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Rosh HashanA
MachZoR 5781/2020

A HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR
FOR COMMUNAL SAFETY & SPIRITUALITY
DURING COVID-19

This Machzor is Dedicated in Memory of

MaRgaret & Paul FedeR, z"l
BY THEIR LOVING CHILDREN AND GR ANDCHILDREN

THE OHR TORAH STONE FAMILY HONORS THE MEMORY OF THOSE WHO HAVE DIED FROM COVID-19
AND EXTENDS A REFUAH SHLEIMAH TO THOSE WHO ARE COMBATING THIS DISEASE.

Introduction

".א ִבינו ַמ ְלכנו ְפ ַתח ַש ֲע ֵרי ָש ַמיִם ִל ְת ִפ ָל ֵתנו....
ָ גפה ִמנַ ֲח ָל ֶת ָך
ָ "א ִבינו ַמ ְלכנו ְמנַע ַמ
ָ
“Our father, Our King, remove the plague from Your
society... Open the gates of heaven to our prayers.”
Rosh Hashanah of 5781/2020, taking place in the midst of this global pandemic, presents manifold
challenges, among them the conducting of minyanim.
To meet the needs of these challenging times, we have created this Machzor, which is a combination of sensitivity
to both the sanctity of Rosh Hashana and its unique prayers and “Piyutim,” intertwined with the need to conduct
more numerous minyanim in a short span of time, as well as limit the amount of time people should be together,
due both to local health regulations, as well as the difficulty of wearing a mask for such a long period of time.
This Machzor is appropriate for “Shacharit” and “Musaf” for Rosh Hashanah 5781/2020 only containing the
various obligatory prayers while omitting “Korbanot,” parts of “Pesukei Dezimra” and many beautiful “Piyutim,”
which we encourage to recite privately and can be said till the conclusion of the day after services.
Having said that, in order to not completely lose the special character of these days, we have left some suggested
piyutim that appear in a shaded box, which can be recited together if time permits.
When  נוסח אשכנזand  נוסח ספרדdiffer, they appear one next to the other. When there are additions in נוסח ספרד,
they will be colored in gold.
We ask all congregations to insure that the shofar blowing is performed in consultation with experts to insure it
is executed with optimal safety.
For further elaboration on medical and halakhic protocols for this unique Rosh Hashanah, please see
https://www.otsamiel.org.il/corona/
Code for abbreviations:
C / —חChazzan
CO / —קCongregation
CTC / —ח׳׳וקChazzan, then Congregation
COTH / —ק׳׳וחCongregation, then Chazzan
When “**The Ark is opened**” is indicated, the custom is to stand, if medically possible**

With a profound prayer that G-d bestow upon us a year of much health and happiness,
Rabbi Dr. Kenneth Brander

Rabbi Yehoshua Grunstein

COPYRIGHT © 2020. OHR TORAH STONE. PRESENTED AS A SERVICE TO THE PUBLIC WITH PERMISSION TO PRINT AND DUPLICATE.
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Guide for those Davening without a Minyan on Rosh Hashanah
1)

One says everything till the “Hatzi Kaddish” before ברכו

2)

One doesn't say any “Kaddish,” or ברכו, found on page 4

3)

Say all the Blessings before & after the “Shema” till the end of the “Silent Amida” [without “Kedusha”]

4)

One can say the piyut of הינו- אתה הוא אלוon page 11 and ל עורך דין- לאon page 12

5)

“Avinu Malkeinu” [on the 2nd day only]

6)

Psalms of the Day

7)

Torah Reading
DO NOT RECITE

OPTIONAL TO RECITE

• ונקה...ה׳ ה׳

• בקדושתו....אין כמוך/אתה הראת

• Blessings before/after Aliya
as well as blessings before/after
the Haftarah

• First Day: ולשלם...בריך שמיה
• Second Day: ולשלם...ריבנו של עולם
• Torah Readings and Haftarah

8)

First day: first יקום פורקן

9)

Shofar Blowing on the 2nd day—the 2 blessings and 30 blasts. Optional to recite the shaded verses on
page 23 and page 24

10)

Ashrei

11)

Optional to say from  יהללוtill  כקדםon page 25.

12)

The entire “Silent Amida” for “Musaf,” without Shofar and without  היום הרת עולםto begin after
sof zman kriat shema

13)

One can say the piyut  ונתנה תוקףon page 33 and וכל מאמינים... האוחז בידon page 35

14)

Aleinu
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תפילות שחרית ומוסף לראש השנה תשפ"א
Shacharit and Musaf for Rosh Hashanah 5781
או בבית  /או עם ההגעה לבית הכנסת  /מקום התפילה ,יש לומר ביחידות את הברכות הללו לפני תחילת התפילה בציבור.
AT HOME / UPON ARRIVING AT THE SYNAGOGUE (OR MINYAN), RECITE THE BLESSINGS BELOW PRIOR TO JOINING THE SERVICE.

לוֹ-הינ ּו
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו לַ ֲעסוֹ ק ְּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה :וְ ַה ֲע ֶרב נָ א ה' ֱא ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
שר ֵאל .וְ נִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנ ּו וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ( .וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ) וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַע ּ ְמ ָך ֵּבית
ֶאת ִּד ְב ֵרי תוֹ ָר ְת ָך ְּב ִפינ ּו ו ְּב ִפיּוֹ ת ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ָ
שר ֵאל:
שר ֵאלֻ ּ .כ ּ ָלנ ּו יוֹ ְד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך וְ לוֹ ְמ ֵדי תוֹ ָר ֶת ָך לִ ׁ ְש ָמ ּהָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה' ַה ְמלַ ּ ֵמד ּתוֹ ָרה לְ ַע ּמוֹ יִ ָ
יִ ָ
ְ
ְ
ְ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ך ָהעוֹ לָ םֲ .א ׁ ֶשר ָּב ַחר ָּבנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמים וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ָּ :בר ּוך ַא ָּתה ה' .נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה:
ָּבר ּוך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
את ּהַ .א ָּתה יְ ַצ ְר ָ ּת ּהַ .א ָ ּתה נְ ַפ ְח ָ ּת ּה ִּבי .וְ ַא ָּתה ְמ ׁ ַש ּ ְמ ָר ּה ְּב ִק ְר ִּבי .וְ ַא ָ ּתה
הורה ִהיאַ .א ָ ּתה ְב ָר ָ
ל-הי .נְ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָּנ ַת ָ ּת ִּבי ְט ָ
ֱא ַ
ָ
ל-הי וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ַתי.
ֵ
ָע ִתיד לִ ּ ְטלָ ּה ִמ ּ ֶמ ִּני .וּלְ ַה ֲחזִ ָיר ּה ִּבי לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ אָ ּ .כל זְ ַמן ׁ ֶש ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּב ִק ְר ִּבי מוֹ ֶדה ֲאנִ י לְ ָפנֶ יך ה' ֱא ַ
ִר ּבוֹ ן ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲעשים ֲאדוֹ ן ּ ָכל ַה ְּנ ׁ ָשמוֹ תָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה' ַה ּ ַמ ֲחזִ יר נְ ׁ ָשמוֹ ת לִ ְפגָ ִרים ֵמ ִתים:
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ .א ׁ ֶשר נָ ַתן לַ ּש ְכוִ י ִבינָ ה לְ ַה ְב ִחין ֵּבין יוֹ ם ו ֵּבין לָ יְ לָ ה:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ּלא ָעשנִ י גּ וֹ י:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ּלא ָעשנִ י ָע ֶבד:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ּלא ָעשנִ י ִא ּׁ ָשה:
 / MENגברים— ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ָעשנִ י ּ ִכ ְרצונו:
 / WOMENנשים— ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םּ .פ ֵוק ַח ִעוְ ִרים:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .מלְ ִּב ׁיש ֲע ֻר ּ ִמים:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .מ ִּתיר ֲאסו ִּרים:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
זוקף ּ ְכפו ִּפים:
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֵ .
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
רוקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ּ ָמיִ ם:
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .ה ּ ֵמ ִכין ִמ ְצ ֲע ֵדי גָ ֶבר:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ָעשה ּ ִלי ּ ָכל ָצ ְר ּ ִכי:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
שר ֵאל ִּבגְ בו ָּרה:
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם .אוזֵ ר יִ ָ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
שר ֵאל ְּב ִת ְפ ָא ָרה:
עוטר יִ ָ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֵ .
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .הנּ וֹ ֵתן לַ ָ ּי ֵעף ּכ ַח:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
יהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי
ֵ
יך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .ה ּ ַמ ֲע ִביר ׁ ֵשנָ ה ֵמ ֵעינָ י ו ְּתנו ָּמה ֵמ ַע ְפ ַע ּ ָפי :וִ ִ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
תור ֶת ָך .וְ ַד ְּב ֵקנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יאנ ּו לא לִ ֵידי ֵח ְטא .וְ לא לִ ֵידי ֲע ֵב ָרה וְ ָעון .וְ לא לִ ֵידי נִ ָּסיון.
יך וְ ַאל ְּת ִב ֵ
ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ַּת ְר ִּגילֵ נ ּו ְּב ָ
טובים.
וְ לא לִ ֵידי ִב ָ ּזיון .וְ ַאל יִ ׁ ְשלט ָּבנ ּו יֵ ֶצר ָה ָרע .וְ ַה ְר ִח ֵיקנ ּו ֵמ ָא ָדם ָרע ו ֵּמ ָח ֵבר ָרע .וְ ַד ְּב ֵקנ ּו ְּביֵ ֶצר ַהטוב ו ְּב ַמ ֲעשים ִ
וְ כף ֶאת יִ ְצ ֵרנ ּו לְ ִה ׁ ְש ַּת ְע ֶּבד לָ ְך .ו ְּתנֵ נ ּו ַהיּום ו ְּב ָכל יום לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים ְּב ֵעינֶ ָ
רואינוּ .וְ ִתגְ ְמלֵ נ ּו ֲח ָס ִדים
יך ו ְּב ֵעינֵ י ָכל ֵ
שר ֵאל:
טובים לְ ַע ּמו יִ ָ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
טוביםָּ .בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ַהגּ ֵ
ִ
אם מנהגך להתעטף בטלית ,יש לומר ברכה זו לפני העטיפה.
IF YOUR CUSTOM IS TO WEAR A TALLIT, RECITE THE BRACHA BELOW PRIOR TO PUTTING IT ON.

יצית:
ותיו .וְ ִצ ָ ּונ ּו לְ ִה ְת ַע ּ ֵטף ַּב ִצ ִ
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ .א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצ ָ
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ֱ .א ֵ
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פסוקי דזמרה
Pesukei Dezimra
אם הזמן אינו דוחק ,יש לומר את כל הרשום מטה עד ל“המלך היושב” [עמוד .]4
אם הזמן דוחק יותר,יש לומר רק את  2הפיסקאות הראשונות [ברוך שאמר ,אשרי] ולדלג ל“נשמת כל חי” [עמוד .]3
באם הזמן דוחק אף יותר ,יש לומר רק את “נשמת” והלאה [עמוד .]3
אכן לחץ הזמן הוא גדול מאד ,יש לדלג לחצי קדיש הנאמר ע׳׳י החזן [עמוד .]4
 [PAGE 4].המלך היושב IF TIME PERMITS, RECITE ALL OF THE BELOW UNTIL
] AND AND CONTINUE WITH THE PARAGRAPHברוך שאמר ,אשרי[ IF TIME IS LIMITED, SAY ONLY SAY ONLY THE FIRST TWO PARAGRAPHS
 [PAGE 3].נשמת כל חי BEGINNING WITH
] [PAGE 3.נשמת IF TIME IS EVEN TIGHTER, GO AHEAD TO THE PARAGRAPH BEGINNING WITH
IF THERE IS NO TIME, GO TO HATZI KADDISH [PAGE 4 BELOW] RECITED BY THE CHAZZAN.

אשיתָּ .בר ּו ְך ְמ ַר ֵחם
אומר וְ עושהָּ .בר ּו ְך גּ וזֵ ר ו ְּמ ַק ֵ ּיםָּ .בר ּו ְך עושה ְב ֵר ׁ ִ
ָּבר ּו ְך ׁ ֶש ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָהעוֹ לָ םָּ .בר ּו ְך הוּאָּ .בר ּו ְך ֵ
שכר טוב לִ ֵיר ָאיוָּ .בר ּו ְך ַחי לָ ַעד וְ ַק ָ ּים לָ נֶ ַצחָּ .בר ּו ְך ּפ ֶודה ו ַּמ ִ ּציל.
ַעל ָה ָא ֶרץָּ .בר ּו ְך ְמ ַר ֵחם ַעל ַה ְּב ִריּותָּ .בר ּו ְך ְמ ׁ ַש ּ ֵלם ָ
פאר ִּבלְ ׁשון ֲח ִס ָידיו
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םָ .ה ֵא-ל ָאב ָה ַר ֲח ָמן ַה ְמ ֻה ּ ָלל ְּב ֶפה ַע ּמוְ .מ ׁ ֻש ָּבח ו ְּמ ָ
ָּברו ְּך ׁ ְשמוָּ :ברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
יכ ָך וְ נַ זְ ּ ִכיר ׁ ִש ְמ ָך
לוֹ-הינ ּו ִּב ׁ ְש ָבחות ו ִּבזְ ִמרות .וּנְ גַ ֶּדלְ ָך וּנְ ׁ ַש ֵּב ֲח ָך וּנְ ָפ ֶא ְר ָך וְ נַ ְמלִ ְ
וַ ֲע ָב ָדיו .ו ְּב ׁ ִש ֵירי ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך .נְ ַה ּ ֶללְ ָך ה' ֱא ֵ
פאר ֲע ֵדי ַעד ׁ ְשמו ַה ָּגדולָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֶמלֶ ְך ְמ ֻה ּ ָלל ַּב ִּת ׁ ְש ָּבחות:
לוֹ-הינוּ .יָ ִחיד ֵחי ָהעולָ ִמיםֶ .מלֶ ְך ְמ ׁ ֻש ָּבח ו ְּמ ָ
ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֱא ֵ
יוש ֵבי ֵב ֶית ָך .עוד יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ ה:
ַא ׁ ְש ֵרי ׁ ְ
ל-היו:
ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ּ ָכ ָכה ּלוַ .א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶשה' ֱא ָ
ָ
רומ ְמ ָך ֱאל-וֹ ַהי ַה ּ ֶמלֶ ְך .וַ ֲא ָב ְר ָכה ׁ ִש ְמך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ְּת ִה ּ ָלה לְ ָדוִ דֲ .א ִ
ָ
ְּב ָכל יום ֲא ָב ְר ֶכ ּ ָך .וַ ֲא ַהלְ לָ ה ׁ ִש ְמך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָּגדוֹ ל ה' ו ְּמ ֻה ּ ָלל ְמאד .וְ לִ גְ ֻד ּ ָלתו ֵאין ֵח ֶקר:
ּרת ָ
ּדוֹ ר לְ דוֹ ר יְ ׁ ַש ַּבח ַמ ֲע ָ
יך יַ ִּגידוּ:
שיך .וּגְ בו ֶ
את ָ
שיחה:
יך ָא ָ
ֲה ַדר ּ ְכבוד הוֹ ֶד ָך .וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ ֶ
את ָ
יאמרוּ .וּגְ ֻד ּ ָל ְת ָך ֲא ַס ּ ְפ ֶר ָּנה:
יך ֵ
נור ֶ
וֶ ֱעז ּוז ְ
ָ
ָ
זֵ ֶכר ַרב טו ְּבך יַ ִּביעוּ .וְ ִצ ְד ָק ְתך יְ ַר ֵּננוּ:
ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ה'ֶ .א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד
טוב ה' לַ ּכל .וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּ ָכל ַמ ֲעשיו:
שיך .וַ ֲח ִס ֶיד ָ
יוד ּו ָך ה' ּ ָכל ַמ ֲע ָ
יך יְ ָב ְרכו ָּכה:
יאמרוּ .וּגְ בו ָּר ְת ָך יְ ַד ֵּברוּ:
ּ ְכבוד ַמלְ כו ְּת ָך ֵ
ּרתיו .ו ְּכבוד ֲה ַדר ַמלְ כוּתו:
הוד ַיע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְּגבו ָ
לְ ִ
ָ
ָ
ַמלְ כו ְּתך ַמלְ כוּת ּ ָכל עולָ ִמים .ו ֶּמ ְמ ׁ ַשלְ ְ ּתך ְּב ָכל ּדוֹ ר וָ דר:
סומ ְך ה' לְ ָכל ַהנּ ְפלִ ים .וְ זוֹ ֵקף לְ ָכל ַה ּ ְכפו ִּפים:
ֵ
ָ
נותן לָ ֶהם ֶאת ָא ְכלָ ם ְּב ִע ּתו:
שברוּ .וְ ַא ָ ּתה ֵ
ֵעינֵ י כל ֵאלֶ יך יְ ֵּ
שב ַיע לְ ָכל ַחי ָרצוֹ ן:
ות ַח ֶאת יָ ֶד ָך .ו ַּמ ִּ
ּפ ֵ
ַצ ִּדיק ה' ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו .וְ ָח ִסיד ְּב ָכל ַמ ֲעשיו:
קר ָאיו .לְ כל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָר ֻאה ּו ֶב ֱא ֶמת:
ָקרוב ה' לְ ָכל ְ
יוש ֵיעם:
ְרצוֺ ן יְ ֵר ָאיו יַ ֲעשה .וְ ֶאת ׁ ַשוְ ָע ָתם יִ ׁ ְש ַמע וְ ׁ ִ
אה ָביו .וְ ֵאת ּ ָכל ָה ְר ׁ ָש ִעים יַ ׁ ְש ִמיד:
ומר ה' ֶאת ּ ָכל ֲ
ׁש ֵ
ְ
יב ֵרך ּ ָכל ָּבשר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ְּת ִה ּ ַלת ה' יְ ַד ֶּבר ּ ִפי .וִ ָ
יָ-ה ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד עוֹ לָ םַ .הלְ ל ּויָ ּה:
וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך ּ
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רומים:
ַהלְ ל ּויָ ּהַ .הלְ ל ּו ֶאת ה' ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ םַ .הלְ ל ּוה ּו ַּב ּ ְמ ִ
ַהלְ ל ּוה ּו ּ ָכל ַמלְ ָא ָכיוַ .הלְ ל ּוה ּו ּ ָכל ְצ ָב ָאיו:
וכ ֵבי אור:
ַהלְ ל ּוה ּו ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ יָ ֵר ַחַ .הלְ ל ּוה ּו ּ ָכל ּכ ְ
ַהלְ ל ּוה ּו ׁ ְש ֵמי ַה ּׁ ָש ָמיִ ם .וְ ַה ּ ַמיִ ם ֲא ׁ ֶשר ֵמ ַעל ַה ּׁ ָש ָמיִ ם:
יְ ַהלְ ל ּו ֶאת ׁ ֵשם ה'ִ ּ .כי הוּא ִצ ָ ּוה וְ נִ ְב ָראוּ:
וַ ַ ּי ֲע ִמ ֵידם לָ ַעד לְ עוֹ לָ םָ .חק נָ ַתן וְ לא יַ ֲעבור:
ַהלְ ל ּו ֶאת ה' ִמן ָה ָא ֶרץּ ַ .ת ִּנינִ ים וְ ָכל ְ ּתהמות:
ֵא ׁש ו ָּב ָרד ׁ ֶשלֶ ג וְ ִקיטור .ר ּו ַח ְס ָע ָרה עשה ְד ָברו:
ֶה ָה ִרים וְ ָכל גְ ָבעותֵ .עץ ּ ְפ ִרי וְ ָכל ֲא ָרזִ ים:
ַה ַח ָ ּיה וְ ָכל ְּב ֵה ָמהֶ .ר ֶמש וְ ִצ ּפור ּ ָכנָ ף:
שרים וְ ָכל ׁש ְפ ֵטי ָא ֶרץ:
ַמלְ ֵכי ֶא ֶרץ וְ ָכל לְ ֻא ּ ִמיםִ .
ַּבחו ִּרים וְ גַ ם ְּבתוּלות .זְ ֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים:
שגב ׁ ְשמו לְ ַב ּדו .הודו ַעל ֶא ֶרץ וְ ׁ ָש ָמיִ ם:
יְ ַהלְ ל ּו ֶאת ׁ ֵשם ה'ִ ּ .כי נִ ָּ
שר ֵאל ַעם ְקרבוַ .הלְ ל ּויָ ּה:
וַ ָ ּי ֶרם ֶק ֶרן לְ ַע ּמוְּ .ת ִה ּ ָלה לְ ָכל ֲח ִס ָידיו .לִ ְבנֵ י יִ ָ
ַהלְ ל ּויָ ּהַ .הלְ ל ּו ֵא-ל ְּב ָק ְד ׁשוַ .הלְ ל ּוה ּו ִּב ְר ִק ַיע ֻע ּזו:
ּרתיוַ .הלְ ל ּוה ּו ּ ְכרב ֻּג ְדלו:
ַהלְ ל ּוה ּו ִּבגְ בו ָ
ופרַ .הלְ ל ּוה ּו ְּבנֵ ֶבל וְ ִכנּ ור:
ַהלְ ל ּוה ּו ְּב ֵת ַקע ׁש ָ
ַהלְ ל ּוה ּו ְּבתף ו ָּמחולַ .הלְ ל ּוה ּו ְּב ִמ ִּנים וְ ֻעגָ ב:
ַהלְ ל ּוה ּו ְּב ִצלְ ְצלֵ י ׁ ָש ַמעַ .הלְ ל ּוה ּו ְּב ִצלְ ְצלֵ י ְתר ּו ָעה:
יָ-הַ .הלְ ל ּויָ ּה:
ּכל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּת ַה ּ ֵלל ּ
יָ-הַ .הלְ ל ּויָ ּה:
ּכל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּת ַה ּ ֵלל ּ
רומם זִ ְכ ְר ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמידִ :מן ָהעוֹ לָ ם וְ ַעד ָהעוֹ לָ ם
לוֹ-הינוּ .וְ ר ּו ַח ּ ָכל ָּבשר ְ ּת ָפ ֵאר ו ְּת ֵ
נִ ׁ ְש ַמת ּ ָכל ַחי ְּת ָב ֵר ְך ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
ַא ָּתה ֵא-ל .ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
ּמוש ַיעּ .פ ֶודה ו ַּמ ִ ּציל ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס וְ עונֶ ה ו ְּמ ַר ֵחם ְּב ָכל ֵעת ָצ ָרה וְ צו ָּקהֵ .אין לָ נ ּו
ואל ו ׁ ִ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך גּ ֵ
ל/ברוֹ ב
ל-וה ּ ָכל ְּב ִריוֹ תֲ .אדון ּ ָכל ּתולָ דוֹ תַ .ה ּ ְמ ֻה ּ ָלל ְּב ָכ ְּ
אשונִ ים וְ ָה ַא ֲחרונִ יםֱ .א ַּ
סומ ְך ֶא ּ ָלא ָא ָ ּתהֱ :א ֵ
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר וְ ֵ
ל-הי ָה ִר ׁ
ישןַ .ה ְמעוֹ ֵרר יְ ׁ ֵשנִ ים .וְ ַה ּ ֵמ ִקיץ
ַה ִּת ׁ ְש ָּבחוֹ תַ .ה ּ ְמנַ ֵהג עוֹ לָ מו ְּב ֶח ֶסד ו ְּב ִריוֹ ָתיו ְּב ַר ֲח ִמים :וה' ֵערִ .ה ֵּנה לא יָ נ ּום וְ לא יִ ׁ ָ
יח ִאלְ ִמים .וְ ַה ּ ַמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .וְ ַה ּסוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפלִ ים.
[מ ַחיֵ ה ֵמ ִתים וְ רוֹ ֵפא חוֹ לִ ים פוֹ ֵק ַח ִעוְ ִרים וְ זוֹ ֵקף ּ ְכפו ִּפים] וְ ַה ּ ֵמ ִש ַ
נִ ְר ָּד ִמיםְ .
מודים :וְ ִא ּל ּו ִפינ ּו ָמלֵ א ׁ ִש ָירה ּ ַכ ָ ּים .וּלְ ׁשונֵ נ ּו ִר ָּנה ּ ַכ ֲהמון
וְ ַה ּזוֹ ֵקף ּ ְכפו ִּפים .וְ ַה ּ ְמ ַפ ֲענֵ ַח נֶ ֱעלָ ִמים .וּלְ ָך לְ ַב ְּד ָך ֲאנַ ְחנ ּו ִ
שפתוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ַבח ּ ְכ ֶמ ְר ֲח ֵבי ָר ִק ַיע .וְ ֵעינֵ ינ ּו ְמ ִאירות ּ ַכ ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַכ ָ ּי ֵר ַח .וְ יָ ֵדינ ּו ְפר ּושות ּ ְכנִ ׁ ְש ֵרי ׁ ָש ָמיִ ם .וְ ַרגְ לֵ ינ ּו ַק ּלות
ַּג ּ ָליו .וְ ְ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוּ .וּלְ ָב ֵר ְך ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנוַּ .על ַא ַחת ֵמ ָאלֶ ף
ֵ
ּ ָכ ַא ָ ּילותֵ .אין ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ְס ּ ִפ ִיקים לְ הוֹ דוֹ ת לְ ָך ה' ֱא ֵ
שית ִעם ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ִע ּ ָמנוִּ :מ ּ ְל ָפנִ ים ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם
ֶאלֶ ף ַאלְ ֵפי ֲאלָ ִפים וְ ִר ֵּבי ְר ָבבות ּ ְפ ָע ִמיםַ .ה ּטוֹ בוֹ ת נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אות ׁ ֶש ָע ָ
שבע ּ ִכלְ ּ ַכלְ ָ ּתנוֵּ .מ ֶח ֶרב ִה ַ ּצלְ ָ ּתנוּ .ו ִּמ ֶּד ֶבר ִמ ּ ַל ְט ָ ּתנוּ .ו ֵּמ ֳחלָ יִ ם
לוֹ-הינוּ .ו ִּמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ּ ְפ ִד ָיתנוְּּ .ב ָר ָעב זַ נְ ָ ּתנוּ .ו ְּב ָ
ְּג ַאלְ ָ ּתנ ּו ה' ֱא ֵ
יך .וְ לא ֲעזָ בוּנ ּו ֲח ָס ֶד ָ
ָר ִעים וְ ַר ִּבים וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ִּד ּ ִל ָיתנוַּ :עד ֵה ָּנה ֲעזָ רוּנ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
לוֹ-הינ ּו
לוֹ-הינוּ .וְ ַאל ִ ּת ּ ְט ׁ ֵשנ ּו ה' ֱא ֵ
יך ה' ֱא ֵ
יש ְּבח ּו
יב ְרכ ּו וִ ׁ ַ
שמ ָּת ְּב ִפינוֵּ .הן ֵהם .יוד ּו וִ ָ
לָ נֶ ַצחַ :על ּ ֵכן ֵא ָב ִרים ׁ ֶש ּ ִפ ּ ַלגְ ָּת ָּבנוּ .וְ ר ּו ַח וּנְ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָּנ ַפ ְח ָּת ְּב ַא ּ ֵפינוּ .וְ לָ ׁשון ֲא ׁ ֶשר ְ
יודה .וְ ָכל לָ ׁשון לְ ָך ִת ּׁ ָש ַבע.
ירוממ ּו וְ יַ ֲע ִריצ ּו וְ יַ ְק ִּד ׁיש ּו וְ יַ ְמלִ יכ ּו ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמידִ ּ :כי ָכל ּ ֶפה לְ ָך ֶ
יפ ֲאר ּו וִ ׁיש ְורר ּו וִ ְ
וִ ָ
קומה לְ ָפנֶ ָ
יך ִת ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה .וְ ָכל ַה ּ ְל ָבבות יִ ָירא ּו ָך .וְ ָכל ֶק ֶרב ו ְּכלָ יות יְ זַ ּ ְמר ּו
וְ ָכל ַעיִ ן לְ ָך ְּת ַצ ּ ֶפה .וְ ָכל ֶּב ֶר ְך לְ ָך ִת ְכ ַרע .וְ ָכל ָ
אמ ְרנָ ה ה' ִמי ָכ ָ
מוךַ .מ ִ ּציל ָענִ י ֵמ ָחזָ ק ִמ ּ ֶמנּ וּ .וְ ָענִ י וְ ֶא ְביון ִמגּ וזְ לוַ ׁ .שוְ ַעת ֲענִ ִ ּיים
מותי ּת ַ
לִ ׁ ְש ֶמ ָךַ ּ .כ ָּד ָבר ׁ ֶש ּ ָכתוּבָ ּ .כל ַע ְצ ַ
תוש ַיעִ :מי יִ ְד ֶמה ּ ָל ְך .ו ִּמי יִ ׁ ְשוֶ ה ּ ָל ְך .ו ִּמי יַ ֲע ָר ְך לָ ְךָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור וְ ַהנּ ָורא
ַא ָּתה ִת ׁ ְש ַמעַ .צ ֲע ַקת ַה ַּדל ַּת ְק ׁ ִשיב וְ ׁ ִ
אֵ-ל ֶעלְ יוֹ ן .קונֵ ה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ :נְ ַה ּ ֶללְ ָך וּנְ ׁ ַש ֵּב ֲח ָך וּנְ ָפ ֶא ְר ָך וּנְ ָב ֵר ְך ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶש ָךָ ּ .כ ָאמ ּור .לְ ָדוִ דָּ .ב ְר ִכי נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ה'.
וְ ָכל ְק ָר ַבי ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ ָ :ה ֵא-ל ְּב ַת ֲע ֻצמוֹ ת ֻע ֶ ּז ָךַ .ה ָּגדוֹ ל ִּב ְכבוֹ ד ׁ ְש ֶמ ָךַ .ה ִּג ּבור לָ נֶ ַצח וְ ַהנּ וֹ ָרא ְּבנוֹ ְראוֹ ֶת ָ
יך
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ּושב ַעל ּ ִכ ֵּסא ָרם וְ נִ ּשא:
ַה ּ ֶמלֶ ְך ַהי ׁ ֵ
דוש ׁ ְשמו .וְ ָכתוּב ַר ְּננ ּו ַצ ִּד ִיקים בה' .לַ יְ ׁ ָש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ּ ָלה.
ׁש ֵ
וכן ַעד ָמרום וְ ָק ׁ
נוסח אשכנז

נוסח ספרד [וחלק ממתפללי נוסח אשכנז]

ְּב ִפי יְ ׁ ָש ִרים ִּת ְת ַה ּ ָלל .ו ְּב ִד ְב ֵרי ַצ ִּד ִיקים ִ ּת ְת ָּב ַר ְך .ו ִּבלְ ׁשון ֲח ִס ִידים
דושים ִ ּת ְת ַק ָּד ׁש:
רומם .ו ְּב ֶק ֶרב ְק ׁ ִ
ִ ּת ְת ָ

שפ ֵתי ַצ ִּד ִיקים ִ ּת ְת ָּב ַר ְך .ו ִּבלְ ׁשון ֲח ִס ִידים
רומם .ו ְּב ְ
ְּב ִפי יְ ׁ ָש ִרים ִּת ְת ָ
דושים ִּת ְת ַה ּ ָלל:
ִ ּת ְת ַק ָּד ׁש .ו ְּב ֶק ֶרב ְק ׁ ִ

נוסח אשכנז

נוסח ספרד

שר ֵאלְּ .ב ִר ָּנה יִ ְת ּ ָפ ַאר ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו
ו ְּב ַמ ְק ֲהלות ִר ְבבות ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ָ
חובת ּ ָכל ַהיְ צו ִּרים .לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו
יך ה' ֱא ֵ
ַ
ְּב ָכל ּדור וָ דורֶ ׁ .ש ּ ֵכן
וֵ
רומם לְ ַה ֵּדר
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוּ .לְ הודות לְ ַה ּ ֵלל לְ ׁ ַש ֵּב ַח לְ ָפ ֵאר לְ ֵ
ֵ
לְ ָב ֵר ְך לְ ַע ּ ֵלה ּולְ ַק ּ ֵלסַ .על ּ ָכל ִּד ְב ֵרי ׁ ִשירות וְ ִת ׁ ְש ְּבחות ָּדוִ ד ֶּבן יִ ׁ ַשי
יח ָך:
ַע ְב ְּד ָך ְמ ׁ ִש ֶ
דוש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם
יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח ׁ ִש ְמ ָך לָ ַעד ַמלְ ּ ֵכנוָּ .ה ֵא-ל ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ִשיר ּו ׁ ְש ָב ָחה.
ֵ
ו ָּב ָא ֶרץִ ּ .כי לְ ָך נָ ֶאה ה' ֱא ֵ
ות ְפ ֶא ֶרת.
ַה ּ ֵלל וְ זִ ְמ ָרה .עוז ו ֶּמ ְמ ׁ ָשלָ ה .נֶ ַצח ְּג ֻד ּ ָלה ּוגְ בו ָּרהּ ְ .ת ִה ּ ָלה ִ
הודאות ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד עוֹ לָ םָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה
ְק ֻד ּׁ ָשה ו ַּמלְ כוּתְּ :ב ָרכות וְ ָ
הודאותֲ .אדון ַה ִּנ ְפלָ אות.
ה' .אֵ-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול ַּב ִ ּת ׁ ְש ָּבחות ֵא-ל ַה ָ
וחר ְּב ׁ ִש ֵירי זִ ְמ ָרהֶ .מלֶ ְך ֵא-ל ֵחי ָהעולָ ִמים:
ַה ּב ֵ

שר ֵאלְּ .ב ִר ָּנה יִ ְת ּ ָפ ֵאר ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו
ו ְּב ַמ ְק ֲהלות ִר ְבבות ַע ּ ְמ ָך ֵּבית יִ ָ
חובת ּ ָכל ַהיְ צו ִּרים .לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי
ֵ
יך ה' ֱא ֵ
ְּב ָכל ּדור וָ דורֶ ׁ .ש ּ ֵכן ַ
רומם לְ ַה ֵּדר ּולְ נַ ֵ ּצ ַח
ֲאבוֹ ֵתינוּ .לְ הודות לְ ַה ּ ֵלל לְ ׁ ַש ֵּב ַח לְ ָפ ֵאר לְ ֵ
לְ ָב ֵר ְך לְ ַע ּ ֵלה ּולְ ַק ּ ֵלסַ .על ּ ָכל ִּד ְב ֵרי ׁ ִשירות וְ ִת ׁ ְש ְּבחות ָּדוִ ד ֶּבן יִ ׁ ַשי
יח ָך:
ַע ְב ְּד ָך ְמ ׁ ִש ֶ
דוש
ו ְּב ֵכן יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח ׁ ִש ְמ ָך לָ ַעד ַמלְ ּ ֵכנוָּ .ה ֵא-ל ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוִּ ׁ :שיר
ֵ
ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץִ ּ .כי לְ ָך נָ ֶאה ה' ֱא ֵ
ּו ׁ ְש ָב ָחהַ .ה ּ ֵלל וְ זִ ְמ ָרה .עוז ו ֶּמ ְמ ׁ ָשלָ ה .נֶ ַצח ְּג ֻד ּ ָלה ּוגְ בו ָּרהּ ְ .ת ִה ּ ָלה
דוש.
וְ ִת ְפ ֶא ֶרתְ .ק ֻד ּׁ ָשה ו ַּמלְ כוּתְּ :ב ָרכות וְ ָ
הודאות לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ְַה ָ ּק ׁ
ו ֵּמעוֹ לָ ם וְ ַעד עוֹ לָ ם ַא ָּתה ֵא-לָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה'ֵ .א-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול
הודאותֲ .אדון ַה ִּנ ְפלָ אותּ .ב ֵורא ּ ָכל
ו ְּמ ֻה ּ ָלל ַּב ִּת ׁ ְש ָּבחותֵ .א-ל ַה ָ
וחר ְּב ׁ ִש ֵירי זִ ְמ ָרהֶ .מלֶ ְך יָ ִחיד
ַה ְּנ ׁ ָשמותִ .ר ּבון ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲעשיםַ .ה ּב ֵ
ֵא-ל ֵחי ָהעולָ ִמים:

חצי קדיש
Chatzi Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.
ְד ָכ ֵּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח
יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָללְ ׁ ,ש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְב ִר ְ
יך הוּא [בריך הוא].
ל-ב ְר ָכ ָתאִ ׁ ,ש ָיר ָתאּ ִ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ

קריאת שמע וברכותיה
Shema and its Blessings
בר ְך:
 / Cח— ָּב ְרכ ּו ֶאת ה' ַה ְמ ָ
בר ְך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ה' ַה ְמ ָ
ּבורא ֶאת ַה ּכל.
לוֹ-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם .יוֹ ֵצר אוֹ ר וּבוֹ ֵרא ח ׁ ֶֹש ְך .עשה ׁ ָשלום ו ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
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ביום הראשון FIRST DAY /

ות ַח ְּב ָכל יום
יוצר ַה ּכלָ :ה ֵא-ל ַה ּפ ֵ
רוממ ּו ָך ֶּסלָ ה ֵ
דוש ּ ַכה’ַ :ה ּכל יְ ְ
ַה ּכל יוד ּו ָך וְ ַה ּכל יְ ׁ ַש ְּבח ּו ָך .וְ ַה ּכל ְ
יאמר ּו ֵאין ָק ׁ
יוש ָביו.
קומ ּה .וּלְ ָבנָ ה ִמ ּ ְמכון ׁ ִש ְב ָ ּת ּה .ו ֵּמ ִאיר לְ עוֹ לָ ם ּ ֻכ ּלו וּלְ ׁ ְ
מוציא ַח ּ ָמה ִמ ּ ְמ ָ
ּבוק ַע ַח ּלונֵ י ָר ִק ַיעִ .
ַּדלְ תות ׁ ַש ֲע ֵרי ִמזְ ָרח .ו ֵ
ׁ ֶש ָּב ָרא ְּב ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים:
[מה ַר ּב ּו ַמ ֲע ָ
שיך ה'ֻ ּ .כ ּ ָלם
אשיתָ :
יה ְּב ַר ֲח ִמים .ו ְּבטוּבו ְמ ַח ֵּד ׁש ְּב ָכל יום ָּת ִמידַ .מ ֲעשה ְּב ֵר ׁ ִ
ַה ּ ֵמ ִאיר לָ ָא ֶרץ וְ לַ ָּד ִרים ָעלֶ ָ
ְ
ָ
ל-הי
פאר וְ ַה ּ ִמ ְתנַ ּשא ִמימות עוֹ לָ םֱ :א ֵ
רומם לְ ַב ּדו ֵמ ָאזַ .ה ּ ְמ ׁ ֻש ָּבח וְ ַה ּ ְמ ָ
שיתָ .מלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ךַ ]:ה ּ ֶמלֶ ך ַה ּ ְמ ָ
ְּב ָח ְכ ָמה ָע ָ
ָ
שגב ַּב ֲע ֵדנוּ:
שג ֵּבנוָּ .מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוִּ .מ ָּ
עוֹ לָ םְּ .ב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִּבים ַר ֵחם ָעלֵ ינוֲּ .אדון ֻע ֵ ּזנוּ .צוּר ִמ ַּ
נוסח אשכנז

נוסח ספרד

ֵאין ּ ְכ ֶע ְר ּ ֶכ ָך .וְ ֵאין ז ּולָ ֶת ָך ֶא ֶפס ִּבלְ ֶּת ָך .ו ִּמי ּדוֹ ֶמה ּ ָל ְךֵ .אין ּ ְכ ֶע ְר ּ ֶכ ָך
לוֹ-הינ ּו ָּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה .וְ ֵאין ז ּולָ ְת ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו לְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם
ה' ֱא ֵ
מוש ֵיענ ּו
ומה ּ ְל ָך ׁ ִ
יח .וְ ֵאין ּד ֶ
ואלֵ נ ּו לִ ימות ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
ַה ָּבאֶ .א ֶפס ִּבלְ ְ ּת ָך גּ ֲ
לִ ְת ִח ַ ּית ַה ּ ֵמ ִתים:
ְ
ְ
ברך ְּב ִפי ּ ָכל ְּנ ׁ ָש ָמהָּ .ג ְדלו
ֵא-ל ָאדון ַעל ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲעשיםָּ .בר ּוך ו ְּמ ָ
סוב ִבים הודו:
וְ טוּבו לִ ְפנֵ י עוֹ לָ םַּ .ד ַעת ו ְּתב ּונָ ה ְ

ומה ּ ָל ְךֵ .אין ֲע ְ
ֵאין ֲע ְ
רוך
רוך לְ ָך .וְ ֵאין ז ּולָ ֶת ָךֶ .א ֶפס ִּבלְ ֶ ּת ָך ו ִּמי ּד ֶ
ָ
ּ
לוֹ-הינ ּו ָּבעוֹ לָ ם ַה ֶזה .וְ ֵאין ז ּולָ ְתך ַמלְ ּ ֵכנ ּו לְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם
לְ ָך ה' ֱא ֵ
ָ
ָ
מוש ֵיענ ּו
ומה ּ ְלך ׁ ִ
יח .וְ ֵאין ּד ֶ
ואלֵ נ ּו לִ ימות ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
ַה ָּבאֶ .א ֶפס ִּבלְ ְ ּתך גּ ֲ
לִ ְת ִח ַ ּית ַה ּ ֵמ ִתים:
ְ
ְ
ברך ְּב ִפי ּ ָכל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה.
ֵא-ל ָאדון ַעל ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲעשיםָּ .בר ּוך ו ְּמ ָ

ַה ּ ִמ ְת ָּג ֶאה ַעל ַחיּות ַה ּק ֶד ׁש .וְ נֶ ְה ָּדר ְּב ָכבוד ַעל ַה ּ ֶמ ְר ּ ָכ ָבה .זְ כוּת
ו ִּמ ׁישור לִ ְפנֵ י ִכ ְסאוֶ .ח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָמלֵ א ְכבודו:
שכל.
לוֹ-הינוּ .יְ ָצ ָרם ְּב ַד ַעת ְּב ִבינָ ה ו ְּב ַה ּ ֵ
טובים ְמאורות ׁ ֶש ָּב ָרא ֱא ֵ
ִ
מושלִ ים ְּב ֶק ֶרב ֵ ּת ֵבל:
ּכ ַח ּוגְ בו ָּרה נָ ַתן ָּב ֶהם .לִ ְהיות ׁ ְ
אתם
שמ ִחים ְּב ֵצ ָ
ְמלֵ ִאים זִ יו ו ְּמ ִפ ִיקים נוגַ ּה .נָ ֶאה זִ יוָ ם ְּב ָכל ָהעוֹ לָ םֵ .
ימה ְרצוֺ ן קונָ ם:
בואם .עשים ְּב ֵא ָ
וְ ששים ְּב ָ
נותנִ ים לִ ׁ ְשמוָ .צ ֳהלָ ה וְ ִר ָּנה לְ זֵ ֶכר ַמלְ כוּתוָ .ק ָרא לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ּ ְפ ֵאר וְ ָכבוד ְ
וַ ִ ּיזְ ַרח אורָ .ר ָאה וְ ִה ְת ִקין צו ַּרת ַה ּ ְל ָבנָ ה:
אופ ִּנים
שר ִפים וְ ַ
נותנִ ים לו ּ ָכל ְצ ָבא ָמרוםּ ִ .ת ְפ ֶא ֶרת ּוגְ ֻד ּ ָלה ָ
ׁ ֶש ַבח ְ
וְ ַחיּות ַה ּק ֶד ׁש:
לָ ֵא-ל ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַבת ִמ ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲעשיםַּ .ביּום ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ִה ְת ַע ּ ָלה וְ יָ ׁ ַשב ַעל
ּ ִכ ֵּסא ְכבודוִּ .ת ְפ ֶא ֶרת ָע ָטה לְ יום ַה ּ ְמנ ּו ָחה .ענֶ ג ָק ָרא לְ יום ַה ּׁ ַש ָּבת.
אכ ּתו :וְ יום
זֶ ה ׁ ֶש ַבח ׁ ֶשל יום ַה ּׁ ְש ִב ִיעיֶ ׁ .ש ּבו ׁ ָש ַבת ֵא-ל ִמ ּ ָכל ְמלַ ְ
אומרִ .מזְ מור ׁ ִשיר לְ יום ַה ּׁ ַש ָּבת .טוב לְ הודות
ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ְמ ׁ ַש ֵּב ַח וְ ֵ
יב ְרכ ּו לָ ֵאל ּ ָכל יְ צו ָּריוֶ ׁ .ש ַבח יְ ָקר ּוגְ ֻד ּ ָלה .יִ ְּתנ ּו
יכ ְך יְ ָפ ֲאר ּו וִ ָ
לה' :לְ ִפ ָ
שר ֵאל ִּב ְק ֻד ּׁ ָשתו ְּביום
יוצר ּכלַ .ה ּ ַמנְ ִחיל ְמנ ּו ָחה לְ ַע ּמו יִ ָ
לָ ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
לוֹ-הינ ּו יִ ְת ַק ַּד ׁש .וְ זִ ְכ ְר ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו יִ ְת ּ ָפ ַאר.
קד ׁשִ ׁ :ש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
ׁ ַש ַּבת ֶ
מוש ֵיענ ּו ַעל ׁ ֶש ַבח
ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחתִּ :ת ְת ָּב ַר ְך ׁ ִ
ַמ ֲעשי יָ ֶד ָ
שית יְ ָפ ֲאר ּו ָך ֶּסלָ ה:
אורי אור ׁ ֶש ָע ָ
יך .וְ ַעל ְמ ֵ
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סוב ִבים הודו:
דעת ו ְּתב ּונָ ה ְ
ָּג ְדלו וְ טוּבו ָמלֵ א עוֹ לָ םַ .
ַה ּ ִמ ְת ָּג ֶאה ַעל ַחיּות ַה ּק ֶד ׁש .וְ נֶ ְה ָּדר ְּב ָכבוד ַעל ַה ּ ֶמ ְר ּ ָכ ָבה.
זְ כוּת ו ִּמ ׁישור לִ ְפנֵ י ִכ ְסאוֶ .ח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָמלֵ א ְכבודו:
שכל.
לוֹ-הינוּ .יְ ָצ ָרם ְּב ַד ַעת ְּב ִבינָ ה ו ְּב ַה ּ ֵ
טובים ְמאורות ׁ ֶש ָּב ָרא ֱא ֵ
ִ
מושלִ ים ְּב ֶק ֶרב ֵ ּת ֵבל:
ּכ ַח ּוגְ בו ָּרה נָ ַתן ָּב ֶהם .לִ ְהיות ׁ ְ
ְמלֵ ִאים זִ יו ו ְּמ ִפ ִיקים נוגַ ּה .נָ ֶאה זִ יוָ ם ְּב ָכל ָהעוֹ לָ ם.
ימה ְרצוֺ ן קונָ ם:
בואם .עשים ְּב ֵא ָ
אתם וְ ששים ְּב ָ
שמ ִחים ְּב ֵצ ָ
ֵ
נותנִ ים לִ ׁ ְשמוָ .צ ֳהלָ ה וְ ִר ָּנה לְ זֵ ֶכר ַמלְ כוּתו.
ּ ְפ ֵאר וְ ָכבוד ְ
ָק ָרא לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש וַ ִ ּיזְ ַרח אורָ .ר ָאה וְ ִה ְת ִקין צו ַּרת ַה ּ ְל ָבנָ ה:
שר ִפים וְ ַחיּות
נותנִ ים לו ּ ָכל ְצ ָבא ָמרוםּ ִ .ת ְפ ֶא ֶרת ּוגְ ֻד ּ ָלה ָ
ׁ ֶש ַבח ְ
אופ ֵּני ַה ּק ֶד ׁש:
וְ ַ
לָ ֵא-ל ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַבת ִמ ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲעשיםַּ .ביּום ַה ּׁ ְש ִב ִיעי נִ ְת ַע ּ ָלה וְ יָ ׁ ַשב ַעל
ּ ִכ ֵּסא ְכבודוִּ .ת ְפ ֶא ֶרת ָע ָטה לְ יום ַה ּ ְמנ ּו ָחה .ענֶ ג ָק ָרא לְ יום ַה ּׁ ַש ָּבת.
אכ ּתו :וְ יום
זֶ ה ׁ ִשיר ׁ ֶש ַבח ׁ ֶשל יום ַה ּׁ ְש ִב ִיעיֶ ׁ .ש ּבו ׁ ָש ַבת ֵא-ל ִמ ּ ָכל ְמלַ ְ
אומרִ .מזְ מור ׁ ִשיר לְ יום ַה ּׁ ַש ָּבת .טוב לְ הודות לה':
ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ְמ ׁ ַש ֵּב ַח וְ ֵ
יב ְרכ ּו לָ ֵאל ּ ָכל יְ צו ָּריוֶ ׁ .ש ַבח יְ ָקר ּוגְ ֻד ּ ָלה וְ ָכבוד.
יכ ְך יְ ָפ ֲאר ּו וִ ָ
לְ ִפ ָ
שר ֵאל ִּב ְק ֻד ּׁ ָשתו
יוצר ּכלַ .ה ּ ַמנְ ִחיל ְמנ ּו ָחה לְ ַע ּמו יִ ָ
יִ ְּתנ ּו לָ ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
לוֹ-הינ ּו יִ ְת ַק ַּד ׁש .וְ זִ ְכ ְר ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו יִ ְת ּ ָפ ַאר.
קד ׁשִ ׁ :ש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
ְּביום ׁ ַש ַּבת ֶ
ְ
מוש ֵיענ ּו ַעל ּ ָכל ׁ ֶש ַבח
ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָ ּת ַחתִּ :ת ְת ָּב ֵרך ׁ ִ
ַמ ֲעשה יָ ֶד ָ
אורי אור ׁ ֶש ָ ּי ַצ ְר ָ ּתֵ .ה ּ ָמה יְ ָפ ֲאר ּו ָך ֶּסלָ ה:
יך .וְ ַעל ְמ ֵ
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אשיתָ .מה ַר ּב ּו ַמ ֲע ָ
שיך ה'ֻ ּ .כ ּ ָלם
יה ְּב ַר ֲח ִמים .ו ְּבטוּבו ְמ ַח ֵּד ׁש ְּב ָכל יום ָ ּת ִמיד ַמ ֲעשה ְב ֵר ׁ ִ
ַה ּ ֵמ ִאיר לָ ָא ֶרץ וְ לַ ָּד ִרים ָעלֶ ָ
ְ
ָ
ל-הי
פאר וְ ַה ּ ִמ ְתנַ ּשא ִמימות עוֹ לָ םֱ :א ֵ
רומם לְ ַב ּדו ֵמ ָאזַ .ה ְמ ׁ ֻש ָּבח וְ ַה ְמ ָ
שיתָ .מלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ךַ :ה ּ ֶמלֶ ך ַה ְמ ָ
ְּב ָח ְכ ָמה ָע ָ
ָ
ּ
שגב ַּב ֲע ֵדנוּ:
שג ֵּבנוָּ .מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוִּ .מ ָּ
עוֹ לָ םְּ .ב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִּבים ַר ֵחם ָעלֵ ינוֲּ .אדון ֻע ֵזנוּ .צוּר ִמ ַּ
דושים.
ֵא-ל ָּבר ּו ְך ְּגדול ֵּד ָעהֵ .ה ִכין ו ָּפ ַעל זָ ֳה ֵרי ַח ּ ָמה .טוב יָ ַצר ּ ָכבוד לִ ׁ ְשמוְ .מאורות נָ ַתן ְס ִביבות ֻע ּזוִ ּ .פנּ ות ְצ ָב ָאיו ְק ׁ ִ
רומ ֵמי ׁ ַש ַּדיָּ .ת ִמיד ְמ ַס ּ ְפ ִרים ּ ְכבוד ֵא-ל ו ְּק ֻד ּׁ ָשתו:
ְ
[כל] ׁ ֶש ַבח ַמ ֲעשי יָ ֶד ָ
[ה ּ ָמה]
אורי אור ׁ ֶש ָ ּי ַצ ְר ָ ּתֵ .
יך .וְ ַעל ְמ ֵ
[ב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת] ַעל ּ ָ
לוֹ-הינ ּו ַּ
ִּת ְת ָּב ֵר ְך ה' ֱא ֵ
יְ ָפ ֲאר ּו ָך ֶּסלָ ה:
בכל הימים ממשיכים כאן
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יוצר ְמ ׁ ָש ְר ִתים וַ ֲא ׁ ֶשר ְמ ׁ ָש ְר ָתיו
דושים .יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח ׁ ִש ְמ ָך לָ ַעד ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֵ
גואלֵ נ ּו ּב ֵורא ְק ׁ ִ
ִּת ְת ָּב ֵר ְך [לָ נֶ ַצח] צו ֵּרנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו וְ ֲ
ל-הים ַח ִ ּיים ו ֶּמלֶ ְך עוֺ לָ םֻ ּ :כ ּ ָלם ֲאהו ִּביםֻ ּ .כ ּ ָלם ְּברו ִּרים.
עומ ִדים ְּבר ּום עוֺ לָ ם .ו ַּמ ׁ ְש ִמ ִיעים ְּביִ ְר ָאה יַ ַחד ְּבקולִּ .ד ְב ֵרי ֱא ִ
ּ ֻכ ּ ָלם ְ
יהם ִּב ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה.
ות ִחים ֶאת ּ ִפ ֶ
ימה ו ְּביִ ְר ָאה ְרצוֺ ן קוֺ נָ ם :וְ ֻכ ּ ָלם ּפ ְ
דושים ].וְ ֻכ ּ ָלם עוֺ ִשים ְּב ֵא ָ
[כ ּ ָלם ְק ׁ ִ
ּ ֻכ ּ ָלם ִּג ּב ִוריםֻ ּ .
יכים/ן :
ישים/ן ו ַּמ ְמלִ ִ
יצם/ן ו ַּמ ְק ִּד ׁ ִ
ְּב ׁ ִש ָירה ו ְּבזִ ְמ ָרה .ו ְּמ ָב ְר ִכים/ן ו ְּמ ׁ ַש ְּב ִחים/ן ו ְּמ ָפ ֲא ִרים/ן ו ַּמ ֲע ִר ִ
נותנִ ים
יהם על ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם זֶ ה ִמ ֶ ּזה .וְ ְ
דוש הוּא .וְ ֻכ ּ ָלם ְמ ַק ְּבלִ ים ֲעלֵ ֶ
ֶאת ׁ ֵשם ָה ֵא-ל ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור וְ ַהנּ ָורא ָק ׁ
ימה]
[ב ֵא ָ
ימהְ .ק ֻד ׁ ָשה ּ ֻכ ּ ָלם ּ ְכ ֶא ָחד .עונִ ים ְּ
שפה ְברו ָּרה ו ִּבנְ ִע ָ
יוצ ָרם ְּבנַ ַחת ר ּו ַחְּ .ב ָ
ְּב ַא ֲה ָבה ְר ׁשוּת זֶ ה לָ זֶ ה לְ ַה ְק ִּד ׁיש לְ ְ
אומ ִרים ְּביִ ְר ָאה:
וְ ְ

דוש ה' ְצ ָבאותְ .מלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTCקו׳׳ח— ָק ׁ
אומ ִרים:
שר ִפים .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ ְ
אופ ִּנים וְ ַחיּות ַה ּק ֶד ׁש ְּב ַר ַע ׁש ָּגדול ִמ ְתנַ ּש ִאים לְ ֻע ּ ַמת ָ
וְ ָה ַ

 / COTCקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:

דושּ .פ ֵועל
לָ ֵא-ל ָּבר ּו ְך נְ ִעימות יִ ֵ ּתנוּ .לַ ּ ֶמלֶ ְך ֵא-ל ַחי וְ ַק ָ ּים .זְ ִמירות ֵ
יאמר ּו וְ ִת ׁ ְש ָּבחות יַ ׁ ְש ִמיעוִּ ּ .כי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ
נורא ְת ִה ּלותֲ .אדון ַה ִּנ ְפלָ אות.
יח יְ ׁש ּועותּ .ב ֵורא ְרפוּאותָ .
זור ַע ְצ ָדקותַ .מ ְצ ִמ ַ
ְּגבוּרות .עושה ֲח ָד ׁשותַּ .ב ַעל ִמלְ ָחמותֵ .
אורים ְּגדלִ יםִ ּ .כי לְ עוֹ לָ ם ַח ְס ּדו :אור ָח ָד ׁש ַעל ִציּון
אשיתָ ּ .כ ָאמוּר לְ עשה ִ
ַה ְמ ַח ֵּד ׁש ְּבטוּבו ְּב ָכל יום ָ ּת ִמיד ַמ ֲעשה ְב ֵר ׁ ִ
יוצר ַה ּ ְמאורות:
ָ ּת ִאיר וְ נִ זְ ּ ֶכה ֻכ ּ ָלנ ּו ִּב ְמ ֵה ָרה לְ אורוָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה'ֵ .
נוסח אשכנז

נוסח ספרד

ית ָרה ָח ַמלְ ָ ּת
להינוֶּ .ח ְמלָ ה ְּגדוֹ לָ ה וִ ֵ
ַא ֲה ָבה ַר ָּבה ֲא ַה ְב ָּתנוּ ,ה' ֱא ֵ
ָעלֵ ינוָּ :א ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנוַּּ .ב ֲעבוּר ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ָּב ְטח ּו ְב ָך .וַ ְּתלַ ּ ְמ ֵדם ֻח ֵ ּקי
ַח ִ ּיים ּ ֵכן ְ ּת ָח ֵּננ ּו ו ְּתלַ ּ ְמ ֵדנוָּ :א ִבינ ּו ָה ָאב ָה ַר ֲח ָמןַ .ה ְמ ַר ֵח םַ .ר ֵח ם ָעלֵ ינוּ.
מע .לִ לְ מד ּולְ לַ ּ ֵמד .לִ ׁ ְשמר וְ לַ ֲעשוֹ ת
שכיל .לִ ׁ ְש ַ
וְ ֵתן ְּבלִ ֵּבנ ּו לְ ָה ִבין ּולְ ַה ּ ִ
תור ֶת ָך.
ּולְ ַק ֵ ּים ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי ַתלְ מ ּוד ּת ָור ֶת ָך ְּב ַא ֲה ָבה :וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינ ּו ְּב ָ
וְ ַד ֵּבק לִ ֵּבנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך .וְ יַ ֵחד לְ ָב ֵבנ ּו לְ ַא ֲה ָבה ּולְ יִ ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך .וְ לא
ָ
נֵ בוֹ ׁש לְ עולָ ם וָ ֶעדִ ּ :כי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ְשך ַה ָּגדוֹ ל וְ ַהנּ וֹ ָרא ָּב ָט ְחנוּ .נָ גִ ילָ ה
יאנ ּו לְ ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ְר ַּבע ּ ַכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ.
שמ ָחה ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָך :וַ ֲה ִב ֵ
וְ נִ ְ
יכנ ּו קוֹ ְמ ִמ ּיוּת לְ ַא ְר ֵצנוִּ ּ :כי ֵאל ּפוֹ ֵעל יְ ׁש ּועות ָא ָ ּתה .ו ָּבנ ּו
וְ תוֹ לִ ֵ
ָב ַח ְר ָּת ִמ ּ ָכל ַעם וְ לָ ׁשוֹ ן .וְ ֵק ַר ְב ָּתנ ּו לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל ֶסלָ ה ֶּב ֱא ֶמת:
לְ הוֹ דוֹ ת לְ ָך ּולְ יַ ֶח ְד ָך ְּב ַא ֲה ָבה:

לוֹ-הינוֶּ .ח ְמלָ ה ְּגדולָ ה וִ ֵית ָרה ָח ַמלְ ָּת
ַא ֲה ָבת עוֹ לָ ם ֲא ַה ְב ָּתנ ּו ה' ֱא ֵ
ָעלֵ ינוָּ :א ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנוַּּ .ב ֲעבוּר ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ו ַּב ֲעבוּר ֲאבוֹ ֵתינ ּו
ׁ ֶש ָּב ְטח ּו ְב ָך .וַ ְּתלַ ּ ְמ ֵדם ֻח ֵ ּקי ַח ִ ּיים לַ ֲעשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םֵ ּ .כן
ְ ּת ָח ֵּננ ּו ו ְּתלַ ּ ְמ ֵדנוָּ :א ִבינ ּו ָאב ָה ַר ֲח ָמןַ .ה ְמ ַר ֵחםַ .ר ֵחם ָעלֵ ינוּ .וְ ֵתן ְּבלִ ֵּבנ ּו
מע .לִ לְ מד וּלְ לַ ּ ֵמד .לִ ׁ ְשמר וְ לַ ֲעשות וּלְ ַק ֵ ּים
שכיל .לִ ׁ ְש ַ
ִּבינָ ה לְ ָה ִבין וּלְ ַה ּ ִ
תור ֶת ָך .וְ ַד ֵּבק
ֶאת ּ ָכל ִּד ְב ֵרי ַתלְ מ ּוד ּת ָור ֶת ָך ְּב ַא ֲה ָבה :וְ ָה ֵאר ֵעינֵ ינ ּו ְּב ָ
לִ ֵּבנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך וְ יַ ֵחד לְ ָב ֵבנ ּו לְ ַא ֲה ָבה וּלְ יִ ְר ָאה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך .לְ ַמ ַען לא
ָ
ד:כי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ְשך ַה ָּגדול
בוש וְ לא נִ ּ ָכלֵ ם וְ לא נִ ּ ָכ ׁ ֵשל לְ עוֹ לָ ם וָ ֶע ּ ִ
נֵ ׁ
שמ ָחה ִּב ׁיש ּו ָע ֶת ָך :וְ ַר ֲח ֶמ ָ
יך ה'
ַהגִ ּבור וְ ַהנּ ָורא ָּב ָט ְחנוּ .נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְ
לוֹ-הינ ּו וַ ֲח ָס ֶד ָ
יך ָה ַר ִּביםַ .אל יַ ַעזְ בוּנ ּו נֶ ַצח ֶסלָ ה וָ ֶעדַ :מ ֵהר וְ ָה ֵבא
ֱא ֵ
ָעלֵ ינ ּו ְּב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום ְמ ֵה ָרה ֵמ ַא ְר ַּבע ּ ַכנְ פות ּ ָכל ָה ָא ֶרץּ .ו ׁ ְשבור ֻע ּ ֵלנ ּו
קומ ִמ ּיוּת לְ ַא ְר ֵצנוּ:
ְ
יכנ ּו ְמ ֵה ָרה
ארנוּ .וְ תולִ ֵ
(עול ַהגּ ויִ ם) ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֵ
ּ ִכי ֵא-ל ּפ ֵועל יְ ׁש ּועות ָא ָ ּתה .ו ָּבנ ּו ָב ַח ְר ָּת ִמ ּ ָכל ַעם וְ לָ ׁשון .וְ ֵק ַר ְב ָּתנ ּו
ַמלְ ּ ֵכנ ּו לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶסלָ ה ֶּב ֱא ֶמת ְּב ַא ֲה ָבה :לְ הודות לְ ָך וּלְ יַ ֶח ְד ָך
ְּב ַא ֲה ָבה וּלְ ַא ֲה ָבה ֶאת ׁ ְש ֶמ ָך:

שר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה:
וחר ְּב ַע ּמו יִ ָ
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ּב ֵ
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לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
שר ֵאל ה' ֱא ֵ
ׁ ְש ַמע יִ ָ

בלחש ָּ QUIETLY /בר ּו ְך ׁ ֵשם ּ ְכבוד ַמלְ כוּתו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ל-ה ָ
נכי ְמ ַצ ְ ּו ָך ַהיּום ַעל
אד ָך :וְ ָהי ּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה ֲא ׁ ֶשר ָא ִ
יך ְּב ָכל לְ ָב ְב ָך ו ְּב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ָך ו ְּב ָכל ְמ ֶ
וְ ָא ַה ְב ָ ּת ֵאת ה' ֱא ֶ
ָ
ָ
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
ָ
לְ ָב ֶב ָך :וְ ׁ ִש ַּננְ ָ ּתם לְ ָבנֶ יך וְ ִד ַּב ְר ָּת ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְ ּתך ְּב ֵב ֶיתך ו ְּבלֶ ְכ ְ ּתך ַב ֶּד ֶרך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְּבך ו ְּבקו ֶּמך :ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם לְ אות ַעל יָ ֶדך וְ ָהי ּו
יך :ו ְּכ ַת ְב ָ ּתם ַעל ְמזֻ זות ֵּב ֶית ָך ו ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
טטפת ֵּבין ֵעינֶ ָ
יך:
לְ ָ
יכם וּלְ ָע ְבדו ְּב ָכל לְ ַב ְב ֶכם ו ְּב ָכל
ל-ה ֶ
נכי ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם ַהיּום לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱא ֵ
מע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצ ַותי ֲא ׁ ֶשר ָא ִ
וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָש ַ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
שדך לִ ְב ֶה ְמ ֶ ּתך וְ ָא ַכלְ ָּת
ירשך וְ יִ ְצ ָה ֶרך :וְ נָ ַת ִ ּתי ֵעשב ְּב ְ
קוש וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ך וְ ִת ׁ ְ
נַ ְפ ׁ ְש ֶכם :וְ נָ ַת ִ ּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְּב ִע ּתו ֶ
יורה ו ַּמלְ ׁ
להים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם :וְ ָח ָרה ַאף ה' ָּב ֶכם וְ ָע ַצר ֶאת
שב ְע ָּתִ :ה ּׁ ָש ְמר ּו לָ ֶכם ּ ֶפן יִ ְפ ֶּתה לְ ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶּתם וַ ֲע ַב ְד ֶ ּתם ֱא ִ
וְ ָ
שמ ֶ ּתם ֶאת
נתן לָ ֶכם :וְ ְ
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ לא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לא ִת ֵּתן ֶאת יְ בוּלָ ּה וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָבה ֲא ׁ ֶשר ה' ֵ
יכם
אתם ֶאת ְּבנֵ ֶ
יכם :וְ לִ ּ ַמ ְד ֶ ּתם ָ
טוטפת ֵּין ֵעינֵ ֶ
אתם לְ אות ַעל יֶ ְד ֶכם וְ ָהי ּו לְ ָ
ְּד ָב ַרי ֵא ּ ֶלה ַעל לְ ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם ו ְּק ׁ ַש ְר ֶ ּתם ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
יכם
לְ ַד ֵּבר ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְ ּת ָך ְּב ֵב ֶית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְ ּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך ו ְּב ׁ ָש ְכ ְּבך ו ְּבקו ֶּמך :ו ְּכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזוּזות ֵּב ֶיתך ו ִּב ׁ ְש ָע ֶריך :לְ ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶ
יכם לָ ֵתת לָ ֶהם ּ ִכ ֵימי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ:
בת ֶ
יכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ה' לַ ֲא ֵ
וִ ֵימי ְבנֵ ֶ
דרתם וְ נָ ְתנ ּו ַעל
יהם לְ ָ
יצת ַעל ּ ַכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
שר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָ ּת ֲאלֵ ֶהם וְ ָעש ּו לָ ֶהם ִצ ִ
משה ּ ֵלאמרַּ :ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ָ
ּאמר ה' ֶאל ׁ ֶ
וַ י ֶ
אתם וְ לא ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי
שיתם ָ
יצת ו ְּר ִא ֶיתם אתו ּוזְ ַכ ְר ֶ ּתם ֶאת ּ ָכל ִמ ְצות ה' וַ ֲע ֶ
יצת ַה ּ ָכנָ ף ּ ְפ ִתיל ְּת ֵכלֶ ת :וְ ָהיָ ה לָ ֶכם לְ ִצ ִ
ִצ ִ
יכם:
אל-ה ֶ
ֵ
דשים לֵ
ותי וִ ְהיִ ֶיתם ְק ׁ ִ
שיתם ֶאת ּ ָכל ִמ ְצ ָ
יהם :לְ ַמ ַען ִ ּתזְ ּ ְכר ּו וַ ֲע ֶ
יכם ֲא ׁ ֶשר ַא ֶ ּתם זנִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
לְ ַב ְב ֶכם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ ֶ
יכםֱ :א ֶמת:
ל-ה ֶ
אל-הים ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
ִ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ
הוצ ִ
יכם ֲא ׁ ֶשר ֵ
ל-ה ֶ
ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
יכם ֱא ֶמת:
ל-ה ֶ
 / Cח—ה' ֱא ֵ
נורא וְ ַא ִּדיר ו ְּמ ֻת ָ ּקן ו ְּמ ֻק ָּבל וְ טוב וְ יָ ֶפה ַה ָּד ָבר ַה ֶ ּזה ָעלֵ ינ ּו
וְ יַ ִ ּציב וְ נָ כון וְ ַק ָ ּים וְ יָ ׁ ָשר וְ נֶ ֱא ָמן וְ ָאהוּב וְ ָח ִביב וְ נֶ ְח ָמד וְ נָ ִעים וְ ָ
ל-הי עוֹ לָ ם ַמלְ ּ ֵכנוּ .צוּר יַ ֲעקב ָמגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוּ .לְ דר וָ דר הוּא ַק ָ ּים ּו ׁ ְשמו ַק ָ ּים .וְ ִכ ְסאו נָ כון .ו ַּמלְ כוּתו
לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדֱ :א ֶמתֱ .א ֵ
וֶ ֱאמוּנָ תו לָ ַעד ַק ָ ּי ֶמתּ :ו ְד ָב ָריו ָחיִ ים וְ ַק ָ ּי ִמים .נֶ ֱא ָמנִ ים וְ נֶ ֱח ָמ ִדים לָ ַעד וּלְ עולְ ֵמי עולָ ִמיםַ .על ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ָעלֵ ינוַּ .על ָּבנֵ ינ ּו
שר ֵאל ֲע ָב ֶד ָ
יך:
ורותינוּ .וְ ַעל ּ ָכל ּדורות זֶ ַרע יִ ָ
וְ ַעל ּד ֵ
לוֹ-הינ ּו
אשונִ ים וְ ַעל ָה ַא ֲחרונִ יםָּ .ד ָבר טוב וְ ַק ָ ּים לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדֱ .א ֶמת וֶ ֱאמוּנָ ה .חק וְ לא יַ ֲעברֱ .א ֶמתָ ׁ .ש ַא ָּתה הוּא ה' ֱא ֵ
ַעל ָה ִר ׁ
ְ
וֵ
יוצ ֵרנ ּו צוּר יְ ׁש ּו ָע ֵתנוּּ .פ ֵודנ ּו ו ַּמ ִ ּצילֵ נ ּו ֵמעוֹ לָ ם [הוּא]
ואל ֲאבוֹ ֵתינוְּ .
ואלֵ נ ּו גּ ֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוַּ .מלְ ּ ֵכנ ּו ֶמלֶ ך ֲאבוֹ ֵתינוּ .גּ ֲ
ֵ
ָ
ָ
[סלָ ה]:
ל-הים זוּלָ ֶתךֶ .
ׁ ְש ֶמך .וְ ֵאין לָ נ ּו עוד ֱא ִ
מוש ֶב ָך .ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך
יהם ְּב ָכל ּדור וָ דורְּ .ברוּם עוֹ לָ ם ׁ ָ
יהם ַא ֲח ֵר ֶ
ּמוש ַיע לָ ֶהם וְ לִ ְבנֵ ֶ
ֶע ַזְרת ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ָּתה הוּא ֵמעוֹ לָ םָ .מגֵ ן ו ׁ ִ
תור ְת ָך ו ְּד ָב ְר ָך יָ שים ַעל לִ ּבוֱ :א ֶמתַ .א ָּתה הוּא ָאדון לְ ַע ּ ֶמךָ.
ָ
וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץֱ :א ֶמתַ .א ׁ ְש ֵרי ִא ׁיש ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַמע לְ ִמ ְצ ֶותיך וְ ָ
אשון וְ ַא ָּתה הוּא ַא ֲחרון .ו ִּמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
ּמוש ַיע:
ואל ו ׁ ִ
יך ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך גּ ֵ
ו ֶּמלֶ ְך ִּג ּבור לָ ִריב ִר ָיבם לְ ָאבות ו ָּבנִ יםֱ :א ֶמתַ .א ָּתה הוּא ִר ׁ
שר ֵאל ָּג ָאלְ ָ ּת .וְ יַ ם סוּף לָ ֶהם
כור ָך יִ ָ
יהם ָה ָרגְ ָ ּת .ו ְּב ְ
כור ֶ
לוֹ-הינוּ .ו ִּמ ֵּבית ֲע ָב ִדים ּ ְפ ִד ָיתנוָּ ּ .כל ְּב ֵ
[א ֶמת] ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם ְּג ַאלְ ָ ּתנ ּו ה' ֱא ֵ
ֱ
רוממ ּו לָ ֵא-ל.
נותרַ :על זאת ׁ ִש ְּבח ּו ֲאהו ִּבים וְ ְ
יהםֶ .א ָחד ֵמ ֶהם לא ָ
ָּב ַק ְע ָ ּת .וְ זֵ ִדים ִט ַּב ְע ָ ּת .וִ ִיד ִידים ֶה ֱע ַב ְר ָ ּת .וַ יְ ַכ ּס ּו ַמיִ ם ָצ ֵר ֶ
ְ
נוראַ .מ ׁ ְש ּ ִפיל ֵּג ִאים ֲ[ע ֵדי
הודאות לְ ּ ֶמלֶ ך ֵא-ל ַחי וְ ַק ָ ּיםָ :רם וְ נִ ּשאָּ .גדול וְ ָ
וְ נָ ְתנ ּו יְ ִד ִידים ִזְמירות ׁ ִשירות וְ ִת ׁ ְש ָּבחותְּ .ב ָרכות וְ ָ
שר ֵאל] ְּב ֵעת ׁ ַש ְ ּו ָעם ֵאלָ יו:
ּפודה ֲענָ וִ ים .וְ עוזֵר ַּד ּ ִלים .וְ עונֶ ה לְ ַע ּמו [יִ ָ
מוציא ֲא ִס ִירים .ו ֶ
יה ׁ ְש ָפלִ ים ֲ[ע ֵדי ָמרוםִ ].
ָא ֶרץ ].ו ַּמגְ ִּב ַּ
ָ
ְ
ְ
שמ ָחה ַר ָּבה .וְ ָא ְמר ּו ֻכ ּ ָלם:
שר ֵאל לְ ך ָענ ּו ׁ ִש ָירה ְּב ְ
משה ו ְּבנֵ י יִ ָ
ברךֶ ׁ .
ואלָ םָּ ].ברוּך הוּא ו ְּמ ָ
ְּת ִה ּלות לְ ֵא-ל ֶעלְ יון [גּ ֲ
י-כמ ָֹכה ָּב ֵאלִ ם ה' ִמי ּ ָכמ ָֹכה נֶ ְא ָּדר ַּב ּק ֶֹד ׁש נוֹ ָרא ְת ִה ּלֹת ,ע ֵ ֹׂשה ֶפלֶ א
ִמ ָ
[ה ָּגדול] ַעל ְ ׂש ַפת ַה ָיּם יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם הוד ּו וְ ִה ְמלִ יכ ּו וְ ָא ְמר ּו
ׁ ִש ָירה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ִש ְּבח ּו גְ אוּלִ ים לְ ׁ ִש ְמ ָך ַ
ה' יִ ְמ ְ
ֹלך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד
שר ֵאל:
דוש יִ ָ
שר ֵאל[ .ונְ ֱֶא ַ
שר ֵאל .ו ְּפ ֵדה ִכנְ ֻא ֶמ ָך יְ ה ּו ָדה וְ יִ ָ
שר ֵאל .קו ָּמה ְּב ֶעזְ ַרת יִ ָ
צוּר יִ ָ
מר] גּ ֲאלֵ נ ּו ה' ְצ ָבאות ׁ ְשמו ְק ׁ
שר ֵאל:
ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָּ .ג ַאל יִ ָ
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תפילת העמידה לשחרית
Amidah for Shacharit
יש לומר את כל העמידה בלחש .רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרץ הש"ץ לבלתי אפשרי ,יש לומר את תחילת תפילת העמידה
מילה-במילה עם החזן עד אחרי קדושה.
RECITE SILENTLY AT YOUR OWN PACE. IF TIME IS OF THE ESSENCE, DUE TO MEDICAL REGULATIONS NOT ALLOWING THE CHAZZAN'S
REPETITION. RECITE WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN UNTIL AFTER “KEDUSHA” BELOW.

ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ל-הי יִ ְצ ָחק .וֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי יַ ֲעקבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור
ֵ
ל-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .א ֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .א ֵ
ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
וְ ַהנּ ָורא ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
ָ
ל-הים ַח ִ ּיים:
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ך ֱא ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ יְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
ִמי ָכ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :ברו ְּך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
אם העמידה לא נאמרת מילה-במילה עם החזן ,נא לדלג ל“אתה קדוש”.
**.אתה קדוש **IF YOU ARE NOT RECITING WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH

קדושה KEDUSHA /
ישים אותו ִּב ׁ ְש ֵמי ָמרום.
נְ ַק ֵּד ׁש ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ָּבעוֹ לָ םְ ּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
יא ָך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ

קדושה נוסח ספרד
קד ׁשַ .ה ּ ְמ ׁ ַש ּ ְל ׁ ִשים לְ ךָ
שר ֵפי ֶ
שיח סוד ְ
ַ
יצ ְך ּ ְכ ַנעם
יש ְך וְ נַ ֲע ִר ָ
נַ ְק ִּד ׁ ָ
ָ
יאך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ְק ֻד ּׁ ָשהַ ּ .כ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ

קדושה נוסח אשכנז

דוש ה' ְצ ָבאותְ .מלא ָכל ָה ָא ֶרץ
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTHקו׳׳ח— ָק ׁ
ּ ְכבודו:

דוש ה' ְצ ָבאותְ .מלא ָכל ָה ָא ֶרץ
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTHקו׳׳ח— ָק ׁ
ּ ְכבודו:

ָאז ְּבקול ַר ַע ׁש ָּגדול ַא ִּדיר וְ ָחזָ קַ .מ ׁ ְש ִמ ִיעים קולִ .מ ְתנַ ּש ִאים לְ ֻע ּ ַמת
יאמרוּ:
שר ִפים .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
ָ
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:

ָאזְּ .בקול ַר ַע ׁש ָּגדול ַא ִּדיר וְ ָחזָ קַ .מ ׁ ְש ִמ ִיעים קולִ .מ ְתנַ ּש ִאים לְ ֻע ּ ַמת
אומ ִרים:
שר ִפים .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ ְ
ָ
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:

תופ ַיע .וְ ִת ְמ ְ
לוך ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי ְמ ַח ּ ִכים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ .מ ַתי
קומ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ִ
ִמ ּ ְמ ְ
ִּת ְמ ְ
לך ְּב ִציּוןְּ .ב ָקרוב ְּביָ ֵמינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד ִ ּת ׁ ְש ּכוןִּ .ת ְת ַּג ֵּדל וְ ִת ְת ַק ֵּד ׁש
ְּב ְ
תוך יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ְיר ָך לְ דור וָ דור ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים :וְ ֵעינֵ ינ ּו ִת ְר ֶאינָ ה
יח ִצ ְד ֶק ָך:
ַמלְ כו ֶּת ָך ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר ְּב ׁ ִש ֵירי ֻע ֶ ּז ָךַ .על יְ ֵדי ָּדוִ ד ְמ ׁ ִש ַ
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דרַ .הלְ ל ּויָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
לְ דור וָ דור נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ָך ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲחךָ
דוש
ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מ ּו ׁש לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
ָא ָּתה:

תופ ַיע .וְ ִת ְמ ְ
לוך ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי ְמ ַח ּ ִכים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ .מ ַתי
קומ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ִ
ִמ ּ ְמ ְ
ִּת ְמ ְ
לך ְּב ִציּוןְּ .ב ָקרוב ְּביָ ֵמינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד ִ ּת ׁ ְש ּכוןִּ .ת ְת ַּג ֵּדל וְ ִת ְת ַק ֵּד ׁש
ְּב ְ
תוך יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ְיר ָך לְ דור וָ דור ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים .וְ ֵעינֵ ינ ּו ִת ְר ֶאינָ ה
יח ִצ ְד ֶק ָך
ַמלְ כו ֶּת ָך ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר ְּב ׁ ִש ֵירי ֻע ֶ ּז ָךַ .על יְ ֵדי ָּדוִ ד ְמ ׁ ִש ַ
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דרַ .הלְ ל ּויָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ

יש לומר מ“ובכן תן פחדך” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
ובכן תן פחדך RECITE SILENTLY FROM
והא-ל הקדוש נקדש בצדקה UNTIL

דושים ְּב ָכל יום יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ ה.
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ּ ִכי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
יש לומר מ“לדור ודור המליכו” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
לדור ודור המליכו RECITE SILENTLY FROM
והא-ל הקדוש נקדש בצדקה UNTIL
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN

AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN
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דוש ָא ָּתה]:
דושים ְּב ָכל יום יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ הִ ּ .
דוש .ו ְּק ׁ ִ
[כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש:
[לְ דור וָ דור ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא-ל ּ ִכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ
בוד ָך וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית ָדוִ ד
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
יכלָ ְך]:
יח ָך וְ ַעל ְמכונָ ְך וְ ֵה ָ
ְמ ׁ ִש ֶ
את .וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים .וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך ּ ָכל ַה ְּבר ּו ִאים .וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך .וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
את:
נורא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
ימינֶ ָך .וְ ׁ ִש ְמ ָך ָ
יך עז ְּביָ ְד ָך ּוגְ בו ָּרה ִּב ִ
ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םְ ּ .כמו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךּ ְ .ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד
יך .ו ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ .ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון לְ ִע ֶיר ָךּ .ו ְצ ִמ ַ
טובה לְ ְ
יך .וְ ִת ְקוָ ה ָ
יח ָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
ַע ְב ֶּד ָך .וַ ֲע ִר ַ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ְכ ָע ׁ ָשן ִ ּת ְכלֶ ה ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון
יש ִרים יַ ֲעלזוּ .וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
ִמן ָה ָא ֶרץ:
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה לְ ַב ֶּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
לך ה'
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
לך ַא ָ ּתה הוּא ה' ֱא ֵ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
יךַ ּ .כ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט
נורא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
דוש ַא ָ ּתה וְ ָ
ָק ׁ
אם העמידה נאמרת מילה-במילה עם החזן ,יש להמתין לחזן ואז לומר את סיום הברכה יחד עמו
IF RECITING WORD-FOR WORD WITH THE CHAZZAN, WAIT UNTIL THE CHAZZAN PICKS UP HERE, AND RECITE TOGETHER WITH THE CHAZZAN

דוש**:
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקהָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָ ּק ׁ
**וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
יש לסיים את העמידה מכאן עד סיומו בלחש
RECITE THE FOLLOWING SILENTLY UNTIL THE END OF THE AMIDAH

רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשוֹ נוֹ ת וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך .וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ .א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ .וְ ַ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
לַ ֲע ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶאת יום (ביום הראשון ַ :ON THE FIRST DAY /ה ּׁ ַש ָּבת ַה ֶ ּזה וְ ֶאת יום) ַה ִ ּז ּ ָכרון ַה ֶ ּזה יום
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
 :ON THE FIRST DAY /זִ ְכרוֹ ן) ְ ּתר ּו ָעה (ביום הראשון ְּ :ON THE FIRST DAY /ב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ֶ

(ביום הראשון

לוֹ-הינ ּו וֵ
זִכרוֹ ן
זִכרוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ְ
זִכרונֵ נ ּו ו ִּפ ְקדוֹ נֵ נ ּו וְ ְ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בוא וְ יַ ִּג ַיע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ּׁ ָש ַמע וְ יִ ּ ָפ ֵקד וְ יִ ּז ֵָכר ְ
ֵ
ֱא ֵ
ָ
ָ
ָ
ָ
טובה לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים
זִכרוֹ ן ּ ָכל ַע ּ ְמך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ יך לִ ְפלֵ ָיטה לְ ָ
זִכרוֹ ן יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶשך וְ ְ
יח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדך וְ ְ
ָמ ׁ ִש ַ
טובים.
הוש ֵיענ ּו בו לְ ַח ִ ּיים ִ
טובה .ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בו לִ ְב ָר ָכה .וְ ׁ ִ
לוֹ-הינ ּו ּבו לְ ָ
זָכ ֵרנ ּו ה' ֱא ֵ
טובים וּלְ ׁ ָשלום ְּביום ַה ּז ּ ִָכרון ַה ֶ ּזהְ .
לְ ַח ִ ּיים ִ
ְ
ָ
הוש ֵיענ ּו ּ ִכי ֵאלֶ יך ֵעינֵ ינ ּו ּ ִכי ֵא-ל ֶמלֶ ך ַחנּ וּן וְ ַרחוּם ָא ָ ּתה:
ו ִּב ְד ַבר יְ ׁשו ָּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָח ֵּננ ּו וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ׁ ִ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוְּ ,מ ְ
לוֹ-הינ ּו וֵ
הופע ַּב ֲה ַדר ְּגאון
בוד ָך ,וְ ִה ָּנ ֵ ׂשא ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ִּב ָיק ֶר ָך ,וְ ַ
לוך ַעל ּ ָכל ָהעוֹ לָ ם ּ ֻכ ּלו ִּב ְכ ֶ
ֵ
ֱא ֵ
ָ
יאמר ּכל ֲא ׁ ֶשר
יוש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצך ,וְ יֵ ַדע ּ ָכל ּ ָפעוּלִ ּ ,כי ַא ָ ּתה ּ ְפ ַעלְ ּתו ,וְ יָ ִבין ּ ָכל יְ צ ּורִ ּ ,כי ַא ָּתה יְ ַצ ְר ּתו ,וְ ַ
ֻע ֶ ּז ָך ַעל ּ ָכל ׁ ְ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְר ֵצה
ֵ
ש ָר ֵאל ֶמלֶ ְך ו ַּמלְ כוּתו ַּב ּכל ָמ ׁ ָשלָ ה[ :ביום הראשון ֱ :ON THE FIRST DAY /א ֵ
נְ ׁ ָש ָמה ְּב ַא ּפו .ה' ֱא ֵ
ל-הי יִ ְ ׂ
ָ
ָ
ָ
ָ
יש ּו ָע ֶתך( ,ביום הראשון
תור ֶתךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּבך וְ ּ ְ
ותיך ,וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
(נָ א) ִּב ְמנ ּו ָח ֵתנוּ] ַק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
שמ ֵחנ ּו  /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ו ְּב ָרצוֹ ן ׁ ַש ַּבת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,וְ יָ נ ּוח ּו בוֹ ָּ[כל] יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ׁ ֵשי ׁ ְש ֶמ ָך) .וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּדךָ
 :ON THE FIRST DAY /וְ ַהנְ ִחילֵ נ ּו ה' ֱא ֵ
ְ
ְ
ָ
ל-הים ֱא ֶמת ּו ְד ָב ְרך ֱא ֶמת וְ ַק ָ ּים לָ ַעדָּ :בר ּוך ַא ָ ּתה ה'ֶ ,מלֶ ך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץְ ,מ ַק ֵּד ׁש (ביום הראשון /
ֶּב ֱא ֶמתִ ּ ,כי ַא ָ ּתה ֱא ִ
ַ :ON THE FIRST DAYה ׁ ּ ַש ָּבת וְ ) יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יום ַה ִ ּז ָּכרון:
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בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל .ו ְּת ִפ ּ ָל ָתם.
[ש ֵעה] .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְ
ְר ֵצה ה' ֱא ֵ
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן .ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ְ
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ַּמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו ְל ִצ ּיון:
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד[ .צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ .מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענ ּו ַא ָּתה הוּא
ֵ
מודים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ .ש ַא ָּתה הוּא ה' ֱא ֵ
ִ
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
מותינ ּו ַה ּ ְפק ּודות לָ ך .וְ ַעל נִ ֶּסיך ׁ ֶש ְּב ָכל יום
נודה ּ ְלך וּנְ ַס ּ ֵפר ְּת ִה ּ ָל ֶתך ַעל ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶדך .וְ ַעל נִ ׁ ְש ֵ
לְ דור וָ דורֶ .
ָ
ָ
ָ
אותיך וְ
בקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .ה ּטוב ּ ִכי לא ָכל ּו ַר ֲח ֶמיך .וְ ַה ְמ ַר ֵחם ּ ִכי לא ַת ּמ ּו
טובותיך ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ .ע ֶרב וָ ֶ
ֶ
ִע ּ ָמנוּ .וְ ַעל נִ ְפלְ ֶ
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ךְ:
ֲח ָס ֶד ָ
יךִ ּ .
טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :ו ְּכתב לְ ַח ִ ּיים ִ
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
[ה ֵא-ל ַה ּטובָּ ]:בר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הודות:
ָ
[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
ִ ׂשים ׁ ָשלום טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ .
יךִ ּ .כי ְבאור ּ ָפנֶ ָ
ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום (וְ ָכל
יך נָ ַת ָּת ּ ָלנ ּו ה' ֱא ֵ
טוב) .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
[ברב עז וְ ׁ ָשלום]:
לומ ָךְּ .
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
טובה[ .וּגְ זֵ רות טובות .יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ].נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
יךֲ .אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ .ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַח ִ ּיים ִ

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

תור ֶת ָך.
ל-הי .נְ צר לְ ׁשונִ י ֵמ ָרע ּו ְ ׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה .וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ׁ ִשי ִת ּדם .וְ נַ ְפ ׁ ִשי ּ ֶכ ָע ָפר לַ ּכל ִ ּת ְהיֶ הְ ּ .פ ַתח לִ ִּבי ְּב ָ
ֱא ַ
ָ
חוש ִבים ָעלַ י לְ ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָ ּתםֲ :ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען
ותיך ִ ּת ְר ּדף נַ ְפ ׁ ִשי .וְ ָכל ַה ָ ּק ִמים וְ ַה ׁ ְ
וְ ַא ֲח ֵרי ִמ ְצ ֶ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
הוש ָיעה יְ ִמינְ ך וַ ֲענֵ נִ י :יִ ְהי ּו
ׁ ְש ֶמ ָךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ּת ָור ֶתךֲ .ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְק ֻד ּׁ ָש ֶתך .לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צ ּון יְ ִד ֶידיך ׁ ִ
לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך .ה' צו ִּרי וְ ֲ
רומיו .הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
עשה ַה ּׁ ָשלום ִּב ְמ ָ
ֶׂ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ
תור ֶת ָך :וְ ׁ ָשם נַ ֲע ָב ְד ָך
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ .ש ִ ּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ .וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
ֵ
יך ה' ֱא ֵ
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות:
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות :וְ ָע ְר ָבה לה' ִמנְ ַחת יְ ה ּו ָדה וִ יר ּו ׁ ָשלָ יִ םִ ּ .כ ֵ
ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵ
**אם תפילת העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ,יש לדלג ל“קדיש שלם” ביום הראשון [עמוד  ,]16ול“אבינו מלכנו” ביום השני [עמוד **]14
**IF ONE BEGAN RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH THE FULL KADDISH ON THE FIRST DAY
**] ON THE SECOND DAY [PAGE 14אבינו מלכנו [PAGE 16], AND
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חזרת הש"ץ לשחרית
Chazzan's Repetition for Shacharit
הערה לחזן -בעידן הקרונה ,עד כמה שאפשר ,אנו מעודדים את קיצור זמן חזרת הש"ץ*
NOTE TO THE CHAZZAN- IN AN AGE OF COVID19, TO THE EXTENT POSSIBLE, BREVITY IS ENCOURGED

**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ל-הי יִ ְצ ָחק .וֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי יַ ֲעקבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור
ֵ
ל-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .א ֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .א ֵ
ֵ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
וְ ַהנּ ָורא ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
ְּב ַא ֲה ָבהִ :מ ּסוֹ ד ֲח ָכ ִמים וּנְ בוֹ נִ ים .ו ִּמ ּ ֶל ֶמד ַ ּד ַעת ְמ ִבינִ יםֶ .א ְפ ְּת ָחה ִּפי ִּב ְת ִפ ּ ָלה ו ְּב ַת ֲחנוּנִ ים .לְ ַח ּלוֹ ת וּלְ ַח ֵּנן ְּפנֵ י ֶמלֶ ךְ
ַמלְ ֵכי ַה ּ ְמלָ ִכים וַ ֲאדוֹ נֵ י ָה ֲאדוֹ נִ ים
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

ל-הים ַח ִ ּיים:
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ י ְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
ִמי ָכ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

ֹלהינ ּו ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץַא ָ ּתה הוּא ֱא ֵ
ִּג ּבוֹ ר וְ נַ ֲע ָרץ ָּדג ּול ֵמ ְר ָב ָבה
הוּא ָ ׂשח וַ ֶ ּי ִהי וְ ִצ ָ ּוה וְ נִ ְב ָרא ּו
זִ ְכרוֹ לָ נֶ ַצח ַחי עוֹ לָ ִמים
ְטהוֹ ר ֵעינַ יִ ם יוֹ ׁ ֵשב ֵס ֶתר
ּ ִכ ְתרוֹ יְ ׁש ּו ָעה לְ ב ּו ׁשוֹ ְצ ָד ָקה
ַמ ֲע ֵטה ּו ִקנְ ָאה נֶ ְא ּ ָפד נְ ָק ָמה
ִס ְתרוֹ י ׁ ֶֹשר ֲע ָצתוֹ ֱאמ ּונָ ה
ּ ְפ ֻע ּ ָלתוֹ ֱא ֶמת ַצ ִּדיק וְ יָ ׁ ָשר
ָקרוֹ ב לְ קוֹ ְר ָאיו ֶּב ֱא ֶמת ָרם ו ִּמ ְתנַ ּ ֵ ׂשא
ימה
ׁשוֹ ֵכן ׁ ְש ָח ִקים ּתוֹ לֶ ה ֶא ֶרץ ַעל ְּבלִ ָ
ַחי וְ ַק ָ ּים נוֹ ָרא ו ָּמרוֹ ם וְ ָקדוֹ ׁש
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /
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ו ְּב ֵכן לְ ָך ַה ּ ֹכל יַ ְכ ִ ּתיר ּו לְ ֵאל עוֹ ֵר ְך ִ ּדין:
לְ בוֹ ֵחן לְ ָבבוֹ ת ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ גוֹ לֶ ה ֲעמ ּוקוֹ ת ַּב ִ ּדין:
יש ִרים ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ הוֹ גֶ ה ֵדעוֹ ת ַּב ִ ּדין:
לְ דוֹ ֵבר ֵמ ׁ ָ
ֹשה ֶח ֶסד ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ זוֹ ֵכר ְּב ִריתוֹ ַּב ִ ּדין:
לְ וָ ִתיק וְ ע ֶ ׂ
לְ חוֹ ֵמל ַמ ֲע ָ ׂשיו ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ ַט ֵהר חוֹ ָסיו ַּב ִ ּדין:
לְ יוֹ ֵד ַע ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ כוֹ ֵב ׁש ּ ַכ ֲעסוֹ ַּב ִ ּדין:
לְ לוֹ ֵב ׁש ְצ ָדקוֹ ת ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ מוֹ ֵחל ֲעוֹ נוֹ ת ַּב ִ ּדין:
לְ נוֹ ָרא ְת ִה ּלוֹ ת ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ סוֹ לֵ ַח לַ ֲעמ ּו ָסיו ַּב ִ ּדין:
לְ עוֹ נֶ ה לְ קוֹ ְר ָאיו ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ פוֹ ֵעל ַר ֲח ָמיו ַּב ִ ּדין:
לְ צוֹ ֶפה נִ ְס ָּתרוֹ ת ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ קוֹ נֶ ה ֲע ָב ָדיו ַּב ִ ּדין:
ימיו ְּביוֹ ם ִ ּדין
לְ ַר ֵח ם ַע ּמוֹ ְּביוֹ ם ִ ּדין :לְ ׁשוֹ ֵמר אוֹ ֲה ָביו ַּב ִ ּדין :לְ תוֹ ֵמ ְך ְּת ִמ ָ
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

קדושה KEDUSHA /
קדושה נוסח אשכנז

קדושה נוסח ספרד

ישים אותו ִּב ׁ ְש ֵמי ָמרום.
נְ ַק ֵּד ׁש ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ָּבעוֹ לָ םְ ּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
יא ָך.
ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ

קד ׁשַ .ה ּ ְמ ׁ ַש ּ ְל ׁ ִשים לְ ָך
שר ֵפי ֶ
שיח סוד ְ
ַ
יצ ְך ּ ְכ ַנעם
יש ְך וְ נַ ֲע ִר ָ
נַ ְק ִּד ׁ ָ
יאךָ.
ְק ֻד ּׁ ָשהַ ּ .כ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ

וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:

וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:

דוש ה' ְצ ָבאותְ .מלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTHקו׳׳ח— ָק ׁ
ָאז ְּבקול ַר ַע ׁש ָּגדול ַא ִּדיר וְ ָחזָ קַ .מ ׁ ְש ִמ ִיעים קולִ .מ ְתנַ ּש ִאים לְ ֻע ּ ַמת
יאמרוּ:
שר ִפים .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
ָ
ְ
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּוך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:
תופ ַיע .וְ ִת ְמ ְ
לוך ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי ְמ ַח ּ ִכים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְך.
קומ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ִ
ִמ ּ ְמ ְ
ָמ ַתי ִּת ְמ ְ
לך ְּב ִציּוןְּ .ב ָקרוב ְּביָ ֵמינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד ִּת ׁ ְש ּכוןִּ .ת ְת ַּג ֵּדל
וְ ִת ְת ַק ֵּד ׁש ְּב ְ
תוך יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ְיר ָך לְ דור וָ דור ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים :וְ ֵעינֵ ינ ּו
ִת ְר ֶאינָ ה ַמלְ כו ֶּת ָך ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר ְּב ׁ ִש ֵירי ֻע ֶ ּזךָ.
יח ִצ ְד ֶק ָך:
ַעל יְ ֵדי ָּדוִ ד ְמ ׁ ִש ַ
ְ
ְ
ל-היִ ך ִציּון לְ דר וָ דר.
 / COTHקו׳׳ח— יִ ְמלך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
ַהלְ ל ּויָ ּה:
לְ דור וָ דור נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ָך ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲח ָך
דוש
ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מ ּו ׁש לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי אֵ-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
ָא ָּתה:

דוש ה' ְצ ָבאותְ .מלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTHקו׳׳ח— ָק ׁ
ָאזְּ .בקול ַר ַע ׁש ָּגדול ַא ִּדיר וְ ָחזָ קַ .מ ׁ ְש ִמ ִיעים קולִ .מ ְתנַ ּש ִאים לְ ֻע ּ ַמת
אומ ִרים:
שר ִפים .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ ְ
ָ
ְ
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּוך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:
תופ ַיע .וְ ִת ְמ ְ
לוך ָעלֵ ינ ּו ּ ִכי ְמ ַח ּ ִכים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְך.
קומ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ִ
ִמ ּ ְמ ְ
ָמ ַתי ִּת ְמ ְ
לך ְּב ִציּוןְּ .ב ָקרוב ְּביָ ֵמינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד ִּת ׁ ְש ּכוןִּ .ת ְת ַּג ֵּדל
וְ ִת ְת ַק ֵּד ׁש ְּב ְ
תוך יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ְיר ָך לְ דור וָ דור ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים .וְ ֵעינֵ ינ ּו
ִת ְר ֶאינָ ה ַמלְ כו ֶּת ָך ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר ְּב ׁ ִש ֵירי ֻע ֶ ּזךָ.
יח ִצ ְד ֶק ָך:
ַעל יְ ֵדי ָּדוִ ד ְמ ׁ ִש ַ
ְ
ְ
ל-היִ ך ִציּון לְ דר וָ דרַ .הלְ ל ּויָ ּה:
 / COTHקו׳׳ח— יִ ְמלך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
דושים ְּב ָכל יום יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ ה.
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ּ ִכי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש:
לְ דור וָ דור ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא-ל ּ ִכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
יח ָך וְ ַעל
בוד ָך וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית ָדוִ ד ְמ ׁ ִש ֶ
ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
יכלָ ְך:
ְמכונָ ְך וְ ֵה ָ

את .וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים .וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך ּ ָכל
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך .וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
יך עז ְּביָ ְד ָך
ַה ְּברו ִּאים .וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םְ ּ .כמו ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
את:
נורא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
ימינֶ ָך .וְ ׁ ִש ְמ ָך ָ
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ .ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
יך .ו ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ .ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
טובה לְ ְ
יך .וְ ִת ְקוָ ה ָ
יח ָךִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך .וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך .ו ְּצ ִמ ַ
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יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ּ ְכ ָע ׁ ָשן ִּת ְכלֶ ה
יש ִרים יַ ֲעלזוּ .וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:
לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה לְ ַב ֶּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
בוד ָך .ו ִּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךַ ּ .כ ּ ָכתוּב
יךְּ .ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
לך ַא ָּתה הוּא ה' ֱא ֵ
ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך .יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקה:
נורא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
דוש ַא ָ ּתה וְ ָ
יךַ ּ .כ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
ָק ׁ
ְ
ְ
דוש:
ָּבר ּוך ַא ָּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ך ַה ָ ּק ׁ
ָ
רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשונות וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶתיך וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ .א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ .וְ ַ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
לַ ֲע ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶאת יום (ביום הראשון ַ :ON THE FIRST DAY /ה ּׁ ַש ָּבת ַה ֶ ּזה וְ ֶאת יום) ַה ִ ּז ּ ָכרון ַה ֶ ּזה יום
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
(ביום הראשון  :ON THE FIRST DAY /זִ ְכרוֹ ן) ְ ּתר ּו ָעה (ביום הראשון ְּ :ON THE FIRST DAY /ב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ֶ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בוא וְ יַ ִּג ַיע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ּׁ ָש ַמע וְ יִ ּ ָפ ֵקד וְ יִ ָ ּז ֵכר זִ ְכרונֵ נ ּו ו ִּפ ְקדוֹ נֵ נ ּו וְ זִ ְכרוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינ ּו
ֵ
ֱא ֵ
ָ
ָ
ָ
ָ
טובה לְ ֵחן
יטה לְ ָ
יח ֶּבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶּדך וְ זִ ְכרוֹ ן יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶשך וְ זִ ְכרוֹ ן ּ ָכל ַע ּ ְמך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ָפנֶ יך לִ ְפלֵ ָ
וְ זִ ְכרוֹ ן ָמ ׁ ִש ַ
טובה .ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בו לִ ְב ָר ָכה.
לוֹ-הינ ּו ּבו לְ ָ
טובים וּלְ ׁ ָשלום ְּביום ַה ִ ּז ּ ָכרון ַה ֶ ּזה .זָ ְכ ֵרנ ּו ה' ֱא ֵ
וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים ִ
ָ
הוש ֵיענ ּו ּ ִכי ֵאלֶ יך ֵעינֵ ינ ּו ּ ִכי ֵא-ל
טובים .ו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ח ּוס וְ ָח ֵּננ ּו וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ׁ ִ
הוש ֵיענ ּו בו לְ ַח ִ ּיים ִ
וְ ׁ ִ
ֶמלֶ ְך ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ָא ָ ּתה:
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוְּ ,מ ְ
לוֹ-הינ ּו וֵ
הופע ַּב ֲה ַדר ְּגאון ֻע ֶ ּז ָך
בוד ָך ,וְ ִה ָּנ ֵ ׂשא ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ִּב ָיק ֶר ָך ,וְ ַ
לוך ַעל ּ ָכל ָהעוֹ לָ ם ּ ֻכ ּלו ִּב ְכ ֶ
ֵ
ֱא ֵ
ָ
יאמר ּכל ֲא ׁ ֶשר נְ ׁ ָש ָמה
יוש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצך ,וְ יֵ ַדע ּ ָכל ּ ָפעוּלִ ּ ,כי ַא ָ ּתה ּ ְפ ַעלְ ּתו ,וְ יָ ִבין ּ ָכל יְ צ ּורִ ּ ,כי ַא ָּתה יְ ַצ ְר ּתו ,וְ ַ
ַעל ּ ָכל ׁ ְ
ְ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְר ֵצה (נָ א)
ֵ
ש ָר ֵאל ֶמלֶ ך ו ַּמלְ כוּתו ַּב ּכל ָמ ׁ ָשלָ ה[ :ביום הראשון ֱ :ON THE FIRST DAY /א ֵ
ְּב ַא ּפו .ה' ֱא ֵ
ל-הי יִ ְ ׂ
ָ
ָ
ָ
ָ
יש ּו ָע ֶתך( ,ביום הראשון /
תור ֶתךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּבך וְ ּ ְ
ותיך ,וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
ִּב ְמנ ּו ָח ֵתנוּ] ַק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
שמ ֵחנ ּו  /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ו ְּב ָרצוֹ ן ׁ ַש ַּבת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,וְ יָ נ ּוח ּו בוֹ ָּ[כל] יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ׁ ֵשי ׁ ְש ֶמ ָך) .וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּדךָ
 :ON THE FIRST DAYוְ ַהנְ ִחילֵ נ ּו ה' ֱא ֵ
ְ
ְ
ָ
ל-הים ֱא ֶמת ּו ְד ָב ְרך ֱא ֶמת וְ ַק ָ ּים לָ ַעדָּ :בר ּוך ַא ָ ּתה ה'ֶ ,מלֶ ך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץְ ,מ ַק ֵּד ׁש (ביום הראשון /
ֶּב ֱא ֶמתִ ּ ,כי ַא ָ ּתה ֱא ִ
ּ
ַ :ON THE FIRST DAYה ּׁ ַש ָּבת וְ ) יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יום ַה ִז ּ ָכרון:
בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל .ו ְּת ִפ ּ ָל ָתם.
[ש ֵעה] .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְ
ְר ֵצה ה' ֱא ֵ
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן .ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ְ
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ַ .ה ּ ַמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו לְ ִציּון
חזן /

CHAZZAN

ֹל-הינ ּו וֵ
אֹל-הי
ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱא ֵ
ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד[ ,צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵיּינוָּ ,מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוּ,
ַא ָּתה הוּא לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נוֹ ֶדה ּ ְל ָך וּנְ ַס ֵּפר ְ ּת ִה ּ ָל ֶת ָךַ ,על
ַח ֵיּינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶד ָך ,וְ ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ַה ְּפק ּודוֹ ת לָ ְך,
יך וְ טוֹ בוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ִע ּ ָמנוּ ,וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך
ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ ,ה ּטוֹ ב ּ ִכי ֹלא ָכל ּו
יך ,וְ ַה ְמ ַר ֵחםִ ּ ,כי ֹלא ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶד ָ
ַר ֲח ֶמ ָ
[כי] ֵמעוֹ לָ ם
יךִ ּ ,
ִק ִ ּוינ ּו לָ ְך:

13

מחזור הלכתי מקוצר לראש השנה תשפ”א בלבד •

קהל /

CONGREGATION

ֹל-הינ ּו וֵ
אֹל-הי
ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱא ֵ
אשיתְּ ,ב ָרכוֹ ת
ֹל-הי ָכל ָּב ָ ׂשר ,יוֹ ְצ ֵרנוּ ,יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
ֲאבוֹ ֵתינוֱּ ,א ֵ
וְ הוֹ ָדאוֹ ת לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,על ׁ ֶש ֶה ֱחיִ ָיתנ ּו
וְ ִק ַי ְּמ ָּתנוֵּ ּ .כן ְּת ַח ֵיּנ ּו ו ְּת ַק ְי ֵּמנוּ ,וְ ֶת ֱאסוֹ ף ָּגלֻ יּוֹ ֵתינ ּו
לְ ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,לִ ׁ ְשמוֹ ר ֻח ֶ ּק ָך ,וְ לַ ֲע ׂשוֹ ת ְרצוֹ נֶ ָך,
וּלְ ָע ְב ְ ּד ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םַ ,על ׁ ֶש ָאנ ּו מוֹ ִדים לָ ְךָּ ,בר ּו ְך אֵ-ל
ַההוֹ ָדאוֹ ת:

)HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR ROSH HASHANA (5781/2020 ONLY

טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :ו ְּכתב לְ ַח ִ ּיים ִ
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
ָ
ָ
[ה ֵאל ַה ּטובָּ ]:ברוּ ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמך וּ ְלך נָ ֶאה ְלהודות:
ָ
אם אין כוהנים העולים לדוכן

אם יש כוהנים העולים לדוכן

IF KOHANIM ARE BLESSING THE PEOPLE

IF KOHANIM ARE NOT BLESSING THE PEOPLE

לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוָּּ ,ב ְר ֵכנ ּו ַב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻש ּ ֶל ׁ ֶשת ַּב ּת ָורה
ֵ
[א ֵ
ֱ
משה ַע ְב ֶּד ָךָ ,ה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרן ו ָּבנָ יו]
ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
דוש ָךָ ּ ,כ ָאמוּר]:
ּכ ֲהנִ ים ַ[עם ְק ׁ ֶ
הכוהן ָּ :THE KOHENבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱאֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר
ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן וְ ִצ ָוּנ ּו לְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה

ֹל-הינ ּו וֵ
אֹל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ָּב ְר ֵכנ ּו ַּב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻשלֻ ׁ ֶשת ַּבתוֹ ָרה
ֵ
ֱא ֵ
ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַע ְב ֶּד ָך ָה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ּכ ֲֹהנִ ים
ַעם ְקדוֹ ׁ ֶש ָ
יךָ ּ ,כ ָאמוּר:
[כן יִ ֲהיֶ ה ָרצוֹ ן]
יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך ּ ֵ

וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך[ :אמן]

יְ ָב ֶר ְכ ָך ה'
יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יח ֶ ּנ ּ ָך[ :אמן]
יך וִ ֻ
יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
שם לְ ָך ׁ ָשלום[ :אמן]
יך וְ יָ ֵ ׂ

יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
[כן יִ ֲהיֶ ה ָרצוֹ ן]
יח ֶּנ ּ ָך ּ ֵ
יך וִ ֻ
יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
[כן יִ ֲהיֶ ה ָרצוֹ ן]
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלוֹ ם ּ ֵ

[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
ִ ׂשים ׁ ָשלום טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ .
יךִ ּ .כי ְבאור ּ ָפנֶ ָ
ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום (וְ ָכל
יך נָ ַת ָּת ּ ָלנ ּו ה' ֱא ֵ
טוב) .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
[ברב עז וְ ׁ ָשלום]:
לומ ָךְּ .
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
יךֲ .אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמךָ
טובה[ .וּגְ זֵ רות טובות .יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ].נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ .ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַח ִ ּיים ִ

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך .ה' צו ִּרי וְ ֲ

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

אבינו מלכנו

Avinu Malkeinu

ביום הראשון ,יש לדלג ל“קדיש שלם”.

ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH FULL KADDISH.

**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

(א ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ָטאנ ּו לְ ָפנֶ ָ
יך)
ָ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֵאין לָ נ ּו ֶמלֶ ְך ֶא ּ ָלא ָא ָּתה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָּב ֵר ְך ַח ֵ ּד ׁש ָעלֵ ינ ּו ׁ ָשנָ ה טוֹ ָבה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַּב ּ ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ּ ָכל ְּגזֵ רוֹ ת ָק ׁשוֹ ת.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַּב ּ ֵטל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ׂשוֹ נְ ֵאינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵפר ֲע ַצת אוֹ יְ ֵבינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ַכ ּ ֵלה ּ ָכל ַצר ו ַּמ ְ ׂש ִטין ֵמ ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְסתֹם ִּפיּוֹ ת ַמ ְ ׂש ִטינֵ נ ּו ו ְּמ ַק ְט ְרגֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ַכ ּ ֵלה ֶ ּד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב ּו ׁ ְש ִבי ו ַּמ ׁ ְש ִחית (וְ ָעוֹ ן) ּו ׁ ְש ָמד ִמ ְּבנֵ י ְּב ִר ֶית ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמנַ ע ַמ ֵּג ָפה ִמ ַּנ ֲחלָ ֶת ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְסלַ ח ו ָּמ ַחל לְ ָכל ֲעוֹ נוֹ ֵתינוּ.
אתינ ּו ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יךָ.
ט ֵ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ְּפ ׁ ָש ֵעינ ּו וְ ַח ּ ֹ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְמחֹק ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּבים ּ ָכל ׁ ִש ְט ַרי חוֹ בוֹ ֵתינוּ.
14
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אם הזמן אינו דוחק ,תשע השורות הבאות נאמרות שורה שורה ע׳׳י החזן ואחריו ע׳׳י הקהל**
**IF THERE IS TIME, THE NEXT 9 LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION

ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַה ֲחזִ ֵירנ ּו ִּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶ ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ְשלַ ח ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה לְ חוֹ לֵ י ַע ּ ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְק ַרע ר ַֹע ְּגזַ ר ּדינֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זָ ְכ ֵרנ ּו ְּבזִ ּ ָכרוֹ ן טוֹ ב לְ ָפנֶ ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַח ִיּים טוֹ ִבים.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ְּג ֻא ּ ָלה וִ ׁיש ּו ָעה.
ָא ִבינ ּו מלכנו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַּפ ְרנָ ָסה וְ ַכלְ ּ ָכלָ ה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר זְ ֻכיּוֹ ת.
יחה ו ְּמ ִחילָ ה.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ּ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ְסלִ ָ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַה ְצ ַמח לָ נ ּו יְ ׁש ּו ָעה ְּב ָקרוֹ ב.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵרם ֶק ֶרן יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך.
יח ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָה ֵרם ֶק ֶרן ְמ ׁ ִש ֶ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַמ ּ ֵלא יָ ֵדינ ּו ִמ ִּב ְרכוֹ ֶת ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַמ ּ ֵלא ַא ָס ֵמינ ּו ָ ׂש ָבע.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ׁ ְש ַמע קוֹ לֵ נוּ ,ח ּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ו ְּב ָרצוֹ ן ֶאת ְּת ִפ ּ ָל ֵתנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְּפ ַתח ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמיִ ם לִ ְת ִפ ּ ָל ֵתנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זְ כֹר (י׳׳ג זָ כוּר או זָ כוֹ ר)ִ ּ ,כי ָע ָפר ֲאנָ ְחנוּ.
יבנ ּו ֵר ָיקם ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו נָ א ַאל ְ ּת ׁ ִש ֵ
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ְ ּת ֵהא ַה ּׁ ָש ָעה ַה ּ ֹזאת ׁ ְש ַעת ַר ֲח ִמים וְ ֵעת ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
יך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲחמוֹ ל ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל עוֹ לָ לֵ ינ ּו וְ ַט ֵּפנוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ֲהרוּגִ ים ַעל ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶש ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְטב ּו ִחים ַעל יִ ח ּו ֶד ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ָּב ֵאי ָּב ֵא ׁש ו ַּב ּ ַמיִ ם ַעל ִק ּד ּו ׁש ׁ ְש ֶמ ָך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו נְ קֹם נִ ְק ַמת ַ ּדם ֲע ָב ֶד ָ
יך ַה ּׁ ָשפ ּו ְך.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַענְ ָך ִאם ֹלא לְ ַמ ֲענֵ נוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַענְ ָך וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּבים.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֲע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל ַה ִּג ּבוֹ ר וְ ַהנּ וֹ ָרא ׁ ֶש ִנ ְּק ָרא ָעלֵ ינוּ.
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָח ֵּננ ּו וַ ֲענֵ נ ּו ּ ִכי ֵאין ָּבנ ּו ַמ ֲע ִ ׂשים ֲע ֵ ׂשה ִע ּ ָמנ ּו ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ.
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /
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קדיש שלם
Full Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן
ְד ָכ ֵּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא ,יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל,
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
ׁ ְש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְב ִריך הוּא [בריך הוא].
ל-ב ְר ָכ ָתאִ ׁ ,ש ָיר ָתאּ ִ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
ִּת ְת ַק ַּבל ְצלוֹ ְתהוֹ ן ו ָּבעו ְּתהוֹ ן ְ ּד ָכל ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאב ּוהוֹ ן ִ ּדי ִב ׁ ְש ַמ ָיּא  ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָיּא וְ ַח ִיּים [טוֹ ִבים] ָעלֵ ינו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
ל-ע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
השלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ּ ָכ ַ
ע ֶ ֹׂשה ׁ ָ

שיר של יום
Psalms of the Day
ביום הראשון

ביום השני

FIRST DAY

אומ ִרים ְּב ֵבית ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש:
קוד ׁש ׁ ֶש ּבו ָהי ּו ַהלְ וִ ִ ּים ְ
ַהיום יום ׁ ַש ָּבת ֶ
ָ
ִמזְ מור ׁ ִשיר לְ יום ַה ּׁ ַש ָּבת :טוב לְ הודות לה'ּ .ולְ זַ ּ ֵמר לְ ׁ ִש ְמך ֶעלְ יון:
לְ ַה ִּגיד ַּב ּב ֶוקר ַח ְס ֶּד ָך .וֶ ֱאמ ּונָ ְת ָך ַּב ּ ֵלילותֲ :עלֵ י ָעשור וַ ֲעלֵ י נָ ֶבלֲ .עלֵ י
שמ ְח ַּתנִ י ה' ְּב ָפ ֳעלֶ ָךְּ .ב ַמ ֲעשי יָ ֶד ָ
יך ֲא ַר ֵּנןַ :מה ָּג ְדל ּו
ִה ָּגיון ְּב ִכנּ ורִ ּ :כי ּ ַ
בת ָ
ַמ ֲע ָ
יךִ :א ׁיש ַּב ַער לא יֵ ָדע .ו ְּכ ִסיל לא
שיך ה'ְ .מאד ָע ְמק ּו ַמ ְח ׁ ְש ֶ
רח ְר ׁ ָש ִעים ּ ְכמו ֵעשב .וַ ָ ּי ִציצ ּו ּ ָכל ּפ ֲעלֵ י ָאוֶ ן.
יָ ִבין ֶאת זאתִּ :ב ְפ ַ
לְ ִה ּׁ ָש ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד :וְ ַא ָ ּתה ָמרום לְ עוֹ לָ ם ה'ִ ּ :כי ִה ֵּנה איְ ֶב ָ
יך ה'ִ ּ .כי
ִה ֵּנה איְ ֶב ָ
יאבדוּ .יִ ְת ּ ָפ ְרד ּו ּ ָכל ּפ ֲעלֵ י ָאוֶ ן :וַ ָּת ֶרם ּ ִכ ְר ֵאים ַק ְרנִ י.
ֵ
יך
ַּב ּל ִתי ְּב ׁ ֶש ֶמן ַר ֲענָ ן :וַ ַ ּת ֵּבט ֵעינִ י ְּב ׁשו ָּריַּ .ב ָ ּק ִמים ָעלַ י ְמ ֵר ִעים ִּת ׁ ְש ַמ ְענָ ה
שגהְ ׁ :שת ּולִ ים ְּב ֵבית ה'.
ָאזְ נָ יַ :צ ִּדיק ּ ַכ ָ ּת ָמר יִ ְפ ָרחְ ּ .כ ֶא ֶרז ַּב ּ ְל ָבנון יִ ֶּ
שיבהְּ .ד ׁ ֵשנִ ים וְ ַר ֲענַ ִּנים
לוֹ-הינ ּו יַ ְפ ִריחוּ :עוד יְ נוּב ּון ְּב ָ
ְּב ַח ְצרות ֱא ֵ
יִ ְהיוּ :לְ ַה ִּגיד ּ ִכי יָ ׁ ָשר ה' .צו ִּרי וְ לא ַעוְ לָ ָתה ּבו:

SECOND DAY

אשוֹ ן ַּב ּׁ ַש ָּבת ׁ ֶש ּבוֹ ָהי ּו ַהלְ וִ ִ ּים אוֹ ְמ ִרים ְּב ֵבית ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש:
ַהיּוֹ ם יוֹ ם ִר ׁ
לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר לַ ה’ ָה ָא ֶֽרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה ֵּת ֵבל וְ י ׁ ְֽש ֵבי ָב ּהִ ּ :כי הוּא
ַעל יַ ּ ִמים יְ ָס ָד ּה וְ ַעל נְ ָהרוֹ ת יְ כוֹ נְ נֶ ָֽהִ :מי יַ ֲעלֶ ה ְב ַהר ה’ ו ִּמי יָ ק ּום
ִּב ְמקוֹ ם ָק ְד ׁשוֹ  :נְ ִקי ַכ ּ ַפֽיִ ם ו ַּבר לֵ ָבב ֲא ׁ ֶשר לֺא נָ ָ ׂשא לַ ּׁ ָשוְ א נַ ְפ ׁ ִשי
ֺ-הי יִ ׁ ְשעוֹ :
וְ לֺא נִ ׁ ְש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה :יִ ּ ָ ׂשא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה’ ּו ְצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵ
זֶ ה ּדוֹ ר ּדוֹ ְר ׁ ָשיו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָפנֶ ָ
יכם
אש ֶ
ֽיך יַ ֲעקֹב ֶסֽלָ הׂ ְ :שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ְ
ְ
וְ ִה ָּנ ְ ׂשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ לָ ם וְ יָ בוֹ א ֶמֽלֶ ך ַה ּ ָכבוֹ דִ :מי זֶ ה ֶמֽלֶ ך ַה ּ ָכבוֹ ד ה’
יכם ּו ְ ׂשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי
אש ֶ
ִע ּז ּוז וְ גִ ּבוֹ ר ה’ ִּג ּבוֹ ר ִמלְ ָח ָמהׂ ְ :שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
עוֹ לָ ם וְ יָ בוֹ א ֶמֽלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ דִ :מי הוּא זֶ ה ֶמֽלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ ד ה’ ְצ ָבאוֹ ת הוּא
ֶמֽלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ ד ֶסֽלָ ה:

שריָ .צ ַרי וְ איְ ַבי לִ יֵ .ה ּ ָמה
אורי וְ יִ ׁ ְש ִעי ִמ ּ ִמי ִא ָירא .ה' ָמעוז ַח ַ ּיי ִמ ּ ִמי ֶא ְפ ָחדִּ :ב ְקרב ָעלַ י ְמ ֵר ִעים לֶ ֱאכל ֶאת ְּב ִ
לְ ָדוִ ד .ה' ִ
בוט ַחַ :א ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת ה'.
ּ ָכ ׁ ְשל ּו וְ נָ ָפלוִּ :אם ַ ּת ֲחנֶ ה ָעלַ י ַמ ֲחנֶ ה לא יִ ָירא לִ ִּביִ .אם ָּתק ּום ָעלַ י ִמלְ ָח ָמה ְּבזאת ֲאנִ י ֵ
יכלוִ ּ :כי יִ ְצ ּ ְפנֵ נִ י ְּב ֻס ּכו ְּביום ָר ָעה יַ ְס ִ ּת ֵירנִ י
אות ּה ֲא ַב ֵ ּק ׁשִ ׁ .ש ְב ִּתי ְּב ֵבית ה' ּ ָכל יְ ֵמי ַח ַ ּיי .לַ ֲחזות ְּב ַנעם ה' וּלְ ַב ֵ ּקר ְּב ֵה ָ
ָ
יבותי .וְ ֶאזְ ְּב ָחה ְב ָא ֳהלו זִ ְב ֵחי ְתר ּו ָעהָ .א ׁ ִש ָירה וַ ֲאזַ ּ ְמ ָרה
ראשי ַעל איְ ַבי ְס ִב ַ
רומ ֵמנִ י :וְ ַע ָּתה יָ ר ּום ׁ ִ
ְּב ֵס ֶתר ָא ֳהלוְּ .בצוּר יְ ְ
ָ
ָ
ָ
לה'ְ ׁ :ש ַמע ה' קולִ י ֶא ְק ָרא .וְ ָח ֵּננִ י וַ ֲענֵ נִ י :לְ ך ָא ַמר לִ ִּבי ַּב ְ ּק ׁש ּו ָפנָ יֶ .את ּ ָפנֶ יך ה' ֲא ַב ֵ ּק ׁשַ :אל ַּת ְס ֵ ּתר ּ ָפנֶ יך ִמ ּ ֶמ ִּניַ .אל ַ ּתט
י:הורנִ י ה' ַּד ְר ּ ֶכ ָך
ל-הי יִ ׁ ְש ִעיִ ּ :כי ָא ִבי וְ ִא ּ ִמי ֲעזָ בוּנִ י .וה' יַ ַא ְס ֵפנִ ֵ
ְּב ַאף ַע ְב ֶּד ָךֶ .עזְ ָר ִתי ָהיִ ָיתַ .אל ִ ּת ּ ְט ׁ ֵשנִ י וְ ַאל ַ ּת ַעזְ ֵבנִ י ֱא ֵ
יפ ַח ָח ָמס :לוּלֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראות
ארח ִמ ׁישור לְ ַמ ַען ׁש ְור ָריַ :אל ִּת ְ ּתנֵ נִ י ְּבנֶ ֶפ ׁש ָצ ָריִ ּ .כי ָקמ ּו ִבי ֵע ֵדי ׁ ֶש ֶקר וִ ֵ
וּנְ ֵחנִ י ְּב ַ
ָ
ְּבטוּב ה' ְּב ֶא ֶרץ ַח ִ ּייםַ :ק ֵ ּוה ֶאל ה'ֲ .חזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּבך .וְ ַק ֵ ּוה ֶאל ה':
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קדיש יתום
Mourner’s Kaddish
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא [אמן]ְּ .ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא ִכ ְרעו ֵּת ּה וְ יַ ְמלִ ְ
יחהּ—אמן].
יך ַמלְ כו ֵּת ּה [וְ יַ ְצ ַמח ּ ֻפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
שר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
יומיכון ו ְּב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית יִ ָ
ְּב ַח ֵ ּייכון ו ְּב ֵ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

רומם וְ יִ ְתנַ ּשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא ,יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ֵאר וְ יִ ְת ֵ
ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ֻק ְד ׁ ָשאְּ .ב ִר ְ
יך הוּא [בריך הוא] .לְ ֵע ּ ָלא וּלְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכל ִּב ְר ָכ ָתא וְ ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא.
וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]
שר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
[טובים] ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ָ
ִ
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא וְ ַח ִ ּיים
שר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]
רומיו הוּא יַ ֲעשה ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ָ
עושה ַה ּׁ ָשלום ִּב ְמ ָ

קריאת התורה
Torah Reading
ל-היםֵ .אין עוד ִמ ּ ְל ַב ּדו]:
[א ָּתה ָה ְר ֵא ָת לָ ַד ַעתִ ּ .כי ה' הוּא ָה ֱא ִ
ַ
שיךַ :מלְ כו ְּת ָך ַמלְ כוּת ּ ָכל עולָ ִמים .ו ֶּמ ְמ ׁ ַשלְ ְ ּת ָך ְּב ָכל ּדור וָ דור:ה' ֶמלֶ ְך .ה' ָמלָ ךְ.
ל-הים ֲאד-נָ י .וְ ֵאין ּ ְכ ַמ ֲע ָ
ָ
ֵאין ּ ָכמוך ָב ֱא ִ
ְ
ה' יִ ְמ ְ
לך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :ה' עז לְ ַע ּמו יִ ֵ ּתן .ה' יְ ָב ֵרך ֶאת ַע ּמו ַב ּׁ ָשלום:
יבה ִב ְרצוֹ נְ ָך ֶאת ִציּוֹ ן ִ ּ,ת ְבנֶ ה חוֹ מוֹ ת יְ ר ּו ׁ ָשלָ יִ ם ּ ִכי ְב ָך ,לְ ַבד ָּב ָט ְחנ ּו ֶמלֶ ְך ֵקל ָרם וְ נִ ּ ָ ׂשא ֲאדוֹ ן עוֹ לָ ִמים
יט ָ
ָאב ָה ַר ֲח ִמים ֵה ִ
**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

יך ִמ ּ ָפנֶ ָ
יך .וְ יָ נֻ ס ּו ְמשנְ ֶא ָ
משה .קו ָּמה ה' וְ יָ ֻפצ ּו איְ ֶב ָ
יךִ ּ :כי ִמ ִ ּציּון
ּאמר ׁ ֶ
סע ָה ָארן וַ י ֶ
וַ יְ ִהי ִּבנְ ַ
שר ֵאל ִּב ְק ֻד ּׁ ָשתו:
תורהּ .ו ְד ַבר ה' ִמיר ּו ׁ ָשלָ יִ םָּ :בר ּו ְך ׁ ֶש ָּנ ַתן ּת ָורה לְ ַע ּמו יִ ָ
ֵּת ֵצא ָ
**ביום הראשון יש לדלג ל“בריך שמיה”
** ”ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH “B’RICH SHMEI

נצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים .נשא ָעון וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ַח ּ ָט ָאה וְ נַ ֵ ּקה:
ה' ה'ֵ .א-ל ַרח ּום וְ ַחנּ ּוןֶ .א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֱא ֶמתֵ :
[ 3פעמים אם הזמן מאפשר ]THREE TIMES, IF TIME PERMITS /

יתיְ .מ ִחילָ ה ְּב ֶח ֶסד ְמ ִחילָ ה
ונותי וְ ַעל ּ ָכל ֲעונות ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ִ
טובה וְ ָה ֵפק ְרצוֹ נִ י וְ ֵתן ׁ ְש ֵאלָ ִתי (וְ ִת ְמחל לִ י ַעל ּ ָכל ֲע ַ
לותי לְ ָ
ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ַמ ּ ֵלא ִמ ׁ ְש ֲא ַ
ָ
טובים
ְּב ַר ֲח ִמים .וְ ַט ֲה ֵרנִ י ֵמ ֲח ָט ַאי ו ֵּמ ֲעונַ י ו ִּמ ּ ְפ ׁ ָש ַעי ).וְ זָ ְכ ֵרנִ י ְּבזִ ּ ָכרון טוב לְ ָפנֶ יך .ו ָּפ ְק ֵדנִ י ִּב ְפ ֻק ַּדת יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים .וְ זָ ְכ ֵרנִ י לְ ַח ִ ּיים ֲארו ִּכים לְ ַח ִ ּיים ִ
שכל ו ִּבינָ ה לְ ָה ִבין
יה .וְ ֶ
ות ָ
תור ֶת ָך ּולְ ַקיֵ ים ִמ ְצ ֶ
אור ְך יָ ִמים לַ ֲהגות ְּב ָ
עשר וְ ָכבוד וְ ֶ
טובה וְ ַכלְ ּ ָכלָ ה וְ לֶ ֶח ם לֶ ֱאכול ו ֶּבגֶ ד לִ לְ ּב ׁש .וְ ׁ ֶ
ּולְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
ְ
אובינוּ .ו ְּת ָב ֵרך ֶאת ּ ָכל ַמ ֲעשה יָ ֵדינוּ .וְ ִתגְ זר ָעלֵ ינ ּו ְּגזֵ רות טובות יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות.
יה .וְ ָה ֵפק ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָכל ַמ ְכ ֵ
סודות ָ
ֶ
שכיל ִע ְמ ֵקי
ּולְ ַה ּ ִ
טובה ָא ֵמן וְ ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן:
שריו ָעלֵ ינ ּו לְ ָ
יוע ָציו וְ ָ
ו ַּב ּ ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ּ ָכל ְּגזֵ רות ָק ׁשות וְ ָרעות .וְ ֵתן ְּבלֵ ב ּ ַמלְ כוּת וְ ֲ
ל-הים ְּב ָרב ַח ְס ֶּד ָך ֲענֵ נִ י ֶּב ֱא ֶמת יִ ׁ ְש ֶע ָך:
וַ ֲאנִ י ְת ִפ ּ ָל ִתי לְ ָך ה' ֵעת ָרצוֹ ן ֱא ִ
[ 3פעמים אם הזמן מאפשר ]THREE TIMES, IF TIME PERMITS /
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יך ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ָמ ֵרא ָעלְ ָמאְּ .ב ִר ְ
ְּב ִר ְ
שר ֵאל לְ ָעלַ ם .וּפו ְּר ַקן יְ ִמינָ ְך ַא ֲחזֵ י לְ ַע ּ ָמ ְך ְּב ֵבית ַמ ְק ְּד ׁ ָש ְךּ .ולְ ַא ְמט ּויֵ י לָ נָ א
יך ּ ִכ ְת ָר ְך וְ ַא ְת ָר ְך .יְ ֵהא ְרעו ָּת ְך ִעם ַע ּ ָמ ְך יִ ָ
ְ
ְ
ְ
תוריך לָ ן ַח ִ ּיין ְּב ִטיבו ָּתא .וְ לֶ ֱהוֵ י ֲאנָ א ְפ ִק ָידא ְּבגו ַצ ִּד ַיק ָ ּיא .לְ ִמ ְר ַח ם ָעלַ י ּולְ ִמנְ ַטר יָ ִתי
לותנָ א ְּב ַר ֲח ִמין .יְ ֵהא ַר ֲעוָ א ֳק ָד ָמך ְּד ִ
הורך ּולְ ַק ֵּבל ְצ ָ
ִמ ּטוּב נְ ָ
כלאַ .אנְ ְּת הוּא ׁ ַש ּ ִליט ַעל ּכ ּ ָלאַ .אנְ ְּת ה ּוא ְד ׁ ַש ּ ִליט ַעל ַמלְ ַכ ָ ּיא .ו ַּמלְ כו ָּתא ִּדילָ ְך
כלא ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס לְ ּ ָ
שר ֵאלַ .אנְ ְּת הוּא זָ ן לְ ּ ָ
וְ יַ ת ּ ָכל ִּדי לִ י וְ ִדי לְ ַע ּ ָמ ְך יִ ָ
ִהיאֲ .אנָ א ַע ְב ָּדא ְד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יכנָ א.
יצנָ א וְ לָ א ַעל ַּבר ֱאלָ ִהין ָס ִמ ְ
אוריְ ֵת ּה ְּב ָכל ִע ָּדן וְ ִע ָּדן .לָ א ַעל ֱאנָ ׁש ָר ִח ְ
יך הוּא ְּד ָסגִ ְידנָ א ַק ּ ֵמ ּה ו ִּמ ַ ּק ּ ֵמי ִּד ַיקר ַ
ישא
יאוהי ְק ׁשוט .ו ַּמ ְס ֵּגא לְ ֶמ ְע ַּבד ַט ְבוָ ן ּו ְק ׁשוטֵּ .ב ּה ֲאנָ א ָר ִחיץ .וְ לִ ׁ ְש ֵמ ּה ַק ִּד ׁ ָ
אוריְ ֵת ּה ְק ׁשוט ּונְ ִב ִ
הא ְק ׁשוט וְ ַהא ִד ׁ ְש ַמ ָ ּיאְּ .דהוּא ֱאלָ ֶָא ּ ָלא ֶּב ֱאלָ ָ
ְ
ְ
יהב לִ י ְּבנִ ין ִּד ְכ ִרין ְּד ָע ְב ִדין ְרעו ָּתך) .וְ ַת ׁ ְשלִ ים ִמ ׁ ְש ֲאלִ ין ְּדלִ ָּב ִאי וְ לִ ָּבא
אוריְ ָתא( .וְ ֵת ַ
יַ ִ ּק ָירא ֲאנָ א ֵא ַמר ֻּת ׁ ְש ְּב ָחן .יְ ֵהא ַר ֲעוָ א ֳק ָד ָמך ְּד ִת ְפ ַ ּתח לִ ָּב ִאי ְּב ַ
שר ֵאל .לְ ַטב ּולְ ַח ִ ּיין וְ לִ ׁ ְשלָ םָ .א ֵמן:
ְד ָכל ַע ּ ָמ ְך יִ ָ
לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
שר ֵאל ה' ֱא ֵ
 / CTCחו׳׳ק— ׁ ְש ַמע יִ ָ
נורא ׁ ְשמו:
דוש וְ ָ
—א ָחד ה ּוא ֱא ֵ
 / CTCחו׳׳ק ֶ
לוֹ-הינוָּּ .גדול ֲאדונֵ ינוָּ .ק ׁ
רומ ָמה ׁ ְשמו יַ ְח ָּדו:
—ג ְּדל ּו לה' ִא ִ ּתי .וּנְ ְ
 / Cח ַּ
ָ
ָ
רוממ ּו ה'
ראשְ :
 / COק —לְ ך ה' ַה ְּג ֻד ּ ָלה וְ ַה ְּגבו ָּרה וְ ַה ִ ּת ְפ ֶא ֶרת וְ ַה ֵּנ ַצח וְ ַההוד ּ ִכי כל ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ :לְ ך ה' ַה ּ ַמ ְמלָ ָכה וְ ַה ּ ִמ ְתנַ ּשא לְ כל לְ ׁ
לוֹ-הינוּ:
דוש ה' ֱא ֵ
רוממ ּו ה' ֱא ֵ
דוש הוּאְ :
ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לְ ַהר ָק ְד ׁשו ּ ִכי ָק ׁ
לוֹ-הינ ּו וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לַ ֲהדם ַרגְ לָ יו ָק ׁ
אֹל-הינ ּו ו ְּתנ ּו ָכבוֹ ד לַ ּתוֹ ָרהּ .כ ֵֹהן ְק ָרב .יַ ֲעמֹד
ֵ
ֹאמר ָא ֵמןַ .ה ּכֹל ָהב ּו ֶגדל לֵ
הגבאי —Gabbai /וְ יַ ֲעזוֹ ר וְ יָ גֵ ן וְ יוֹ ׁ ִש ַיע לְ ָכל ַהחוֹ ִסים ּבוֹ וְ נ ַ
יכם ַח ִ ּיים ּ ֻכ ּ ְל ֶכם ַהיּוֹ ם:
ֹל-ה ֶ
(___________ בן ___________) ַה ּכ ֵֹהן ָּבר ּו ְך ׁ ֶש ָּנ ַתן ּתוֹ ָרה לְ ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ  :וְ ַא ֶ ּתם ַה ְּד ֵב ִקים ַּבה’ ֱא ֵ

עולה לפני עלייתו ָּ —OLEH BEFORE HIS ALIYA /ב ְרכ ּו ֶאת ה’ ַה ּ ְמב ָֹר ְך:
 / CTCחו׳׳ק— ָּבר ּו ְך ה’ ַה ּ ְמב ָֹר ְך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ָּב ַחר ָּבנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמים וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’
עולה ָּ —Oleh /בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’ ֱא ֵ
נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה:
ֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ נ ּו ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת וְ ַח ֵ ּיי עוֹ לָ ם
עולה אחרי עלייתו ָּ —OLEH AFTER HIS ALIYA /בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’ ֱא ֵ
נָ ַטע ְּבתוֹ ֵכנוָּּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ה’ נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה:
הגבאי  —Gabbai /מי שברך את האבות הוא יברך את הבנים ונאמר אמן

קריאת התורה ליום הראשון
Torah Reading for the First Day
תׂ-ש ָרהַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָא ָמר; וַ ּיַ ַעׂש יְ ה-וָ ה ְל ָׂש ָרהַּ ,כ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר .ב וַ ַּת ַהר וַ ֵּת ֶלד ָׂש ָרה ְל ַא ְב ָר ָהם
כהן—א .וַ יה-וָ ה ָּפ ַקד ֶא ָ
ּנֹולד-לֹוֲ ,א ֶׁשר-יָ ְל ָדהּ-לֹו ָׂש ָרה—
םּ-בנֹו ַה ַ
תׁ-ש ְ
ֹל-הים .ג וַ ּיִ ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֶ
רּ-ד ֶּבר אֹתֹו ֱא ִ
ּמֹועדֲ ,א ֶׁש ִ
ֵּבןִ ,לזְ ֻקנָ יוַ ,ל ֵ
ֹל-הים.
ןׁ-שמֹנַ ת יָ ִמיםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה אֹתֹוֱ ,א ִ
יִ ְצ ָחק .ד וַ ּיָ ָמל ַא ְב ָר ָהם ֶאת-יִ צְ ָחק ְּבנֹוֶּ ,ב ְ
ל-הּׁש ֵֹמ ַע,
ֹל-היםָּ :כ ַ
ה—צחֹקָ ,ע ָׂשה ִלי ֱא ִ
ֹאמר ָׂש ָר ְ
ן-מ ַאת ָׁשנָ הְּ ,ב ִהּוָ ֶלד לֹוֵ ,את יִ ְצ ָחק ְּבנֹו .ו וַ ּת ֶ
לוי—ה וְ ַא ְב ָר ָהםֶּ ,ב ְ
ֹאמרִ ,מי ִמ ֵּלל ְל ַא ְב ָר ָהםֵ ,הינִ ָיקה ָבנִ יםָׂ ,ש ָרהִּ :כי-יָ ַל ְד ִּתי ֵבןִ ,לזְ ֻקנָ יו .ח וַ ּיִ ְג ַּדל ַהּיֶ ֶלד ,וַ ּיִ ָּג ַמל; וַ ּיַ ַעׂש
ק-לי .ז וַ ּת ֶ
יִ ְצ ַח ִ
ַא ְב ָר ָהם ִמ ְׁש ֶּתה ָגדֹולְּ ,ביֹום ִה ָּג ֵמל ֶאת-יִ ְצ ָחק.
ֹאמרְ ,ל ַא ְב ָר ָהםָּ ,ג ֵרׁש ָה ָא ָמה
ם—מ ַצ ֵחק .י וַ ּת ֶ
ן-ה ָגר ַה ִּמ ְצ ִריתֲ ,א ֶׁשר-יָ ְל ָדה ְל ַא ְב ָר ָה ְ
תּ-ב ָ
שלישי—ט וַ ֵּת ֶרא ָׂש ָרה ֶא ֶ
םּ-בנִ י ִעם-יִ ְצ ָחק .יא וַ ּיֵ ַרע ַה ָּד ָבר ְמאֹדְּ ,ב ֵעינֵ י ַא ְב ָר ָהםַ ,על,
ן-ה ָא ָמה ַהּזֹאתִ ,ע ְ
תּ-בנָ ּהִּ :כי ֹלא יִ ַירׁש ֶּב ָ
ַהּזֹאת ,וְ ֶא ְ
ֹאמר ֵא ֶליָך
ל-א ָמ ֶתָך—ּכֹל ֲא ֶׁשר ּת ַ
ל-הּנַ ַער וְ ַע ֲ
ל-א ְב ָר ָהםַ ,אל-יֵ ַרע ְּב ֵעינֶ יָך ַע ַ
ֹל-הים ֶא ַ
ֹאמר ֱא ִ
אֹודֹת ְּבנֹו .יב וַ ּי ֶ
ָׂש ָרהְׁ ,ש ַמע ְּבק ָֹלּהִּ :כי ְביִ ְצ ָחק ,יִ ָּק ֵרא ְלָך זָ ַרע.
ח-ל ֶחם וְ ֵח ַמת ַמיִ ם
ן-ה ָא ָמהְ ,לגֹוי ֲא ִׂש ֶימּנּוִּ :כי ְזַר ֲעָך ,הּוא .יד וַ ּיַ ְׁש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַּבּב ֶֹקר וַ ּיִ ַּק ֶ
תּ-ב ָ
רביעי—יג וְ ַגם ֶא ֶ
ן-ה ֵח ֶמת;
ת-הּיֶ ֶלד—וַ יְ ַׁש ְּל ֶח ָה; וַ ֵּת ֶלְך וַ ֵּת ַתעְּ ,ב ִמ ְד ַּבר ְּב ֵאר ָׁש ַבע .טו וַ ּיִ ְכלּו ַה ַּמיִ םִ ,מ ַ
לׁ-ש ְכ ָמּה ,וְ ֶא ַ
ל-ה ָגר ָׂשם ַע ִ
וַ ּיִ ֵּתן ֶא ָ
ל-א ְר ֶאה
ת-הּיֶ ֶלדַּ ,ת ַחת ַא ַחד ַה ִּׂש ִיחם .טז וַ ֵּת ֶלְך וַ ֵּת ֶׁשב ָלּה ִמּנֶ ֶגדַ ,ה ְר ֵחק ִּכ ְמ ַט ֲחוֵ י ֶק ֶׁשתִּ ,כי ָא ְמ ָרהַ ,א ֶ
וַ ַּת ְׁש ֵלְך ֶא ַ
ְ
ֹל-הים
ֹל-היםֶ ,את-קֹול ַהּנַ ַער ,וַ ּיִ ְק ָרא ַמ ְל ַאְך ֱא ִ
ְּבמֹות ַהּיָ ֶלד; וַ ֵּת ֶׁשב ִמּנֶ ֶגד ,וַ ִּת ָּׂשא ֶאת-ק ָֹלּה וַ ֵּת ְבּך .יז וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא ִ
ּואׁ-שם.
ֹל-הים ֶאל-קֹול ַהּנַ ַער ַּב ֲא ֶׁשר ה ָ
יׁ-ש ַמע ֱא ִ
לּ-ת ְיר ִאיִּ ,כ ָ
הּ-לְך ָה ָגר; ַא ִ
ֹאמר ָלּה ַמ ָ
ן-ה ָּׁש ַמיִ ם ,וַ ּי ֶ
ל-ה ָגר ִמ ַ
ֶא ָ
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ת-עינֶ ָיה,
ֹל-הים ֶא ֵ
י-לגֹוי ָּגדֹולֲ ,א ִׂש ֶימּנּו .יט וַ ּיִ ְפ ַקח ֱא ִ
ת-הּנַ ַער ,וְ ַה ֲחזִ ִיקי ֶאת-יָ ֵדְך ּבֹוִּ :כ ְ
קּומי ְׂש ִאי ֶא ַ
חמישי—יח ִ
ת-הּנַ ַער ,וַ ּיִ ְג ָּדל; וַ ּיֵ ֶׁשב,
ֹל-הים ֶא ַ
ת-הּנָ ַער .כ וַ יְ ִהי ֱא ִ
ת-ה ֵח ֶמתַ ,מיִ ם ,וַ ַּת ְׁש ְקֶ ,א ַ
וַ ֵּת ֶרא ְּב ֵאר ָמיִ ם; וַ ֵּת ֶלְך וַ ְּת ַמ ֵּלא ֶא ַ
ארן; וַ ִּת ַּקח-לֹו ִאּמֹו ִא ָּׁשהֵ ,מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
ַּב ִּמ ְד ָּבר ,וַ יְ ִהי ,ר ֶֹבה ַק ָּׁשת .כא וַ ּיֵ ֶׁשבְּ ,ב ִמ ְד ַּבר ָּפ ָ
ר-א ָּתה
ֹל-הים ִע ְּמָךְּ ,בכֹל ֲא ֶׁש ַ
ל-א ְב ָר ָהם ֵלאמֹרֱ :א ִ
ר-צ ָבאֹוֶ ,א ַ
ֹאמר ֲא ִב ֶימ ֶלְך ִּופיכֹל ַׂש ְ
שישי—כב וַ יְ ִהיָּ ,ב ֵעת ַה ִהוא ,וַ ּי ֶ
ר-ע ִׂש ִיתי ִע ְּמָךַּ ,ת ֲע ֶׂשה
םּ-ת ְׁשקֹר ִליְּ ,ולנִ ינִ י ְּולנֶ ְכ ִּדי; ַּכ ֶח ֶסד ֲא ֶׁש ָ
אֹל-הים ֵהּנָ הִ ,א ִ
ע ֶֹׂשה .כג וְ ַע ָּתהִ ,ה ָּׁש ְב ָעה ִּלי ֵב ִ
ת-א ִב ֶימ ֶלְך,
הֹוכ ַח ַא ְב ָר ָהםֶ ,א ֲ
ֹאמרַ ,א ְב ָר ָהםָ ,אנ ִֹכיִ ,א ָּׁש ֵב ַע .כה וְ ִ
רּ-ג ְר ָּתה ָּבּה .כד וַ ּי ֶ
ם-ה ָא ֶרץֲ ,א ֶׁש ַ
ִע ָּמ ִדי ,וְ ִע ָ
ת-ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה;
ֹאמר ֲא ִב ֶימ ֶלְך—ֹלא יָ ַד ְע ִּתיִ ,מי ָע ָׂשה ֶא ַ
ַעל-אֹדֹות ְּב ֵאר ַה ַּמיִ םֲ ,א ֶׁשר ָּגזְ לּו ַע ְב ֵדי ֲא ִב ֶימ ֶלְך .כו וַ ּי ֶ
י—ּב ְל ִּתי ַהּיֹום .כז וַ ּיִ ַּקח ַא ְב ָר ָהם צֹאן ָּוב ָקר ,וַ ּיִ ֵּתן ַל ֲא ִב ֶימ ֶלְך;
ֹלא-ה ַּג ְד ָּת ִּלי ,וְ ַגם ָאנ ִֹכי ֹלא ָׁש ַמ ְע ִּת ִ
ִ
ם-א ָּתה
וְ ַג ַ
וַ ּיִ ְכ ְרתּו ְׁשנֵ ֶיהםְּ ,ב ִרית.
ל-א ְב ָר ָהםָ :מה ֵהּנָ הֶׁ ,ש ַבע
ֹאמר ֲא ִב ֶימ ֶלְךֶ ,א ַ
ֹאן—ל ַב ְּד ֶהן .כט וַ ּי ֶ
תׁ-ש ַבע ִּכ ְבׂשֹת ַהּצ ְ
שביעי—כח וַ ּיַ ֵּצב ַא ְב ָר ָהםֶ ,א ֶ
הּ-לי ְל ֵע ָדהִּ ,כי
תׁ-ש ַבע ְּכ ָבׂשֹתִּ ,ת ַּקח ִמּיָ ִדיַּ :ב ֲעבּור ִּת ְהיֶ ִ
ר—ּכי ֶא ֶ
ֹאמ ִ
ְּכ ָבׂשֹת ָה ֵא ֶּלהֲ ,א ֶׁשר ִה ַּצ ְב ָּתְ ,ל ַב ָּדנָ ה .ל וַ ּי ֶ
הּוא—ּב ֵאר ָׁש ַבעִּ :כי ָׁשם נִ ְׁש ְּבעּוְׁ ,שנֵ ֶיהם .לב וַ ּיִ ְכ ְרתּו
ְ
לּ-כןָ ,ק ָרא ַל ָּמקֹום ַה
ת-ה ְּב ֵאר ַהּזֹאת .לא ַע ֵ
ָח ַפ ְר ִּתי ֶא ַ
ל-א ֶרץ ְּפ ִל ְׁש ִּתים .לג וַ ּיִ ַּטע ֶא ֶׁשלִּ ,ב ְב ֵאר ָׁש ַבע;
ר-צ ָבאֹו ,וַ ּיָ ֻׁשבּוֶ ,א ֶ
ְב ִריתִּ ,ב ְב ֵאר ָׁש ַבע; וַ ּיָ ָקם ֲא ִב ֶימ ֶלְךִּ ,ופיכֹל ַׂש ְ
עֹולם .לד וַ ּיָ ָגר ַא ְב ָר ָהם ְּב ֶא ֶרץ ְּפ ִל ְׁש ִּתים ,יָ ִמים ַר ִּבים.
ם—ּב ֵׁשם יְ ה-וָ הֵ ,א-ל ָ
אׁ-ש ְ
וַ ּיִ ְק ָר ָ

קריאת התורה ליום השני
Torah Reading for the Second Day
ֹאמר
ֹאמר ִהּנֵ נִ י .ב וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליוַ ,א ְב ָר ָהם וַ ּי ֶ
ת-א ְב ָר ָהם; וַ ּי ֶ
ֹל-הים ,נִ ָּסה ֶא ַ
כהן— א וַ יְ ִהיַ ,א ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ,וְ ָה ֱא ִ
ל-א ֶרץ ַהּמ ִֹרּיָ ה; וְ ַה ֲע ֵלהּו ָׁשםְ ,לע ָֹלהַ ,על ַא ַחד
ְך-לָךֶ ,א ֶ
ר-א ַה ְב ָּתֶ ,את-יִ ְצ ָחק ,וְ ֶל ְ
תּ-בנְ ָך ֶאת-יְ ִח ְידָך ֲא ֶׁש ָ
ַקח-נָ א ֶא ִ
תׁ-שנֵ י נְ ָע ָריו ִאּתֹו ,וְ ֵאת יִ צְ ָחק
ת-חמֹרֹו ,וַ ּיִ ַּקח ֶא ְ
ֶה ָה ִריםֲ ,א ֶׁשר א ַֹמר ֵא ֶליָך .ג וַ ּיַ ְׁש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַּבּב ֶֹקר ,וַ ּיַ ֲחבֹׁש ֶא ֲ
ֹל-הים.
ר-א ַמר-לֹו ָה ֱא ִ
ל-ה ָּמקֹום ֲא ֶׁש ָ
ְּבנֹו; וַ יְ ַב ַּקעֲ ,ע ֵצי ע ָֹלה ,וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ ֶלְךֶ ,א ַ
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל-נְ ָע ָריו,
קֹום—מ ָרחֹק .ה וַ ּי ֶ
ֵ
ת-ה ָּמ
ת-עינָ יו וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
יׁשי ,וַ ּיִ ָּׂשא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ
לוי—ד ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ת-ע ֵצי
ׁשּובה ֲא ֵל ֶיכם .ו וַ ּיִ ַּקח ַא ְב ָר ָהם ֶא ֲ
ם-ה ֲחמֹור ,וַ ֲאנִ י וְ ַהּנַ ַער ,נֵ ְל ָכה ַעדּ-כֹה; וְ נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ,וְ נָ ָ
בּו-ל ֶכם ּפֹה ִע ַ
ְׁש ָ
ֹאמר יִ צְ ָחק
ת-ה ַּמ ֲא ֶכ ֶלת; וַ ּיֵ ְלכּו ְׁשנֵ ֶיהם ,יַ ְח ָּדו .ז וַ ּי ֶ
ת-ה ֵאׁש וְ ֶא ַ
ָהע ָֹלה ,וַ ּיָ ֶׂשם ַעל-יִ ְצ ָחק ְּבנֹו ,וַ ּיִ ַּקח ְּביָ דֹוֶ ,א ָ
ֹאמר,
ֹאמרִ ,הּנֵ ה ָה ֵאׁש וְ ָה ֵע ִצים ,וְ ַאּיֵ ה ַה ֶּׂשהְ ,לע ָֹלה .ח וַ ּי ֶ
ֹאמרִ ,הּנֶ ּנִ י ְבנִ י; וַ ּי ֶ
ֹאמר ָא ִבי ,וַ ּי ֶ
ל-א ְב ָר ָהם ָא ִביו ,וַ ּי ֶ
ֶא ַ
ֹל-הים יִ ְר ֶאהּ-לֹו ַה ֶּׂשה ְלע ָֹלהְּ ,בנִ י; וַ ּיֵ ְלכּו ְׁשנֵ ֶיהם ,יַ ְח ָּדו.
ַא ְב ָר ָהםֱ ,א ִ
ת-ה ֵע ִצים;
ת-ה ִּמזְ ֵּב ַח ,וַ ּיַ ֲערְֹך ֶא ָ
ֹל-הים ,וַ ּיִ ֶבן ָׁשם ַא ְב ָר ָהם ֶא ַ
ל-ה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַמר-לֹו ָה ֱא ִ
שלישי—ט וַ ּיָ בֹאּוֶ ,א ַ
ת-ה ַּמ ֲא ֶכ ֶלת,
ל-ה ִּמזְ ֵּב ַחִ ,מ ַּמ ַעל ָל ֵע ִצים .י וַ ּיִ ְׁש ַלח ַא ְב ָר ָהם ֶאת-יָ דֹו ,וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
וַ ּיַ ֲעקֹדֶ ,את-יִ ְצ ָחק ְּבנֹו ,וַ ּיָ ֶׂשם אֹתֹו ַע ַ
ֹאמר,
ֹאמרִ ,הּנֵ נִ י .יב וַ ּי ֶ
ֹאמרַ ,א ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם; וַ ּי ֶ
ן-ה ָּׁש ַמיִ ם ,וַ ּי ֶ
תּ-בנֹו .יא וַ ּיִ ְק ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ַאְך יְ ה-וָ הִ ,מ ַ
ִל ְׁשחֹטֶ ,א ְ
תּ-בנְ ָך
ֹל-הים ַא ָּתה ,וְ ֹלא ָח ַׂש ְכ ָּת ֶא ִ
אּומהִּ :כי ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתיִּ ,כי-יְ ֵרא ֱא ִ
לּ-ת ַעׂש לֹוְ ,מ ָ
ל-הּנַ ַער ,וְ ַא ַ
לּ-ת ְׁש ַלח יָ ְדָך ֶא ַ
ַא ִ
ה-איִ לַ ,א ַחר ,נֶ ֱא ַחז ַּב ְּס ַבְך ְּב ַק ְרנָ יו; וַ ּיֵ ֶלְך ַא ְב ָר ָהם וַ ּיִ ַּקח
ת-עינָ יו ,וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ַ
ֶאת-יְ ִח ְידָךִ ,מ ֶּמּנִ י .יג וַ ּיִ ָּׂשא ַא ְב ָר ָהם ֶא ֵ
ם-ה ָּמקֹום ַההּוא ,יְ ה-וָ ה יִ ְר ֶאהֲ ,א ֶׁשר יֵ ָא ֵמר ַהּיֹום,
ת-ה ַאיִ ל ,וַ ּיַ ֲע ֵלהּו ְלע ָֹלה ַּת ַחת ְּבנֹו .יד וַ ּיִ ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֵׁש ַ
ֶא ָ
ְּב ַהר יְ ה-וָ ה יֵ ָר ֶאה.
ֹאמרִּ ,בי נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי נְ ֻאם-יְ ה-וָ הִּ :כי ,יַ ַען
ן-ה ָּׁש ָמיִ ם .טז וַ ּי ֶ
ל-א ְב ָר ָהםֵׁ ,שנִ יתִ ,מ ַ
רביעי—טו וַ ּיִ ְק ָרא ַמ ְל ַאְך יְ ה-וָ הֶ ,א ַ
י-ב ֵרְך ֲא ָב ֶר ְכָך ,וְ ַה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה ֶאת-זַ ְר ֲעָך
תּ-בנְ ָך ֶאת-יְ ִח ֶידָך .יז ִּכ ָ
ת-ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ,וְ ֹלא ָח ַׂש ְכ ָּתֶ ,א ִ
ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ָית ֶא ַ
לׂ-ש ַפת ַהּיָ ם; וְ יִ ַרׁש זַ ְר ֲעָךֵ ,את ַׁש ַער אֹיְ ָביו .יח וְ ִה ְת ָּב ְרכּו ְבזַ ְר ֲעָךּ ,כֹל ּגֹויֵ י
כֹוכ ֵבי ַה ָּׁש ַמיִ ם ,וְ ַכחֹולֲ ,א ֶׁשר ַע ְ
ְּכ ְ
לּ-ב ֵאר ָׁש ַבע; וַ ּיֵ ֶׁשב
ָה ָא ֶרץֵ ,ע ֶקבֲ ,א ֶׁשר ָׁש ַמ ְע ָּת ְּבק ִֹלי .יט וַ ּיָ ָׁשב ַא ְב ָר ָהם ֶאל-נְ ָע ָריו ,וַ ּיָ ֻקמּו וַ ּיֵ ְלכּו יַ ְח ָּדו ֶא ְ
ַא ְב ָר ָהםִּ ,ב ְב ֵאר ָׁש ַבע.
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ים—לנָ חֹור ָא ִחיָך.
ְ
ם-הואָּ ,בנִ
חמישי—כ וַ יְ ִהיַ ,א ֲח ֵרי ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ,וַ ּיֻ ַּגד ְל ַא ְב ָר ָהםֵ ,לאמֹרִ :הּנֵ ה יָ ְל ָדה ִמ ְל ָּכה ַג ִ
תּ-פ ְל ָּדׁש וְ ֶאת-יִ ְד ָלף,
ת-חזֹו ,וְ ֶא ִ
תּ-כ ֶׂשד וְ ֶא ֲ
מּואלֲ ,א ִבי ֲא ָרם .כב וְ ֶא ֶ
ת-ק ֵ
כא ֶאת-עּוץ ְּבכֹרֹו ,וְ ֶאתּ-בּוז ָא ִחיו ,וְ ֶא ְ
ּוׁש ָמּה
ת-ר ְב ָקה; ְׁשמֹנָ ה ֵא ֶּלה יָ ְל ָדה ִמ ְל ָּכהְ ,לנָ חֹור ֲא ִחי ַא ְב ָר ָהם .כד ִּופ ַיל ְגׁשֹוְ ,
תּואל ,יָ ַלד ֶא ִ
תּואל .כג ְּוב ֵ
וְ ֵאתְּ ,ב ֵ
ת-מ ֲע ָכה.
תּ-ת ַחׁש וְ ֶא ַ
תּ-ג ַחם ,וְ ֶא ַ
ת-ט ַבח וְ ֶא ַ
ם-הוא ֶא ֶ
אּומה; וַ ֵּת ֶלד ַּג ִ
ְר ָ

חצי קדיש
Chatzi Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.
ְד ָכ ֵּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח
יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָללְ ׁ ,ש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְב ִר ְ
יך הוּא [בריך הוא].
ל-ב ְר ָכ ָתאִ ׁ ,ש ָיר ָתאּ ִ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
משה לִ ְפנֵי ְ ּבנֵי י ְ ׂ
כאשר מגביהים את התורה ורואים את הכתוב ,נוהגים לומר :וְזאת הַ ּת ָורה ,אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
שם ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל
משה לִ ְפנֵי ְ ּבנֵי י ְ ׂ
וְזאת הַ ּת ָורה ,אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
שם ׁ ֶ
ִש ָראֵ ל WHEN PICKING UP THE TORAH AND SEE THE LETTERS, IT'S CUSTOMARY TO SAY:

מפטיר
Maftir
רּועה ,יִ ְהיֶ ה
אכת ֲעב ָֹדהֹ ,לא ַת ֲעׂשּו :יֹום ְּת ָ
ל-מ ֶל ֶ
ם—ּכ ְ
א ַּובח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִב ִיעי ְּב ֶא ָחד ַלח ֶֹדׁשִ ,מ ְק ָרא-ק ֶֹדׁש יִ ְהיֶ ה ָל ֶכ ָ
יׁ-שנָ ה ִׁש ְב ָעהְּ ,ת ִמ ִימם.
ןּ-ב ָקר ֶא ָחדַ ,איִ ל ֶא ָחד; ְּכ ָב ִׂשים ְּבנֵ ָ
ה—ּפר ֶּב ָ
ָל ֶכם .ב וַ ֲע ִׂש ֶיתם ע ָֹלה ְל ֵר ַיח נִ יח ַֹחַ ,ליה-וָ ַ
ֹלׁשה ֶע ְׂשרֹנִ ים ַל ָּפרְׁ ,שנֵ י ֶע ְׂשרֹנִ ים ָל ָאיִ ל .ד וְ ִע ָּׂשרֹון ֶא ָחדַ ,ל ֶּכ ֶבׂש ָה ֶא ָחד,
לּולה ַב ָּׁש ֶמןְׁ :ש ָ
ג ִּומנְ ָח ָתם—ס ֶֹלתְּ ,ב ָ
יר-עּזִ ים ֶא ָחדַ ,ח ָּטאתְ ,ל ַכ ֵּפרֲ ,ע ֵל ֶיכם .ו ִמ ְּל ַבד ע ַֹלת ַהח ֶֹדׁש ִּומנְ ָח ָתּה ,וְ ע ַֹלת ַה ָּת ִמיד
ּוׂש ִע ִ
ְל ִׁש ְב ַעתַ ,ה ְּכ ָב ִׂשים .ה ְ
ִּומנְ ָח ָתּה ,וְ נִ ְס ֵּכ ֶיהםְּ ,כ ִמ ְׁש ָּפ ָטםְ :ל ֵר ַיח נִ יח ַֹחִ ,א ֶּׁשה ַליה-וָ ה.
לפני קריאת ההפטרה ,קורא ההפטרה אומר:
BEFORE READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS

יהם ַה ֶּנ ֱא ָמ ִרים ֶּב ֱא ֶמתָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה ה’
יאים טוֹ ִבים וְ ָר ָצה ְּב ִד ְב ֵר ֶ
ֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ָּב ַחר ִּבנְ ִב ִ
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
יאי ָה ֱא ֶמת וְ ַה ֶ ּצ ֶדק.
ַה ּבוֹ ֵחר ַּבתוֹ ָרה ו ְּבמ ׁ ֶֹשה ַע ְב ּדוֹ ו ְּביִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּמוֹ ו ִּבנְ ִב ֵ
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הפטרה ליום הראשון
Haftarah for the First Day
ן-א ִליהּואֶּ ,בןּ-תֹחּו ֶבן-צּוף—
ּוׁשמֹו ֶא ְל ָקנָ ה ֶּבן-יְ ר ָֹחם ֶּב ֱ
ים—מ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם; ְ
צֹופ ֵ
ן-ה ָר ָמ ַתיִ םִ ,
א וַ יְ ִהי ִאיׁש ֶא ָחד ִמ ָ
ים—ׁשם ַא ַחת ַחּנָ ה ,וְ ֵׁשם ַה ֵּׁשנִ ית ְּפנִ ּנָ ה; וַ יְ ִהי ִל ְפנִ ּנָ ה יְ ָל ִדיםְּ ,ול ַחּנָ ה ֵאין יְ ָל ִדים .ג וְ ָע ָלה
ֵ
ֶא ְפ ָר ִתי .ב וְ לֹוְׁ ,ש ֵּתי נָ ִׁש
י-ע ִליָ ,ח ְפנִ י ִּופנְ ָחס,
ָה ִאיׁש ַההּוא ֵמ ִעירֹו ִמּיָ ִמים יָ ִמ ָימהְ ,ל ִה ְׁש ַּת ֲחוֺת וְ ִלזְ ּב ַֹח ַליה-וָ ה ְצ ָבאֹות ְּב ִׁשֹלה; וְ ָׁשם ְׁשנֵ י ְבנֵ ֵ
—מנֹות .ה ְּול ַחּנָ ה ,יִ ֵּתן
נֹות ָיה ָ
לּ-בנֶ ָיה ְּוב ֶ
ּכ ֲֹהנִ יםַ ,ליה-וָ ה .ד וַ יְ ִהי ַהּיֹום ,וַ ּיִ זְ ַּבח ֶא ְל ָקנָ ה; וְ נָ ַתן ִל ְפנִ ּנָ ה ִא ְׁשּתֹוְּ ,ול ָכ ָ
י-ס ַגר
םּ-כ ַעסַּ ,ב ֲעבּור ַה ְּר ִע ָמּהִּ :כ ָ
ת-חּנָ ה ָא ֵהב ,וַ יה-וָ ה ָס ַגר ַר ְח ָמּה .ו וְ ִכ ֲע ַס ָּתה ָצ ָר ָתּה ַּג ַ
ָמנָ ה ַא ַחת ַא ָּפיִ םִּ :כי ֶא ַ
ֹאכל .ח
ה—ּכןַּ ,ת ְכ ִע ֶסּנָ ה; וַ ִּת ְב ֶּכה ,וְ ֹלא ת ַ
ֹלתּה ְּב ֵבית יְ ה-וָ ֵ
יְ ה-וָ הְּ ,ב ַעד ַר ְח ָמּה .ז וְ ֵכן יַ ֲע ֶׂשה ָׁשנָ ה ְב ָׁשנָ הִ ,מ ֵּדי ֲע ָ
ֹאכ ִלי ,וְ ָל ֶמה ,יֵ ַרע ְל ָב ֵבְךֲ :הלֹוא ָאנ ִֹכי טֹוב ָלְךֵ ,מ ֲע־
יׁשּהַ ,חּנָ ה ָל ֶמה ִת ְב ִּכי וְ ָל ֶמה ֹלא ת ְ
ֹאמר ָלּה ֶא ְל ָקנָ ה ִא ָ
וַ ּי ֶ
ל-מזּוזַ תֵ ,ה ַיכל
ל-ה ִּכ ֵּסאַ ,ע ְ
ָׂש ָרה ָּבנִ ים .ט וַ ָּת ָקם ַחּנָ הַ ,א ֲח ֵרי ָא ְכ ָלה ְב ִׁשֹלה וְ ַא ֲח ֵרי ָׁשתֹה; וְ ֵע ִלי ַהּכ ֵֹהן ,י ֵֹׁשב ַע ַ
ם-ראֹה
ֹאמר ,יְ ה-וָ ה ְצ ָבאֹות ִא ָ
יְ ה-וָ ה .י וְ ִהיאָ ,מ ַרת נָ ֶפׁש; וַ ִּת ְת ַּפ ֵּלל ַעל-יְ ה-וָ הָּ ,ובכֹה ִת ְב ֶּכה .יא וַ ִּתּדֹר נֶ ֶדר וַ ּת ַ
ת-א ָמ ֶתָך ,וְ נָ ַת ָּתה ַל ֲא ָמ ְתָך ,זֶ ַרע ֲאנָ ִׁשים—ּונְ ַת ִּתיו ַליה-וָ ה ָּכל-יְ ֵמי
ֹלא-ת ְׁש ַּכח ֶא ֲ
ִ
ִת ְר ֶאה ָּב ֳענִ י ֲא ָמ ֶתָך ּוזְ ַכ ְר ַּתנִ י וְ
תּ-פ ָיה .יג וְ ַחּנָ ה,
ּומֹורה ֹלא-יַ ֲע ֶלה ַעל-רֹאׁשֹו .יב וְ ָהיָ ה ִּכי ִה ְר ְּב ָתהְ ,ל ִה ְת ַּפ ֵּלל ִל ְפנֵ י יְ ה-וָ ה; וְ ֵע ִליׁ ,ש ֵֹמר ֶא ִ
ַחּיָ יוָ ,
ֹאמר ֵא ֶל ָיה ֵע ִלי,
קֹולּה ֹלא יִ ָּׁש ֵמ ַע; וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה ֵע ִליְ ,ל ִׁשּכ ָֹרה .יד וַ ּי ֶ
ּה—רק ְׂש ָפ ֶת ָיה ּנָ עֹות ,וְ ָ
ל-ל ָּב ַ
ִהיא ְמ ַד ֶּב ֶרת ַע ִ
ת-רּוח ָאנ ִֹכי ,וְ יַ יִ ן וְ ֵׁש ָכר
ַ
ֹאמרֹ ,לא ֲאדֹנִ יִ ,א ָּׁשה ְק ַׁש
ד-מ ַתי ִּת ְׁש ַּת ָּכ ִרין; ָה ִס ִירי ֶאת-יֵ ינֵ ְךֵ ,מ ָע ָליִ ְך .טו וַ ַּת ַען ַחּנָ ה וַ ּת ֶ
ַע ָ
י-מרֹב ִׂש ִיחי וְ ַכ ְע ִסי,
תּ-ב ִלּיָ ַעלִּ :כ ֵ
ת-א ָמ ְתָךִ ,ל ְפנֵ יַּ ,ב ְ
לּ-ת ֵּתןֶ ,א ֲ
ֹלא ָׁש ִת ִיתי; וָ ֶא ְׁשּפְֹך ֶאת-נַ ְפ ִׁשיִ ,ל ְפנֵ י יְ ה-וָ ה .טז ַא ִ
תׁ-ש ָל ֵתְךֲ ,א ֶׁשר ָׁש ַא ְל ְּתֵ ,מ ִעּמֹו.
אֹל-הי יִ ְׂש ָר ֵאל ,יִ ֵּתן ֶא ֵ
ֵ
ֹאמרְ ,ל ִכי ְל ָׁשלֹום; וֵ
ד-הּנָ ה .יז וַ ּיַ ַען ֵע ִלי וַ ּי ֶ
ִּד ַּב ְר ִּתי ַע ֵ
יּו-לּה עֹוד .יט וַ ּיַ ְׁש ִּכמּו
ֹלא-ה ָ
ָ
ֹאכלָּ ,ופנֶ ָיה
ֹאמרִּ ,ת ְמ ָצא ִׁש ְפ ָח ְתָך ֵחן ְּב ֵעינֶ יָך; וַ ֵּת ֶלְך ָה ִא ָּׁשה ְל ַד ְר ָּכּה וַ ּת ַ
יח וַ ּת ֶ
ת-חּנָ ה ִא ְׁשּתֹו ,וַ ּיִ זְ ְּכ ֶר ָה יְ ה-וָ ה.
לּ-ב ָיתםָ ,ה ָר ָמ ָתה; וַ ּיֵ ַדע ֶא ְל ָקנָ ה ֶא ַ
ַבּב ֶֹקר ,וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ִל ְפנֵ י יְ ה-וָ ה ,וַ ּיָ ֻׁשבּו וַ ּיָ בֹאּו ֶא ֵ
מּואלִּ ,כי ֵמיְ ה-וָ ה ְׁש ִא ְל ִּתיו .כא וַ ּיַ ַעל ָה ִאיׁש
תׁ-שמֹו ְׁש ֵ
כ וַ יְ ִהי ִל ְת ֻקפֹות ַהּיָ ִמים ,וַ ַּת ַהר ַחּנָ ה וַ ֵּת ֶלד ֵּבן; וַ ִּת ְק ָרא ֶא ְ
יׁשּהַ ,עד
י-א ְמ ָרה ְל ִא ָ
לּ-ביתֹוִ ,לזְ ּב ַֹח ַליה-וָ ה ֶאת-זֶ ַבח ַהּיָ ִמים ,וְ ֶאת-נִ ְדרֹו .כב וְ ַחּנָ הֹ ,לא ָע ָל ָתהִּ :כ ָ
ֶא ְל ָקנָ ה ,וְ ָכ ֵ
יׁשּה ֲע ִׂשי ַהּטֹוב
ֹאמר ָלּה ֶא ְל ָקנָ ה ִא ָ
ד-עֹולם .כג וַ ּי ֶ
ָ
תּ-פנֵ י יְ ה-וָ ה ,וְ יָ ַׁשב ָׁשםַ ,ע
יִ ָּג ֵמל ַהּנַ ַער וַ ֲה ִבא ִֹתיו וְ נִ ְר ָאה ֶא ְ
דּ-ג ְמ ָלּה אֹתֹו.
תּ-בנָ ּהַ ,ע ָ
תּ-ד ָברֹו; וַ ֵּת ֶׁשב ָה ִא ָּׁשה וַ ֵּתינֶ ק ֶא ְ
ֹתֹו—אְך יָ ֵקם יְ ה-וָ הֶ ,א ְ
דּ-ג ְמ ֵלְך א ַ
ְּב ֵעינַ יִ ְךְׁ ,ש ִבי ַע ָ
ֹלׁשה וְ ֵא ָיפה ַא ַחת ֶק ַמח וְ נֵ ֶבל יַ יִ ן ,וַ ְּת ִב ֵאהּו ֵבית-יְ ה-וָ הִׁ ,שלֹו; וְ ַהּנַ ַער,
כד וַ ַּת ֲע ֵלהּו ִע ָּמּה ַּכ ֲא ֶׁשר ְּג ָמ ַלּתּוְּ ,ב ָפ ִרים ְׁש ָ
ֹאמר ִּבי ֲאדֹנִ יֵ ,חי נַ ְפ ְׁשָך ֲאדֹנִ י; ֲאנִ י ָה ִא ָּׁשה,
ל-ע ִלי .כו וַ ּת ֶ
ת-הּנַ ַערֶ ,א ֵ
ת-ה ָּפר; וַ ּיָ ִבאּו ֶא ַ
נָ ַער .כה וַ ּיִ ְׁש ֲחטּוֶ ,א ַ
תׁ-ש ֵא ָל ִתיֲ ,א ֶׁשר
ל-הּנַ ַער ַהּזֶ הִ ,ה ְת ַּפ ָּל ְל ִּתי; וַ ּיִ ֵּתן יְ ה-וָ ה ִלי ֶא ְ
ַהּנִ ֶּצ ֶבת ִע ְּמ ָכה ָּבזֶ הְ ,ל ִה ְת ַּפ ֵּללֶ ,אל-יְ ה-וָ ה .כז ֶא ַ
ל-הּיָ ִמים ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ,הּוא ָׁשאּול ַליה-וָ ה; וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו ָׁשם,
ָׁש ַא ְל ִּתי ֵמ ִעּמֹו .כח וְ ַגם ָאנ ִֹכיִ ,ה ְׁש ִא ְל ִּתהּו ַליה-וָ הָּ ,כ ַ
ַליה-וָ ה{ .ס}
יׁשּוע ֶתָך.
ֹאמרָ ,ע ַלץ ִל ִּבי ַּביה-וָ הָ ,ר ָמה ַק ְרנִ י ַּביה-וָ ה; ָר ַחב ִּפי ַעל-אֹויְ ַביִּ ,כי ָׂש ַמ ְח ִּתי ִּב ָ
א וַ ִּת ְת ַּפ ֵּלל ַחּנָ ה ,וַ ּת ַ
לּ-ת ְרּבּו ְת ַד ְּברּו ְּגב ָֹהה ְגב ָֹהה ,יֵ ֵצא ָע ָתק ִמ ִּפ ֶיכם:
אֹל-הינּו .ג ַא ַ
ין-קדֹוׁש ַּכיה-וָ הִּ ,כי ֵאין ִּב ְל ֶּתָך; וְ ֵאין צּורֵּ ,כ ֵ
ב ֵא ָ
ִּכי ֵא-ל ֵּדעֹות יְ ה-וָ ה ,ולא (וְ לֹו) נִ ְת ְּכנּו ֲע ִללֹות .ד ֶק ֶׁשת ִּגּב ִֹריםַ ,ח ִּתים; וְ נִ ְכ ָׁש ִליםָ ,אזְ רּו ָחיִ ל .ה ְׂש ֵב ִעים ַּב ֶּל ֶחם
מֹוריד ְׁשאֹול,
ד-ע ָק ָרה יָ ְל ָדה ִׁש ְב ָעה ,וְ ַר ַּבת ָּבנִ ים ֻא ְמ ָל ָלה .ו יְ ה-וָ הֵ ,מ ִמית ְּומ ַחּיֶ ה; ִ
נִ ְׂש ָּכרּוְּ ,ור ֵע ִבים ָח ֵדּלּוַ ,ע ֲ
הֹוׁשיב
רֹומם .ח ֵמ ִקים ֵמ ָע ָפר ָּדלֵ ,מ ַא ְׁשּפֹת יָ ִרים ֶא ְביֹוןְ ,ל ִ
ף-מ ֵ
מֹוריׁש ַּומ ֲע ִׁשיר; ַמ ְׁש ִּפילַ ,א ְ
וַ ּיָ ַעל .ז יְ ה-וָ הִ ,
ִעם-נְ ִד ִיבים ,וְ ִכ ֵּסא ָכבֹוד יַ נְ ִח ֵלםִּ :כי ַליה-וָ ה ְמ ֻצ ֵקי ֶא ֶרץ ,וַ ּיָ ֶׁשת ֲע ֵל ֶיהם ֵּת ֵבל .ט ַר ְג ֵלי ֲח ִס ָידו יִ ְׁשמֹרְּ ,ור ָׁש ִעים
י-א ֶרץ; וְ יִ ֶּתן-עֹז
ר-איׁש .י יְ ה-וָ ה יֵ ַחּתּו ְמ ִר ָיבוָ ,ע ָלו ַּב ָּׁש ַמיִ ם יַ ְר ֵעם—יְ ה-וָ ה ,יָ ִדין ַא ְפ ֵס ָ
ַּבח ֶֹׁשְך יִ ָּדּמּוִּ :כיֹ-לא ְבכ ַֹח ,יִ ְג ַּב ִ
ְל ַמ ְלּכֹו ,וְ יָ ֵרם ֶק ֶרן ְמ ִׁשיחֹו.
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הפטרה ליום השני
Haftarah for the Second Day
ּכ ֹא ּכֹהָ ,א ַמר יְ ה-וָ הָ ,מ ָצא ֵחן ַּב ִּמ ְד ָּברַ ,עם ְׂש ִר ֵידי ָח ֶרב; ָהלֹוְך ְל ַה ְר ִּגיעֹו ,יִ ְׂש ָר ֵאל .ב ֵמ ָרחֹוק ,יְ ה-וָ ה נִ ְר ָאה ִלי;
תּולת יִ ְׂש ָר ֵאל :עֹוד ַּת ְע ִּדי ֻת ַּפיִ ְך ,וְ יָ ָצאת
לּ-כן ְמ ַׁש ְכ ִּתיְך ָח ֶסד .ג עֹוד ֶא ְבנֵ ְך וְ נִ ְבנֵ יתְּ ,ב ַ
עֹולם ֲא ַה ְב ִּתיְךַ ,ע ֵ
וְ ַא ֲה ַבת ָ
ִּב ְמחֹול ְמ ַׂש ֲח ִקים .ד עֹוד ִּת ְּט ִעי ְכ ָר ִמיםְּ ,ב ָה ֵרי ׁש ְֹמרֹון; נָ ְטעּו נ ְֹט ִעים ,וְ ִח ֵּללּו .ה ִּכי יֶ ׁש-יֹוםָ ,ק ְראּו נֹצְ ִרים ְּב ַהר
ֹל-הינּו{ .פ} ו ִּכי-כֹה ָא ַמר יְ ה-וָ הָ ,רּנּו ְליַ ֲעקֹב ִׂש ְמ ָחה ,וְ ַצ ֲהלּוְּ ,ברֹאׁש
ֶא ְפ ָריִ ם; קּומּו וְ נַ ֲע ֶלה ִצּיֹוןֶ ,אל-יְ ה-וָ ה ֱא ֵ
אֹותם ֵמ ֶא ֶרץ ָצפֹון,
ת-ע ְּמָךֵ ,את ְׁש ֵא ִרית יִ ְׂש ָר ֵאל .ז ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָ
הֹוׁשע יְ ה-וָ ה ֶא ַ
ַהּגֹויִ ם; ַה ְׁש ִמיעּו ַה ְללּו ,וְ ִא ְמרּוַ ,
ץ—ּבם ִעּוֵ ר ִּופ ֵּס ַחָ ,ה ָרה וְ י ֶֹל ֶדת יַ ְח ָּדוָ :ק ָהל ָּגדֹול ,יָ ׁשּובּו ֵהּנָ ה .ח ִּב ְב ִכי יָ בֹאּוְּ ,וב ַת ֲחנּונִ ים
י-א ֶר ָ
וְ ִק ַּב ְצ ִּתים ִמּיַ ְר ְּכ ֵת ָ
י-היִ ִיתי ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְל ָאב ,וְ ֶא ְפ ַריִ ם ְּבכ ִֹרי הּוא{ .ס}
ם—אֹול ֵיכם ֶאל-נַ ֲח ֵלי ַמיִ םְּ ,ב ֶד ֶרְך יָ ָׁשר ֹלא יִ ָּכ ְׁשלּו ָּבּהִּ :כ ָ
ִ
אֹוב ֵיל
ִ
י-פ ָדה
ּוׁש ָמרֹוְּ ,כר ֶֹעה ֶע ְדרֹו .י ִּכ ָ
ט ִׁש ְמעּו ְד ַבר-יְ ה-וָ ה ּגֹויִ ם ,וְ ַה ִּגידּו ָב ִאּיִ ים ִמ ֶּמ ְר ָחק; וְ ִא ְמרּוְ ,מ ֵזָרה יִ ְׂש ָר ֵאל יְ ַק ְּב ֶצּנּוְ ,
לּ-תירֹׁש
לּ-ד ָגן וְ ַע ִ
רֹום-צּיֹון ,וְ נָ ֲהרּו ֶאל-טּוב יְ ה-וָ ה ַע ָ
ִ
יְ ה-וָ הֶ ,את-יַ ֲעקֹב; ְּוג ָאלֹוִ ,מּיַ ד ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו .יא ָּובאּו ,וְ ִרּנְ נּו ִב ְמ
תּולה ְּב ָמחֹול,
ֹלא-יֹוסיפּו ְל ַד ֲא ָבה עֹוד .יב ָאז ִּת ְׂש ַמח ְּב ָ
ִ
לּ-בנֵ י-צֹאן ָּוב ָקר; וְ ָהיְ ָתה נַ ְפ ָׁשם ְּכ ַגן ָרוֶ ה ,וְ
וְ ַעל-יִ ְצ ָהר ,וְ ַע ְ
ַּוב ֻח ִרים ּוזְ ֵקנִ ים יַ ְח ָּדו; וְ ָה ַפ ְכ ִּתי ֶא ְב ָלם ְל ָׂשׂשֹון וְ נִ ַח ְמ ִּתים ,וְ ִׂש ַּמ ְח ִּתים ִמיגֹונָ ם .יג וְ ִרּוֵ ִיתי נֶ ֶפׁש ַהּכ ֲֹהנִ יםָּ ,ד ֶׁשן;
ים—ר ֵחלְ ,מ ַב ָּכה
רּור ָ
ת-טּובי יִ ְׂש ָּבעּו ,נְ ֻאם-יְ ה-וָ ה{ .ס} יד ּכֹה ָא ַמר יְ ה-וָ ה ,קֹול ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע נְ ִהי ְּב ִכי ַת ְמ ִ
ִ
וְ ַע ִּמי ֶא
קֹולְך ִמ ֶּב ִכי ,וְ ֵעינַ יִ ְךִ ,מ ִּד ְמ ָעהִּ :כי יֵ ׁש
לּ-בנֶ ָיהִּ ,כי ֵאינֶ ּנּו{ .ס}טו ּכֹה ָא ַמר יְ ה-וָ הִ ,מנְ ִעי ֵ
לּ-בנֶ ָיה; ֵמ ֲאנָ ה ְל ִהּנָ ֵחם ַע ָ
ַע ָ
בּולם{ .ס}
ׁשּ-ת ְקוָ ה ְל ַא ֲח ִר ֵיתְך ,נְ ֻאם-יְ ה-וָ ה; וְ ָׁשבּו ָבנִ יםִ ,ל ְג ָ
ָׂש ָכר ִל ְפ ֻע ָּל ֵתְך נְ ֻאם-יְ ה-וָ ה ,וְ ָׁשבּו ֵמ ֶא ֶרץ אֹויֵ ב .טז וְ יֵ ִ
ֹל-הי.
ׁשּובהִּ ,כי ַא ָּתה יְ ה-וָ ה ֱא ָ
נֹודד ,יִ ַּס ְר ַּתנִ י וָ ִאּוָ ֵסרְּ ,כ ֵע ֶגל ֹלא ֻל ָּמד; ֲה ִׁש ֵבנִ י וְ ָא ָ
מֹוע ָׁש ַמ ְע ִּתיֶ ,א ְפ ַריִ ם ִמ ְת ֵ
יז ָׁש ַ
עּורי.
אתי ֶח ְר ַּפת נְ ָ
ׁשּובי ,נִ ַח ְמ ִּתי ,וְ ַא ֲח ֵרי ִהּוָ ְד ִעיָ ,ס ַפ ְק ִּתי ַעל-יָ ֵרְך; ּב ְֹׁש ִּתי וְ ַגם-נִ ְכ ַל ְמ ִּתיִּ ,כי נָ ָׂש ִ
י-א ֲח ֵרי ִ
יח ִּכ ַ
לֹו—ר ֵחם
ַ
לּ-כןָ ,המּו ֵמ ַעי
י-מ ֵּדי ַד ְּב ִרי ּבֹו ,זָ כֹר ֶאזְ ְּכ ֶרּנּו עֹוד; ַע ֵ
ים—ּכ ִ
יט ֲה ֵבן יַ ִּקיר ִלי ֶא ְפ ַריִ םִ ,אם יֶ ֶלד ַׁש ֲע ֻׁש ִע ִ
ֲא ַר ֲח ֶמּנּו ,נְ ֻאם-יְ ה-וָ ה{ .ס}
בסיום קריאת ההפטרה ,הקורא אומר
AFTER READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS

ֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ,צוּר ּ ָכל ָהעוֹ לָ ִמיםַ ,צ ִ ּדיק ְּב ָכל ַה ּדוֹ רוֹ תָ ,ה ֵא-ל ַה ֶּנ ֱא ָמןָ ,האוֹ ֵמר וְ עוֹ ֶ ׂשהַ ,ה ְמ ַד ֵּבר
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יֱָ ,א ֵ
יך ,וְ ָד ָבר ֶא ָחד ִמ ְ ּד ָב ֶר ָ
ֹל-הינ ּו וְ נֶ ֱא ָמנִ ים ְ ּד ָב ֶר ָ
יך ָאחוֹ ר ֹלא יָ ׁשוּב
ו ְּמ ַק ֵיּםֶ ׁ ,ש ּ ָכל ְ ּד ָב ָריו ֱא ֶמת וָ ֶצ ֶדק .נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה הוּא יְ יָ ֱא ֵ
ֵר ָיקםִ ּ ,כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך נֶ ֱא ָמן (וְ ַר ֲח ָמן) ָא ָּתהָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָָ ,ה ֵא-ל ַה ֶּנ ֱא ָמן ְּב ָכל ְ ּד ָב ָריו:
יה:
ַר ֵחם ַעל ִציּוֹ ן ּ ִכי ִהיא ֵּבית ַח ֵיּינוּ ,וְ לַ ֲעלו ַּבת נֶ ֶפ ׁש ּתוֹ ׁ ִש ַיע ותשמחה ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוָּּ :בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ְמ ַ ׂש ּ ֵמ ַח ִציּוֹ ן ְּב ָבנֶ ָ
יח ָךִּ ,ב ְמ ֵה ָרה יָ בֹא וְ יָ גֵ ל לִ ֵּבנוַּ .על ּ ִכ ְסאוֹ ֹלא יֵ ׁ ֵשב זָ ר
ֹל-הינ ּו ְּב ֵאלִ יָ ה ּו ַה ָּנ ִביא ַע ְב ֶ ּד ָך .ו ְּב ַמלְ כוּת ֵּבית ָ ּדוִ ד ְמ ׁ ִש ֶ
ַ ׂש ּ ְמ ֵחנ ּו יְ יָ ֱא ֵ
ְ
ָ
וְ ֹלא יִ נְ ֲחל ּו עוֹ ד ֲא ֵח ִרים ֶאת ּ ְכבוֹ דוִֹ ּ .כי ְב ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶשך נִ ׁ ְש ַּב ְע ָּת ֹּלו ׁ ֶש ֹּלא יִ ְכ ֶּבה נֵ רוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדָּ :בר ּוך ַא ָ ּתה יְ יָ ָמגֵ ן ָ ּדוִ ד
יאים[ .ביום הראשון  :ON THE FIRST DAY /וְ ַעל יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָּבת ַה ֶ ּזה] וְ ַעל יוֹ ם ַה ִ ּז ּ ָכרוֹ ן ַה ֶ ּזהֶ ׁ .ש ָּנ ַת ָ ּת
ַעל ַה ּתוֹ ָרה .וְ ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה .וְ ַעל ַה ְּנ ִב ִ
ֹל-הינוֲּ .אנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים
ל־ה ּכֹל ה’ ֱא ֵ
ֹל-הינ ּו [ביום הראשון  :ON THE FIRST DAY /לִ ְק ֻד ּׁ ָשה וְ לִ ְמנ ּו ָחה] לְ ָכבוֹ ד וּלְ ִת ְפ ָא ֶרתַ :ע ַ
לָ נ ּו ה’ ֱא ֵ
ְ
ְ
ָ
ָ
ְ
ְ
ל־חי ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדּ .ו ְד ָב ְרך ֱא ֶמת וְ ַק ָ ּים לָ ַעדָּ :בר ּוך ַא ָּתה ה’ֶ .מלֶ ך ַעל ּ ָכל
לָ ְך ו ְּמ ָב ְר ִכים אוֹ ָתך .יִ ְת ָּב ַרך ׁ ִש ְמך ְּב ִפי ּ ָכ ַ
ָה ָא ֶרץְ ,מ ַק ֵּד ׁש [ביום הראשון ַ :ON THE FIRST DAY /ה ּׁ ַש ָּבת וְ ] יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יום ַה ִ ּז ּ ָכרון:
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ביום הראשון [אם הזמן מאפשר] אומרים  3פסקאות אלו.
ON THE FIRST DAY [IF TIME PERMITS], THE FOLLOWING THREE PARAGRAPHS ARE RECITED:

הורא ַמ ַעלְ יָ א.
יחי וְ ִס ַ ּי ְע ָ ּתא ִד ׁ ְש ַמ ָ ּיא ו ַּב ְריוּת גּ ו ָּפא וּנְ ָ
יכי ו ְּמזונֵ י ְרוִ ֵ
יְ ק ּום ּפו ְּר ָקן ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא ִח ָּנא וְ ִח ְס ָּדא וְ ַר ֲח ֵמי וְ ַחיֵ י ֲא ִר ֵ
יש ָתא ִּדי ְּב ַא ְר ָעא
אוריְ ָתא .לְ ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן ֲחבו ָּר ָתא ַק ִּד ׁ ָ
זַ ְר ָעא ַח ָ ּיא וְ ַק ָ ּי ָמא זַ ְר ָעא ִּדי לָ א יִ ְפסוק וְ ִדי לָ א יִ ְבטול ִמ ּ ִפ ְת ָּג ֵמי ַ
יב ָתא וּלְ ַד ָ ּינֵ י ִדי ָב ָבא .לְ ָכל ַ ּתלְ ִמ ֵידיהון וּלְ ָכל ַּתלְ ִמ ֵידי
ישי ְמ ִת ָ
ישי ַּגלְ וָ ָתא וּלְ ֵר ׁ ֵ
ישי ַכ ּ ָלה וּלְ ֵר ׁ ֵ
שר ֵאל וְ ִּדי ְּב ָב ֶבל לְ ֵר ׁ ֵ
ְדיִ ָ
יומיהון וְ יִ ֵ ּתן ַא ְר ָכא לִ ׁ ְשנֵ יהון.
אוריְ ָתאַ .מלְ ּ ָכא ְּד ָעלְ ָמא יְ ָב ֵר ְך יַ ְתהון יַ ּ ִפ ׁיש ַח ֵ ּייהון וְ יַ ְס ֵּגא ֵ
ַ ּתלְ ִמ ֵידיהון וּלְ ָכל ַמאן ְּד ָע ְס ִקין ְּב ַ
נאמר ָא ֵמן:
ישיןָ .מ ָרן ִּדי ִב ׁ ְש ַמיָ א יְ ֵהא ְב ַס ְע ְּדהון ּ ָכל זְ ַמן וְ ִע ָּדן .וְ ַ
וְ יִ ְת ּ ָפ ְרק ּון וְ יִ ׁ ְש ֵ ּתזְ ב ּון ִמן ּ ָכל ָע ָקא ו ִּמן ּ ָכל ַמ ְר ִעין ִּב ׁ ִ
הורא ַמ ַעלְ יָ א.
יחי וְ ִס ַ ּי ְע ָ ּתא ִד ׁ ְש ַמ ָ ּיא ו ַּב ְריוּת גּ ו ָּפא וּנְ ָ
יכי ו ְּמזונֵ י ְרוִ ֵ
יְ קוּם ּפו ְּר ָקן ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא ִח ָּנא וְ ִח ְס ָּדא וְ ַר ֲח ֵמי וְ ַח ֵ ּיי ֲא ִר ֵ
ישא ָה ֵדין ַר ְב ְר ַב ָ ּיא ִעם זְ ֵע ַר ָ ּיא
אוריְ ָתא .לְ ָכל ְק ָהלָ א ַק ִּד ׁ ָ
זַ ְר ָעא ַח ָ ּיא וְ ַק ָ ּי ָמא זַ ְר ָעא ִּדי לָ א יִ ְפסוק וְ ִדי לָ א יִ ְבטול ִמ ּ ִפ ְת ָּג ֵמי ַ
יומיכון וְ יִ ֵ ּתן ַא ְר ָכא לִ ׁ ְשנֵ יכון וְ ִּת ְת ּ ָפ ְרק ּון וְ ִת ׁ ְש ֵ ּתזְ ב ּון ִמן
ַט ְפלָ א וּנְ ׁ ַש ָ ּיאַ .מלְ ּ ָכא ְד ָעלְ ָמא יְ ָב ֵר ְך יַ ְתכון יַ ּ ִפ ׁיש ַח ֵ ּייכון וְ יַ ְסגֵ י ֵ
נאמר ָא ֵמן:
ישיןָ .מ ָרן ִּדי ִב ׁ ְש ַמ ָ ּיא יְ ֵהא ְּב ַס ְע ְּדכון ּ ָכל זְ ַמן וְ ִע ָּדן וְ ַ
ּ ָכל ָע ָקא ו ִּמן ּ ָכל ַמ ְר ִעין ִּב ׁ ִ
יהם
דוש ַה ֶ ּזה ִעם ּ ָכל ְק ִה ּלות ַה ּק ֶד ׁשֵ .הם וּנְ ׁ ֵש ֶ
ִמי ׁ ֶש ֵּב ַר ְך ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקב .הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַה ָ ּק ָהל ַה ָ ּק ׁ
ותנִ ים נֵ ר
תוכם לְ ִה ְת ּ ַפ ּ ֵלל .ו ִּמי ׁ ֶשנּ ְ
יהם וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר לָ ֶהם .ו ִּמי ׁ ֶש ּ ְמיַ ֲח ִדים ָּב ֵ ּתי ְכנֵ ִסיּות לִ ְת ִפ ּ ָלה .ו ִּמי ׁ ֶש ָּב ִאים ְּב ָ
נות ֶ
יהם ו ְּב ֵ
ו ְּבנֵ ֶ
דוש ָּבר ּוךְ
אור ִחים ו ְּצ ָד ָקה לָ ֲענִ ִ ּיים .וְ ָכל ִמי ׁ ֶש ְ
לַ ּ ָמאור וְ יַ יִ ן לְ ִק ּד ּו ׁש וּלְ ַה ְב ָּדלָ ה ו ַּפת לְ ְ
עוס ִקים ְּב ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּר ֶּב ֱאמוּנָ הַ .ה ָ ּק ׁ
שכ ָרם וְ יָ ִסיר ֵמ ֶהם ּ ָכל ַמ ֲחלָ ה וְ יִ ְר ּ ָפא לְ ָכל גּ ו ָּפם וְ יִ ְסלַ ח לְ ָכל ֲעונָ ם .וְ יִ ׁ ְשלַ ח ְּב ָר ָכה וְ ַה ְצלָ ָחה ְּב ָכל ַמ ֲעשה
הוּא יְ ׁ ַש ּ ֵלם ָ
נאמר ָא ֵמן:
יהם .וְ ַ
שר ֵאל ֲא ֵח ֶ
יהם ִעם ּ ָכל יִ ָ
יְ ֵד ֶ
ביום הראשון ,יש לדלג הלאה ל“אשרי יושבי ביתך”
“אשרי יושבי ביתך” ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH

תקיעת שופר
Tekiat Shofar
השורות הבאות נאמרים שורה-שורה ,ע׳׳י החזן ואח׳׳כ ע׳׳י הקהל [אם הזמן מאפשר]
]THE FOLLOWING IS RECITED LINE BY LINE, CHAZZAN, THEN CONGREGATION [IF TIME PERMITS

יָ-ה:
ִמן ַה ּ ֵמ ַצר ָק ָר ִ
יָ-ה ָענָ נִ י ַּב ּ ֶמ ְר ַחב ּ
אתי ּ
ָ
קוֹ לִ י ׁ ָש ָמ ְע ָּתַ ,אל ַ ּת ְעלֵ ם ָאזְ נְ ך לְ ַרוְ ָח ִתי לְ ׁ ַשוְ ָע ִתי:
ֹאש ְּד ָב ְר ָך ֱא ֶמת ,וּלְ עוֹ לָ ם ּ ָכל ִמ ׁ ְש ּ ַפט ִצ ְד ֶק ָך:
ר ׁ
ָ
ֲערֹב ַע ְב ְּדך לְ טוֹ בַ ,אל יַ ַע ׁ ְש ֻקנִ י זֵ ִדים:
ָ ׂש ׂש ָאנ ִֹכי ַעל ִא ְמ ָר ֶת ָךְ ּ ,כמוֹ ֵצא ׁ ָשלָ ל ָרב:
טוּב ַט ַעם וָ ַד ַעת לַ ּ ְמ ֵדנִ יִ ּ ,כי ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך ֶה ֱא ָמנְ ִּתי:
נִ ְדבוֹ ת ּ ִפי ְר ֵצה נָ א ה' ,ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך לַ ּ ְמ ֵדנִ י:
ופר:
ֹל-הים ִּב ְתר ּו ָעה ,ה' ְּבקוֹ ל ׁש ָ
ָעלָ ה ֱא ִ
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 / THE SHOFAR BLOWER SAYS:בעל התוקע מברך

ֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו לִ ׁ ְשמוֹ ַע קוֹ ל ׁשוֹ ָפר
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ֶה ֱחיָ נ ּו וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו וְ ִה ִּג ָיענ ּו לַ ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
תקיעה-שברים תרועה-תקיעה

תקיעה-שברים-תקיעה

תקיעה-תרועה-תקיעה

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה

תקיעה-שברים-תקיעה

תקיעה-תרועה-תקיעה

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה

תקיעה-שברים-תקיעה

תקיעה-תרועה-תקיעה גדולה

השורות הבאות נאמרים שורה-שורה ,ע׳׳י החזן ואח׳׳כ ע׳׳י הקהל [אם הזמן מאפשר]
]THE FOLLOWING IS RECITED LINE BY LINE,CHAZZAN, THEN CONGREGATION [IF TIME PERMITS

ַא ׁ ְש ֵרי

ָה ָעם יוֹ ְד ֵעי ְּתר ּו ָעה ,ה' ְּבאוֹ ר ּ ָפנֶ ָ
יך יְ ַה ּ ֵלכ ּון:
ְּב ׁ ִש ְמ ָך יְ גִ יל ּון ּ ָכל ַהיּום ,ו ְּב ִצ ְד ָק ְת ָך יָ רוּמוּ:
ּ ִכי ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ָ ּזמוֹ ָא ָ ּתה ,ו ִּב ְרצוֹ נְ ָך ָּתר ּום ַק ְרנֵ נוּ:

ית ָך .עוד יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ ה:
יוש ֵבי ֵב ֶ
ַא ׁ ְש ֵרי ׁ ְ
ל-היו:
ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ּ ָכ ָכה ּלוַ .א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶשה' ֱא ָ
ָ
ל-והי ַה ּ ֶמלֶ ְך .וַ ֲא ָב ְר ָכה ׁ ִש ְמך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
רומ ְמ ָך ֱא ַ
ְּת ִה ּ ָלה לְ ָדוִ דֲ .א ִ
ָ
ְּב ָכל יום ֲא ָב ְר ֶכ ּ ָך .וַ ֲא ַהלְ לָ ה ׁ ִש ְמך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָּגדול ה' ו ְּמ ֻה ּ ָלל ְמאד .וְ לִ גְ ֻד ּ ָלתו ֵאין ֵח ֶקר:
ּרת ָ
ּדור לְ דור יְ ׁ ַש ַּבח ַמ ֲע ָ
יך יַ ִּגידוּ:
שיך .וּגְ בו ֶ
את ָ
שיחה:
יך ָא ָ
הוד ָך .וְ ִד ְב ֵרי נִ ְפלְ ֶ
ֲה ַדר ּ ְכבוד ֶ
ָ
את ָ
יאמרוּ .וּגְ ֻד ּ ָל ְתך ֲא ַס ּ ְפ ֶר ָּנה:
יך ֵ
נור ֶ
וֶ ֱעז ּוז ְ
ָ
ָ
זֵ ֶכר ַרב טו ְּבך יַ ִּביעוּ .וְ ִצ ְד ָק ְתך יְ ַר ֵּננוּ:
ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ה'ֶ .א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וּגְ ָדל ָח ֶסד
טוב ה' לַ ּכל .וְ ַר ֲח ָמיו ַעל ּ ָכל ַמ ֲעשיו:
שיך .וַ ֲח ִס ֶיד ָ
יוד ּו ָך ה' ּ ָכל ַמ ֲע ָ
יך יְ ָב ְרכו ָּכה:
יאמרוּ .וּגְ בו ָּר ְת ָך יְ ַד ֵּברוּ:
ּ ְכבוד ַמלְ כו ְּת ָך ֵ
ּרתיו .ו ְּכבוד ֲה ַדר ַמלְ כוּתו:
הוד ַיע לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְּגבו ָ
לְ ִ
ָ
ָ
ַמלְ כו ְּתך ַמלְ כוּת ּ ָכל עולָ ִמים .ו ֶּמ ְמ ׁ ַשלְ ְ ּתך ְּב ָכל ּדור וָ דר:
זוקף לְ ָכל ַה ּ ְכפו ִּפים:
סומ ְך ה' לְ ָכל ַהנּ ְפלִ ים .וְ ֵ
ֵ
ָ
נותן לָ ֶהם ֶאת ָא ְכלָ ם ְּב ִע ּתו:
שברוּ .וְ ַא ָ ּתה ֵ
ֵעינֵ י כל ֵאלֶ יך יְ ֵּ
שב ַיע לְ ָכל ַחי ָרצוֹ ן:
ות ַח ֶאת יָ ֶד ָך .ו ַּמ ִּ
ּפ ֵ
ַצ ִּדיק ה' ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו .וְ ָח ִסיד ְּב ָכל ַמ ֲעשיו:
קר ָאיו .לְ כל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָר ֻאה ּו ֶב ֱא ֶמת:
ָקרוב ה' לְ ָכל ְ
יוש ֵיעם:
ְרצוֺ ן יְ ֵר ָאיו יַ ֲעשה .וְ ֶאת ׁ ַשוְ ָע ָתם יִ ׁ ְש ַמע וְ ׁ ִ
אה ָביו .וְ ֵאת ּ ָכל ָה ְר ׁ ָש ִעים יַ ׁ ְש ִמיד:
ומר ה' ֶאת ּ ָכל ֲ
ׁש ֵ
ְ
יב ֵרך ּ ָכל ָּבשר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ְּת ִה ּ ַלת ה' יְ ַד ֶּבר ּ ִפי .וִ ָ
יָ-ה ֵמ ַע ָ ּתה וְ ַעד עוֹ לָ םַ .הלְ ל ּויָ ּה:
וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך ּ
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יְ ַהלְ ל ּו ֶאת ׁ ֵשם ה’ ּ ִכי נִ ְ ׂש ָּגב ׁ ְשמוֹ לְ ַב ּדוֹ הוֹ דוֹ ַעל ֶא ֶרץ וְ ׁ ָש ָמיִ ם ,וַ ָי ֶּרם ֶק ֶרן לְ ַע ּמוֹ ְ ּת ִה ּ ָלה לְ ָכל ֲח ִס ָידיו לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַעם
ְקרֹבוֹ ַהלְ ל ּויָ ּה.
ביום הראשון

ביום השני

FIRST DAY

מזְ מוֹ ר לְ ָדוִ ד ָהב ּו לַ ֲאדֹנָ י ְּבנֵ י ֵאלִ ים ָהב ּו לַ ֲאדֹנָ י ּ ָכבוֹ ד וָ עֹזָ ,הב ּו
לַ ֲאדֹנָ י ּ ְכבוֹ ד ׁ ְשמוִֹ ,ה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לַ ֲאדֹנָ י ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹד ׁש .קוֹ ל ֲאדֹנָ י ַעל
ַה ּ ָמיִ ם ֵא-ל ַה ּ ָכבוֹ ד ִה ְר ִעים ֲאדֹנָ י ַעל ַמיִ ם ַר ִּבים .קוֹ ל ֲאדֹנָ י ַּב ּכ ַֹח
קוֹ ל ֲאדֹנָ י ֶּב ָה ָדר קוֹ ל ֲאדֹנָ י ׁש ֵֹבר ֲא ָרזִ ים וַ יְ ׁ ַש ֵּבר ֲאדֹנָ י ֶאת ַא ְרזֵ י
ַה ּ ְל ָבנוֹ ן .וַ ַ ּי ְר ִק ֵידם ּ ְכמוֹ ֵעגֶ ל ,לְ ָבנוֹ ן וְ ִ ׂש ְריֹן ּ ְכמוֹ ֶבן ְר ֵא ִמים .קוֹ ל ֲאדֹנָ י
ח ֵֹצב לַ ֲהבוֹ ת ֵא ׁש ,קוֹ ל ֲאדֹנָ י יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר ,יָ ִחיל ֲאדֹנָ י ִמ ְד ַּבר ָק ֵד ׁש,
יכלוֹ ּ ֻכ ּלוֹ א ֵֹמר ּ ָכבוֹ ד
קוֹ ל ֲאדֹנָ י יְ חוֹ לֵ ל ַא ָ ּילוֹ ת וַ ֶ ּי ֱח ׂשֹף יְ ָערוֹ ת ו ְּב ֵה ָ
ֲאדֹנָ י לַ ּ ַמ ּב ּול יָ ׁ ָשב וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ֲאדֹנָ י ֶמלֶ ְך לְ עוֹ לָ ם ֲאדֹנָ י עֹז לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ֲאדֹנָ י
יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּׁ ָשלוֹ ם

SECOND DAY

לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה ֵ ּת ֵבל וְ י ׁ ְֹש ֵבי ָב ּה׃ ּ ִכי־הוּא ַעל־
יַ ּ ִמים יְ ָס ָד ּה וְ ַעל־נְ ָהרוֹ ת יְ כוֹ נְ נֶ ָה׃ ִמי־יַ ֲעלֶ ה ְב ַהר־ה' ו ִּמי־יָ ק ּום
ִּב ְמקוֹ ם ָק ְד ׁשוֹ ׃ נְ ִקי ַכ ּ ַפיִ ם ו ַּבר־לֵ ָבב ֲא ׁ ֶשר ֹלא־נָ ָ ׂשא לַ ׁ ּ ָשוְ א נַ ְפ ׁ ִשי
ֹלהי יִ ׁ ְשעוֹ ׃
וְ ֹלא נִ ׁ ְש ַּבע לְ ִמ ְר ָמה׃ יִ שּׂ ָ א ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה' ּו ְצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
זֶ ה ּדוֹ ר ּד ְֹר ׁ ָשיו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָפנֶ ָ
יכם
אש ֶ
יך יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה׃ ְ ׂשא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ְ
ְ
וְ ִה ָּנ ְ ׂשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ לָ ם וְ יָ בוֹ א ֶמלֶ ך ַה ּ ָכבוֹ ד׃ ִמי זֶ ה ֶמלֶ ך ַה ּ ָכבוֹ ד ה'
יכם ּו ְ ׂשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי
אש ֶ
ִע ּז ּוז וְ גִ ּבוֹ ר ה' ִּג ּבוֹ ר ִמלְ ָח ָמה׃ ְ ׂשא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
עוֹ לָ ם וְ יָ בֹא ֶמלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ ד׃ ִמי ה ּוא זֶ ה ֶמלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ ד ה' ְצ ָבאוֹ ת הוּא
ֶמלֶ ְך ַה ּ ָכבוֹ ד ֶסלָ ה׃

יך יִ לְ ְּב ׁש ּו ֶצ ֶדק .וַ ֲח ִס ֶיד ָ
שר ֵאל :קו ָּמה ה' לִ ְמנ ּו ָח ֶת ָךַ .א ָ ּתה וַ ֲארון ֻע ֶ ּז ָךּ :כ ֲהנֶ ָ
יך יְ ַר ֵּננוַּּ :ב ֲעבוּר ָּדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך ַאל
יאמרׁ .שו ָּבה ה' ִר ְבבות ַאלְ ֵפי יִ ָ
ו ְּבנֻ חה ַ
יה
יבת ָ
יה ַד ְר ֵכי ַנעם וְ ָכל נְ ִת ֶ
יה ְמ ֻא ּׁ ָשרְּ :ד ָר ֶכ ָ
תמ ֶכ ָ
יח ָךִ ּ :כי לֶ ַקח טוב נָ ַת ִּתי לָ ֶכםּ .ת ָור ִתי ַאל ַ ּת ֲעזבוֵּ :עץ ַח ִ ּיים ִהיא לַ ּ ַמ ֲחזִ ִיקים ָּב ּה .וְ ְ
ָּת ׁ ֵשב ּ ְפנֵ י ְמ ׁ ִש ֶ
יבנ ּו ה' ֵאלֶ ָ
יך וְ נָ ׁשו ָּבהַ .ח ֵּד ׁש יָ ֵמינ ּו ּ ְכ ֶק ֶדם:
ׁ ָשלוםֲ :ה ׁ ִש ֵ

חצי קדיש
Chatzi Kaddish
יה ַר ָּבא[ .אמן]
יִ ְת ַּג ַ ּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּ
ְּב ָעלְ ָמא ִ ּדי ְב ָראִ ,כ ְרעו ֵּת ּה .וְ יַ ְמלִ ְ
יח ּה ,אמן] ְּב ַח ֵיּיכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיּי
יך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
ל-בית יִ ְ ׂש ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.
ְד ָכ ֵּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח
יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְ
וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָ ּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָללְ ׁ ,ש ֵמ ּה ְ ּד ֻק ְד ׁ ָשא ְב ִריך הוּא [בריך הוא].
ל-ב ְר ָכ ָתאִ ׁ ,ש ָיר ָתאּ ִ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ .אמן]
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכ ִּ
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תפילת העמידה למוסף
Amidah for Musaf
יש לומר את כל העמידה בלחש .רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרץ הש"ץ לבלתי אפשרי ,יש לומר את תחילת תפילת העמידה
מילה-במילה עם החזן עד אחרי קדושה.
RECITE SILENTLY AT YOUR OWN PACE. IF TIME IS OF THE ESSENCE, DUE TO MEDICAL REGULATIONS NOT ALLOWING THE CHAZZAN'S
REPETITION. RECITE WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN UNTIL AFTER “KEDUSHA” BELOW.

ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ל-הי יִ ְצ ָחק .וֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי יַ ֲעקבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור וְ ַהנּ ָורא
ֵ
ל-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .א ֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .א ֵ
ֵ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
ָ
ְ
ל-הים ַח ִ ּיים:
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ך ֱא ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ י ְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
ִמי ָכ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
ים/ה ַר ֲח ָמן ֵ
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמ ָ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
אם העמידה לא נאמרת מילה-במילה עם החזן ,נא לדלג ל“אתה קדוש”.
**.אתה קדוש **IF NOT RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH

קדושה KEDUSHA /
קדושה נוסח אשכנז
ישים ׁ ִש ְמ ָך
קד ׁש ַה ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
שר ֵפי ֶ
שיח ְ
יש ָך ּ ְכסוד ַ
יצ ָך וְ נַ ְק ִד ׁ ְ
נַ ֲע ִר ְ
יא ָך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ַּב ּק ֶד ׁש ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
דוש ה' ְצ ָבאות ְמלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבודו:
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTHקו׳׳ח— ָק ׁ
ואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקום ּ ְכבודו.
ּ ְכבודו ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁש ֲ
יאמרוּ:
לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:
בקר
ִמ ּ ְמקומו ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמו ֶע ֶרב וָ ֶ
אומ ִרים:
ְּב ָכל יום ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע ְ
לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
שר ֵאל ה' ֱא ֵ
 / COTHקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ָ
מוש ֵיענוּ .וְ הוּא
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא ׁ ִ
ה ּוא ֱא ֵ
אל-הים:
ִ
יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי .לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ
יכם:
ל-ה ֶ
ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
ָ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ה' ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ה'
לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דרַ .הלְ לוּיָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ָך .וּלְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲח ָך
דוש
ֱא ֵ
לוֹ-הינוּ ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מו ּׁש לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
ָא ָּתה:
יש לומר מ“ובכן תן פחדך” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
ובכן תן פחדךRECITE SILENTLY FROM
והא-ל הקדוש נקדש בצדקה UNTIL
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN
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קדושה נוסח ספרד
ֹל-הינ ּו ַמלְ ָא ִכים ֲהמוֹ נֵ י ַמ ְעלָ הִ .עם ַע ּ ְמ ָך
ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָך ,ה’ ֱא ֵ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְקב ּו ֵצי ַמ ּ ָטה :יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם ְק ֻד ּׁ ָשה לְ ָך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר
יא ָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
 / COTHקו׳׳ח— ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ה’ ְצ ָבאוֹת ְמֹלא ָכל ָה ָא ֶרץ ּ ְכבוֹ דוֹ:
ּ ְכבוֹ דוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ּ ְכבוֹ דוֹ
לְ ַה ֲע ִריצוֹ .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוֹ ד ה’ ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ָמיו לְ ַע ּמוֹ .וְ יָ חוֹ ן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ֶע ֶרב
וָ בוֹ ֶקר ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים:
ֹל-הינ ּו ה’ ֶא ָחד:
 / COTHקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה’ ֱא ֵ
ֹל-הינ ּו ה ּוא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .וְ הוּא
ה ּוא ֱא ֵ
יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו וְ יִ גְ ָאלֵ נ ּו ׁ ֵשנִ ית וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ַחי
אֹל-הים:
ִ
אשית לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ
לֵ א ֹמרֵ .הן ָּג ַאלְ ִ ּתי ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ִרית ּ ְכ ֵר ׁ ִ
יכם
ֹל-ה ֶ
ֲאנִ י ה’ ֱא ֵ
ָ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ה' ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ה'
לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דרַ .הלְ לוּיָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
ָ
דושים ְּב ָכל יום יְ ַהלְ ל ּוך ֶּסלָ ה.
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָ ּתה ָק ׁ
דוש ָא ָּתה:
ּ ִכי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
יש לומר מ“ובכן יתקדש שמך” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה”
בלחש ואז להמתין לחזן.
 UNTILובכן יתקדש שמך RECITE SILENTLY FROM
 AND WAIT THERE FOR THE CHAZZANוהא-ל הקדוש נקדש בצדקה
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דוש ָא ָּתה]:
דושים ְּב ָכל יום יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ הִ ּ .
דוש .ו ְּק ׁ ִ
[כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש:
[לְ דור וָ דור ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא-ל ּ ִכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ
בוד ָך וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית ָדוִ ד
לוֹ-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ַּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ה' ֱא ֵ
יכלָ ְך]:
יח ָך וְ ַעל ְמכונָ ְך וְ ֵה ָ
ְמ ׁ ִש ֶ
את ,וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים ,וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך ,וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
יך עז ְּביָ ְד ָך
ּ ָכל ַה ְּברו ִּאים ,וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םֶ ׁ ,ש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
את:
נורא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
ימינֶ ָך ,וְ ׁ ִש ְמ ָך ָ
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ ,ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
יך ,ו ּ ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ ,ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
טובה לְ ְ
יך ,וְ ִת ְקוָ ה ָ
יח ָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך ,וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך ,ו ְּצ ִמ ַ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ֶּב ָע ׁ ָשן ּ ְכ ָע ׁ ָשן
יש ִרים יַ ֲעלזוּ ,וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
ִּת ְכלֶ ה ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:
לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה לְ ַב ֶּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
בוד ָך ,ו ִּּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךַ ּ ,כ ּ ָכתוּב
יךְּ ,ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
לך ַא ָּתה הוּא ה' ֱא ֵ
ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך ,יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
נורא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱאל-וֹ ַּה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
יך ּ ַכ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט
דוש ַא ָ ּתה וְ ָ
ָק ׁ
אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ,יש להמתין לחזן ואז לומר את סיום הברכה יחד עמו
IF RECITING WORD-FOR WORD WITH THE CHAZZAN, WAIT UNTIL THE CHAZZAN RESUMES HERE, AND RECITE TOGETHER WITH THE
CHAZZAN

דוש**:
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקהָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ָ ּק ׁ
**וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
ביום הראשון יש להמשיך בלחש עד לסיום העמידה.
ביום השני ,אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן [וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בשופר גם בתפילה בלחש] ,יש להמשיך בלחש עד “ברוך אתה...
מקדש ישראל ויום הזיכרון” [עמוד  ]28ולהמתין לתקיעת השופר
ON THE FIRST DAY: FINISH AT YOUR PACE SILENTLY UNTIL THE END OF THE AMIDAH.
ON THE SECOND DAY, IF RECITING WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [OR IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO SOUND THE SHOFAR
 [PAGE 28] AND WAIT SILENTLY TILL THEברוך אתה...מקדש ישראל ויום הזיכרון DURING THE SILENT AMIDAH], CONTINUE SILENTLY UNTIL
SHOFAR IS SOUNDED

ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ ,א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ ,וְ רוֹ ַמ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשוֹ נוֹ ת וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך ,וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
לַ ֲע ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶאת יוֹ ם (ביום הראשון ַ :ON THE FIRST DAY /ה ּׁ ַש ָּבת ַה ֶ ּזה וְ ֶאת יוֹ ם) ַה ִ ּז ּ ָכרוֹ ן ַה ֶ ּזה ,יוֹ ם
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
 :ON THE FIRST DAY /זִ ְכרוֹ ן) ְּתר ּו ָעה (ביום הראשון ְּ :ON THE FIRST DAY /ב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ֶ

(ביום הראשון

חובותינ ּו ְּב ֵבית ְּב ִח ָיר ֶת ָך ַּב ַּביִ ת
ֵ
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ֲח ָט ֵאינ ּו ָּגלִ ינ ּו ֵמ ַא ְר ֵצנ ּו וְ נִ ְת ַר ַח ְקנ ּו ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ֵתנ ּו וְ ֵאין ֲאנַ ְחנ ּו יְ כולִ ים לַ ֲע ׂשות
ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו
ֵ
דוש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמ ָך ָעלָ יו ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָ ּיד ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ּ ְל ָחה ְּב ִמ ְק ָּד ׁ ֶש ָך :יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ה' ֱא ֵ
ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
ָ
ָ
ֶמלֶ ְך ַר ֲח ָמן ׁ ֶש ָּת ׁשוּב ו ְּת ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ִמ ְק ָּד ׁ ְשך ְּב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִּבים ,וְ ִת ְבנֵ ה ּו ְמ ֵה ָרה ו ְּתגַ ֵּדל ּ ְכבודוָ :א ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנוּ ,גַ ּ ֵלה
ּצותינ ּו ּ ַכ ֵּנס ִמ ַ ּי ְר ּ ְכ ֵתי
הופע וְ ִה ָּנ ֵ ׂשא ָעלֵ ינ ּו לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי ,וְ ָק ֵרב ּ ְפזו ֵּרינ ּו ִמ ֵּבין ַהגּ ויִ ם ,וּנְ פו ֵ
ּ ְכבוד ַמלְ כו ְּת ָך ָעלֵ ינ ּו ְמ ֵה ָרה ,וְ ַ
יאנ ּו לְ ִציּון ִע ְיר ָך ְּב ִר ָּנה ,וְ לִ יר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁ ְש ָך ְּב ִ ׂש ְמ ַחת עוֹ לָ ם ,וְ ׁ ָשם נַ ֲע ֶ ׂשה לְ ָפנֶ ָ
חובותינ ּו
ֵ
יך ֶאת ָק ְר ְּבנות
ָא ֶרץ :וַ ֲה ִב ֵ
ְ ּת ִמ ִידים ּ ְכ ִס ְד ָרם וּמ ּו ָס ִפים ּ ְכ ִהלְ ָכ ָתם :וְ ֶאת מ ּו ְס ֵפי (ביום הראשון  :ON THE FIRST DAY /יום ַה ּׁ ַש ָּבת ַה ֶ ּזה וְ ) יום ַה ִ ּז ּ ָכרון ַה ֶ ּזה נַ ֲע ֶ ׂשה
וְ נַ ְק ִריב לְ ָפנֶ ָ
בוד ָך ּ ָכ ָאמוּר:
משה ַע ְב ֶּד ָךִ ,מ ּ ִפי ְכ ֶ
תור ֶת ָך ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
יך ְּב ַא ֲה ָבה ּ ְכ ִמ ְצוַ ת ְרצונֶ ָךְ ּ ,כמו ׁ ֶש ּ ָכ ַת ְב ָ ּת ָעלֵ ינ ּו ְּב ָ
ימםּ ,ו ׁ ְשנֵ י ֶע ְ ׂשרנִ ים סלֶ ת ִמנְ ָחה ְּבלוּלָ ה ַּב ּׁ ֶש ֶמן
ביום הראשון —ON THE FIRST DAY /ו ְּביום ַה ּׁ ַש ָּבת ׁ ְשנֵ י ְכ ָב ִ ׂשים ְּבנֵ י ׁ ָשנָ ה ְ ּת ִמ ִ
וְ נִ ְס ּכו :עלַ ת ׁ ַש ַּבת בשבתו ַעל עלַ ת ַה ָּת ִמיד וְ נִ ְס ּ ָכ ּה:
בודה לא ַת ֲע ׂש ּו יום ְ ּתר ּו ָעה יִ ְהיֶ ה לָ ֶכם:
אכת ֲע ָ
קד ׁש יִ ְהיֶ ה לָ ֶכם ּ ָכל ְמלֶ ֶ
חד ׁש ִמ ְק ָרא ֶ
חד ׁש ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ְּב ֶא ָחד לַ ֶ
ו ַּב ֶ
27
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יהם ּ ִכ ְמ ֻד ָּבר
ימם :ו ִּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ּ ֵכ ֶ
יחח לה' ּ ַפר ֶּבן ָּב ָקר ֶא ָחד ַאיִ ל ֶא ָחד ּ ְכ ָב ִ ׂשים ְּבנֵ י ׁ ָשנָ ה ׁ ִש ְב ָעה ְּת ִמ ִ
יח נִ ַ
וַ ֲע ִ ׂש ֶיתם עלָ ה לְ ֵר ַ
לשה ֶע ְ ׂשרנִ ים לַ ּ ָפר ּו ׁ ְשנֵ י ֶע ְ ׂשרנִ ים לָ ָאיִ ל וְ ִע ָ ׂשרון לַ ּ ֶכ ֶב ׂש וְ יַ יִ ן ּ ְכנִ ְס ּכו ּו ׁ ְשנֵ י ְ ׂש ִע ִירים לְ ַכ ּ ֵפר ּו ׁ ְשנֵ י ְת ִמ ִידים ּ ְכ ִהלְ ָכ ָתם:
ׁ ְש ׁ ָ
יחח ִא ּׁ ֶשה לה':
יח נִ ַ
יהם ּ ְכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטם לְ ֵר ַ
חד ׁש ו ִּמנְ ָח ָת ּה וְ עלַ ת ַה ָּת ִמיד ו ִּמנְ ָח ָת ּה וְ נִ ְס ּ ֵכ ֶ
ִמ ּ ְל ַבד עלַ ת ַה ֶ
קור ֵאי ענֶ גַ ,עם ְמ ַק ְּד ׁ ֵשי ׁ ְש ִב ִיעיֻ ּ ,כ ּ ָלם יִ ְ ׂש ְּבע ּו וְ יִ ְת ַע ְּנג ּו
ומ ֵרי ׁ ַש ָּבת וְ ְ
ביום הראשון —ON THE FIRST DAY /יִ ְ ׂש ְמח ּו ְב ַמלְ כו ְּת ָך ׁש ְ
אשית:
את ,זֵ ֶכר לְ ַמ ֲע ֵ ׂשה ְב ֵר ׁ ִ
ִמ ּטו ֶּב ָך ,ו ַּב ּׁ ְש ִב ִיעי ָר ִצ ָית ּבו וְ ִק ַּד ׁ ְש ּתוֶ ,ח ְמ ַּדת יָ ִמים אותו ָק ָר ָ
אשית ׁ ֶש ּלא ָע ָ ׂשנ ּו ּ ְכגויֵ י ָה ֲא ָרצות וְ לא ָ ׂש ָמנ ּו ּ ְכ ִמ ׁ ְש ּ ְפחות ָה ֲא ָד ָמה,
יוצר ְּב ֵר ׁ ִ
ָעלֵ ינ ּו לְ ׁ ַש ֵּב ַח לַ ֲאדון ַה ּכל לָ ֵתת ְּג ֻד ּ ָלה לְ ֵ
יוש ַיע וַ ֲאנַ ְחנ ּו
גורלֵ נ ּו ּ ְכ ָכל ֲהמונָ םֶ ׁ ,ש ֵהם ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים לְ ֶה ֶבל וְ לָ ִריק ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ֶאל ֵאל לא ׁ ִ
ׁ ֶש ּלא ָ ׂשם ֶחלְ ֵקנ ּו ּ ָכ ֶהם וְ ָ
ְ
ְ
ּמושב יְ ָקרו
יוסד ָא ֶרץ ו ׁ ַ
נוטה ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֵ
דוש ָּבר ּוך הוּאֶ ׁ ,שהוּא ֶ
ּכ ְור ִעים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ו ִ
ּמודים לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ך ַמלְ ֵכי ַה ּ ְמלָ ִכים ַה ָ ּק ׁ
תורתו וְ יָ ַד ְע ָ ּת
לוֹ-הינ ּו ֵאין עודֱ :א ֶמת ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֶא ֶפס זוּלָ תו ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ָ
רומים הוּא ֱא ֵ
ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל ּו ׁ ְש ִכינַ ת ֻע ּזו ְּבגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ל-הים ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָ ּת ַחת ֵאין עוד:
בת ֶאל לְ ָב ֶב ָך ּ ִכי ה' הוּא ָה ֱא ִ
ַהיּום וַ ֲה ׁ ֵש ָ
לוֹ-הינ ּו לִ ְראות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶ ּז ָך לְ ַה ֲע ִביר ִּג ּלוּלִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ וְ ָה ֱאלִ ילִ ים ּ ָכרות יִ ּ ָכ ֵרת ּון לְ ַת ֵ ּקן
וְ ַעל ּ ֵכן נְ ַק ֶ ּוה ּ ְל ָך ה' ֱא ֵ
עוֹ לָ ם ְּב ַמלְ כוּת ׁ ַש ַּדי ,וְ ָכל ְּבנֵ י ָב ָ ׂשר יִ ְק ְרא ּו ִב ׁ ְש ֶמ ָך לְ ַה ְפנות ֵאלֶ ָ
יוש ֵבי ֵת ֵבל ּ ִכי לְ ָך
יך ּ ָכל ִר ׁ ְש ֵעי ָא ֶרץ ,יַ ּ ִכיר ּו וְ יֵ ְדע ּו ּ ָכל ׁ ְ
ִּת ְכ ַרע ּ ָכל ֶּב ֶר ְך ִּת ּׁ ָש ַבע ּ ָכל לָ ׁשון ,לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו יִ ְכ ְרע ּו וְ יִ ּפל ּו וְ לִ ְכבוד ׁ ִש ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵ ּתנ ּו וִ ַיק ְּבל ּו ֻכ ּ ָלם ֶאת על ַמלְ כו ֶּת ָך
יך ה' ֱא ֵ
יהם ְמ ֵה ָרה לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ :כי ַה ּ ַמלְ כוּת ׁ ֶש ּ ְל ָך ִהיא וּלְ עולְ ֵמי ַעד ִ ּת ְמ ְ
וְ ִת ְמ ְ
לך ְּב ָכבוד.
לך ֲעלֵ ֶ
תור ֶתך ה' יִ ְמ ְ
ל-היו ִע ּמו ו ְּתר ּו ַעת
לך לְ עלָ ם וָ ֶעד :וְ נֶ ֱא ַמר לא ִה ִּביט ָאוֶ ן ְּביַ ֲעקב וְ לא ָר ָאה ָע ָמל ְּביִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ָ
ַּכ ָּכתוּב ְּב ָ
ְ
אשי ָעם יַ ַחד ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
ישר ּון ֶמלֶ ך ְּב ִה ְת ַא ֵּסף ָר ׁ ֵ
ֶמלֶ ְך ּבו :וְ נֶ ֱא ַמר וַ יְ ִהי ִב ׁ ֻ
ּמשל ַּבגּ ויִ ם :וְ נֶ ֱא ַמר ה' ָמלָ ְך ֵּגאוּת לָ ֵב ׁש לָ ֵב ׁש ה' עז ִה ְת ַא ָ ּזר ַאף ִ ּת ּכון
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ָּכתוּב ֵלאמרִ ּ :כי לה' ַה ּ ְמלו ָּכה ו ׁ ֵ
ְ
ְ
ְ
יכם וְ ִה ָּנ ְ ׂשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ לָ ם וְ יָ בוא ֶמלֶ ך ַה ּ ָכבודִ :מי זֶ ה ֶמלֶ ך ַה ּ ָכבוד ה' ִע ּז ּוז
אש ֶ
ֵּת ֵבל ַּבל ִּת ּמוט :וְ נֶ ֱא ַמר ְ ׂשא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ְ
ְ
יכם ּו ְ ׂשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ לָ ם וְ יָ בא ֶמלֶ ך ַה ּ ָכבודִ :מי הוּא זֶ ה ֶמלֶ ך ַה ּ ָכבוד ה'
אש ֶ
וְ גִ ּבור ה' ִּג ּבור ִמלְ ָח ָמהׂ ְ :שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ְצ ָבאות הוּא ֶמלֶ ְך ַה ּ ָכבוד ֶסלָ ה:
וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶד ָ
אשון וַ ֲאנִ י ַא ֲחרון ו ִּמ ַּבלְ ָע ַדי
יאים ָּכתוּב ֵלאמרּ :כה ָא ַמר ה' ֶמלֶ ְך יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ֲ
יך ַה ְּנ ִב ִ
גאלו ה' ְצ ָבאות ֲאנִ י ִר ׁ
מוש ִעים ְּב ַהר ִציּון לִ ׁ ְש ּפט ֶאת ַהר ֵע ָ ׂשו וְ ָהיְ ָתה לה' ַה ּ ְמלו ָּכה :וְ נֶ ֱא ַמר וְ ָהיָ ה ה' לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל
ל-הים :וְ נֶ ֱא ַמר וְ ָעל ּו ׁ ִ
ֵאין ֱא ִ
ָה ָא ֶרץ ַּביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמו ֶא ָחד:
לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
תור ְת ָך ָּכתוּב ֵלאמר ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
וּב ָ
ְ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְמ ְ
לוֹ-הינ ּו וֵ
הופע ַּב ֲה ַדר ְּגאון ֻע ֶ ּז ָך
בוד ָך ,וְ ִה ָּנ ֵ ׂשא ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ִּב ָיק ֶר ָך ,וְ ַ
לך ַעל ּ ָכל ָהעוֹ לָ ם ּ ֻכ ּלו ִּב ְכ ֶ
ֵ
ֱא ֵ
יאמר ּכל ֲא ׁ ֶשר נְ ׁ ָש ָמה
יוש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצ ָך ,וְ יֵ ַדע ּ ָכל ּ ָפעוּל ּ ִכי ַא ָ ּתה ְפ ַעלְ ּתו וְ יָ ִבין ּ ָכל יְ צוּר ּ ִכי ַא ָּתה יְ ַצ ְר ּתו ,וְ ַ
ַעל ּ ָכל ׁ ְ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְר ֵצה נא ִב ְמנ ּו ָח ֵתנוּ)
ֵ
ש ָר ֵאל ֶמלֶ ְך ו ַּמלְ כוּתו ַּב ּכל ָמ ׁ ָשלָ ה( :ביום הראשון ֱ —ON THE FIRST DAY /א ֵ
ְב ַא ּפו ה' ֱא ֵ
ל-הי יִ ְ ׂ
ַק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶות ָ
ישו ָּע ֶת ָך( ,ביום הראשון —ON THE FIRST DAY /
יך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
תור ֶת ָךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּב ָך וְ ַ ׂש ּ ְמ ֵחנ ּו  /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ו ְּב ָרצוֹ ן ׁ ַש ַּבת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,וְ יָ נ ּוח ּו בוֹ ָּ[כל] יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ׁ ֵשי ׁ ְש ֶמ ָך) .וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּד ָך ֶּב ֱא ֶמתִ ּ ,כי ַא ָ ּתה
וְ ַהנְ ִחילֵ נ ּו ה' ֱא ֵ
ל-הים ֱא ֶמת ּו ְד ָב ְר ָך ֱא ֶמת וְ ַק ָ ּים לָ ַעדָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּד ׁש (ביום הראשון —ON THE FIRST DAY /
ֱא ִ
ַה ּׁ ַש ָּבת וְ ) יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יום ַה ִ ּז ּ ָכרון:
ביום הראשון ,יש להמשיך ל“אתה זוכר מעשה עולם”.
ביום השני ,אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן [וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש] ,ממתינים לתקיעת שופר.
.אתה זוכר מעשה עולם ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH
ON THE SECOND DAY, IF RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [AND IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO SOUND
THE SHOFAR DURING THE SILENT AMIDAH], THE SHOFAR IS BLOWN HERE.

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה ,תקיעה-שברים-תקיעה ,תקיעה-תרועה-תקיעה
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ביום השני ,אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן [וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש] ,יש לומר בלחש עד “ברוך...זוכר הברית” [סוף העמוד]
ולהמתין לתקיעת שופר
ON THE SECOND DAY, IF RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [AND IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO SOUND
 [BOTTOM OF THE PAGE] AND WAIT SILENTLYברוך...זוכר הברית THE SHOFAR DURING THE SILENT AMIDAH], CONTINUE SILENTLY UNTIL
UNTIL THE SHOFAR IS SOUNDED

ּפוקד ּ ָכל יְ צו ֵּרי ֶק ֶדם ,לְ ָפנֶ ָ
אשיתִ ּ ,כי ֵאין ׁ ִש ְכ ָחה
יך נִ גְ ל ּו ּ ָכל ַּת ֲעלוּמות וַ ֲהמון נִ ְס ָ ּתרות ׁ ֶש ּ ִמ ְּב ֵר ׁ ִ
זוכר ַמ ֲע ֵ ׂשה עוֹ לָ ם ו ֵ
ַא ָ ּתה ֵ
ָ
ָ
ָ
זוכר ֶאת ּ ָכל ַה ּ ִמ ְפ ָעל ,וְ גַ ם ּ ָכל ַהיְ צוּר לא נִ ְכ ַחד ִמ ּ ֶמךַ :ה ּכל ָּגל ּוי
בודך ,וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יךַ :א ָ ּתה ֵ
לִ ְפנֵ י ִכ ֵּסא ְכ ֶ
וְ יָ ד ּו ַע לְ ָפנֶ ָ
צופה ו ַּמ ִּביט ַעד סוף ּ ָכל ַה ּדורותִ ּ ,כי ָת ִביא חק זִ ּ ָכרון לְ ִה ּ ָפ ֵקד ּ ָכל ר ּו ַח וָ נָ ֶפ ׁש ,לְ ִה ָ ּז ֵכר
לוֹ-הינ ּו ֶ
יך ה' ֱא ֵ
אות ּה ִּגלִ ָית ,זֶ ה ַהיּום ְּת ִח ּ ַלת ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך
הוד ְע ָ ּת ,ו ִּמ ּ ְל ָפנִ ים ָ
אשית ּ ָכזאת ָ
ַמ ֲע ִ ׂשים ַר ִּבים וַ ֲהמון ְּב ִריּות לְ ֵאין ַ ּת ְכלִ יתֵ :מ ֵר ׁ ִ
אל-הי יַ ֲעקב :וְ ַעל ַה ּ ְמ ִדינות ּבו יֵ ָא ֵמרֵ ,איזו לַ ֶח ֶרב וְ ֵאיזו לַ ּׁ ָשלום,
ֵ
אשוןִ ּ ,כי חק לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל הוּא ִמ ׁ ְש ּ ָפט לֵ
זִ ּ ָכרון לְ יום ִר ׁ
ֵאיזו לָ ָר ָעב וְ ֵאיזו לָ ּ ׂש ַבע ,ו ְּב ִריּות ּבו יִ ּ ָפ ֵקד ּו לְ ַהזְ ּ ִכ ָירם לְ ַח ִ ּיים וְ לַ ּ ָמוֶ תִ ,מי לא נִ ְפ ַקד ּ ְכ ַהיּום ַה ֶ ּזהִ ּ ,כי זֵ ֶכר ּ ָכל ַהיְ צוּר
לְ ָפנֶ ָ
ּלותיו וְ יִ ְצ ֵרי ַמ ַעלְ לֵ י ִא ׁישַ :א ׁ ְש ֵרי ִא ׁיש
יך ָּבאַ ,מ ֲע ֵ ׂשה ִא ׁיש ו ְּפ ֻק ָּדתו וַ ֲעלִ ילות ִמ ְצ ֲע ֵדי גָ ֶברַ ,מ ְח ׁ ְשבות ָא ָדם וְ ַת ְח ּבו ָ
דור ׁ ֶש ָ
חוסים ָּב ְךִ ּ ,כי זֵ ֶכר ּ ָכל
יך לְ עוֹ לָ ם לא יִ ּ ָכ ׁ ֵשל ּו וְ לא יִ ּ ָכלְ מ ּו לָ נֶ ַצח ּ ָכל ַה ִ
ׁ ֶש ּלא יִ ׁ ְש ּ ָכ ֶח ָך ו ֶּבן ָא ָדם יִ ְת ַא ּ ֶמץ ָּב ְךִ ּ ,כי ְ
ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים לְ ָפנֶ ָ
יא ָך
נח ְּב ַא ֲה ָבה זָ ַכ ְר ָ ּת ,וַ ִּת ְפ ְק ֵדה ּו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ַּב ֲה ִב ֲ
דור ׁש ַמ ֲע ֵ ׂשה ֻכ ּ ָלם :וְ גַ ם ֶאת ַ
יך ָּבא וְ ַא ָ ּתה ֵ
יהםַ ,על ּ ֵכן זִ ְכרונו ָּבא לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו לְ ַה ְר ּבות זַ ְרעו ּ ְכ ַע ְפרות
יך ה' ֱא ֵ
רע ַמ ַעלְ לֵ ֶ
ֶאת ֵמי ַה ּ ַמ ּבוּל לְ ׁ ַש ֵחת ּ ָכל ָּב ָ ׂשר ִמ ּ ְפנֵ י ַ
ֵּת ֵבל וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו ּ ְכחול ַה ָ ּים.
ל-הים ר ּו ַח ַעל
נח וְ ֵאת ּ ָכל ַה ַח ָ ּיה וְ ֶאת ּ ָכל ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ִא ּתו ַּב ֵ ּת ָבה וַ ַ ּי ֲע ֵבר ֱא ִ
ל-הים ֶאת ַ
תור ֶת ָך וַ ִ ּיזְ ּכר ֱא ִ
ַּכ ָּכתוּב ְּב ָ
ל-הים ֶאת ְּב ִריתו ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת
ל-הים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם וַ ִ ּיזְ ּכר ֱא ִ
ָה ָא ֶרץ וַ ָ ּי ׁש ּכ ּו ַה ּ ָמיִ ם :וְ נֶ ֱא ַמר וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ֱא ִ
יַ ֲעקב :וְ נֶ ֱא ַמר וְ זָ ַכ ְר ִ ּתי ֶאת ְּב ִר ִיתי יַ ֲעקוב וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִיתי יִ ְצ ָחק וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִיתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכר וְ ָה ָא ֶרץ ֶאזְ ּכר:
אתיו ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ה' :וְ נֶ ֱא ַמר ֶט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכר לְ עוֹ לָ ם ְּב ִריתו :וְ נֶ ֱא ַמר
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ָּכתוּב ֵלאמר זֵ ֶכר ָע ָ ׂשה לְ נִ ְפלְ ָ
ְ
וַ ִ ּיזְ ּכר לָ ֶהם ְּב ִריתו וַ ִ ּי ָּנ ֵחם ּ ְכרב ֲח ָס ָדיו:
וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶד ָ
יאים ָּכתוּב לֵ אמר ָה ְ
את ְב ָאזְ נֵ י יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם לֵ אמר ּכה ָא ַמר ה' זָ ַכ ְר ִ ּתי לָ ְך ֶח ֶסד נְ עו ַּריִ ְך
לך וְ ָק ָר ָ
יך ַה ְּנ ִב ִ
ימותי
אות ְך ִּב ֵימי נְ עו ָּריִ ְך וַ ֲה ִק ִ
ּלתיִ ְך לֶ ְכ ֵ ּת ְך ַא ֲח ַרי ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרץ לא זְ רו ָּעה :וְ נֶ ֱא ַמר וְ זָ ַכ ְר ִּתי ֲאנִ י ֶאת ְּב ִר ִיתי ָ
ַא ֲה ַבת ּ ְכלו ָ
לָ ְך ְּב ִרית עוֹ לָ ם :וְ נֶ ֱא ַמר ֲה ֵבן יַ ִ ּקיר לִ י ֶא ְפ ַריִ ם ִאם יֶ לֶ ד ׁ ַש ֲע ׁש ּו ִעים ּ ִכי ִמ ֵּדי ַד ְּב ִרי ּבו זָ כר ֶאזְ ּ ְכ ֶרנּ ּו עוד ַעל ּ ֵכן ָהמ ּו ֵמ ַעי לו
ַר ֵחם ֲא ַר ֲח ֶמנּ ּו נְ ֻאם ה:
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו זָ ְכ ֵרנ ּו ְּבזִ ּ ָכרון טוב לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ
יך ו ָּפ ְק ֵדנ ּו ִּב ְפ ֻק ַּדת יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ּׁ ְש ֵמי ׁ ְש ֵמי ֶק ֶדם ּוזְ ָכר לָ נ ּו ה'
ֵ
ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ַא ֲה ַבת ַה ַק ְדמונִ ים ֶאת ַה ְּב ִרית וְ ֶאת ַה ֶח ֶסד וְ ֶאת ַה ּׁ ְשב ּו ָעה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ָ ּת לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ְּב ַהר ַה ּמ ִר ָ ּיה,
ֱא ֵ
ָ
ָ
וְ ֵת ָר ֶאה לְ ָפנֶ יך ֲע ֵק ָדה ׁ ֶש ָע ַקד ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנו ַעל ַּג ֵּבי ַה ּ ִמזְ ֵּב ַח וְ ָכ ַב ׁש ַר ֲח ָמיו לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ ם,
דות ָ
יך ֶאת ּ ַכ ַע ְס ָך ֵמ ָעלֵ ינ ּו וְ יָ גול ּו ַר ֲח ֶמ ָ
ּ ֵכן יִ ְכ ְּב ׁש ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ,ו ְּבטו ְּב ָך ַה ָּגדול יָ ׁשוּב ֲחרון ַא ּ ְפ ָך ֵמ ַע ּ ְמ ָך ו ֵּמ ִע ְיר ָך
יך ַעל ִמ ֶ
בוד ָך ּ ָכ ָאמוּר:
משה ַע ְב ֶּד ָך ִמ ּ ִפי ְכ ֶ
תור ֶת ָך ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
לוֹ-הינ ּו ֶאת ַה ָּד ָבר ׁ ֶש ִה ְב ַט ְח ָ ּתנ ּו ְּב ָ
ו ֵּמ ַא ְר ְצ ָך ו ִּמ ַּנ ֲחלָ ֶת ָך ,וְ ַק ֶ ּים לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
זוכר
אל-הים ֲאנִ י ה'ִ ּ :כי ֵ
ִ
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֵעינֵ י ַהגּ ויִ ם לִ ְהיות לָ ֶהם לֵ
אתי ָ
הוצ ִ
אשנִ ים ֲא ׁ ֶשר ֵ
וְ זָ ַכ ְר ִּתי לָ ֶהם ְּב ִרית ִר ׁ
בוד ָך ,וַ ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק לְ זַ ְרעו ַהיּום ְּב ַר ֲח ִמים ִ ּתזְ ּכרָּ :בר ּוךְ
ּ ָכל ַה ִּנ ׁ ְש ּ ָכחות ַא ָּתה הוּא ֵמעוֹ לָ ם וְ ֵאין ׁ ִש ְכ ָחה לִ ְפנֵ י ִכ ֵּסא ְכ ֶ
זוכר ַה ְּב ִרית:
ַא ָ ּתה ה' ֵ
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ביום הראשון ,יש להמשיך ל“אתה נגלית בענן כבודך”.
ביום השני ,אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן [וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש] ,ממתינים לתקיעת שופר.
.אתה נגלית בענן כבודך ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH
ON THE SECOND DAY ONLY, IF RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [OR IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO
;SOUND THE SHOFAR DURING THE SILENT AMIDAH], THE SHOFAR IS SOUNDED HERE

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה ,תקיעה-שברים-תקיעה ,תקיעה-תרועה-תקיעה
ביום השני ,אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן [וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש] ,יש לומר בלחש עד “ברוך...תרועת עמו ישראל
ברחמים” [סוף העמוד] ולהמתין לתקיעת שופר
ON THE SECOND DAY, IF RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [OR IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO SOUND
 [BOTTOM OF THE PAGE] AND AWAIT THEברוך...עמו ישראל ברחמים THE SHOFAR DURING THE SILENT AMIDAH], CONTINUE SILENTLY TILL
SHOFAR BLOWING

טהר,
יהם ְּב ַע ְר ּ ְפ ּ ֵלי ַ
בוד ָך ַעל ַעם ָק ְד ׁ ְש ָך לְ ַד ֵּבר ִע ּ ָמםִ ,מן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ִה ׁ ְש ַמ ְע ָּתם קולֶ ָך וְ נִ גְ לֵ ָית ֲעלֵ ֶ
ַא ָּתה נִ גְ לֵ ָית ַּב ֲענַ ן ּ ְכ ֶ
ָ
ָ
ָ
ָ
לותך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַעל ַהר ִסינַ י לְ לַ ּ ֵמד לְ ַע ּ ְמך ּת ָורה ו ִּמ ְצות
אשית ָח ְרד ּו ִמ ּ ֶמ ּך ְּב ִה ָּג ְ
ַּגם ָהעוֹ לָ ם ּ ֻכ ּלו ָחל ִמ ּ ָפנֶ יך ו ְּב ִריּות ְּב ֵר ׁ ִ
ָ
הופ ְע ָ ּת.
יהם ָ
ופר ֲעלֵ ֶ
יהם נִ גְ לֵ ָית ו ְּבקול ׁש ָ
וַ ַּת ׁ ְש ִמ ֵיעם ֶאת הוד קולֶ ָך וְ ִד ְּברות ָק ְד ׁ ְשך ִמ ּ ַל ֲהבות ֵא ׁשְּ ,בקולות ו ְּב ָר ִקים ֲעלֵ ֶ
ישי ִּב ְהיות ַה ּב ֶקר וַ יְ ִהי קולות ו ְּב ָר ִקים וְ ָענָ ן ּ ָכ ֵבד ַעל ָה ָהר וְ קל ׁש ָפר ָחזָ ק ְמאד
תור ֶת ָך וַ יְ ִהי ַביּום ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ַּכ ָּכתוּב ְּב ָ
ְ
ל-הים יַ ֲענֶ נּ ּו ְבקול :וְ נֶ ֱא ַמר
משה יְ ַד ֵּבר וְ ָה ֱא ִ
וַ ֶ ּי ֱח ַרד ּ ָכל ָה ָעם ֲא ׁ ֶשר ַּב ּ ַמ ֲחנֶ ה :וְ נֶ ֱא ַמר וַ יְ ִהי קול ַה ּׁש ָפר הולֵ ך וְ ָחזֵ ק ְמאד ׁ ֶ
ראים ֶאת ַה ּקולות וְ ֶאת ַה ּ ַל ּ ִפ ִידם וְ ֵאת קול ַה ּׁש ָפר וְ ֶאת ָה ָהר ָע ׁ ֵשן וַ ַ ּי ְרא ָה ָעם וַ ָ ּינֻ ע ּו וַ ַ ּי ַע ְמד ּו ֵמ ָרחק:
וְ ָכל ָה ָעם ִ
ופר ָה ִריע ּו לִ ְפנֵ י
צצרות וְ קול ׁש ָ
ופר :וְ נֶ ֱא ַמר ַּב ֲח ְ
ל-הים ִּב ְתר ּו ָעה ה' ְּבקול ׁש ָ
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ָּכתוּב ֵלאמר ָעלָ ה ֱא ִ
ְ
ְ
אל-הי יַ ֲעקב :וְ נֶ ֱא ַמר ַהלְ ל ּויָ ּה
ֵ
ופר ַּב ּ ֶכ ֶסה לְ יום ַח ֵּגנוִּ ּ :כי חק לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל הוּא ִמ ׁ ְש ּ ָפט לֵ
חד ׁש ׁש ָ
ַה ּ ֶמלֶ ך ה'  :וְ נֶ ֱא ַמר ִּת ְקע ּו ַב ֶ
ופר ַהלְ ל ּוה ּו ְּבנֵ ֶבל
ּרותיו ַהלְ ל ּוה ּו ּ ְכרב ֻּג ְדלוַ :הלְ ל ּוה ּו ְּב ֵת ַקע ׁש ָ
ַהלְ ל ּו ֵא-ל ְּב ָק ְד ׁשו ַהלְ ל ּוה ּו ִּב ְר ִק ַיע ֻע ּזוַ :הלְ ל ּוה ּו ִבגְ בו ָ
וְ ִכנּ ורַ :הלְ ל ּוה ּו ְּבתף ו ָּמחול ַהלְ ל ּוה ּו ְּב ִמ ִּנים וְ ֻע ָּגבַ :הלְ ל ּוה ּו ְּב ִצלְ ְצלֵ י ׁ ָש ַמע ַהלְ ל ּוה ּו ְּב ִצלְ ְצלֵ י ְתר ּו ָעהּ :כל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּת ַה ּ ֵלל
יָ-ה ַהלְ ל ּויָ ּה:
ּ
וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶד ָ
ופר ִּת ׁ ְש ָמעוּ:
קע ׁש ָ
יש ֵבי ֵת ֵבל וְ ׁש ְכנֵ י ָא ֶרץ ּ ִכנְ ׂשא נֵ ס ָה ִרים ִ ּת ְרא ּו וְ ִכ ְת ַ
יאים ָּכתוּב ֵלאמרָ ּ ,כל ׁ ְ
יך ַה ְּנ ִב ִ
אב ִדים ְּב ֶא ֶרץ ַא ּׁשוּר וְ ַה ִּנ ָּד ִחים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ִה ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לה'
ופר ָּגדול ו ָּבא ּו ָה ְ
וְ נֶ ֱא ַמר וְ ָהיָ ה ַּביּום ַההוּא יִ ָ ּת ַקע ְּב ׁש ָ
ְ
ימן :ה'
ופר יִ ְת ָקע וְ ָהלַ ך ְּב ַס ֲערות ֵּת ָ
יהם יֵ ָר ֶאה וְ יָ ָצא ַכ ָּב ָרק ִח ּצו וַ אדנָ י ה’ ַּב ּׁש ָ
ְּב ַהר ַה ּק ֶד ׁש ִּביר ּו ׁ ָשלָ יִ ם :וְ נֶ ֱא ַמר וה' ֲעלֵ ֶ
לומךָ:
יהםֵ ּ ,כן ָּתגֵ ן ַעל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִּב ׁ ְש ֶ
ְצ ָבאות יָ גֵ ן ֲעלֵ ֶ
לוֹ-הינ ּו וֵ
ּצותינ ּו
ּותינ ּו וְ ָק ֵרב ּ ְפזו ֵּרינ ּו ִמ ֵּבין ַהגּ ויִ ם וּנְ פו ֵ
ופר ָּגדול לְ ֵחרו ֵּתנ ּו וְ ָ ׂשא נֵ ס לְ ַק ֵּבץ ָּגלֻ י ֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְ ּת ַקע ְּב ׁש ָ
ֵ
ֱא ֵ
ָ
ָ
ָ
יאנ ּו לְ ִציּון ִע ְירך ְּב ִר ָּנה וְ לִ יר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁ ְשך ְּב ִ ׂש ְמ ַחת עוֹ לָ ם וְ ׁ ָשם נַ ֲע ֶ ׂשה לְ ָפנֶ יך ֶאת
ּ ַכ ֵּנס ִמ ַ ּי ְר ּ ְכ ֵתי ָא ֶרץ ,וַ ֲה ִב ֵ
ָ
ָ
ָ
יכם
מוע ֵד ֶ
בודך ּ ָכ ָאמוּר :ו ְּביום ִ ׂש ְמ ַח ְת ֶכם ו ְּב ֲ
משה ַע ְב ֶּדך ִמ ּ ִפי ְכ ֶ
תור ֶתך ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
חובותינ ּו ּ ִכ ְמ ֻצ ָ ּוה ָעלֵ ינ ּו ְּב ָ
ֵ
ָק ְר ְּבנות
יכם ֲאנִ י ה'
ל-ה ֶ
יכם וְ ָהי ּו לָ ֶכם לְ זִ ּ ָכרון לִ ְפנֵ י ֱא ֵ
יכם וְ ַעל זִ ְב ֵחי ׁ ַשלְ ֵמ ֶ
עולת ֶ
ֵ
צצרת ַעל
יכם ו ְּת ַק ְע ֶּתם ַּב ֲח ְ
אשי ָח ְד ׁ ֵש ֶ
ו ְּב ָר ׁ ֵ
ְ
ְ
ומ ַע קול ְ ּתר ּו ַעת ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל
ומה ּ ָלךָּ :בר ּוך ַא ָ ּתה ה' ׁש ֵ
ופר ו ַּמ ֲאזִ ין ְ ּתר ּו ָעה וְ ֵאין ּד ֶ
ומ ַע קול ׁש ָ
יכםִ ּ :כי ַא ָ ּתה ׁש ֵ
ל-ה ֶ
ֱא ֵ
ְּב ַר ֲח ִמים:
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ביום הראשון ,יש להמשיך בלחש עד סיום העמידה.
ביום השני ,אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן [וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש] ,ממתינים לתקיעת שופר.
ON THE FIRST DAY, CONTINUE TILL THE END OF THE AMIDAH.
ON THE SECOND DAY, IF RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, [OR IF THE CUSTOM IN YOUR SHUL IS TO SOUND
;THE SHOFAR DURING THE SILENT AMIDAH], THE SHOFAR IS SOUNDED HERE

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה ,תקיעה-שברים-תקיעה,
תקיעה-תרועה-תקיעה גדולה
הקהל מסיים את תפילת העמידה בלחש עד “וכשנים קדמוניות”[ .אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ,וישנם כוהנים בבית הכנסת ,החזן מתעכב
כאן עד שהכוהנים סיימו את העמידה ,נטלו ידיים ונמצאים בקדמת בית הכנסת ואז החזן ממשיך בקול].
. [IF KOHANIM ARE PRESENT, AND THE AMIDAH WAS RECITEDוכשנים קדמוניות ON BOTH DAYS, COMPLETE THE SILENT AMIDAH THROUGH
WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, THE CHAZZAN WILL PAUSE HERE TO WAIT FOR THE KOHANIM TO FINISH THEIR AMIDAH, WASH
]THEIR HANDS, AND ASCEND THE BIMA IN THE FRONT OF THE SHUL BEFORE FINISHING THE AMIDAH ALOUD.

בודה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך .וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל .ו ְּת ִפ ּ ָל ָתם.
[ש ֵעה] .וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲע ָ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְ
ְר ֵצה ה' ֱא ֵ
בודת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמךָ:
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן .ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָ ּת ִמיד ֲע ַ
ְ
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּון ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ַ .ה ּ ַמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו לְ ִציּון:
החזן והקהל [במסגרת תפילת העמידה]

הקהל [אם כבר סיימו את תפילת העמידה]

CHAZAN & CONGREGATION DURING THE SILENT AMIDAH

CONGREGATION AFTER THE SILENT AMIDAH

ֹל-הינ ּו וֵ
אֹל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם
ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱא ֵ
וָ ֶעד[ ,צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ ,מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוַּ ,א ָּתה ה ּוא לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נוֹ ֶדה ּ ְלךָ
ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִה ּ ָל ֶת ָךַ ,על ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶד ָך ,וְ ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ַה ְּפק ּודוֹ ת
יך וְ טוֹ בוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ִע ּ ָמנוּ ,וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
לָ ְך ,וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל
ָ
ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ ,ה ּטוֹ ב ּ ִכי ֹלא ָכל ּו ַר ֲח ֶמיך ,וְ ַה ְמ ַר ֵח םִ ּ ,כי ֹלא
ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶד ָ
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ְך:
יךִ ּ ,

ֹל-הינ ּו וֵ אלֵֹ -הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ ,אלֵֹ -הי
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱא ֵ
ָ
אשיתְּ ,ב ָרכוֹ ת וְ הוֹ ָדאוֹ ת לְ ׁ ִש ְמך ַה ָּגדוֹ ל
ָכל ָּב ָ ׂשר ,יוֹ ְצ ֵרנוּ ,יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
יתנ ּו וְ ִק ַי ְּמ ָּתנוֵּ ּ .כן ְּת ַח ֵיּנ ּו ו ְּת ַק ְי ֵּמנוּ ,וְ ֶת ֱאסוֹ ף
וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,על ׁ ֶש ֶה ֱחיִ ָ
ָּגלֻ יּוֹ ֵתינ ּו לְ ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,לִ ׁ ְשמוֹ ר ֻח ֶ ּק ָך ,וְ לַ ֲע ׂשוֹ ת ְרצוֹ נֶ ָךּ ,ולְ ָע ְב ְ ּד ָך
ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םַ ,על ׁ ֶש ָאנ ּו מוֹ ִדים לָ ְךָּ ,בר ּו ְך ֵא-ל ַההוֹ ָדאוֹ ת:

טובים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
רומם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָ ּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :ו ְּכתב לְ ַח ִ ּיים ִ
וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְת ֵ
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוב]ָ .ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה.
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כל ַה ַח ִ ּיים יוד ּו ָך ֶּסלָ ה .וִ ַ
[ה ֵאל ַה ּטובָּ ]:בר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ּטוב ׁ ִש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הודות:
ָ
אם תפילת העמידה החלה מילה במילה עם החזן ,והקהל כבר גמר את תפילתו ,הקהל עומד מול הכהנים עם עניהם כלפי מטה ומחכים לברכת כוהנים
IF YOU BEGAN RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, AND YOUR AMIDAH IS ALREADY COMPLETE, FACE THE
KOHANIM HERE WITH YOUR EYES DOWNWARD.

לוֹ-הינ ּו וֵ
משה ַע ְב ֶּד ָךָ ,ה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרן ו ָּבנָ יו]
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוָּּ ,ב ְר ֵכנ ּו ַב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻש ּ ֶל ׁ ֶשת ַּב ּת ָורה ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ֵ
[א ֵ
 / Cח— ֱ

ּכ ֲהנִ ים

דוש ָךָ ּ ,כ ָאמוּר]:
ַ[עם ְק ׁ ֶ

הכוהן ָּ :THE KOHENבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ֱאֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן וְ ִצ ָ ּונ ּו לְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה

יְ ָב ֶר ְכ ָך ה'

וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך[ :אמן]

יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך

יח ֶ ּנ ּ ָך[ :אמן]
וִ ֻ

יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלום [:אמן]

[ח ִ ּיים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ּ ֻכ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
ִ ׂשים ׁ ָשלום טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ .
יךִ ּ .כי ְבאור ּ ָפנֶ ָ
ְּבאור ּ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ּת ַורת ַח ִ ּיים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד .ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלום (וְ ָכל
יך נָ ַת ָּת ּ ָלנ ּו ה' ֱא ֵ
טוב) .וְ טוב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
[ברב עז וְ ׁ ָשלום]:
לומ ָךְּ .
יך [לְ ָב ְר ֵכנוּ] [וּ]לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְש ֶ
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טובה[ .וּגְ זֵ רות טובות .יְ ׁש ּועות וְ נֶ ָחמות ].נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
יךֲ .אנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ְּב ֵס ֶפר ַח ִ ּייםְּ .ב ָר ָכה וְ ׁ ָשלום .ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ
טובים וּלְ ׁ ָשלום:
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַח ִ ּיים ִ

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

תור ֶת ָך,
ל-הי ,נְ צר לְ ׁשונִ י ֵמ ָרע ּו ְ ׂש ָפ ַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמ ְר ָמה ,וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ׁ ִשי ִת ּדם ,וְ נַ ְפ ׁ ִשי ּ ֶכ ָע ָפר לַ ּכל ִּת ְהיֶ הְ ּ ,פ ַתח לִ ִּבי ְּב ָ
ֱא ַ
ות ָ
ם:ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען
חוש ִבים ָעלַ י ָר ָעהְ ,מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָ ּת ֲ
יך ִ ּת ְר ּדף נַ ְפ ׁ ִשי ,וְ ָכל ַה ָ ּק ִמים וְ ַה ׁ ְ
וְ ַא ֲח ֵרי ִמ ְצ ֶ
ׁ ְש ֶמ ָךֲ ,ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען יְ ִמינֶ ָךֲ ,ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ּת ָור ֶת ָךֲ ,ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ְק ֻד ּׁ ָש ֶת ָך ,לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צ ּון יְ ִד ֶיד ָ
הוש ָיעה יְ ִמינְ ָך וַ ֲענֵ נִ י :יִ ְהי ּו
יך ׁ ִ
לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך ,ה' צו ִּרי וְ ֲ
רומיו ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
עשה ַה ּׁ ָשלום) ִּב ְמ ָ
ֶׂ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ
תור ֶת ָך :וְ ׁ ָשם
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ִ ּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ּ ִמ ְק ָּד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ ,וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
ֵ
יך ה' ֱא ֵ
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות:
ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמונִ יות :וְ ָע ְר ָבה לה' ִמנְ ַחת יְ ה ּו ָדה וִ יר ּו ׁ ָשלָ יִ םִ ּ ,כ ֵ
נַ ֲע ָב ְד ָך ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵ
**אם העמידה החלה מילה במילה עם החזן ,יש לדלג ל“קדיש שלם”**
****IF YOU RECITED THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE TO THE FULL KADDISH

חזרת הש"ץ למוסף
Chazzan's Repetition for Musaf
הערה לחזן -בעידן הקרונה ,עד כמה שאפשר ,אנו מעודדים את קיצור זמן חזרת הש"ץ*
NOTE TO THE CHAZZAN—IN AN AGE OF COVID19, TO THE EXTENT POSSIBLE, BREVITY IS ENCOURGED

**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

ֲאד-נָ י ְ ׂש ָפ ַתי ִ ּת ְפ ָ ּתח .ו ִּפי יַ ִּגיד ְ ּת ִהלָ ֶת ָך:

ל-הי יִ ְצ ָחק .וֵ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי יַ ֲעקבָ .ה ֵא-ל ַה ָּגדול ַה ִּג ּבור וְ ַהנּ ָורא
ֵ
ל-הי ַא ְב ָר ָהםֱ .א ֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ .א ֵ
ֵ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
יהם לְ ַמ ַען ׁ ְשמו ְּב ַא ֲה ָבה:
גואל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
זוכר ַח ְס ֵדי ָאבות .ו ֵּמ ִביא ֵ
טובים .וְ קונֵ ה ַה ּכל וְ ֵ
ומל ֲח ָס ִדים ִ
ֵא-ל ֶעלְ יון .גּ ֵ
ביום הראשון FIRST DAY /

ִמ ּסוֹ ד ֲח ָכ ִמים וּנְ בוֹ נִ ים .ו ִּמ ּ ֶל ֶמד ַ ּד ַעת ְמ ִבינִ יםֶ .א ְפ ְ ּת ָחה ִּפי ִּב ְת ִפ ּ ָלה ו ְּב ַת ֲחנוּנִ ים .לְ ַח ּלוֹ ת וּלְ ַח ֵּנן ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ּ ְמלָ ִכים
וַ ֲאדוֹ נֵ י ָה ֲאדוֹ נִ ים
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

ל-הים ַח ִ ּיים:
זָ ְכ ֵרנ ּו לְ ַח ִ ּייםֶ .מלֶ ְך ָח ֵפץ ַּב ַח ִ ּיים .וְ ָכ ְת ֵבנ ּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַח ִ ּיים .לְ ַמ ַענְ ָך ֱא ִ
ּמוש ַיע ו ָּמגֵ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ָ .מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
ֶמלֶ ְך עוזֵ ר ו ׁ ִ
[מוריד ַה ּ ָטל]:
הוש ַיעִ :
ַא ָ ּתה גִ ּבור לְ עוֹ לָ ם ֲאד-נָ י ְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב לְ ׁ ִ
ישנֵ י
רופא חולִ ים ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים .ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תו לִ ׁ ֵ
נופלִ ים וְ ֵ
סומ ְך ְ
ְמ ַכלְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּביםֵ .
ָע ָפרִ .מי ָכ ָ
יח יְ ׁש ּו ָעה:
דומה לָ ְךֶ .מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
מוך ַּב ַעל ְּגבוּרות ו ִּמי ֶ
ִמי ָכ ָ
זוכר יְ צו ָּריו לְ ַח ִ ּיים ְּב ַר ֲח ִמים:
מוך ָאב ָה ַר ֲח ִמים ָ /ה ַר ֲח ָמן ֵ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָ ּתה לְ ַה ֲחיות ֵמ ִתיםָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה'ְ .מ ַח ֶ ּיה ַה ּ ֵמ ִתים:
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**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

יח וְ יוֹ ֵד ַע
ת ֶקף ְק ֻד ַּׁשת ַהיּוֹ םִ ּ .כי הוּא נוֹ ָרא וְ ָאיֹם .וּבוֹ ִת ָּנ ֵ ׂשא ַמלְ כו ֶּת ָך .וְ יִ ּכוֹ ן ְּב ֶח ֶסד ּ ִכ ְס ֶא ָך .וְ ֵת ׁ ֵשב ָעלָ יו ֶּב ֱא ֶמתֱ :א ֶמת ּ ִכי ַא ָּתה ה ּוא ַד ָ ּין וּמוֹ ִכ ַ
ּונְ ַת ֶּנה ּ ֹ
וָ ֵעד .וְ כוֹ ֵתב וְ חוֹ ֵתם וְ סוֹ ֵפר וּמוֹ נֶ ה .וְ ִתזְ ּ ֹכר ּ ָכל ַה ִּנ ׁ ְש ּ ָכחוֹ ת .וְ ִת ְפ ַּתח ֶאת ֵס ֶפר ַה ִ ּז ְכרוֹ נוֹ ת .ו ֵּמ ֵאלָ יו יִ ָ ּק ֵרא .וְ חוֹ ָתם יַ ד ּ ָכל ָא ָדם ּבוֹ .ו ְּב ׁשוֹ ָפר ָּגדוֹ ל יִ ָ ּת ַקע.
ֹאמר ּו ִה ֵּנה יוֹ ם ַה ִ ּדין .לִ ְפקֹד ַעל ְצ ָבא ָמרוֹ ם ַּב ִ ּדיןִ ּ .כי ֹלא יִ זְ ּכ ּו ְב ֵעינֶ ָ
יך ַּב ִ ּדין.
ֹאחז ּון .וְ י ְ
וְ קוֹ ל ְ ּד ָמ ָמה ַד ָ ּקה יִ ָּׁש ַמע .ו ַּמלְ ָא ִכים יֵ ָח ֵפז ּון .וְ ִחיל ו ְּר ָע ָדה י ֵ
תךְ
וְ ָכל ָּב ֵאי עוֹ לָ ם יַ ַע ְבר ּון לְ ָפנֶ ָ
יך ּ ִכ ְבנֵ י ָמרוֹ ןְ ּ :כ ַב ָ ּק ַרת רוֹ ֶעה ֶע ְדרוַֹ .מ ֲע ִביר צֹאנוֹ ַ ּת ַחת ׁ ִש ְבטוֵֹ ּ .כן ַּת ֲע ִביר וְ ִת ְס ּ ֹפר וְ ִת ְמנֶ ה .וְ ִת ְפקֹד נֶ ֶפ ׁש ּ ָכל ָחי .וְ ַת ְח ּ ֹ
תב ֶאת ְּגזַ ר ִ ּדינָ ם:
ִק ְצ ָבה לְ ָכל ְּב ִריָ ה .וְ ִת ְכ ּ ֹ
וֹ.מי ַב ּ ַמיִ ם .ו ִּמי ָב ֵא ׁש ִ.מי
ּת.מי ְב ִק ּצוֹ .ו ִּמי ֹלא ְב ִק ּצ ִ
ן.מי יִ ְחיֶ ה .ו ִּמי יָ מו ִ
ן.כ ּ ָמה יַ ַע ְבר ּון .וְ ַכ ּ ָמה יִ ָּב ֵרא ּו ִ
ֹאש ַה ָּׁשנָ ה יִ ּ ָכ ֵתב ּון.ו ְּביוֹ ם צוֹ ם ּ ִכ ּפוּר יֵ ָח ֵתמ ּו ּ ַ
ְּבר ׁ
ף.מי יִ ָּׁשלֵ ו .ו ִּמי
ה.מי יָ נ ּו ַח .ו ִּמי יָ נ ּו ַעִ .מי יִ ָּׁש ֵקט ו ִּמי יִ ּ ָט ֵר ִ
ה.מי ַב ֲחנִ ָיקה ו ִּמי ַב ְּס ִקילָ ִ
א.מי ָב ַר ַע ׁש .ו ִּמי ַב ּ ַמ ֵּג ָפ ִ
ה.מי ָב ָר ָעב .ו ִּמי ַב ָ ּצ ָמ ִ
ַב ֶח ֶרב .ו ִּמי ַב ַח ָ ּי ִ
יִ ְתיַ ָּסר ִ.מי יֵ ָענִ י .ו ִּמי יֵ ָע ׁ ֵשר ִ.מי יִ ָּׁש ֵפל .ו ִּמי יָ ר ּום:
ו ְּת ׁשו ָּבה ו ְּת ִפ ּ ָלה ּו ְצ ָד ָקה ַמ ֲע ִב ִירין ֶאת ר ַֹע ַה ְּגזֵ ָרה:
וֹ.אם יָ ׁשוּב ִמ ַ ּיד
ת.כי ִאם ְּב ׁשוּבוֹ ִמ ַ ּד ְר ּכוֹ וְ ָחיָ ה.וְ ַעד יוֹ ם מוֹ תוֹ ְּת ַח ּ ֶכה ּל ִ
ת.כי ֹלא ַת ְח ּ ֹפץ ְּבמוֹ ת ַה ּ ֵמ ּ ִ
ּ ִכי ּ ְכ ׁ ִש ְמ ָך ּ ֵכן ְ ּת ִה ּ ָל ֶת ָך ָ.ק ׁ ֶשה לִ ְכעֹס וְ נוֹ ַח לִ ְרצוֹ ּ ִ
ם:א ָדם יְ סוֹ דוֹ ֵמ ָע ָפר .וְ סוֹ פוֹ לֶ ָע ָפרְּ .בנַ ְפ ׁשוֹ יָ ִביא לַ ְחמוָֹ .מ ׁש ּול ּ ְכ ֶח ֶרס ַה ִּנ ׁ ְש ָּבר.
ם.כי ֵהם ָּב ָ ׂשר וָ ָד ָ
ְ ּת ַק ְּבלוֹ ֱ:א ֶמת ּ ִכי ַא ָ ּתה ה ּוא יוֹ ְצ ָרם.וְ ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע יִ ְצ ָר ּ ִ
ל.כ ֵצל עוֹ ֵבר .ו ְּכ ָענָ ן ּ ָכלָ ה.ו ְּכר ּו ַח נוֹ ׁ ָש ֶבת .ו ְּכ ָא ָבק ּפוֹ ֵר ַח .וְ ַכ ֲחלוֹ ם יָ עוּף:
ּ ְכ ָח ִציר יָ ֵב ׁש .ו ְּכ ִציץ נוֹ ֵב ּ ְ

וְ ַא ָּתה הוּא ֶמלֶ ְך ֵא-ל ַחי וְ ַק ָיּם
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

יך .וְ ֵאין ֵקץ לְ א ֶֹר ְך יָ ֶמ ָ
ֵאין ִק ְצ ָבה לִ ׁ ְשנוֹ ֶת ָ
יך :וְ ֵאין לְ ׁ ַש ֵער ַמ ְר ּ ְכבוֹ ת ּ ְכבוֹ ֶד ָך וְ ֵאין לְ ָפ ֵר ׁש ֵעל ּום ׁ ְש ֶמ ָךִ ׁ .ש ְמ ָך נָ ֶאה לְ ָך.
ישי ׁ ְש ֶמ ָךַּ .ב ֲעבוּר ּ ְכבוֹ ד ׁ ִש ְמ ָך
את ִּב ׁ ְש ֶמ ָךֲ :ע ֵ ׂשה לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך .וְ ַק ֵ ּד ׁש ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַעל ַמ ְק ִ ּד ׁ ֵ
וְ ַא ָ ּתה נָ ֶאה לִ ׁ ְש ֶמ ָךּ .ו ׁ ְש ֵמנ ּו ָק ָר ָ
ישים ׁ ִש ְמ ָך ַּב ּ ֹק ֶד ׁשּ ָ .ד ֵרי ַמ ְעלָ ה ִעם ָ ּד ֵרי ַמ ּ ָטה .קוֹ ְר ִאים ו ְּמ ׁ ַש ּ ְל ׁ ִשים
יח ַ ׂש ְר ֵפי ק ֶֹד ׁשַ .ה ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ ִ
ַה ַּנ ֲע ָרץ וְ ַה ִנ ְּק ָ ּד ׁשְ ּ .כסוֹ ד ִ ׂש ַ
ְּב ׁ ִש ּל ּו ׁש ְק ֻד ּׁ ָשה ַּב ּ ֹק ֶד ׁש:
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קדושה נוסח אשכנז

קדושה נוסח ספרד

ישים ׁ ִש ְמ ָך
קד ׁש ַה ּ ַמ ְק ִּד ׁ ִ
שר ֵפי ֶ
שיח ְ
יש ָך ּ ְכסוד ַ
יצ ָך וְ נַ ְק ִד ׁ ְ
נַ ֲע ִר ְ
יא ָך .וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ַּב ּק ֶד ׁש ּ ַכ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ

ֹל-הינ ּו ַמלְ ָא ִכים ֲהמוֹ נֵ י ַמ ְעלָ הִ .עם ַע ּ ְמ ָך
ּ ֶכ ֶתר יִ ְּתנ ּו לְ ָך ,ה’ ֱא ֵ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְקב ּו ֵצי ַמ ּ ָטה :יַ ַחד ּ ֻכ ּ ָלם ְק ֻד ּׁ ָשה לְ ָך יְ ׁ ַש ּ ֵל ׁש ּו ּ ַכ ָּד ָבר ָה ָאמוּר
יא ָך וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר:
ַעל יַ ד נְ ִב ֶ

דוש ה' ְצ ָבאות ְמלא ָכל ָה ָא ֶרץ
דוש ָק ׁ
דוש ָק ׁ
 / COTHקו׳׳ח— ָק ׁ
ּ ְכבודו:
ואלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקום ּ ְכבודו.
ּ ְכבודו ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁש ֲ
יאמרוּ:
לְ ֻע ּ ָמ ָתם ָּבר ּו ְך ֵ
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוד ה' ִמ ּ ְמקומו:
בקר
ִמ ּ ְמקומו ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ִמים וְ יָ חן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמו ֶע ֶרב וָ ֶ
אומ ִרים:
ְּב ָכל יום ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע ְ
לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
שר ֵאל ה' ֱא ֵ
 / COTHקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ָ
מוש ֵיענוּ .וְ הוּא
לוֹ-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא ׁ ִ
ה ּוא ֱא ֵ
אלהיםֲ :אנִ י
יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי .לִ ְהיות לָ ֶכם לֵ ִ
יכם:
ל-ה ֶ
ה' ֱא ֵ
ָ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ה' ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ה'
לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
ַהלְ ל ּויָ ּה:
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נַ ִּגיד ָּג ְדלֶ ָךּ .ולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִּד ׁיש .וְ ׁ ִש ְב ֲח ָך
דוש
ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ִמ ּ ִפינ ּו לא יָ מ ּו ׁש לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ֵא-ל ֶמלֶ ְך ָּגדול וְ ָק ׁ
ָא ָּתה:

 / COTHקו׳׳ח— ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ה’ ְצ ָבאוֹ ת ְמֹלא ָכל ָה ָא ֶרץ
ּ ְכבוֹ דוֹ :
ּ ְכבוֹ דוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םְ .מ ׁ ָש ְר ָתיו ׁשוֹ ֲאלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ּ ְכבוֹ דוֹ
לְ ַה ֲע ִריצוֹ .לְ ֻע ּ ָמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים וְ אוֹ ְמ ִרים:
 / COTHקו׳׳ח— ָּבר ּו ְך ּ ְכבוֹ ד ה’ ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ :
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ה ּוא יִ ֶפן ְּב ַר ֲח ָמיו לְ ַע ּמוֹ .וְ יָ חוֹ ן ַעם ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ֶע ֶרב
וָ בוֹ ֶקר ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמידַ ּ .פ ֲע ַמיִ ם ְּב ַא ֲה ָבה ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים:
ֹל-הינ ּו ה’ ֶא ָחד:
 / COTHקו׳׳ח— ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה’ ֱא ֵ
ֹל-הינ ּו הוּא ָא ִבינוּ .ה ּוא ַמלְ ּ ֵכנ ּו ה ּוא מוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .וְ הוּא
ה ּוא ֱא ֵ
יוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו וְ יִ גְ ָאלֵ נ ּו ׁ ֵשנִ ית וְ יַ ׁ ְש ִמ ֵיענ ּו ְּב ַר ֲח ָמיו ׁ ֵשנִ ית לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ַחי
אֹלהים:
אשית לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ ִ
לֵ א ֹמרֵ .הן ָּג ַאלְ ִ ּתי ֶא ְת ֶכם ַא ֲח ִרית ּ ְכ ֵר ׁ ִ
יכם
ֹל-ה ֶ
ֲאנִ י ה’ ֱא ֵ
ָ
ַא ִּדיר ַא ִּד ֵירנ ּו ה' ֲאדֹנֵ ינ ּו ָמה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ,וְ ָהיָ ה ה'
לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ ,ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד
 / Cח—ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר:
 / COTHקו׳׳ח—יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר.
לך ה' לְ עוֹ לָ םֱ .א ַ
ַהלְ ל ּויָ ּה:
דושים ְּב ָכל יום יְ ַהלְ ל ּו ָך ֶּסלָ ה.
דושּ .ו ְק ׁ ִ
דוש וְ ׁ ִש ְמ ָך ָק ׁ
ַא ָ ּתה ָק ׁ
ְ
וְ
דוש ָא ָּתה:
ק
ָ
דול
ג
ָ
ך
לֶ
ּ ִכי ֵא-ל ֶמ
ּ
ׁ
דוש
לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר ַה ְמלִ יכ ּו לָ ֵא-ל ּ ִכי הוּא לְ ַב ּדו ָמרום וְ ָק ׁ

יש ָ
יךֻּ .ת ְק ַ ּד ׁש ָאדוֹ ן ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יךְּ .ב ַצ ֶ ּד ְק ָך ֲעמ ּו ֶס ָ
ֹאמר ּו לְ ָך חוֹ ֶס ָ
יך .וְ ִת ְ ׂש ַמח ְּב ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
ֲחמוֹ ל ַעל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך
יךִ ּ :כי ַמ ְק ִ ּד ׁ ֶ
יך .וְ י ְ
ִּב ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך (נ׳׳א ּ ְכ ֶע ְר ּ ְכ ָך) ִק ַ ּד ׁ ְש ָּת .נָ ֶאה לְ ָקדוֹ ׁש ְּפ ֵאר ִמ ְ ּקדוֹ ׁ ִשים:
ֹל-הינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך וְ ַעל ִציּוֹ ן ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכבוֹ ֶד ָך .וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵּבית ָ ּדוִ ד
ו ְּב ֵכן יִ ְת ַק ֵ ּד ׁש ׁ ִש ְמ ָך ה’ ֱא ֵ
יכלָ ְך:
יח ָך וְ ַעל ְמכוֹ נָ ְך וְ ֵה ָ
ְמ ׁ ִש ֶ
עוֹ ד יִ זְ ּ ֹכר לָ נ ּו ַא ֲה ַבת ֵא ָיתןֲ ,אדוֹ נֵ ינוּ .ו ַּב ֵּבן ַה ֶּנ ֱע ַקד יַ ׁ ְש ִּבית ְמ ַד ְיּנֵ נוּ .ו ִּבזְ כוּת ַה ָּתם יוֹ ִציא ָאיוֹ ם (נ׳׳א ַהיּוֹ ם) לְ ֶצ ֶדק ִ ּדינֵ נוּ.
ּ ִכי ָקדוֹ ׁש ַהיּוֹ ם לַ ֲאדוֹ נֵ ינוּ:
ְּב ֵאין ֵמלִ יץ י ׁ ֶֹשר מוּל ַמ ִּגיד ֶּפ ׁ ַשעַּ .ת ִּגיד לְ יַ ֲעקֹב ְ ּד ַבר חֹק ו ִּמ ׁ ְש ָּפט .וְ ַצ ְ ּד ֵקנ ּו ַּב ּ ִמ ׁ ְש ָּפט ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּפט:
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**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /

ָהאוֹ ֵחז

ְּביַ ד ִמ ַּדת ִמ ׁ ְש ּ ָפט

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ֵא-ל ֱאמוּנָ הַ ,ה ּבוֹ ֵחן וּבוֹ ֵדק ִּגנְ זֵ י נִ ְס ָ ּתרוֹ ת

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ּבוֹ ֵחן ּ ְכלָ יוֹ ת ַהגּ וֹ ֵאל ִמ ּ ָמוֶ ת וּפוֹ ֶדה ִמ ּׁ ַש ַחת
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא גּ וֹ ֵאל ָחזָ ק ַה ָּדן יְ ִח ִידי לְ ָב ֵאי עוֹ לָ ם

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ַּד ָ ּין ֱא ֶמת ֶה ָהג ּוי ְּב ֶא ְהיֶ ה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְהיֶ ה

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ָהיָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה ַה ַ ּו ַּדאי ׁ ְשמוֹ ּ ֵכן ְ ּת ִה ּ ָלתוֹ

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא וְ ֵאין ִּבלְ ּתוֹ ַה ּזוֹ ֵכר לְ ַמזְ ּ ִכ ָיריו טוֹ בוֹ ת זִ ְכרוֹ נוֹ ת
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא זוֹ ֵכר ַה ְּב ִרית ַהחוֹ ֵת ְך ַח ִ ּיים לְ ָכל ַחי

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ַחי וְ ַק ָ ּים ַה ּטוֹ ב ,ו ֵּמ ִטיב לָ ָר ִעים וְ לַ ּטוֹ ִבים

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא טוֹ ב לַ ּכֹל ַהיּוֹ ֵדע יֵ ֶצר ּ ָכל יְ צו ִּרים

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא יוֹ ְצ ָרם ַּב ָּב ֶטן ַה ּכֹל יָ כוֹ ל (נ׳׳א יו ַּכל) וְ כוֹ לְ לָ ם (נ׳׳א וְ ִכ ּ ְללָ ם) יָ ַחד

דיוְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ּכֹל יָ כוֹ ל ַה ּ ָלן ְּב ֵס ֶתר ְּב ֵצל ׁ ַש ַּ

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא לְ ַב ּדוֹ הוּא ַה ּ ַמ ְמלִ ְ
יך ְמלָ ִכים וְ לוֹ ַה ּ ְמלו ָּכה
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ֶמלֶ ְך עוֹ לָ ם ַהנּ וֹ ֵהג ְּב ַח ְס ּדוֹ ּ ָכל ּדוֹ ר

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵצר ֶח ֶסד ַה ּסוֹ ֵבל ,ו ַּמ ְעלִ ים ַעיִ ן ִמ ּסוֹ ְר ִרים

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא סוֹ לֵ ַח ֶסלָ ה ָה ֶעלְ יוֹ ן ,וְ ֵעינוֹ ֶאל יְ ֵר ָאיו

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא עוֹ נֶ ה לָ ַח ׁש ַה ּפוֹ ֵת ַח ׁ ַש ַער לְ דוֹ ְפ ֵקי ִב ְת ׁשו ָּבה
צוֹ ֶפה לָ ָר ׁ ָשע וְ ָח ֵפץ ְּב ִה ָ ּצ ְדקוֹ
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ּ ְפת ּו ָחה יָ דוֹ ַה ּ
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ַצ ִּדיק וְ יָ ׁ ָשר ַה ְ ּק ַצר ְּבזַ ַעם ו ַּמ ֲא ִר ְ
יך ַאף

וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ָק ׁ ֶשה לִ ְכעֹס ָה ַרח ּום ו ַּמ ְק ִּדים ַר ֲח ִמים לְ רֹגֶ ז
שוֶ ה ו ַּמ ׁ ְשוֶ ה ָקטֹן וְ גָ דוֹ ל
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ַר ְך לִ ְרצוֹ ת ַה ּׁ ָ

ימים וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ָ ּת ִמים ּ ָפ ֳעלוֹ
וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֵפט ֶצ ֶדק ַה ָ ּתם ו ִּמ ַ ּת ּ ֵמם ִעם ְ ּת ִמ ִ
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /

ֻּת ְ ׂש ַּגב לְ ַב ְ ּד ָך וְ ִת ְמ ְ
יא ָך וְ ָהיָ ה ה’ לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ַּביּוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה’
ֹלך ַעל ּ ֹכל ְּביִ ח ּודַ ּ :כ ּ ָכתוּב ַעל יַ ד נְ ִב ֶ
ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד:
את ,וְ יִ ָירא ּו ָך ּ ָכל ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים ,וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך
ימ ְת ָך ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
יך ,וְ ֵא ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ַפ ְח ְּד ָך ה' ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָשלְ ָטן לְ ָפנֶ ָ
יך עז ְּביָ ְד ָך
ּ ָכל ַה ְּברו ִּאים ,וְ יֵ ָע ׂש ּו ּ ֻכלָ ם ֲאגֻ ָּדה ֶא ָחת לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ָך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םֶ ׁ ,ש ָ ּי ַד ְענ ּו ה' ֱא ֵ
את:
נורא ַעל ּ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
ימינֶ ָך ,וְ ׁ ִש ְמ ָך ָ
וּגְ בו ָּרה ִּב ִ
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דור ׁ ֶש ָ
ו ְּב ֵכן ֵ ּתן ּ ָכבוד ה' לְ ַע ּ ֶמ ָךְּ ,ת ִה ּ ָלה לִ ֵיר ֶא ָ
יך ,ו ּ ִּפ ְתחון ּ ֶפה לַ ְמיַ ֲחלִ ים לָ ְךׂ ִ ,ש ְמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ ָך וְ ָ ׂש ׂשון
טובה לְ ְ
יך ,וְ ִת ְקוָ ה ָ
יח ָך ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּ:
יכת נֵ ר לְ ֶבן יִ ׁ ַשי ְמ ׁ ִש ֶ
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶּד ָך ,וַ ֲע ִר ַ
לְ ִע ֶיר ָך ,ו ְּצ ִמ ַ
יה וְ ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ּ ֻכ ּ ָל ּה ֶּב ָע ׁ ָשן ּ ְכ ָע ׁ ָשן
יש ִרים יַ ֲעלזוּ ,וַ ֲח ִס ִידים ְּב ִר ָּנה יָ גִ יל ּו וְ עולָ ָת ּה ִ ּת ְק ּ ָפץ ּ ִפ ָ
ו ְּב ֵכן ַצ ִּד ִיקים יִ ְרא ּו וְ יִ ְ ׂש ָמח ּו וִ ׁ ָ
ִּת ְכלֶ ה ּ ִכי ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת זָ דון ִמן ָה ָא ֶרץ:
לוֹ-הינ ּו ְמ ֵה ָרה לְ ַב ֶּד ָך ַעל ּ ָכל ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
וְ ִת ְמ ְ
בוד ָך ,ו ִּּביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךַ ּ ,כ ּ ָכתוּב
יךְּ ,ב ַהר ִציּון ִמ ׁ ְש ּ ַכן ּ ְכ ֶ
לך ַא ָּתה הוּא ה' ֱא ֵ
ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ֶש ָך ,יִ ְמ ְ
ל-היִ ְך ִציּון לְ דר וָ דר ַהלְ ל ּויָ ּה:
לך ה' לְ עוֹ לָ ם ֱא ַ
ל-וה ִמ ַּבלְ ָע ֶד ָ
דוש נִ ְק ַּד ׁש ִּב ְצ ָד ָקה:
נורא ׁ ְש ֶמ ָך וְ ֵאין ֱא ַּ
דוש ַא ָ ּתה וְ ָ
יך ּ ַכ ּ ָכתוּב וַ יִ גְ ַּב ּה ה' ְצ ָבאות ַּב ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ָה ֵא-ל ַה ָ ּק ׁ
ָק ׁ
ְ
ְ
דוש:
ָּבר ּוך ַא ָּתה ה' ַה ּ ֶמלֶ ך ַה ָ ּק ׁ
ות ָ
יך ,וְ ֵק ַר ְב ָ ּתנ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו
רומ ְמ ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ַה ּ ְל ׁשונות וְ ִק ַּד ׁ ְש ָ ּתנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
ַא ָ ּתה ְב ַח ְר ָ ּתנ ּו ִמ ּ ָכל ָה ַע ּ ִמיםָ ,א ַה ְב ָּת אוֹ ָתנ ּו וְ ָר ִצ ָית ָּבנוּ ,וְ ַ
את:
דוש ָעלֵ ינ ּו ָק ָר ָ
לַ ֲע ָ
בוד ֶת ָך וְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ֶאת יום (ביום הראשון ַ —ON THE FIRST DAY /ה ּׁ ַש ָּבת ַה ֶ ּזה וְ ֶאת יום) ַה ִ ּז ּ ָכרון ַה ֶ ּזה ,יום
וַ ִּת ֶּתן לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
יאת ִמ ְצ ָריִ ם:
יצ ַ
קד ׁש זֵ ֶכר לִ ִ
—ON THE FIRST DAY /זִ ְכרוֹ ן) ְ ּתר ּו ָעה (ביום הראשון ְּ —ON THE FIRST DAY /ב ַא ֲה ָבה) ִמ ְק ָרא ֶ
ָ
חובותינ ּו ְּב ֵבית ְּב ִח ָיר ֶתך ַּב ַּביִ ת
ֵ
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ֲח ָט ֵאינ ּו ָּגלִ ינ ּו ֵמ ַא ְר ֵצנ ּו וְ נִ ְת ַר ַח ְקנ ּו ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ֵתנ ּו וְ ֵאין ֲאנַ ְחנ ּו יְ כולִ ים לַ ֲע ׂשות
ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו
ֵ
דוש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמ ָך ָעלָ יו ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָ ּיד ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ּ ְל ָחה ְּב ִמ ְק ָּד ׁ ֶש ָך :יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְל ָפנֶ יך ה' ֱא ֵ
ַה ָּגדול וְ ַה ָ ּק ׁ
ָ
ָ
ֶמלֶ ְך ַר ֲח ָמן ׁ ֶש ָּת ׁשוּב ו ְּת ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ִמ ְק ָּד ׁ ְשך ְּב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִּבים ,וְ ִת ְבנֵ ה ּו ְמ ֵה ָרה ו ְּתגַ ֵּדל ּ ְכבודוָ :א ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנוּ ,גַ ּ ֵלה
ּצותינ ּו ּ ַכ ֵּנס ִמ ַ ּי ְר ּ ְכ ֵתי
הופע וְ ִה ָּנ ֵ ׂשא ָעלֵ ינ ּו לְ ֵעינֵ י ּ ָכל ָחי ,וְ ָק ֵרב ּ ְפזו ֵּרינ ּו ִמ ֵּבין ַהגּ ויִ ם ,וּנְ פו ֵ
ּ ְכבוד ַמלְ כו ְּת ָך ָעלֵ ינ ּו ְמ ֵה ָרה ,וְ ַ
יאנ ּו לְ ִציּון ִע ְיר ָך ְּב ִר ָּנה ,וְ לִ יר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁ ְש ָך ְּב ִ ׂש ְמ ַחת עוֹ לָ ם ,וְ ׁ ָשם נַ ֲע ֶ ׂשה לְ ָפנֶ ָ
חובותינ ּו
ֵ
יך ֶאת ָק ְר ְּבנות
ָא ֶרץ :וַ ֲה ִב ֵ
ְ ּת ִמ ִידים ּ ְכ ִס ְד ָרם וּמ ּו ָס ִפים ּ ְכ ִהלְ ָכ ָתם :וְ ֶאת מ ּו ְס ֵפי (בשבת :יום ַה ּׁ ַש ָּבת ַה ֶ ּזה וְ ) יום ַה ִ ּז ּ ָכרון ַה ֶ ּזה נַ ֲע ֶ ׂשה וְ נַ ְק ִריב לְ ָפנֶ יךָ
בוד ָך ּ ָכ ָאמוּר:
משה ַע ְב ֶּד ָךִ ,מ ּ ִפי ְכ ֶ
תור ֶת ָך ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ְּב ַא ֲה ָבה ּ ְכ ִמ ְצוַ ת ְרצונֶ ָךְ ּ ,כמו ׁ ֶש ּ ָכ ַת ְב ָ ּת ָעלֵ ינ ּו ְּב ָ
ביום הראשון

ימםּ ,ו ׁ ְשנֵ י ֶע ְ ׂשרנִ ים סלֶ ת ִמנְ ָחה ְּבלוּלָ ה ַּב ּׁ ֶש ֶמן
ביום הראשון —ON THE FIRST DAY /ו ְּביום ַה ּׁ ַש ָּבת ׁ ְשנֵ י ְכ ָב ִ ׂשים ְּבנֵ י ׁ ָשנָ ה ְ ּת ִמ ִ
וְ נִ ְס ּכו :עלַ ת ׁ ַש ַּבת ְּב ׁ ַש ַּב ּתו ַעל עלַ ת ַה ָּת ִמיד וְ נִ ְס ּ ָכ ּה:
בודה לא ַת ֲע ׂש ּו יום ְ ּתר ּו ָעה יִ ְהיֶ ה לָ ֶכם:
אכת ֲע ָ
קד ׁש יִ ְהיֶ ה לָ ֶכם ּ ָכל ְמלֶ ֶ
חד ׁש ִמ ְק ָרא ֶ
חד ׁש ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ְּב ֶא ָחד לַ ֶ
ו ַּב ֶ
יהם ּ ִכ ְמ ֻד ָּבר
יחח לה' ּ ַפר ֶּבן ָּב ָקר ֶא ָחד ַאיִ ל ֶא ָחד ּ ְכ ָב ִ ׂשים ְּבנֵ י ׁ ָשנָ ה ׁ ִש ְב ָעה ְּת ִמ ִימם :ו ִּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ּ ֵכ ֶ
יח נִ ַ
וַ ֲע ִ ׂש ֶיתם עלָ ה לְ ֵר ַ
לשה ֶע ְ ׂשרנִ ים לַ ּ ָפר ּו ׁ ְשנֵ י ֶע ְ ׂשרנִ ים לָ ָאיִ ל וְ ִע ָ ׂשרון לַ ּ ֶכ ֶב ׂש וְ יַ יִ ן ּ ְכנִ ְס ּכו ּו ׁ ְשנֵ י ְ ׂש ִע ִירים לְ ַכ ּ ֵפר ּו ׁ ְשנֵ י ְת ִמ ִידים ּ ְכ ִהלְ ָכ ָתם:
ׁ ְש ׁ ָ
יחח ִא ּׁ ֶשה לה':
יח נִ ַ
יהם ּ ְכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטם לְ ֵר ַ
חד ׁש ו ִּמנְ ָח ָת ּה וְ עלַ ת ַה ָּת ִמיד ו ִּמנְ ָח ָת ּה וְ נִ ְס ּ ֵכ ֶ
ִמ ּ ְל ַבד עלַ ת ַה ֶ
קור ֵאי ענֶ גַ ,עם ְמ ַק ְּד ׁ ֵשי ׁ ְש ִב ִיעיֻ ּ ,כ ּ ָלם יִ ְ ׂש ְּבע ּו
ומ ֵרי ׁ ַש ָּבת וְ ְ
ביום ביום הראשון —ON THE FIRST DAY /יִ ְ ׂש ְמח ּו ְב ַמלְ כו ְּת ָך ׁש ְ
אשית:
את ,זֵ ֶכר לְ ַמ ֲע ֵ ׂשה ְב ֵר ׁ ִ
וְ יִ ְת ַע ְּנג ּו ִמ ּטו ֶּב ָך ,ו ַּב ּׁ ְש ִב ִיעי ָר ִצ ָית ּבו וְ ִק ַּד ׁ ְש ּתוֶ ,ח ְמ ַּדת יָ ִמים אותו ָק ָר ָ
**פותחים את הארון **THE ARK IS OPENED /
המנהג הוא לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים ל“ואנחנו כורעים”.
ואנחנו כורעים THE CUSTOM IS TO BOW DOWN ON THE FLOOR WHEN RECITING

אשית ׁ ֶש ּלא ָע ָ ׂשנ ּו ּ ְכגויֵ י ָה ֲא ָרצות וְ לא ָ ׂש ָמנ ּו ּ ְכ ִמ ׁ ְש ּ ְפחות ָה ֲא ָד ָמה,
יוצר ְּב ֵר ׁ ִ
ָעלֵ ינ ּו לְ ׁ ַש ֵּב ַח לַ ֲאדון ַה ּכל לָ ֵתת ְּג ֻד ּ ָלה לְ ֵ
גורלֵ נ ּו ּ ְכ ָכל ֲהמונָ םֶ ׁ ,ש ֵהם ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים לְ ֶה ֶבל וְ לָ ִריק ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ֶאל ֵאל לא ׁ ִ
ׁ ֶש ּלא ָ ׂשם ֶחלְ ֵקנ ּו ּ ָכ ֶהם וְ ָ
יוש ַיע וַ ֲאנַ ְחנוּ
ְ
ְ
ּמושב
יוסד ָא ֶרץ ו ׁ ַ
נוטה ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֵ
דוש ָּברוּ ך הוּ אֶ ׁ ,שהוּא ֶ
ּכ ְור ִעים וּ ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים וּ ִ
מודים ִל ְפנֵ י ֶמ ֶלך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָ ּק ׁ
תורתו
לוֹ-הינ ּו ֵאין עודֱ :א ֶמת ַמלְ ּ ֵכנ ּו ֶא ֶפס זוּלָ תו ּ ַכ ּ ָכתוּב ְּב ָ
רומים הוּא ֱא ֵ
יְ ָקרו ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל ּו ׁ ְש ִכינַ ת ֻע ּזו ְּבגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ל-הים ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָ ּת ַחת ֵאין עוד:
בת ֶאל לְ ָב ֶב ָך ּ ִכי ה' הוּא ָה ֱא ִ
וְ יָ ַד ְע ָ ּת ַהיּום וַ ֲה ׁ ֵש ָ
**סוגרים את הארון **THE ARK IS CLOSED /
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לוֹ-הינ ּו לִ ְראות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶ ּז ָך לְ ַה ֲע ִביר ִּג ּלוּלִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ וְ ָה ֱאלִ ילִ ים ּ ָכרות יִ ּ ָכ ֵרת ּון
וְ ַעל ּ ֵכן נְ ַק ֶ ּוה ּ ְל ָך ה' ֱא ֵ
לְ ַת ֵ ּקן עוֹ לָ ם ְּב ַמלְ כוּת ׁ ַש ַּדי ,וְ ָכל ְּבנֵ י ָב ָ ׂשר יִ ְק ְרא ּו ִב ׁ ְש ֶמ ָך לְ ַה ְפנות ֵאלֶ ָ
יוש ֵבי ֵת ֵבל
יך ּ ָכל ִר ׁ ְש ֵעי ָא ֶרץ ,יַ ּ ִכיר ּו וְ יֵ ְדע ּו ּ ָכל ׁ ְ
ּ ִכי לְ ָך ִּת ְכ ַרע ּ ָכל ֶּב ֶר ְך ִּת ּׁ ָש ַבע ּ ָכל לָ ׁשון ,לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו יִ ְכ ְרע ּו וְ יִ ּפל ּו וְ לִ ְכבוד ׁ ִש ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵ ּתנ ּו וִ ַיק ְּבל ּו ֻכ ּ ָלם ֶאת על
יך ה' ֱא ֵ
יהם ְמ ֵה ָרה לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ :כי ַה ּ ַמלְ כוּת ׁ ֶש ּ ְל ָך ִהיא וּלְ עולְ ֵמי ַעד ִ ּת ְמ ְ
ַמלְ כו ֶּת ָך וְ ִת ְמ ְ
לך ְּב ָכבוד.
לך ֲעלֵ ֶ
תור ֶתך ה' יִ ְמ ְ
ל-היו ִע ּמו ו ְּתר ּו ַעת
לך לְ עלָ ם וָ ֶעד :וְ נֶ ֱא ַמר לא ִה ִּביט ָאוֶ ן ְּביַ ֲעקב וְ לא ָר ָאה ָע ָמל ְּביִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ָ
ַּכ ָּכתוּב ְּב ָ
ְ
אשי ָעם יַ ַחד ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְ ׂש ָר ֵאל:
ישר ּון ֶמלֶ ך ְּב ִה ְת ַא ֵּסף ָר ׁ ֵ
ֶמלֶ ְך ּבו :וְ נֶ ֱא ַמר וַ יְ ִהי ִב ׁ ֻ
ּמשל ַּבגּ ויִ ם :וְ נֶ ֱא ַמר ה' ָמלָ ְך ֵּגאוּת לָ ֵב ׁש לָ ֵב ׁש ה' עז ִה ְת ַא ָ ּזר ַאף ִ ּת ּכון
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ָּכתוּב ֵלאמרִ ּ :כי לה' ַה ּ ְמלו ָּכה ו ׁ ֵ
ְ
ְ
ְ
יכם וְ ִה ָּנ ְ ׂשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ לָ ם וְ יָ בוא ֶמלֶ ך ַה ּ ָכבודִ :מי זֶ ה ֶמלֶ ך ַה ּ ָכבוד ה' ִע ּז ּוז
אש ֶ
ֵּת ֵבל ַּבל ִּת ּמוט :וְ נֶ ֱא ַמר ְ ׂשא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ְ
יכם ּו ְ ׂשא ּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ לָ ם וְ יָ בא ֶמלֶ ך ַה ּ ָכבוד:
אש ֶ
וְ גִ ּבור ה' ִּג ּבור ִמלְ ָח ָמהׂ ְ :שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ְ
ִמי הוּא זֶ ה ֶמלֶ ְך ַה ּ ָכבוד ה' ְצ ָבאות הוּא ֶמלֶ ך ַה ּ ָכבוד ֶסלָ ה:
וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶד ָ
אשון וַ ֲאנִ י ַא ֲחרון ו ִּמ ַּבלְ ָע ַדי
יאים ָּכתוּב ֵלאמרּ :כה ָא ַמר ה' ֶמלֶ ְך יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ֲ
יך ַה ְּנ ִב ִ
גאלו ה' ְצ ָבאות ֲאנִ י ִר ׁ
מוש ִעים ְּב ַהר ִציּון לִ ׁ ְש ּפט ֶאת ַהר ֵע ָ ׂשו וְ ָהיְ ָתה לה' ַה ּ ְמלו ָּכה :וְ נֶ ֱא ַמר וְ ָהיָ ה ה' לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל
ל-הים :וְ נֶ ֱא ַמר וְ ָעל ּו ׁ ִ
ֵאין ֱא ִ
לוֹ-הינ ּו ה' ֶא ָחד:
תור ְת ָך ּ ָכתוּב לֵ אמר ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
ָה ָא ֶרץ ַּביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמו ֶא ָחד :ו ְּב ָ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְמ ְ
לוֹ-הינ ּו וֵ
הופע ַּב ֲה ַדר ְּגאון ֻע ֶ ּז ָך
בוד ָך ,וְ ִה ָּנ ֵ ׂשא ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ִּב ָיק ֶר ָך ,וְ ַ
לך ַעל ּ ָכל ָהעוֹ לָ ם ּ ֻכ ּלו ִּב ְכ ֶ
ֵ
ֱא ֵ
ָ
יאמר ּכל ֲא ׁ ֶשר נְ ׁ ָש ָמה
יוש ֵבי ֵת ֵבל ַא ְר ֶצך ,וְ יֵ ַדע ּ ָכל ּ ָפעוּל ּ ִכי ַא ָ ּתה ְפ ַעלְ ּתו וְ יָ ִבין ּ ָכל יְ צוּר ּ ִכי ַא ָּתה יְ ַצ ְר ּתו ,וְ ַ
ַעל ּ ָכל ׁ ְ
ְ
לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְר ֵצה נא ִב ְמנ ּו ָח ֵתנוּ)
ֵ
ש ָר ֵאל ֶמלֶ ך ו ַּמלְ כוּתו ַּב ּכל ָמ ׁ ָשלָ ה( :ביום הראשון ֱ —ON THE FIRST DAY /א ֵ
ְב ַא ּפו ה' ֱא ֵ
ל-הי יִ ְ ׂ
ָ
ָ
ָ
ָ
ישו ָּע ֶתך( ,ביום הראשון —ON THE FIRST DAY /
ַק ְּד ׁ ֵשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶותיך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנ ּו ְּב ָ
תור ֶתךׂ ַ ,ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּטו ֶּבך וְ ַ ׂש ּ ְמ ֵחנ ּו  /וְ ַ ׂש ּ ַמח נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ִּב ׁ
ָ
ָ
ָ
לוֹ-הינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה ו ְּב ָרצוֹ ן ׁ ַש ַּבת ָק ְד ׁ ֶשך ,וְ יָ נ ּוח ּו בוֹ ָּ[כל] יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְמ ַק ְּד ׁ ֵשי ׁ ְש ֶמך) .וְ ַט ֵהר לִ ֵּבנ ּו לְ ָע ְב ְּדך ֶּב ֱא ֶמתִ ּ ,כי ַא ָ ּתה
וְ ַהנְ ִחילֵ נ ּו ה' ֱא ֵ
ְ
ְ
ָ
ל-הים ֱא ֶמת ּו ְד ָב ְרך ֱא ֶמת וְ ַק ָ ּים לָ ַעדָּ :בר ּוך ַא ָ ּתה ה' ֶמלֶ ך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵּד ׁש (ביום הראשון —ON THE FIRST DAY /
ֱא ִ
ַה ּׁ ַש ָּבת וְ ) יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ יום ַה ִ ּז ּ ָכרון:
ביום הראשון ,יש להמשיך ל“אתה זוכר מעשה עולם”.
.אתה זוכר מעשה עולם ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה ,תקיעה-שברים-תקיעה ,תקיעה-תרועה-תקיעה
ּפוקד ּ ָכל יְ צו ֵּרי ֶק ֶדם ,לְ ָפנֶ ָ
אשיתִ ּ ,כי ֵאין ׁ ִש ְכ ָחה
יך נִ גְ ל ּו ּ ָכל ַּת ֲעלוּמות וַ ֲהמון נִ ְס ָ ּתרות ׁ ֶש ּ ִמ ְּב ֵר ׁ ִ
זוכר ַמ ֲע ֵ ׂשה עוֹ לָ ם ו ֵ
ַא ָ ּתה ֵ
ָ
ָ
ָ
זוכר ֶאת ּ ָכל ַה ּ ִמ ְפ ָעל ,וְ גַ ם ּ ָכל ַהיְ צוּר לא נִ ְכ ַחד ִמ ּ ֶמךַ :ה ּכל ָּגל ּוי
בודך ,וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ִמ ֶּנגֶ ד ֵעינֶ יךַ :א ָ ּתה ֵ
לִ ְפנֵ י ִכ ֵּסא ְכ ֶ
וְ יָ ד ּו ַע לְ ָפנֶ ָ
ּ
צופה ו ַּמ ִּביט ַעד סוף ּ ָכל ַה ּדורותִ ּ ,כי ָת ִביא חק זִ ּ ָכרון לְ ִה ּ ָפ ֵקד ּ ָכל ר ּו ַח וָ נָ ֶפ ׁש ,לְ ִה ָז ֵכר
לוֹ-הינ ּו ֶ
יך ה' ֱא ֵ
אות ּה ִּגלִ ָית ,זֶ ה ַהיּום ְּת ִח ּ ַלת ַמ ֲע ֶ ׂש ָ
יך
הוד ְע ָ ּת ,ו ִּמ ּ ְל ָפנִ ים ָ
אשית ּ ָכזאת ָ
ַמ ֲע ִ ׂשים ַר ִּבים וַ ֲהמון ְּב ִריּות לְ ֵאין ַ ּת ְכלִ יתֵ :מ ֵר ׁ ִ
אל-הי יַ ֲעקב :וְ ַעל ַה ּ ְמ ִדינות ּבו יֵ ָא ֵמרֵ ,איזו לַ ֶח ֶרב וְ ֵאיזו לַ ּׁ ָשלום,
ֵ
אשוןִ ּ ,כי חק לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל הוּא ִמ ׁ ְש ּ ָפט לֵ
זִ ּ ָכרון לְ יום ִר ׁ
ּ
ֵאיזו לָ ָר ָעב וְ ֵאיזו לָ ּ ׂש ַבע ,ו ְּב ִריּות ּבו יִ ּ ָפ ֵקד ּו לְ ַהזְ ּ ִכ ָירם לְ ַח ִ ּיים וְ לַ ּ ָמוֶ תִ ,מי לא נִ ְפ ַקד ּ ְכ ַהיּום ַה ֶזהִ ּ ,כי זֵ ֶכר ּ ָכל ַהיְ צוּר
לְ ָפנֶ ָ
ּלותיו וְ יִ ְצ ֵרי ַמ ַעלְ לֵ י ִא ׁישַ :א ׁ ְש ֵרי ִא ׁיש
יך ָּבאַ ,מ ֲע ֵ ׂשה ִא ׁיש ו ְּפ ֻק ָּדתו וַ ֲעלִ ילות ִמ ְצ ֲע ֵדי גָ ֶברַ ,מ ְח ׁ ְשבות ָא ָדם וְ ַת ְח ּבו ָ
דור ׁ ֶש ָ
חוסים ָּב ְךִ ּ ,כי זֵ ֶכר ּ ָכל
יך לְ עוֹ לָ ם לא יִ ּ ָכ ׁ ֵשל ּו וְ לא יִ ּ ָכלְ מ ּו לָ נֶ ַצח ּ ָכל ַה ִ
ׁ ֶש ּלא יִ ׁ ְש ּ ָכ ֶח ָך ו ֶּבן ָא ָדם יִ ְת ַא ּ ֶמץ ָּב ְךִ ּ ,כי ְ
ַה ּ ַמ ֲע ִ ׂשים לְ ָפנֶ ָ
יא ָך
נח ְּב ַא ֲה ָבה זָ ַכ ְר ָ ּת ,וַ ִּת ְפ ְק ֵדה ּו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ַּב ֲה ִב ֲ
דור ׁש ַמ ֲע ֵ ׂשה ֻכ ּ ָלם :וְ גַ ם ֶאת ַ
יך ָּבא וְ ַא ָ ּתה ֵ
יהםַ ,על ּ ֵכן זִ ְכרונו ָּבא לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו לְ ַה ְר ּבות זַ ְרעו ּ ְכ ַע ְפרות
יך ה' ֱא ֵ
רע ַמ ַעלְ לֵ ֶ
ֶאת ֵמי ַה ּ ַמ ּבוּל לְ ׁ ַש ֵחת ּ ָכל ָּב ָ ׂשר ִמ ּ ְפנֵ י ַ
ֵּת ֵבל וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו ּ ְכחול ַה ָ ּים.
ל-הים ר ּו ַח ַעל
נח וְ ֵאת ּ ָכל ַה ַח ָ ּיה וְ ֶאת ּ ָכל ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ִא ּתו ַּב ֵ ּת ָבה וַ ַ ּי ֲע ֵבר ֱא ִ
ל-הים ֶאת ַ
תור ֶת ָך וַ ִ ּיזְ ּכר ֱא ִ
ַּכ ָּכתוּב ְּב ָ
ל-הים ֶאת ְּב ִריתו ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶאת
ל-הים ֶאת נַ ֲא ָק ָתם וַ ִ ּיזְ ּכר ֱא ִ
ָה ָא ֶרץ וַ ָ ּי ׁש ּכ ּו ַה ּ ָמיִ ם :וְ נֶ ֱא ַמר וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ֱא ִ
יַ ֲעקב :וְ נֶ ֱא ַמר וְ זָ ַכ ְר ִ ּתי ֶאת ְּב ִר ִיתי יַ ֲעקוב וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִיתי יִ ְצ ָחק וְ ַאף ֶאת ְּב ִר ִיתי ַא ְב ָר ָהם ֶאזְ ּכר וְ ָה ָא ֶרץ ֶאזְ ּכר:
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אתיו ַחנּ ּון וְ ַרח ּום ה' :וְ נֶ ֱא ַמר ֶט ֶרף נָ ַתן לִ ֵיר ָאיו יִ זְ ּכר לְ עוֹ לָ ם ְּב ִריתו :וְ נֶ ֱא ַמר
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ָּכתוּב ֵלאמר זֵ ֶכר ָע ָ ׂשה לְ נִ ְפלְ ָ
ְ
וַ ִ ּיזְ ּכר לָ ֶהם ְּב ִריתו וַ ִ ּי ָּנ ֵחם ּ ְכרב ֲח ָס ָדיו:
וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶד ָ
יאים ָּכתוּב ֵלאמר ָה ְ
את ְב ָאזְ נֵ י יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם לֵ אמר ּכה ָא ַמר ה' זָ ַכ ְר ִ ּתי לָ ְך ֶח ֶסד נְ עו ַּריִ ְך
לך וְ ָק ָר ָ
יך ַה ְּנ ִב ִ
ימותי
אות ְך ִּב ֵימי נְ עו ָּריִ ְך וַ ֲה ִק ִ
ּלתיִ ְך לֶ ְכ ֵ ּת ְך ַא ֲח ַרי ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּב ֶא ֶרץ לא זְ רו ָּעה :וְ נֶ ֱא ַמר וְ זָ ַכ ְר ִּתי ֲאנִ י ֶאת ְּב ִר ִיתי ָ
ַא ֲה ַבת ּ ְכלו ָ
לָ ְך ְּב ִרית עוֹ לָ ם :וְ נֶ ֱא ַמר ֲה ֵבן יַ ִ ּקיר לִ י ֶא ְפ ַריִ ם ִאם יֶ לֶ ד ׁ ַש ֲע ׁש ּו ִעים ּ ִכי ִמ ֵּדי ַד ְּב ִרי ּבו זָ כר ֶאזְ ּ ְכ ֶרנּ ּו עוד ַעל ּ ֵכן ָהמ ּו ֵמ ַעי לו
ַר ֵחם ֲא ַר ֲח ֶמנּ ּו נְ ֻאם ה':
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו זָ ְכ ֵרנ ּו ְּבזִ ּ ָכרון טוב לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו וֵ
יך ו ָּפ ְק ֵדנ ּו ִּב ְפ ֻק ַּדת יְ ׁש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ִמ ּׁ ְש ֵמי ׁ ְש ֵמי ֶק ֶדם ּוזְ ָכר לָ נ ּו ה'
ֵ
ֱא ֵ
לוֹ-הינ ּו ַא ֲה ַבת ַה ַק ְדמונִ ים ֶאת ַה ְּב ִרית וְ ֶאת ַה ֶח ֶסד וְ ֶאת ַה ּׁ ְשב ּו ָעה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ָ ּת לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ְּב ַהר ַה ּמ ִר ָ ּיה,
ֱא ֵ
ָ
ָ
וְ ֵת ָר ֶאה לְ ָפנֶ יך ֲע ֵק ָדה ׁ ֶש ָע ַקד ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנו ַעל ַּג ֵּבי ַה ּ ִמזְ ֵּב ַח וְ ָכ ַב ׁש ַר ֲח ָמיו לַ ֲע ׂשות ְרצונְ ך ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ ם,
דות ָ
יך ֶאת ּ ַכ ַע ְס ָך ֵמ ָעלֵ ינ ּו וְ יָ גול ּו ַר ֲח ֶמ ָ
ּ ֵכן יִ ְכ ְּב ׁש ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ,ו ְּבטו ְּב ָך ַה ָּגדול יָ ׁשוּב ֲחרון ַא ּ ְפ ָך ֵמ ַע ּ ְמ ָך ו ֵּמ ִע ְיר ָך
יך ַעל ִמ ֶ
בוד ָך ּ ָכ ָאמוּר:
משה ַע ְב ֶּד ָך ִמ ּ ִפי ְכ ֶ
תור ֶת ָך ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
לוֹ-הינ ּו ֶאת ַה ָּד ָבר ׁ ֶש ִה ְב ַט ְח ָ ּתנ ּו ְּב ָ
ו ֵּמ ַא ְר ְצ ָך ו ִּמ ַּנ ֲחלָ ֶת ָך ,וְ ַק ֶ ּים לָ נ ּו ה' ֱא ֵ
זוכר
אל-הים ֲאנִ י ה'ִ ּ :כי ֵ
ִ
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ֵעינֵ י ַהגּ ויִ ם לִ ְהיות לָ ֶהם לֵ
אתי ָ
הוצ ִ
אשנִ ים ֲא ׁ ֶשר ֵ
וְ זָ ַכ ְר ִּתי לָ ֶהם ְּב ִרית ִר ׁ
בוד ָך ,וַ ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק לְ זַ ְרעו ַהיּום ְּב ַר ֲח ִמים ִ ּתזְ ּכרָּ :בר ּוךְ
ּ ָכל ַה ִּנ ׁ ְש ּ ָכחות ַא ָּתה הוּא ֵמעוֹ לָ ם וְ ֵאין ׁ ִש ְכ ָחה לִ ְפנֵ י ִכ ֵּסא ְכ ֶ
זוכר ַה ְּב ִרית:
ַא ָ ּתה ה' ֵ
ביום הראשון ,יש להמשיך ל“אתה נגלית בענן כבודך”
.אתה נגלית בענן כבודך ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה ,תקיעה-שברים-תקיעה ,תקיעה-תרועה-תקיעה
טהרַּ ,גם ָהעוֹ לָ ם
יהם ְּב ַע ְר ּ ְפ ּ ֵלי ַ
בוד ָך ַעל ַעם ָק ְד ׁ ְש ָך לְ ַד ֵּבר ִע ּ ָמםִ ,מן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ִה ׁ ְש ַמ ְע ָּתם קולֶ ָך וְ נִ גְ לֵ ָית ֲעלֵ ֶ
ַא ָּתה נִ גְ לֵ ָית ַּב ֲענַ ן ּ ְכ ֶ
ָ
ָ
ָ
ּ ֻכ ּלו ָחל ִמ ּ ָפנֶ ָ
לותך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ַעל ַהר ִסינַ י לְ לַ ּ ֵמד לְ ַע ּ ְמך ּת ָורה ו ִּמ ְצות וַ ַּת ׁ ְש ִמ ֵיעם ֶאת
אשית ָח ְרד ּו ִמ ּ ֶמ ּך ְּב ִה ָּג ְ
יך ו ְּב ִריּות ְּב ֵר ׁ ִ
הופ ְע ָ ּת.
יהם ָ
ופר ֲעלֵ ֶ
יהם נִ גְ לֵ ָית ו ְּבקול ׁש ָ
הוד קולֶ ָך וְ ִד ְּברות ָק ְד ׁ ְש ָך ִמ ּ ַל ֲהבות ֵא ׁשְּ ,בקולות ו ְּב ָר ִקים ֲעלֵ ֶ
ישי ִּב ְהיות ַה ּב ֶקר וַ יְ ִהי קולות ו ְּב ָר ִקים וְ ָענָ ן ּ ָכ ֵבד ַעל ָה ָהר וְ קל ׁש ָפר ָחזָ ק ְמאד וַ ֶ ּי ֱח ַרד
תור ֶת ָך וַ יְ ִהי ַביּום ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ַּכ ָּכתוּב ְּב ָ
ְ
ל-הים יַ ֲענֶ נּ ּו ְבקול :וְ נֶ ֱא ַמר וְ ָכל
משה יְ ַד ֵּבר וְ ָה ֱא ִ
ּ ָכל ָה ָעם ֲא ׁ ֶשר ַּב ּ ַמ ֲחנֶ ה :וְ נֶ ֱא ַמר וַ יְ ִהי קול ַה ּׁש ָפר הולֵ ך וְ ָחזֵ ק ְמאד ׁ ֶ
ראים ֶאת ַה ּקולות וְ ֶאת ַה ּ ַל ּ ִפ ִידם וְ ֵאת קול ַה ּׁש ָפר וְ ֶאת ָה ָהר ָע ׁ ֵשן וַ ַ ּי ְרא ָה ָעם וַ ָ ּינֻ ע ּו וַ ַ ּי ַע ְמד ּו ֵמ ָרחק:
ָה ָעם ִ
ופר ָה ִריע ּו לִ ְפנֵ י
צצרות וְ קול ׁש ָ
ופר :וְ נֶ ֱא ַמר ַּב ֲח ְ
ל-הים ִּב ְתר ּו ָעה ה' ְּבקול ׁש ָ
וּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ָּכתוּב ֵלאמר ָעלָ ה ֱא ִ
ְ
ְ
אל-הי יַ ֲעקב :וְ נֶ ֱא ַמר ַהלְ ל ּויָ ּה
ֵ
ופר ַּב ּ ֶכ ֶסה לְ יום ַח ֵּגנוִּ ּ :כי חק לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל הוּא ִמ ׁ ְש ּ ָפט לֵ
חד ׁש ׁש ָ
ַה ּ ֶמלֶ ך ה'  :וְ נֶ ֱא ַמר ִּת ְקע ּו ַב ֶ
ופר ַהלְ ל ּוה ּו ְּבנֵ ֶבל
ּרותיו ַהלְ ל ּוה ּו ּ ְכרב ֻּג ְדלוַ :הלְ ל ּוה ּו ְּב ֵת ַקע ׁש ָ
ַהלְ ל ּו ֵא-ל ְּב ָק ְד ׁשו ַהלְ ל ּוה ּו ִּב ְר ִק ַיע ֻע ּזוַ :הלְ ל ּוה ּו ִבגְ בו ָ
וְ ִכנּ ורַ :הלְ ל ּוה ּו ְּבתף ו ָּמחול ַהלְ ל ּוה ּו ְּב ִמ ִּנים וְ ֻע ָּגבַ :הלְ ל ּוה ּו ְּב ִצלְ ְצלֵ י ׁ ָש ַמע ַהלְ ל ּוה ּו ְּב ִצלְ ְצלֵ י ְתר ּו ָעהּ :כל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּת ַה ּ ֵלל
ָּה ַהלְ ל ּויָ ּה:
וְ ַעל יְ ֵדי ֲע ָב ֶד ָ
ופר ִּת ׁ ְש ָמעוּ:
קע ׁש ָ
יש ֵבי ֵת ֵבל וְ ׁש ְכנֵ י ָא ֶרץ ּ ִכנְ ׂשא נֵ ס ָה ִרים ִ ּת ְרא ּו וְ ִכ ְת ַ
יאים ּ ָכתוּב לֵ אמרָ ּ ,כל ׁ ְ
יך ַה ְּנ ִב ִ
אב ִדים ְּב ֶא ֶרץ ַא ּׁשוּר וְ ַה ִּנ ָּד ִחים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ ִה ׁ ְש ַ ּת ֲחו ּו לה'
ופר ָּגדול ו ָּבא ּו ָה ְ
וְ נֶ ֱא ַמר וְ ָהיָ ה ַּביּום ַההוּא יִ ָ ּת ַקע ְּב ׁש ָ
ְ
ימן :ה'
ופר יִ ְת ָקע וְ ָהלַ ך ְּב ַס ֲערות ֵּת ָ
יהם יֵ ָר ֶאה וְ יָ ָצא ַכ ָּב ָרק ִח ּצו וַ אדנָ י ה’ ַּב ּׁש ָ
ְּב ַהר ַה ּק ֶד ׁש ִּביר ּו ׁ ָשלָ יִ ם :וְ נֶ ֱא ַמר וה' ֲעלֵ ֶ
לומךָ:
יהםֵ ּ ,כן ָּתגֵ ן ַעל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִּב ׁ ְש ֶ
ְצ ָבאות יָ גֵ ן ֲעלֵ ֶ
לוֹ-הינ ּו וֵ
ּצותינ ּו
ּותינ ּו וְ ָק ֵרב ּ ְפזו ֵּרינ ּו ִמ ֵּבין ַהגּ ויִ ם וּנְ פו ֵ
ופר ָּגדול לְ ֵחרו ֵּתנ ּו וְ ָ ׂשא נֵ ס לְ ַק ֵּבץ ָּגלֻ י ֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְ ּת ַקע ְּב ׁש ָ
ֵ
ֱא ֵ
יאנ ּו לְ ִציּון ִע ְיר ָך ְּב ִר ָּנה וְ לִ יר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ֵּבית ִמ ְק ָּד ׁ ְש ָך ְּב ִ ׂש ְמ ַחת עוֹ לָ ם וְ ׁ ָשם נַ ֲע ֶ ׂשה לְ ָפנֶ ָ
יך ֶאת ָק ְר ְּבנות
ּ ַכ ֵּנס ִמ ַ ּי ְר ּ ְכ ֵתי ָא ֶרץ ,וַ ֲה ִב ֵ
אשי
יכם ו ְּב ָר ׁ ֵ
מוע ֵד ֶ
בוד ָך ּ ָכ ָאמוּר :ו ְּביום ִ ׂש ְמ ַח ְת ֶכם ו ְּב ֲ
משה ַע ְב ֶּד ָך ִמ ּ ִפי ְכ ֶ
תור ֶת ָך ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
חובותינ ּו ּ ִכ ְמ ֻצ ָ ּוה ָעלֵ ינ ּו ְּב ָ
ֵ
יכם:
ל-ה ֶ
יכם ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
ל-ה ֶ
יכם וְ ָהי ּו לָ ֶכם לְ זִ ּ ָכרון לִ ְפנֵ י ֱא ֵ
יכם וְ ַעל זִ ְב ֵחי ׁ ַשלְ ֵמ ֶ
עולת ֶ
ֵ
צצרת ַעל
יכם ו ְּת ַק ְע ֶּתם ַּב ֲח ְ
ָח ְד ׁ ֵש ֶ
ומ ַע קול ְ ּתר ּו ַעת ַע ּמו יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַר ֲח ִמים:
ומה ּ ָל ְךָּ :בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' ׁש ֵ
ופר ו ַּמ ֲאזִ ין ְ ּתר ּו ָעה וְ ֵאין ּד ֶ
ומ ַע קול ׁש ָ
ּ ִכי ַא ָ ּתה ׁש ֵ
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תקיעה-שברים תרועה-תקיעה ,תקיעה-שברים-תקיעה,
תקיעה-תרועה-תקיעה גדולה
[ש ֵעה ].וְ ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲעבוֹ ָדה לִ ְד ִביר ֵּב ֶית ָך וְ ִא ּׁ ֵשי יִ ְ ׂש ָר ֵאל .ו ְּת ִפ ּ ָל ָתם
ֹל-הינוְּּ ,ב ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ לִ ְת ִפ ּ ָל ָתם ׁ ְ
ְר ֵצה ה’ ֱא ֵ
[מ ֵה ָרה] ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן ,ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָּת ִמיד ֲעבוֹ ַדת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָך:
ְ
יך ֲע ִת ָיר ֵתנ ּו ּ ְכעוֹ לָ ה ו ְּכ ָק ְר ָּבןָ .א ָּנא ַרח ּום ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
 / COTCקו׳׳ח—וְ ֵת ָע ֵרב לְ ָפנֶ ָ
יך ָה ַר ִּבים ָה ׁ ֵשב ׁ ְש ִכינָ ְת ָך לְ ִציוֹ ן ִע ֶיר ָך וְ ֵס ֶדר
ָה ֲעבוֹ ָדה לִ יר ּו ׁ ָשלָ יִ ם
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּוֹ ן ְּב ַר ֲח ִמים .וְ ׁ ָשם נַ ֲע ָב ְד ָך ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵימי
עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יּוֹ תָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ה’ ֶׁשאו ְֹת ָך ְל ַב ְ ּד ָך ְּביִ ְר ָאה נַ ֲעבֹד:
חזן /

ימי עוֹ לָ ם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יּוֹ ת וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו
וְ ׁ ָשם נַ ֲע ָב ְד ָך ְּביִ ְר ָאה ּ ִכ ֵ
ְּב ׁשו ְּב ָך לְ ִציּוֹ ן ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ַּמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תו ְל ִצ ּיון:
קהל /

CHAZZAN

ֹל-הינ ּו וֵ
אֹל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ עוֹ לָ ם
ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱא ֵ
וָ ֶעד[ ,צו ֵּרנוּ] צוּר ַח ֵ ּיינוָּ ,מגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענוַּ ,א ָּתה ה ּוא לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר נוֹ ֶדה ּ ְל ָך
ּונְ ַס ֵּפר ְּת ִה ּ ָל ֶת ָךַ ,על ַח ֵ ּיינ ּו ַה ּ ְמסו ִּרים ְּביָ ֶד ָך ,וְ ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ַה ְּפק ּודוֹ ת
יך וְ טוֹ בוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ִע ּ ָמנוּ ,וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
לָ ְך ,וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל
ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ ,ה ּטוֹ ב ּ ִכי ֹלא ָכל ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ,וְ ַה ְמ ַר ֵח םִ ּ ,כי ֹלא
ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶד ָ
[כי] ֵמעוֹ לָ ם ִק ִ ּוינ ּו לָ ְך:
יךִ ּ ,

CONGREGATION

ֹל-הינ ּו וֵ
ֹלהי
אֹל-הי ֲאבוֹ ֵתינוֱּ ,א ֵ
ֵ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה הוּא ה’ ֱא ֵ
אשיתְּ ,ב ָרכוֹ ת וְ הוֹ ָדאוֹ ת לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל
ָכל ָּב ָ ׂשר ,יוֹ ְצ ֵרנוּ ,יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
יתנ ּו וְ ִק ַי ְּמ ָּתנוֵּ ּ .כן ְּת ַח ֵיּנ ּו ו ְּת ַק ְי ֵּמנוּ ,וְ ֶת ֱאסוֹ ף
וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,על ׁ ֶש ֶה ֱחיִ ָ
ָּגלֻ יּוֹ ֵתינ ּו לְ ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך ,לִ ׁ ְשמוֹ ר ֻח ֶ ּק ָך ,וְ לַ ֲע ׂשוֹ ת ְרצוֹ נֶ ָךּ ,ולְ ָע ְב ְ ּד ָך
ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ םַ ,על ׁ ֶש ָאנ ּו מוֹ ִדים לָ ְךָּ ,בר ּו ְך ֵא-ל ַההוֹ ָדאוֹ ת:

וְ ַעל ּ ֻכ ּ ָלם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ יִ ְתרוֹ ֵמם [וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא] ׁ ִש ְמ ָך ַמלְ ּ ֵכנ ּו ָּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ָא ִבינ ּו ַמלְ ּ ֵכנ ּו זְ כֹר ַר ֲח ֶמ ָ
יך ו ְּכבוֹ ׁש ּ ַכ ַע ְס ָך וְ ַכ ּ ֵלה ֶד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב ּו ׁ ְש ִבי ו ַּמ ׁ ְש ִחית וְ ָעוֹ ן ו ַּמ ֵּג ָפה ו ֶּפגַ ע ַרע וְ ָכל ַמ ֲחלָ ה וְ ָכל
ַ ּת ָ ּקלָ ה וְ ָכל ְק ָט ָטה וְ ָכל ִמינֵ י ֻפ ְר ָענֻ יּוֹ ת וְ ָכל ְּגזֵ ָרה ָר ָעה וְ ִ ׂשנְ ַאת ִח ָּנם ֵמ ָעלֵ ינ ּו ו ֵּמ ַעל ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך
ו ְּכתוֹ ב לְ ַח ִיּים טוֹ ִבים ּ ָכל ְּבנֵ י ְב ִר ֶית ָך:
[ה ָּגדוֹ ל] ֶּב ֱא ֶמת [לְ עוֹ לָ ם ּ ִכי טוֹ ב]ָ ,ה ֵא-ל יְ ׁש ּו ָע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶסלָ ה,
יב ְרכוּ] ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַ
יהלְ ל ּו [וִ ָ
וְ כֹל ַה ַח ִיּים יוֹ ד ּו ָך ֶּסלָ ה ,וִ ַ
[ה ֵאל ַה ּטוֹ ב]ָּ .בר ּו ְך ַא ָ ּתה ה’ַ ,ה ּטוֹ ב ׁ ִש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הוֹ דוֹ ת:
ָ
אם אין כוהנים העולים לדוכן

אם יש כוהנים העולים לדוכן

IF KOHANIM ARE BLESSING THE PEOPLE

IF KOHANIM ARE NOT BLESSING THE PEOPLE

לוֹ-הינ ּו וֵ
אל-הי ֲאבוֹ ֵתינוָּּ ,ב ְר ֵכנ ּו ַב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻש ּ ֶל ׁ ֶשת ַּב ּת ָורה
ֵ
[א ֵ
ֱ
משה ַע ְב ֶּד ָךָ ,ה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרן ו ָּבנָ יו]
ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ

ֹל-הינ ּו וֵ
אֹל-הי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ָּב ְר ֵכנ ּו ַּב ְּב ָר ָכה ַה ְמ ׁ ֻשלֻ ׁ ֶשת ַּבתוֹ ָרה
ֵ
ֱא ֵ
ַה ּ ְכתו ָּבה ַעל יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַע ְב ֶּד ָך ָה ֲאמו ָּרה ִמ ּ ִפי ַא ֲהרֹן ו ָּבנָ יו ּכ ֲֹהנִ ים
ַעם ְקדוֹ ׁ ֶש ָ
יךָ ּ ,כ ָאמוּר:
יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך [כן יהי רצוֺ ן]

ּכ ֲהנִ ים

דוש ָךָ ּ ,כ ָאמוּר]:
ַ[עם ְק ׁ ֶ
הכוהן ָּ :THE KOHENברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאֹל-הינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר
ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ִּב ְק ֻד ָּׁשתוֹ ׁ ֶשל ַא ֲהרֹן וְ ִצ ָוּנ ּו לְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה

יְ ָב ֶר ְכ ָך ה'

וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך[ :אמן]

יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך

יָ ֵאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יח ֶּנ ּ ָך [כן יהי רצוֺ ן]
יך וִ ֻ
יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלוֹ ם [כן יהי רצוֺ ן]

יח ֶ ּנ ּ ָך[ :אמן]
וִ ֻ

יִ ּ ָ ׂשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָ
יך וְ יָ ֵ ׂשם לְ ָך ׁ ָשלום[ :אמן]

[ח ִיּים] ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמיםָ ,עלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ּ ֶמ ָךָּ .ב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינוֻּ ּ ,כ ּ ָלנ ּו ּ ְכ ֶא ָחד [יַ ַחד]
ִ ׂשים ׁ ָשלוֹ ם טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהַ ,
יךִ ּ ,כי ְבאוֹ ר ָּפנֶ ָ
ְּבאוֹ ר ָּפנֶ ָ
ֹל-הינוּּ ,תוֹ ַרת ַח ִיּים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד ,ו ְּצ ָד ָקה ו ְּב ָר ָכה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִיּים וְ ׁ ָשלוֹ ם.
יך נָ ַת ָּת ּ ָלנוּ ,ה’ ֱא ֵ
וְ טוֹ ב [יִ ְהיֶ ה] ְּב ֵעינֶ ָ
יך [לְ ָב ְר ֵכנ ּו וּ] לְ ָב ֵר ְך ֶאת ּ ָכל ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְשלוֹ ֶמ ָך,
ְּב ֵס ֶפר ַח ִיּים ְּב ָר ָכה וְ ׁ ָשלוֹ ם[ ,ו ַּפ ְרנָ ָסה טוֹ ָבה ,וּגְ זֵ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת] ,יְ ׁש ּועוֹ ת וְ נֶ ָחמוֹ ת ,נִ ָ ּז ֵכר וְ נִ ּ ָכ ֵתב לְ ָפנֶ ָ
יך ֲאנַ ְחנ ּו וְ ָכל ַע ּ ְמ ָך
ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל לְ ַח ִיּים טוֹ ִבים וּלְ ׁ ָשלוֹ ם:
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ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ה'ַ .ה ְמ ָב ֵר ְך
ַה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ּׁ ָשלוֹ ם

ָּבר ּו ְך ַא ָ ּתה ה' .עוֹ ֵ ׂשה ַה ּׁ ָשלוֹ ם.

יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יון לִ ִּבי לְ ָפנֶ ָ
גואלִ י:
יך ,ה' צו ִּרי וְ ֲ

קדיש שלם
Full Kaddish
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא [אמן]
ְּב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא ִכ ְרעו ֵּת ּה וְ יַ ְמלִ ְ
וב ַח ֵ ּיי ְּד ָכל ֵּבית
יח ּה-אמן] ְּב ַח ֵ ּייכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ְ
יך ַמלְ כו ֵּת ּה [וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן

[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא]

יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא
[ב ִר ְ
יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא]
יך הוּא ְּ
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכל ִּב ְר ָכ ָתא וְ ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן [אמן]
**ביום השני ,אם הזמן מאפשר ,יש שתוקעים כאן את התקיעות הרשומות ויש התוקעים אחרי סיום הקדיש**
**ON THE SECOND DAY, IF TIME PERMITS, SOME SOUND THE SHOFAR BLASTS LISTED HERE, AND SOME BLOW AFTER THE CONCLUSION OF
**THE KADDISH

[א ֵמן]
ִּת ְת ַק ֵּבל ְצלוֹ ְתהוֹ ן ו ָּבעו ְּתהוֹ ן ְּד ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאב ּוהוֹ ן ִּדי ִב ׁ ְש ַמ ָ ּיא וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן ָ
[א ֵמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא וְ ַח ִ ּיים [טובים] ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן ָ
[א ֵמן]
ֹושה ׁ ָשלוֹ ם ַה ׁ ּ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן ָ
ע ֶׂ
**ביום השני ,אם הזמן מאפשר ,יש שתוקעים כאן
**ON THE SECOND DAY, IF TIME PERMITS, SOME SOUND THE SHOFAR HERE

אם תקעו בשופר רק בעמידה בלחש או רק בחזרת הש׳׳ץ

אם תקעו בשופר גם בעמידה בלחש וגם בחזרת הש׳׳ץ

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה

תקיעה-שברים -תקיעה

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה

תקיעה -תרועה-תקיעה גדולה

IF THE SHOFAR WAS BLOWN ONLY DURING THE
SILENT AMIDAH OR ONLY DURING THE REPETITION

IF THE SHOFAR WAS BLOWN BOTH DURING THE
SILENT AMIDAH AND REPETITION

תקיעה-שברים -תקיעה
תקיעה-שברים -תקיעה
תקיעה-שברים -תקיעה
תקיעה -תרועה-תקיעה
תקיעה -תרועה-תקיעה
תקיעה -תרועה-תקיעה גדולה
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שמנ ּו ּ ְכ ִמ ׁ ְש ּ ְפחות ָה ֲא ָד ָמה.
אשיתֶ ׁ .ש ּלא ָעשנ ּו ּ ְכגויֵ י ָה ֲא ָרצות .וְ לא ָ
יוצר ְּב ֵר ׁ ִ
ָעלֵ ינ ּו לְ ׁ ַש ֵּב ַח לַ ֲאדון ַה ּכל .לָ ֵתת ְּג ֻד ּ ָלה לְ ֵ
יוש ַיע :וַ ֲאנַ ְחנ ּו
גורלֵ נ ּו ּ ְכ ָכל ֲהמונָ םֶ ׁ :ש ֵהם ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים לְ ֶה ֶבל וְ ִריק ו ִּמ ְת ּ ַפלְ לִ ים ֶאל ֵאל לא ׁ ִ
ׁ ֶש ּלא שם ֶחלְ ֵקנ ּו ּ ָכ ֶהם וְ ָ
ְ
ְ
ּמושב יְ ָקרו
יוסד ָא ֶרץ .ו ׁ ַ
נוטה ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֵ
ּא:שהוּא ֶ
דוש ָּבר ּוך הו ׁ ֶ
ּכ ְור ִעים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ו ִ
ּמודים לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ך ַמלְ ֵכי ַה ּ ְמלָ ִכים ַה ָ ּק ׁ
תורתו .וְ יָ ַד ְע ָ ּת
לוֹ-הינ ּו ֵאין עודֱ .א ֶמת ַמלְ ּ ֵכנוֶּ .א ֶפס זוּלָ תוַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּב ָ
רומים :הוּא ֱא ֵ
ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעלּ .ו ׁ ְש ִכינַ ת ֻע ּזו ְּבגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ל-הים ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחתֵ .אין עוד:
בת ֶאל לְ ָב ֶב ָךִ ּ .כי ה' הוּא ָה ֱא ִ
ַהיּום וַ ֲה ׁ ֵש ָ
לוֹ-הינ ּו לִ ְראות ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ֶ ּז ָך .לְ ַה ֲע ִביר ִּג ּלוּלִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ .וְ ָה ֱאלִ ילִ ים ּ ָכרות יִ ּ ָכ ֵרת ּון.
ַועל ּ ֵכן נְ ַק ֶ ּוה ּ ְל ָך ה' ֱא ֵ
לְ ַת ֵ ּקן עוֹ לָ ם ְּב ַמלְ כוּת ׁ ַש ַּדי .וְ ָכל ְּבנֵ י ָבשר יִ ְק ְרא ּו ִב ׁ ְש ֶמ ָך לְ ַה ְפנות ֵאלֶ ָ
יוש ֵבי ֵת ֵבל.
יך ּ ָכל ִר ׁ ְש ֵעי ָא ֶרץ .יַ ּ ִכיר ּו וְ יֵ ְדע ּו ּ ָכל ׁ ְ
ּ ִכי לְ ָך ִּת ְכ ַרע ּ ָכל ֶּב ֶר ְךִּ .ת ּׁ ָש ַבע ּ ָכל לָ ׁשון .לְ ָפנֶ ָ
לוֹ-הינ ּו יִ ְכ ְרע ּו וְ יִ ּפלוּ .וְ לִ ְכבוד ׁ ִש ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵ ּתנוּ .וִ ַיק ְּבל ּו ֻכ ּ ָלם ֶאת על
יך ה' ֱא ֵ
יהם ְמ ֵה ָרה לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִ ּ .כי ַה ּ ַמלְ כוּת ׁ ֶש ּ ְל ָך ִהיא וּלְ עולְ ֵמי ַעד ִ ּת ְמ ְ
ַמלְ כו ֶּת ָך .וְ ִת ְמ ְ
תור ֶת ָך .ה'
לך ְּב ָכבודַ ּ .כ ּ ָכתוּב ְּב ָ
לך ֲעלֵ ֶ
יִ ְמ ְ
לך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :וְ נֶ ֱא ַמר .וְ ָהיָ ה ה' לְ ֶמלֶ ְך ַעל ּ ָכל ָה ָא ֶרץַּ .ביּום ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ּו ׁ ְשמו ֶא ָחד:

קדיש יתום
Mourner’s Kaddish
יִ ְת ַּג ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא[ .אמן]ְּ :ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא ִכ ְרעו ֵּת ּה וְ יַ ְמלִ ְ
יח ּה-אמן]
יך ַמלְ כו ֵּת ּה [וְ יַ ְצ ַמח ֻּפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
שר ֵאל ַּב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן
יומיכון ו ְּב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית יִ ָ
ְּב ַח ֵ ּייכון ו ְּב ֵ

יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַ ם לְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָיּא]
[אמן ,יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא
רומם וְ יִ ְתנַ ּשא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה וְ יִ ְת ַה ּ ָלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ֻק ְד ׁ ָשאְּ .ב ִר ְ
יך הוּא[ .בריך הוא]:
יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַ ּת ַּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְת ַ
לְ ֵע ּ ָלא לְ ֵע ּ ָלא ִמ ּ ָכל ִּב ְר ָכ ָתא וְ ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]
שר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא וְ ַח ִ ּיים [טוֹ ִבים] ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ָ
שר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ :אמן]
רומיו הוּא יַ ֲעשה ׁ ָשלום ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ּ ָכל יִ ָ
עושה ַה ּׁ ָשלום ִּב ְמ ָ

We thank the following sites:
http://www.daat.ac.il/daat/sidurim/shaar-2.htm
https://www.sefaria.org.il/Machzor_Rosh_Hashanah_Ashkenaz_Linear?lang=he
https://he.wikisource.org

41

מחזור הלכתי מקוצר לראש השנה תשפ”א בלבד •

)HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR ROSH HASHANA (5781/2020 ONLY

www.ots.org.il

