-18   2:20:55 PM26-Jul-18   2:20:55 PM



KOREN PUBLISHERS JERUSALEM

THE ROHR FAMILY EDITION



מחזור קורן ליום הכיפורים
THE KOREN YOM KIPPUR MAḤZOR

WITH INTRODUCTION, translation and commentary by

Rabbi Lord Jonathan Sacks שליט״א

section 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   iiisection 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   iii 26-Jul-18   2:20:55 PM26-Jul-18   2:20:55 PM



The Koren Yom Kippur Maĥzor, Nusaĥ Ashkenaz
The Rohr Family Edition
Third North American Hebrew/English Edition, 

Koren Publishers Jerusalem Ltd.
 , Jerusalem , 
 , New Milford,  , 

www.korenpub.com

Koren Tanakh Font © ,  Koren Publishers Jerusalem Ltd.
Koren Siddur Font and text design © ,  Koren Publishers Jerusalem Ltd.
English translation and commentary © ,  Jonathan Sacks

The creation of this Maĥzor was made possible through the generous support 
of Torah Education in Israel.

Considerable research and expense have gone into the creation of this publication. 
Unauthorized copying may be considered geneivat da’at and breach of copyright law. 
No part of this publication (content or design, including use of the Koren fonts) may 
be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means 
electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission 
of the publisher, except in the case of brief quotations embedded in critical articles or reviews. 

Standard Size, Hardcover, Ashkenaz,       

st

section 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   ivsection 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   iv 29-Jul-18   10:16:37 AM29-Jul-18   10:16:37 AM



יָך... ח ַמֲעֶשׂ ַבּ ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

e r m  t n

e ren m ur ĥz r
s tr ute t  t e mem r  

Mr. Sami Rohr ז״ל

ר׳ שמואל ב״ר יהושע אליהו ז״ל

who served his Maker with joy
and whose far-reaching vision, warm open hand, love of Torah,

and love for every Jew were catalysts for the revival and growth of
vibrant Jewish life in the former Soviet Union
and in countless communities the world over

n  t  t e mem r   s e ve  w e

Mrs. Charlotte Rohr (née Kastner) ע״ה

שרה בת ר׳ יקותיאל יהודה ע״ה

who survived the fires of the Shoah to become
the elegant and gracious matriarch,

first in Colombia and later in the United States,
of three generations of a family

nurtured by her love and unstinting devotion.
She found grace in the eyes of all those whose lives she touched.

Together they merited to see all their children
build lives enriched by faithful commitment

to the spreading of Torah and v t sr e .

e c te  w t  ve 
The Rohr Family

ew ork , 

section 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   vsection 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   v 26-Jul-18   2:20:56 PM26-Jul-18   2:20:56 PM



CONTENTS

ix  Preface  מבוא 
xv  Introduction  הקדמה 

 yom kippur eve  ערב יום הכיפורים 
Kaparot    כפרות 
Minĥa    מנחה 
Eiruvin    עירובין 
Candle Lighting    הדלקת נרות 
Blessing the Children    ברכת הבנים 
Tefilla Zaka    תפילה זכה 
Kol Nidrei    כל נדרי 
Kabbalat Shabbat    קבלת שבת 

 yom kippur evening  ליל יום הכיפורים 
Ma’ariv    מעריב 
Seliĥot    סליחות 
Viduy    וידוי 
Shir HaYiĥud    שיר היחוד 
Anim Zemirot    שיר הכבוד 

Massekhet Yoma    מסכת יומא 
Diagrams    תרשימים 

ha  שחרית  arit
On Waking    השכמת הבוקר 
Blessings over the Torah    ברכות התורה 
Tallit    עטיפת טלית 
Daily Psalm    שיר של יום 
Morning Blessings    ברכות השחר 
Pesukei DeZimra    פסוקי דזמרה 
Nishmat    נשמת 
HaMelekh    המלך 
Barekhu    ברכו 
Shema    קריאת שמע 
Amida    עמידה 
Leader’s Repetition for Shaĥarit    חזרת הש״ץ לשחרית 
Kedusha    קדושה 
Viduy    וידוי 

section 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   visection 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   vi 26-Jul-18   2:20:56 PM26-Jul-18   2:20:56 PM



Avinu Malkenu    אבינו מלכנו 
Reading of the Torah    סדר קריאת התורה 
Yekum Purkan    יקום פרקן 
Yizkor    יזכור 

usaf  מוסף 
 Leader’s Prayer    הנני העני ממעש 
Amida    עמידה 
Leader’s Repetition for Musaf    חזרת הש״ץ למוסף 
 Untaneh Tokef    ונתנה תוקף 
 Seder HaAvoda / Temple Service    סדר העבודה 
”Eleh Ezkera / “The Ten Martyrs    אלה אזכרה 
Viduy    וידוי 
Birkat Kohanim / Priestly Blessing    ברכת כהנים 

in  מנחה  a 
Reading of the Torah    קריאת התורה 
Haftara: The Book of Jonah    הפטרה: ספר יונה 
Amida    עמידה 
Leader’s Repetition for Minĥa    חזרת הש״ץ למנחה 
Viduy    וידוי 

e’ila    נעילה 
Amida    עמידה 
Leader’s Repetition for Ne’ila    חזרת הש״ץ לנעילה  
Seliĥot    סליחות 
Shema Yisrael    פסוקי יחוד ה׳ 
Shofar    תקיעת שופר 

otza’ei yom kippur    מעריב למוצאי יום הכיפורים 
Kiddush Levana    קידוש לבנה 
Havdala    הבדלה 

 – Ata Konanta (Seder HaAvoda    אתה כוננת 
Nusaĥ Sepharad)

Additional Piyutim    פיוטים נוספים 
  Halakha Guide    הלכות תפילה 
  Annotated Viduy    ביאור לוידוי 
 Rabbis’ Kaddish Transliterated    קדיש דרבנן באותיות לועזיות 
Mourner’s Kaddish Transliterated    קדיש יתום באותיות לועזיות 

section 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   viisection 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   vii 26-Jul-18   2:20:56 PM26-Jul-18   2:20:56 PM



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



מחזור קורן ליום הכיפורים
he oren om ippur a zor

section 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   1section 00 ykausa01 prelimns no rca stuff for ST.indd   1 26-Jul-18   2:20:56 PM26-Jul-18   2:20:56 PM



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 סדר כפרות   ערב יום כיפור 

 סדר כפרות

ֶזל׃ ִני ּוַבר ֶות, ֲאִסיֵרי ע ָמֽ ַצל ו ך ֵבי ֽחֹׁשֶ ֵני ָאָדם, יֹׁש ּב

Taking a rooster (men), or a hen (women) in the right hand 
(alternatively one may use money), say the following paragraph three times:

  
ק׃ ַנּתֵ רֹוֵתיֶהם י ֶות, ּומֹוס ָמֽ ַצל ו ך יֹוִציֵאם ֵמֽחֹׁשֶ

ַעּנּו׃ ָעם, ּוֵמֲעוֹנֹוֵתיֶהם ִית ׁש ֶרך ּפִ ֽ ֱאִוִלים ִמּדֶ
ֶות׃ ֲעֵרי ָמֽ ֽ יעּו ַעד־ׁשַ ֽ ם, ַוַּיּגִ ׁשָ ַתֵעב ַנפ ל־ֽאֶֹכל ּת ּכ

יֵעם׃ ֻצקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ר ָלֶהם, ִמּמ ּצַ ֲעקּו ֶא־יהוה ּבַ ַוִּיז
ִחיתֹוָתם׃  ט ִמׁשּ ֵאם, ִויַמּלֵ ּפָ ִיר ָברֹו ו ַלח ּד ִיׁש

ֵני ָאָדם׃ אֹוָתיו ִלב ל ִנפ ּדֹו, ו יֹודּו ַליהוה ַחס
ֶלף י־ָאֽ ָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ִאם־ֵיׁש ָעָליו ַמל

רֹו׃ ׁש ָאָדם י יד ל ַהּגִ ל
ַחת, ָמָצֽאִתי ֽכֶֹפר׃ ֽ ֶדת ׁשַ ָדֵעֽהּו ֵמֶרֽ ּֽנּו, ַוּֽיֹאֶמר ּפ ֻחּנֶ ַוי

תהלים קז

איוב לג
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 fi סדר כפרות   ערב יום כיפור 

ָרִתי. ּפָ מּוָרִתי, ֶזה ּכַ ֶזה ֲחִליָפִתי, ֶזה ּת
A man revolves the rooster around his head and says:

ִמיָתה ל גֹול ֵיֵלך נ ר ֶזה ַהּתַ
לֹום. ׁשָ ים ּול ַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ֵנס ל ֶאּכָ ו ךֵַוֲאִני ֵא

ָרִתי. ּפָ מּוָרִתי, זֹאת ּכַ זֹאת ֲחִליָפִתי, זֹאת ּת
A woman revolves the hen around her head and says:

ִמיָתה ל ֵלך ֽגֶֹלת ּתֵ נ ר זֹאת ַהּתַ
לֹום. ׁשָ ים ּול ַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ֵנס ל ֶאּכָ ו ַוֲאִני ֵאֵלך

ָרִתי. ּפָ ּלּו ּכַ מּוָרִתי, ֵאֽ ּלּו ּת ּלּו ֲחִליָפִתי, ֵאֽ ֵאֽ
If money is used, then revolve the money around the head and says:

ָדָקה צִ כּו עֹות ֵיל ּלּו ַהּמָ ֵאֽ
לֹום. ׁשָ ים ּול ַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ֵנס ל ֶאּכָ ו ַוֲאִני ֵאֵלך
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 fi אשרי   מנחה לערב יום הכיפורים 

   מנחה לערב יום הכיפורים

ָ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
ִ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

תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה
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 fi אשרי   מנחה לערב יום הכיפורים 

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

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 ּלָ ֵעֽ  א ּלָ ֵעֽ 

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


תהלים קטו

ש"ץ:

קהל 
וש"ץ:

ש"ץ:
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 fi עמידה   מנחה לערב יום הכיפורים 

 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 ָ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
ַ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
If forgotten, the עמידה is not repeated.

ָ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

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
If forgotten, the עמידה is not repeated.

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ
When saying the עמידה silently, continue with ה ָקדֹוׁש .on the next page ַאּתָ

קדושה

עֹוָלם,  ָ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 . 

ֵ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
בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ מ

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. ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
The שליח ציבור continues with ה חֹוֵנן .on the next page ַאּתָ

 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 ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

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

יָנה.  ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַלּמֵ ַעת, ּומ ֽ ָאָדם ּדַ ה חֹוֵנן ל ַאּתָ
דעת

ל.  ּכֵ ַהׂש יָנה ו ָעה ּבִ ָך ּדֵ ֽנּו ֵמִאּת ּנֵ ח
ַעת. ֽ ה יהוה, חֹוֵנן ַהּדָ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָך  תֹוָרֶתֽ ינּו ל נּו ָאִבֽ יֵבֽ ֲהׁשִ
תשובה

ָך  נּו ֲַעבֹוָדֶתֽ ֽ ּ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

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

If דֹוׁש .is repeated עמידה is said, then the ָהֵאל ַהּקָ
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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 ׁש ֶלך ַהּמִ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ 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

If ט ּפָ ָדָקה ּוִמׁש אֹוֵהב צ ֶלך .is not repeated עמידה is said, then the  ֶמֽ
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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
ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

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

YK USA shliach tzibur 01.indb   21YK USA shliach tzibur 01.indb   21 26-Jul-18   2:21:44 PM26-Jul-18   2:21:44 PM



 fi עמידה   מנחה לערב יום הכיפורים 

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

If forgotten, the עמידה is not repeated.

ָ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 ּול 

לֹום. ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹוׂשֶ רּוך ַאּתָ ּבָ
If forgotten, the עמידה is not repeated.

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

The שליח ציבור continues with קדיש שלם on page . The silent עמידה continues:

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ

וידוי
For linear translation and commentary, see  page  .

  
נּו. ֵתֽ ִחּנָ ם ִמּת ַעּלַ ת ַאל ּתִ נּו, ו ֵתֽ ִפּלָ ָפֶנֽיָך ּת בֹוא ל ּתָ

ָפֶנֽיָך  י ֽעֶֹרף לֹוַמר ל ׁשֵ נּו ַעֵּזי ָפִנים ּוק ֵאין ֲאַנֽח ׁשֶ
ינּו ינּו ֵואֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ יהוה ֱאלֵֹהֽ

אנּו.  לֹא ָחָטֽ נּו ו יִקים ֲאַנֽח ַצּדִ
אנּו. ינּו ָחָטֽ נּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאָבל ֲאַנֽח

תהלים יט
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נּו ֽדִֹפי ר ֽ ּבַ נּו, ּדִ ַזֽל נּו, ּגָ ַגֽד נּו, ּבָ מ ֽ ָאׁשַ
Strike the left side of the chest with the right fist while saying each of the sins.

ֶקר ֽ נּו ׁשֶ ל נּו, ָטַפֽ ס נּו, ָחַמֽ נּו, ַזֽד ע ֽ ׁשַ ִהר ינּו, ו ֶהֱעִוֽ
נּו ר נּו, ָסַרֽ צ נּו, ִנַאֽ ד נּו, ָמַרֽ צ נּו, ַלֽ ַּזֽב נּו ָרע, ּכִ ָיַעֽצ

ינּו ֽעֶֹרף ֽ ִ נּו, ִקׁשּ ר נּו, ָצַרֽ ע ֽ ׁשַ ינּו, ּפָ ָעִוֽ
נּו. ע ֽ ּתָ ע ינּו, ּתִ ִעֽ נּו, ּתָ ב ַעֽ נּו, ּתִ ת ַחֽ נּו, ׁשִ ע ֽ ָרׁשַ

נּו. ָוה ָלֽ ֽ לֹא ׁשָ יָך ַהּטֹוִבים, ו ֶטֽ ּפָ ׁש יָך ּוִמּמִ וֶֹתֽ צ נּו ִמּמִ ר ַסֽ
ינּו א ָעֵלֽ ל־ַהּבָ יק ַעל ּכ ה ַצּדִ ַאּתָ ו

נּו׃ ע ֽ ׁשָ נּו ִהר יָת, ַוֲאַנֽח ֽ י־ֱאֶמת ָעׂשִ ּכִ

ָחִקים ָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ׁש ר ל ַסּפֵ ב ָמרֹום, ּוַמה ּנ ָפֶנֽיָך יֹוׁשֵ ַמה ּנֹאַמר ל
. ע ה יֹוֵדֽ לֹות ַאּתָ ג ַהּנִ רֹות ו ּתָ ס ל ַהּנִ ֲהלֹא ּכ

ל ָחי. ֵרי ּכ ַתֲעלּומֹות ִסת ָרֵזי עֹוָלם ו ע ה יֹוֵדֽ ַאּתָ
ָליֹות ָוֵלב. ֶטן ּובֹוֵחן ּכ ֵרי ָבֽ ל ַחד ה חֹוֵפׂש ּכ ַאּתָ
ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ר ִמּנֶ ּתָ ֵאין ִנס ּךָ ו ֽ ָבר ֶנֱעָלם ִמּמֶ ֵאין ּדָ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ ִּהי ָרצֹון ִמ ֵכן, י ּוב
ינּו  ל ַחּטֹאֵתֽ נּו ַעל ּכ ָֽ ַלח ס ּתִ ׁשֶ

ינּו ל ֲעוֹנֹוֵתֽ נּו ַעל ּכ ָֽ ַחל ִתמ ו
ינּו. ֵעֽ ׁשָ ּפ  נּו ַעל ּכ ָֽ ר ַכּפֵ ּות

ָרצֹון ֽאֶֹנס ּוב ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט 
Strike the left side of the chest with the right fist while saying each of the sins.

ב ִאּמּוץ ַהּלֵ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ַעת ִלי ָדֽ ב ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ִים ָפָתֽ ִבּטּוי ׂש ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ִגּלּוי ֲעָריֹות ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ֶתר ֽ ָגלּוי ּוַבּסָ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

נחמיה ט
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ָמה ִמר ַעת ּוב ַדֽ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ה ִדּבּור ּפֶ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ע הֹוָנַאת ֵרֽ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ב הּור ַהּלֵ ִהר ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
נּות ִעיַדת ז ו ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ה ִוּדּוי ּפֶ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
זּול הֹוִרים ּומֹוִרים ִזל ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ָגָגה ָזדֹון ּוִבׁש ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ֽחֶֹזק ָיד ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ם ֵ ִחּלּול ַהׁשּ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ִים ָפָתֽ ַאת ׂש ֻטמ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ה ׁשּות ּפֶ ִטפ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ֵיֶֽצר ָהָרע ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ִעים לֹא יֹוד ִעים ּוב יֹוד ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
נּו. ר ָלֽ ּפֶ נּו, ּכַ ַחל ָלֽ נּו, מ ַלח ָלֽ ִליחֹות ס ס ם ֱאֽלֹוּה ּלָ ַעל ּכֻ ו

ָכָזב ַחׁש ּוב ַכֽ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ַֹחד ת ׁשֽ ַכּפַ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ָלצֹון ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ָלׁשֹון ָהָרע ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ן ַמּתָ א ּוב ָ ַמׂשּ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ה ּתֶ ִמׁש ַמֲאָכל ּוב ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ית ּבִ ַמר ּוב ך ֶנֽׁשֶ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
רֹון ִטַּית ּגָ נ ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ינּו תֹוֵתֽ פ יח ׂשִ ֽ ׂשִ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ִין ּקּור ָעֽ ׂשִ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
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ֵעיַנִֽים ָרמֹות ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ַצח ַעּזּות ֶמֽ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

נּו. ר ָלֽ ּפֶ נּו, ּכַ ַחל ָלֽ נּו, מ ַלח ָלֽ ִליחֹות ס ס ם ֱאֽלֹוּה ּלָ ַעל ּכֻ ו
ִריַקת עֹל פ ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ִלילּות פ ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ע ִדַּית ֵרֽ צ ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ִין ָצרּות ָעֽ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ַקּלּות רֹאׁש ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
יּות ֽעֶֹרף ַקׁש ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ָהַרע ִים ל ַלֽ ִריַצת ַרג ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ִכילּות ר ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

א ו בּוַעת ׁשָ ׁש ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ם ַאת ִחּנָ נ ׂשִ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ּוֶמת ָיד ׂשֽ ת ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

הֹון ֵלָבב ִתמ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
נּו. ר ָלֽ ּפֶ נּו, ּכַ ַחל ָלֽ נּו, מ ַלח ָלֽ ִליחֹות ס ס ם ֱאֽלֹוּה ּלָ ַעל ּכֻ ו

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
את נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַחּטָ ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו

יֹוֵרד ן עֹוֶלה ו ּבָ ר נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ק ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
ָתלּוי אי ו ם ַוּדַ נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאׁשָ ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו

ּדּות ת ַמר נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמּכַ ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
ִעים ּבָ קּות ַאר נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמל ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו

ִים ָמֽ יֵדי ׁשָ נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ּבִ ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
ֵרת ַוֲעִריִרי נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ּכָ ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו

ין ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ּבַ נּו ַחָּיִבים  ֲעֵליֶהם ַאר ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
ֶנק. ֶחֽ ֶרג, ו ֵרָפה, ֶהֽ ִקיָלה, ׂש ס
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ה. ַות לֹא ַתֲעׂשֶ ַעל ִמצ ה ו ַות ֲעׂשֵ ַעל ִמצ
ה. ּה קּום ֲעׂשֵ ֵאין ּבָ ה ּוֵבין ׁשֶ ּה קּום ֲעׂשֵ ֵּיׁש ּבָ ין ׁשֶ ּבֵ

נּו לּוִיים ָלֽ ֵאיָנם ּג ֶאת ׁשֶ נּו ו לּוִיים ָלֽ ֶאת ַהּג
ָך ֲעֵליֶהם ינּו ל הֹוִדֽ ָפֶנֽיָך, ו נּום ל ָבר ֲאַמר נּו, ּכ לּוִיים ָלֽ ֶאת ַהּג

ּוִיים ִוידּוִעים ָפֶנֽיָך ֵהם ּג  ,נּו לּוִיים ָלֽ ֵאיָנם ּג ֶאת ׁשֶ ו
ֱאַמר ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ּכַ

ינּו  רֹת ַליהוה ֱאלֵֹהֽ ּתָ ס ַהּנִ
ָבֵנֽינּו ַעד־עֹוָלם נּו ּול לֹת ָלֽ ג ַהּנִ ו

ֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת׃ ב ל־ּדִ ַלֲעׂשֹות ֶאת־ּכ

ל ּדֹור ָודֹור כ רּון ּב ׁשֻ ֵטי י ב ׁשִ ָלן ל ח ָרֵאל ּומ ִיׂש ָחן ל ל ה ס י ַאּתָ   ּכִ
ה. ּתָ א ָאֽ ֶָּא ח סֹוֵלֽ מֹוֵחל ו ֶלך נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ָעֶדֽ  ּוִמּבַ

ֱאלַֹהי
ַדאי י ֵאיִני כ ּתִ ּלֹא נֹוַצֽר ַעד ׁשֶ

י ּתִ ּו לֹא נֹוַצֽרִּא י, ּכ ּתִ ּנֹוַצֽר יו ׁשֶ ׁשָ ַעכ ו
ִמיָתִתי. ַחָּיי, ַקל ָוֽחֶֹמר ּב ָעָפר ֲאִני ּב

ה. ִלּמָ ה ּוכ ִלי ָמֵלא ּבּוׁשָ כ ָפֶנֽיָך ּכִ  ֲהֵרי ֲאִני
ּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד. ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִּהי ָרצֹון ִמ י

ים יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ חֹק ּב ָפֶנֽיָך, מ אִתי ל ָחָטֽ ֶ ּוַמה ׁשּ
ָלִים ָרִעים. ח ֵדי ִיּסּוִרים ו ֲאָבל לֹא ַעל י

ֱ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

דברים כט

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 ֹום ָעֵלינּו ו 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׃ ַקד ִנים  ׁשָ ּוכ עֹוָלם  יֵמי  ּכִ ִם  ָלֽ ִוירּוׁשָ הּוָדה  י ַחת  ִמנ ַיהוה  ָ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

ַ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

תהלים ס

תהלים יט

מלאכי ג

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:
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ָ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 ַ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

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
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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 לערב יום הכיפורים 

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  ו ָחָתא  ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ו ָכָתא  ר ּבִ ל  ִמּכ א  ֵ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 ּבִ לֹום  ָ ַהּשׁ ה  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 ֵֹֽום ָע ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

משלי ג

ישעיה ח

ישעיה מו

אבל:

קהל 
ואבל:

אבל:
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 fi עירובין   ערב יום הכיפורים 

 ערב יום הכיפורים 
 עירוב תחומין  

ֶך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ

On יום כיפור, as on שבת, 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 יום כיפור, as 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. An עירוב חצרות is created when each 
of the Jewish households in a court or apartment block, before יום כיפור or 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
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 fi הדלקת נרות   ערב יום הכיפורים 

 הדלקת נרות

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ

On ערב יום כיפור, cover the eyes with the hands after lighting the
candles, and say (on שבת add the words in parentheses):

  
וָֹתיו  ִמצ נּו ּב ֽ ׁשָ ר ִקּד ֲאׁשֶ

ּפּוִרים. ל) יֹום ַהּכִ ׁשֶ ת ו ּבָ ל (ׁשַ ִליק ֵנר ׁשֶ ַהד ֽנּו ל ִצּוָ ו

ֶלך ָהעֹוָלם ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ  ּבָ
ַ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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