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48   קריאת שמע וברכותיה Ø שחרית לחול

ֶלך ֶ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
Touch the תפילין של יד at ° and the תפילין של ראש at °°.

ָך׃  ָבֶבֽ ָך֛ ַהּ֖יֹום, ַעל־ ַצּו ֹנִכ֧י מ ר ָאֽ ה, ֲאׁשֶ֨ ֶּ 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
ֽטָֹט֖פֹת  ל ָה֥יּו  ָך °°ו ַעל־ָיֶד֑ ֖אֹות  ל ם  ֥ ּתָ ר ׁשַ ָך׃ °ּוק קּוֶמֽ ּוב ָך֖  ּב כ ׁש ב ּוֽ

יָך׃  ָעֶרֽ ָך ּוִבׁש יֶת֖ ֻז֥זֹות ּבֵ ־מם ַע ֛ ּתָ ַתב ין ֵעיֶנֽיָך׃ ּוכ ֥ ּבֵ

ֶכ֖ם  ֶאת ֥ה  ַצּוֶ מ י  ֹנִכ֛ ָאֽ ֧ר  ֲאׁשֶ י  וַֹת֔ ֶאל־ִמצ  עּו מ ׁש ּתִ  ֤מֹע ִאם־ׁשָ ה  ָהָי֗ ו
Touch the תפילין של יד at ° and the תפילין של ראש at °°.

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 ַכ ָאֽ ָך, ו ֑ ּתֶ ֶהמ בִ ָ֖ך 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
ֶָכֽם׃  ן  ֹנֵת֥ יה֖וה  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹב֔ ֶרץ  ָהָא֣  ֵמַעל ה  ֵהָר֗ מ ם  ֣ ּתֶ ַוֲֽאַבד

דברים ו

דברים ו

דברים יא
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 שחרית לחול Ø קריאת שמע וברכותיה   49

ם  ּתֶ֨ ר ׁשַ ֶכ֑ם, °ּוק ׁש ַעֽל־ַנפ ו ֶכ֖ם  ַבב ַעל־ל ה  ּלֶ ֵא֔ י  ָבַר֣ ֶאת־ּד  ם ּתֶ מ ׂשַ ו
ם  ֥ ּתֶ ד ִלּמַ יֵניֶכֽם׃ ו ין ֵעֽ ֥ ֽטֹוָט֖פֹת ּבֵ ָה֥יּו ל ם, °°ו ֶכ֔ ַעל־ֶיד אֹות ם ל 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׃ ָ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 ֶָה֑ם, ּכִ ָלֵת֣

 ֣ ּתָ ַמר ָאֽ ו  ָרֵאל ִיׂש ֵנ֤י  ֶאל־ּב ר  ּבֵ֞ ּדַ אֽמֹר׃  ּלֵ ה  ֥ ֶאל־מֹׁשֶ יה֖וה  ּ֥יֹאֶמר  ַוַ
Transfer the ציציות to the right hand, kissing them at °.

֛נּו  ָנֽת ו ם,  ֽדֹרָֹת֑ ל ֵדיֶה֖ם  ִבג ֵפ֥י  נ ַעל־ּכַ ת  °ִציִצ֛ ם  ָלֶה֥ ּו  ָעׂש֨ ו ם,  ֲאֵלֶה֔
ם  ִאיֶת֣ ּור ִציִצ֒ת,  ל° ָלֶכ֮ם  ָהָי֣ה  ו ֵכֶֽלת׃  ּת יל  ִת֥ ּפ ָנ֖ף  ַהּכָ ת  °ַע־ִציִצ֥
ָת֜תּורּו  ֨לֹא  ו ם,  אָֹת֑ ם  יֶת֖ ַוֲֽעׂשִ יה֔וה  ת  וֹ֣ ל־ִמצ ֶאת־ּכ  ם ּתֶ ַכר ּוז אֹ֗תֹו 
ַען  ַמ֣ ם׃ ל ֲחֵריֶהֽ ם זִֹנ֖ים ַאֽ ֥ ר־ַאּתֶ ם, ֲאׁשֶ י ֵעֽיֵניֶכ֔ ֲחֵר֣ ַאֽ ו ֶכם ַבב י ל ֲחֵר֤ ַאֽ
י  ים ֵלאֽלֵֹהיֶכֽם׃ ֲאִנ֞ ֖ דֹׁשִ ם ק ִייֶת֥ ה י, ִוֽ וָֹת֑ ל־ִמצ ם ֶאת־ּכ יֶת֖ ֔רּו ַוֲֽעׂשִ ּכ ז ּתִ
֥יֹות ֶָכ֖ם  ִים, ִלה ַר֔ ֶרץ ִמצ ֶכם ֵמֶא֣ ר הֹוֵצ֤אִתי ֶאת ם, ֲאׁשֶ֨ יה֣וה ֱאֽלֵֹהיֶכ֗

ים, ֲאִנ֖י יה֥וה ֱאֽלֵֹהיֶכֽם׃ ֵלֽאלִֹה֑
°ֱ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
ל ֻקּבָ ן ּומ ֻתּקָ יר, ּומ ַאּדִ נֹוָרא ו ו

ָיֶפה טֹוב ו ו
עֹוָלם ָוֶעד. ינּו ל ָבר ַהֶּזה ָעֵלֽ ַהּדָ

במדבר טו



talpiot 14.indb   49talpiot 14.indb   49 26-Jun-13   10:01:20 AM26-Jun-13   10:01:20 AM



50   קריאת שמע וברכותיה Ø שחרית לחול

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 ַעד ּולָ

ינּו ָעֵלֽ ינּו ו ַעל ֲאבֹוֵתֽ
ינּו ַע ּדֹורֹוֵתֽ ֵנֽינּו ו ַעל ּבָ

 .יָך ָרֵאל ֲעָבֶדֽ ַרע ִיׂש ל ּדֹורֹות ז ַעל ּכ ו

ַעל ָהַאֲחרֹוִנים ַעל ָהִראׁשֹוִנים ו
עֹוָלם ָוֶעד ַקָּים ל ָבר טֹוב ו ּדָ

לֹא ַיֲעבֹר. ֶוֱאמּוָנה, חֹק ו ֱאֶמת 

ה הּוא יהוה  ַאּתָ ֱאֶמת  ׁשָ
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאלֵֹהֽ

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

°
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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 ק ַים סּוף ּבָ ו

ּתָ ע ֽ ֵזִדים ִטּבַ ו
ּתָ ר ִויִדיִדים ֶהֱעַבֽ

ִים ָצֵריֶהם, ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר. ַכּסּו ַמֽ ַוי

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

תהלים קו
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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.

ָרֵאל ֵני ִיׂש ה ּוב מֹׁשֶ
ה ָחה ַרּבָ מ ׂשִ יָרה ּב ָך ָענּו ׁשִ ל

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

אּוִלים חּו ג ּב ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ
ַפת ַהָּים ָך ַעל ׂש מ ׁשִ ל

יכּו ִלֽ ִהמ ם הֹודּו ו ּלָ ַיַֽחד ּכֻ
רּו ָאמ ו

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 ,עמידה to the ּגָ

without the interruption of saying אמן.

ָ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



שמות טו



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, it is repeated aloud by the שליח ציבור. Take three steps forward, as if 

formally entering the place of the Divine Presence. 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

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ה ּגִ ַאּתָ
גבורות

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ

ל מֹוִריד ַהּטָ ם / בארץ ישראל בקיץ: ֽׁשֶ יב ָהֽרּוח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ בחורף: ַמׁשּ

The phrase יב ָהֽרּוח ִ  .פסח until שמחת תורה is said from ַמׁשּ
In ארץ ישראל the phrase ל – See laws .שמיני עצרת until פסח is said from 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

תהלים נא



בעשרת ימי תשובה:
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בּורֹות  ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ך ֹוֶמה ּלָ ּוִמי ּדֽ

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

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

:שליח ציבור then קהל

ָ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
:שליח ציבור then קהל

רּו רּוך יֹאֵמֽ ָתם ּבָ ֻעּמָ 

קֹומֹו׃ בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ
:שליח ציבור then קהל

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ
:שליח ציבור then קהל

יׁש  ּדִ ָך ַנק ת ָ ֻדׁשּ ָצִחים ק ֵנַֽצח נ ָך, ּול ֶלֽ ד יד ּג דֹור ָודֹור ַנּגִ ל
:שליח ציבור

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 ֽ ַהּמֶ בעשרת ימי תשובה: דֹוׁש./ ה יהוה, ָהֵאל ַהּקָ רּוך ַאּתָ ּבָ
The שליח ציבור continues with ה חֹוֵנן .on the next page ַאּתָ

בעשרת ימי תשובה:

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו
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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
ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ

דֹוׁש./ ֶלך ַהּקָ ֽ ַהּמֶ בעשרת ימי תשובה: דֹוׁש. /  ָהֵאל  ַהּקָ

ַ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

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
ַעת. ֽ חֹוֵנן ַהּדָ

ָך  תֹוָרֶתֽ ינּו ל נּו ָאִבֽ יֵבֽ ֲהׁשִ
תשובה

ָך  ֲַעבֹוָדֶתֽ נּו  ֽ ּכֵ ַמל נּו  ֵ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 ֵֽסֹו י מֹוֵחל ו ּכִ

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

(If forgotten, repeat the עמידה.)
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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

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
ָרֵאל. ּגֹוֵאל ִיׂש

On Fast Days the שליח ציבור adds:

נּו,  ֵעֽ ֶפן ֶאל ִרׁש ֽ נּו. ַאל ּתֵ דֹוָלה ֲאָנֽח ָצָרה ג י ב נּו, ּכִ ֲעִניֵתֽ יֹום צֹום ּתַ ֲעֵנֽנּו יהוה ֲעֵנֽנּו ּב 
ִהי  נּו, י ָעֵתֽ ו ׁשַ נּו. ֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ל ֵתֽ ִחּנָ ם ִמּת ַעּלַ ת ַאל ּתִ ּנּו, ו ֽ ֶנֽיָך ִמּמֶ ר ּפָ ּתֵ ס ַאל ּתַ ו
אּו  ָרֽ ֶרם ִיק ָהָיה ֶטֽ ֱאַמר: ו ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ יָך ֲעֵנֽנּו, ּכַ ָרא ֵאֶלֽ ֶרם ִנק נּו, ֶטֽ ַנֲחֵמֽ ָך ל ּד ָנא ַחס
ֵעת ָצָרה,  ה יהוה ָהעֹוֶנה ּב י ַאּתָ ָמע׃ ּכִ ִרים ַוֲאִני ֶאׁש ַדּב ַוֲאִני ֶאֱעֶנה, עֹוד ֵהם מ

ֵעת ָצָרה. ה יהוה, ָהעֹוֶנה ּב רּוך ַאּתָ צּוָקה. ּבָ ל ֵעת ָצָרה ו כ יל ּב ּפֹוֶדה ּוַמּצִ

ֵ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 ַלחֹוֶלה/ַ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
ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ

ָרֵאל. רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂש

ישעיה סה
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ָנה ַהּזֹאת  ָ ינּו ֶאת ַהׁשּ ינּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵרך ָעֵלֽ ּבָ

ברכת השנים
The phrase ָרָכה ֵתן ַטל ּוָמָטר ִלב ו is said from December th (in the year before a civil leap year, 

December th) until פסח. In ארץ ישרא, it is said from ז׳ מרחשון. The phrase ָרָכה ֵתן ּב ו 
is said from חול המועד פסח until December th (in the year before a civil leap year, 

December th). In ארץ ישראל it is said through ו׳ מרחשון. See laws – .

טֹוָבה  בּוָאָתּה, ל ל ִמיֵני ת ֶאת ּכ ו
ָרָכה ֵתן ּב ָרָכה /  בקיץ: ו בִ ֵתן ַטל ּוָמָטר בחורף: ו

נּו ִמּטּוָבּה  ֵעֽ ּב ׂשַ ֵני ָהֲאָדָמה,  ו ַעל ּפ
ִנים ַהּטֹובֹות.  ָ ׁשּ נּו ּכַ ָנֵתֽ ׁש ּוָבֵרך

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
ִנים. ָ ָבֵרך ַהׁשּ מ

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

ה יהוה  רּוך ַאּתָ ּבָ
ָרֵאל. ֵחי ַעּמֹו ִיׂש ץ ִנד ַקּבֵ מ

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
ה יהוה רּוך ַאּתָ ּבָ

ט./ ּפָ ׁש ֶלך ַהּמִ ֽ ַהּמֶ בעשרת ימי תשובה: ט. /  ּפָ ָדָקה ּוִמׁש אֹוֵהב צ ֶלך ֶמֽ
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ַגע ּתֹאֵבד  ֶרֽ ָעה ּכ ל ָהִרׁש כ ָוה, ו ִהי ִתק יִנים ַאל ּת ׁשִ ל ַלּמַ ו
ברכת המינים

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

נּו.  ח ָך ָבָטֽ י ב עֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ּכִ ֶהם, ּול נּו ִעּמָ ק ים ֶחל ׂשִ ו
יִקים. ּדִ ָטח ַלּצַ ָען ּוִמב ה יהוה, ִמׁש רּוך ַאּתָ ּבָ

ׁשּוב  ַרֲחִמים ּתָ ָך ּב ִים ִעיר ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
בנין 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

ָך  יׁשּוָעֶתֽ רּום ּבִ נֹו ּתָ ַקר ו , יח ִמֽ ֵהָרה ַתצ ָך מ ּד ִוד ַעב ֶאת ֶצַֽמח ּדָ
מלכות בית דוד

 ַהּיֹום.  ינּו ּכ ֽ ָך ִקּוִ י ִליׁשּוָעת ּכִ
ׁשּוָעה. ֶרן י ק יח ִמֽ ה יהוה, ַמצ רּוך ַאּתָ ּבָ
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ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ַמע קֹוֵלֽ ׁש
שומע תפלה

נּו  ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ינּו, ו ַרֵחם ָעֵלֽ חּוס ו
ה  ּתָ ַתֲחנּוִנים ָאֽ ֹות וִּפ ּ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
*In times of drought in ארץ ישראל, add:

ַרת  ַהד לֹו ו ד ּג יע הֹוִדֽ ָרֵאל ל ַעּמֹו ִיׂש ת ָהַרֲחִמים, ּבֹוֵחר ּב ִמּדַ ַוֲעֵנֽנוּ  ּבֹוֵרא עֹוָלם ּב 
ָהעֹוָלם  ֶאת   יע ֽ ּבִ ַתׂש ו ָהֲאָדָמה,  ֵני  ּפ ַעל  ּוָמָטר  ַטל  ן  ּתֵ ה,  ִפּלָ ּת  ע ׁשֹוֵמֽ בֹודֹו.  ּכ
ָנה  ׁשָ ל  ַהּצֵ ו מֹר  ׁש ָך.  ָיֶדֽ ַנת  ַמּת ר  ּוֵמֽעֹׁשֶ יָך  כֹוֶתֽ ר ִמּבִ ינּו  ָיֵדֽ א  ּוַמּלֵ ָך,  ִמּטּוֶבֽ ּלֹו  ּכֻ
ָוה  ק ה ָלּה ּתִ ָעֻנּיֹות, ַוֲעׂשֵ ל ִמיֵני ֻפר ִחית ּוִמּכ ל ִמיֵני ַמׁש ָבר ָרע, ּוִמּכ ל ּדָ זֹו ִמּכ
ֵמי  ִגׁש נּו ּב ֵכֽ ינּו, ּוָבר נּו ּוֵפרֹוֵתֽ בּוָאֵתֽ ל ּת ַעל ּכ ינּו ו ַרֵחם ָעֵלֽ לֹום. חּוס ו ַאֲחִרית ׁשָ ו
ֶרב  ֶחֽ ֶבר ו ֽ ּנּו ּדֶ ֽ ָהֵסר ִמּמֶ ִנים ַהּטֹובֹות. ו ָ ׁשּ לֹום ּכַ ׁשָ ַֹבע ו ַחִּיים ָוׂשֽ ה ל ּכֶ ִנז ָרָכה, ו ב
אָֹרעֹות ָרִעים  ים ּומ ָקׁשִ ָלִיים ָרִעים ו ח ֵיֶֽצר ָהָרע ו ִבי ּוִבָּזה, ו ַחָּיה ָרָעה ּוׁש ָרָעב, ו ו
ַנֵהג  ִתת יָך, ו יָך ַעל ִמּדֹוֶתֽ ֹּלּו ַרֲחֶמֽ ִיּגֽ ָפֶנֽיָך, ו ֵּזרֹות טֹובֹות ִמ ינּו ּג זֹר ָעֵלֽ ים. ּוג ָקׁשִ ו

נּו. ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ל ּב ַקּבֵ ת ָהַרֲחִמים, ו ִמּדַ ֶנֽיָך ּב ִעם ּבָ
Continue with ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ .above ּכִ

ָ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

On ראש חודש and חול המועד, say:

ֵיָרֶצה  ו ֵיָרֶאה  ו  , יע ֽ ַיּגִ ו ָיבֹוא  ו ַיֲעֶלה  ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ
רֹון  ִזכ ינּו, ו רֹון ֲאבֹוֵתֽ ִזכ דֹוֵנֽנּו ו רֹוֵנֽנּו ּוִפק ִיָּזֵכר ִזכ ֵקד ו ִיּפָ ַמע, ו ָ ִיׁשּ ו
ָך  ל ַעּמ רֹון ּכ ִזכ ָך, ו ֽ ׁשֶ ד ִים ִעיר ק ַלֽ רּוׁשָ רֹון י ִזכ ָך, ו ֽ ּדֶ ִוד ַעב ן ּדָ יח ּבֶ ֽ ָמׁשִ
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ַרֲחִמים,  ּול ֶסד  ֶחֽ ּול ֵחן  ל טֹוָבה,  ל ֵליָטה  ִלפ ָפֶנֽיָך,  ל ָרֵאל,  ִיׂש ית  ּבֵ
יֹום לֹום ּב ׁשָ ַחִּיים ּול ל

ּכֹות ַחג ַהּסֻ בסוכות: / ּצֹות  ַחג ַהּמַ בפסח: / רֹאׁש ַהֽחֶֹדׁש  בראש חודש:

ָרָכה,  ִלב בֹו  נּו  ֵדֽ ק ּופ טֹוָבה,  ל ּבֹו  ינּו  ֱאלֵֹהֽ יהוה  נּו  ֵרֽ כ ז ַהֶּזה. 
ַרֵחם  ֽנּו ו ּנֵ ח ַרֲחִמים, חּוס ו ׁשּוָעה ו ַבר י ַחִּיים. ּוִבד  נּו בֹו יֵעֽ הֹוׁשִ ו
ה. ּתָ ַרחּום ָאֽ ַחּנּון ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ יָך ֵעיֵנֽינּו, ּכִ י ֵאֶלֽ נּו, ּכִ יֵעֽ הֹוׁשִ ינּו ו ָעֵלֽ

ַ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 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
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

During 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 ַלֲעׂשֹות ר יָך ו מֹר ֻחּק ׁשִ
ֵלם  ֵלָבב ׁשָ ָך ּב ּד ב ע ּול

 . נּו מֹוִדים ָלך ֲאַנֽח ַע ׁשֶ
רּוך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ּבָ
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ָחמֹות  ל ַהּמִ ַעל  ו ׁשּועֹות  ַהּת ַעל  ו בּורֹות  ַהּג ַעל  ו ָקן  ר ַהּפֻ ַעל  ו ים  ּסִ ַהּנִ  ַע
בחנוכה:

ַמן ַהֶּזה. ּז ָּיִמים ָהֵהם ּבַ ינּו ּבַ יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֽ ָעׂשִ ׁשֶ
כּות ָיָון  ָדה ַמל ָעמ ׁשֶ מֹוַנאי ּוָבָניו, ּכ דֹול ַחׁש ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ָיֽהּו ּבֶ ת יֵמי ַמּתִ ּבִ
ָך,  צֹונ י ר ַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ָך ּול יָחם ּתֹוָרֶתֽ ּכִ ַהׁש ָרֵאל ל ָך ִיׂש ַעּמ ָעה ַע ׁשָ ָהר
ּתָ  נ ֽ ּתָ ֶאת ִריָבם, ּדַ ב ֵעת ָצָרָתם, ַרֽ ּתָ ָלֶהם ּב ד ים ָעַמֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ה ּב ַאּתָ ו
ַיד  ים ּב ַרּבִ ים, ו ׁשִ ַָּיד ַח ּבֹוִרים ּב ּתָ ּגִ ר ָמָתם, ָמַסֽ ּתָ ֶאת ִנק מ יָנם, ָנק ֶאת ּדִ
ֵקי  ַיד עֹוס ֵזִדים ּב יִקים, ו ַיד ַצּדִ ִעים ּב ׁשָ הֹוִרים, ּור ַיד ט ֵמִאים ּב ים, ּוט ַעּטִ מ
יָת  ֽ ָרֵאל ָעׂשִ ָך ִיׂש ַעּמ ָך, ּול עֹוָלֶמֽ ָקדֹוׁש ּב דֹול ו ם ּגָ יָת ׁשֵ ֽ ָך ָעׂשִ ָך, ּול תֹוָרֶתֽ
ָך,  יֶתֽ ּבֵ ִביר  דִ ָבֶנֽיָך  אּו  ֽ ּבָ ן  ּכֵ ַאַחר  ו ַהֶּזה.  ַהּיֹום  ּכ ָקן  ּוֻפר דֹוָלה  ג ׁשּוָעה  ּת
ָך,  ֽ ׁשֶ ד רֹות ק ַחצ יקּו ֵנרֹות ּב ִלֽ ִהד ָך, ו ֽ ׁשֶ ּדָ ִטֲהרּו ֶאת ִמק ָך, ו ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלֽ

דֹול. ָך ַהּגָ מ ׁשִ ל ל ַהּלֵ הֹודֹות ּול ּלּו, ל ה ֵאֽ ֵמי ֲחֻנּכָ מֹוַנת י עּו ׁש ָקב ו
Continue with ם ּלָ ַעל ּכֻ ו .

ָחמֹות  ל ַהּמִ ַעל  ו ׁשּועֹות  ַהּת ַעל  ו בּורֹות  ַהּג ַעל  ו ָקן  ר ַהּפֻ ַעל  ו ים  ּסִ ַהּנִ  ַע
בפורים:

ַמן ַהֶּזה. ּז ָּיִמים ָהֵהם ּבַ ינּו ּבַ יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֽ ָעׂשִ ׁשֶ
ׁש  ּקֵ ע, ּבִ ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרׁשָ ׁשֶ יָרה, ּכ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּב ּתֵ ֶאס ַכי ו ּד ר יֵמי מ ּבִ
יֹום  ים ּב ָנׁשִ ַעד־ָזֵקן ַטף ו ַֽער ו הּוִדים ִמּנַ ל־ַהּי ד ֶאת־ּכ ַאּבֵ ִמיד ַלֲהרֹג ּול ַהׁש ל
ָלָלם  ּוׁש ֲאָדר,  הּוא־ֽחֶֹדׁש  ר,  ֵנים־ָעׂשָ ׁש ֽחֶֹדׁש  ל ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁש ּבִ ֶאָחד, 
ּתֹו,  ב ּתָ ֶאת ַמֲחׁשַ ל ק ִקל ּתָ ֶאת ֲעָצתֹו, ו ר ים ֵהַפֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ה ּב ַאּתָ ָלבֹוז׃ ו

ָניו ַעל ָהֵעץ. ֶאת ּבָ ּו אֹותֹו וָת רֹאׁשֹו, ו מּולֹו ּב ֽבֹוָת ּלֹו ּג ַוֲהׁשֵ
Continue with ם ּלָ ַעל ּכֻ ו .

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

אסתר ג

בעשרת ימי תשובה:
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62   עמידה Ø שחרית לחול

The following is said by the שליח ציבור during חזרת הש״ץ except 
in a house of mourning and on תשעה באב. In ארץ ישרא if כהנים 

say ברכת כהנים turn to page . See laws – .

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

ָרָכה  לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ ׂשִ
שלום

ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ֵַֽרֲחִמים ָע ֶסד ו ֵחן ָוֶחֽ
ֶנֽיָך  אֹור ּפָ ֶאָחד ּב נּו ּכ ֽ ּלָ 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 ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב
ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב

ָרֵאל  ִיׂש ית  ּבֵ ָך  ַעּמ   כ ו נּו  ֲאַנֽח ָפֶנֽיָך,   ֵתב  ִנּכָ ו ִנָּזֵכר 
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
*During the עשרת ימי תשובה 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 .

במדבר ו

בעשרת ימי תשובה:

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 ִ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 ָ ַהׁשּ בעשרת ימי תשובה: לֹום/ 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 ּוכ עֹוָלם  יֵמי  ּכִ ִם  ָלֽ ִוירּוׁשָ הּוָדה  י ַחת  ִמנ ַיהוה  ָבה  ָער ו

When praying with a מנין, the עמידה is repeated aloud by the שליח ציבור. 

On days when תחנון is said (see page ), start תחנון on page . 
On Mondays and Thursdays start תחנון on page . 

In ארץ ישראל , on days on which תחנון is said, 
some say וידוי and the י״ג מדות on page . See law a.

On fast days (except תשעה באב) most congregations say 
 . on page אבינו מלכנו on page  before סליחות

During the עשרת ימי תשובה (but not on ערב יום כיפור, 
unless it falls on Friday), say אבינו מלכנו on page . 

On יום העצמאות , חול המועד , חנוכה , ראש חודש and יום ירושלים, say הלל on page .

On other days when תחנון is not said (see page ), 
the שליח ציבור says חצי קדיש on page . 

ברכות יז.

תהלים ס

תהלים יט

מלאכי ג
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ֵאין  ׁשֶ נּו,  ֵתֽ ִחּנָ ִמּת ם  ַעּלַ ת ּתִ ַאל  ו נּו,  ֵתֽ ִפּלָ ּת ָפֶנֽיָך  ל בֹוא  ּתָ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֵֹהֽ

In ארץ ישראל on days on which תחנון is said (see page ), 
some say וידוי and the י״ג מדות. See law a. The קהל stands and says:

יִקים  ַצּדִ ינּו,  ֲאבֹוֵתֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאֵֹהֽ יהוה  ָפֶנֽיָך,   לֹוַמר  ֽעֶֹרף  י  ׁשֵ ּוק ָפִנים  ַעֵּזי  נּו  ֲאַנֽח
אנּו.  ינּו ָחָטֽ נּו ַוֲאבֹוֵתֽ ֲאַנֽח אנּו, ֲאָב לֹא ָחָטֽ נּו ו ֲאַנֽח

ֶקר,  ֽ ׁשֶ נּו  ל ָטַפֽ נּו,  ס ָחַמֽ נּו,  ַזֽד נּו,  ע ֽ ׁשַ ִהר ו ינּו,  ֶהֱעִוֽ ֽדִֹפי,  נּו  ר ֽ ּבַ ּדִ נּו,  ַזֽל ּגָ נּו,  ַגֽד ּבָ נּו,  מ ֽ ָאׁשַ
At each expression, strike the chest on the left side:

ֽעֶֹרף,  ינּו  ֽ ִ ִקׁשּ נּו,  ר ָצַרֽ נּו,  ע ֽ ׁשַ ּפָ ינּו,  ָעִוֽ נּו,  ר ָסַרֽ נּו,  צ ִנַאֽ נּו,  ד ָמַרֽ נּו,  צ ַלֽ נּו,  ַּזֽב ּכִ ָרע,  נּו  ָיַעֽצ
נּו.  ע ֽ ּתָ ע ינּו, ּתִ ִעֽ נּו, ּתָ ב ַעֽ נּו, ּתִ ת ַחֽ נּו, ׁשִ ע ֽ ָרׁשַ

ינּו,  א ָעֵלֽ ל־ַהּבָ יק ַעל ּכ ה ַצּדִ ַאּתָ נּו. ו ָוה ָלֽ לֹא ׁשָ יָך ַהּטֹוִבים, ו ֶטֽ ּפָ ׁש יָך ּוִמּמִ וֶֹתֽ צ נּו ִמּמִ ר ַסֽ
נּו׃ ע ֽ ׁשָ נּו ִהר יָת, ַוֲאַנֽח ֽ י־ֱאֶמת ָעׂשִ ּכִ

When praying without a מנין continue with הּוא ַרחּום ו on page .

יָך  ת ַרֲחֶמֽ ֻדּלַ יָת. ּג ׁשּוָבה הֹוֵרֽ ּת ֶרך ֶדֽ אָת, ו ֵרֽ ַעל ָהַרֲחִמים ִנק ה, ּוַבֽ ִֽים ַאּתָ ֶרך ַאּפַ ֵאל ֶאֽ
י״ג מדות

ַעל  ֽ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ַרֲחִמים, ּכִ ינּו ּב ֵֶֽפן ֵא ֽ יָך. ּתֵ ִדיֶדֽ ַרע י ז ל יֹום ל כ ּכֹר ַהּיֹום ּוב ז יָך, ּתִ ַוֲחָסֶדֽ
ׁשּוב,  ָך  ַאּפ ֵמֲחרֹון  ֶדם.  ִמּק ֶלָעָנו  ּתָ  ע הֹוַדֽ ּכ ם,  ַקּדֵ נ ֶנֽיָך  ּפָ ה  ִפּלָ ּוִבת ַתֲחנּון  ּב ָהַרֲחִמים. 
ֲעבֹר ַעל  ָעָנן.  ּתַ ֶרד יהוה ּבֶ יֹום ַוּי לֹוָנן, ּכ ִנת ָנֶפֽיָך ֶנֱחֶסה ו ֵצל ּכ תּוב. ּוב ָך ּכָ תֹוָרת מֹו ּב ּכ
ּנּו ַמֲאָמר,  יב ֶמֽ ׁשִ ַתק נּו ו ָעֵתֽ ו ֲאִזין ׁשַ ם. ּתַ ב ִעּמֹו ׁשָ ַיּצֵ יֹום ַוִּית ם, ּכ ֶחה ָאׁשָ ִתמ ע ו ֽׁשַ ּפֶ

ם ֶנֱאַמר: ׁשָ ם יהוה, ו ׁשֵ ָרא ב יֹום ַוִּיק ּכ

ָרא ָניו ַוִּיק ַוַּיֲעבֹר יהוה ַעל־ּפָ
All say aloud:

ֶסד ֶוֱאֶמת׃ ַרב־ֶחֽ ִֽים ו ֶרך ַאּפַ ַחּנּון, ֶאֽ יהוה, יהוה, ֵאל ַרחּום ו
ה׃ ַנּקֵ ָאה, ו ַחּטָ ע ו א ָעוֹן ָוֶפֽׁשַ ֶסד ָלֲאָלִפים, נֹׂשֵ נֵֹצר ֶחֽ

נּו׃ ֽ ּתָ ַחל נּו, ּונ אֵתֽ ַחּטָ ּתָ ַלֲעוֵֹנֽנּו ּול ָסַלח ו
נּו ע ֽ י ָפׁשָ נּו ּכִ ֽ ּכֵ נּו ַמל ָֽ ַח אנּו, מ י ָחָטֽ ינּו ּכִ נּו ָאִבֽ ַלח ָלֽ ס

יָך׃  ֶאֽ ל־קֹר כ ֶסד ל ַרב־ֶחֽ ח ו ַסּלָ ה ֲאדָֹני טֹוב ו י־ַאּתָ ּכִ
On Mondays and Thursdays continue with הּוא ַרחּום ו on page ; 

on other days with ִוד  . on page ַוּֽיֹאֶמר ּדָ

 וידוי

נחמיה ט

שמות לד

תהלים פו
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