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This Machzor is Dedicated in Memory of

Dr. MoRdecai D. Katz z"l • מרדכי דן בן בנימין ז״ל
B Y  H I S  L O V I N G  F A M I L Y

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
ֵתנּו".  ַמִים ִלְתִפּלָ ֲעֵרי ׁשָ ַתח ׁשַ נּו ּפְ ָפה ִמַנֲחָלֶתָך... ָאִבינּו ַמְלּכֵ נּו ְמַנע ַמּגֵ "ָאִבינּו ַמְלּכֵ

“Our father, Our King, remove the plague from Your  
society... Open the gates of heaven to our prayers.”

Rosh Hashana of 5782/2021, 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 Hashana 5782/2021 only, containing the 
various obligatory prayers while omitting “Korbanot,” parts of “Pesukei Dezimra” and many beautiful “Piyutim,” 
which we encourage people to recite privately after services, and which can be recited until the end of the day.

Having said that, in order to preserve the special character of these days, we have included some suggested 
piyutim that appear in a shaded box, which can be recited together if time permits.

When נוסח אשכנז and נוסח ספרד differ, 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 ensure that the shofar blowing is performed in consultation with experts to make 
certain that it is executed with optimal safety.

Code for abbreviations:
C / ח—Chazzan
CO / ק—Congregation
CTC / ח״וק—Chazzan, then Congregation
COTC / ק״וח—Congregation, then Chazzan

When “**The Ark is opened**” is indicated, the custom is to stand, if medically possible**

We would like to thank all those who submitted feedback over the past year. Your comments and suggestions 
have enhanced this year’s edition. We would also like to express our appreciation to Rabbi David Fuchs for his 
invaluable insights; copy editors Efrat & Moshe Gross for their meticulousness; and graphic designer Zahava 
Bogner from Zatar Creative for her first-rate skills and aesthetic sense.

With a profound prayer that G-d bestow upon us a year of much health and happiness,

Rabbi Yehoshua GrunsteinRabbi Dr. Kenneth Brander 

COPYRIGHT © 2021. OHR TORAH STONE. PRESENTED AS A SERVICE TO THE PUBLIC WITH PERMISSION TO PRINT AND DUPLICATE.

https://www.otsamiel.org.il/corona/
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 Guide for those Davening without a Minyan on Rosh Hashana
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 אתה הוא א־לוהינו on page 10 and לא־ל עורך דין on page 11

5) “Avinu Malkeinu”

6) Psalms of the Day

7) Torah Reading

OPTIONAL TO RECITEDO NOT RECITE

ה׳ ה׳...ונקה •אתה הראת/אין כמוך....בקדושתו •

  Blessings before/after Aliya •ריבנו של עולם...ולשלם •
as well as blessings before/after  
the Haftarah

• Torah Readings and Haftarah

8) Shofar Blowing—the 2 blessings and 30 blasts. Optional to recite the shaded verses on page 23

9) Ashrei 

10) Optional to say from יהללו till כקדם on page 24 

11) The entire “Silent Amida” for “Musaf,” without Shofar and without היֹום הרת עולם to begin after  
sof zman kriat shema

12) One can say the piyut ונתנה תוקף on page 32 and האוחז ביד... וכל מאמינים on page 34

13) Aleinu
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תפילות שחרית ומוסף לראש השנה תשפ"ב
Shacharit and Musaf for Rosh Hashana 5782

בבית או עם ההגעה לבית הכנסת או מקום התפילה, יש לברך 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.

ִדְבֵרי תֹוָרה: ְוַהֲעֶרב ָנא ה' ֱא־לֹוֵהינּו  נּו ַלֲעסֹוק ּבְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ית  ָך ּבֵ ָרֵאל. ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו. )ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו( ְוֶצֱאָצֵאי ַעּמְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ִפינּו ּוְבִפּיֹות ַעּמְ ְבֵרי תֹוָרְתָך ּבְ ֶאת ּדִ

ָרֵאל:  ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ה ה' ַהְמַלּמֵ רּוְך ַאּתָ ָמּה: ּבָ ֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך ִלׁשְ נּו יֹוְדֵעי ׁשְ ּלָ ָרֵאל. ּכֻ  ִיׂשְ
ה ה'. נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:  רּוְך ַאּתָ ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

עּור.  ֵאין ָלֶהם ׁשִ לֹום: ֵאּלּו ְדָבִרים ׁשֶ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ָ : ִיׂשּ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ְמֶרָך: ָיֵאר ה' ּפָ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ
ֶרן  ה ְוַהּקֶ עֹוָלם ַהּזֶ רֹוֵתיֶהם ָבּ ָאָדם אֹוֵכל ּפֵ ּכּוִרים ְוָהְרָאיֹון ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה: ֵאּלּו ְדָבִרים ׁשֶ ָאה ְוַהּבִ ַהּפֵ

ֲחִרית ְוַעְרִבית. ְוַהְכָנַסת  ְדָרׁש. ׁשַ ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ּבּוד ָאב ָוֵאם. ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. ְוַהׁשְ א. ְוֵאּלּו ֵהן. ּכִ ֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ַקּיֶ
ּתֹו.  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ ה. ַוֲהָבַאת ׁשָ ִפּלָ ת. ְוִעּיּון ּתְ ה. ּוְלָוַית ַהּמֵ ּלָ אֹוְרִחים. ּוִבּקּור חֹוִלים. ְוַהְכָנַסת ּכַ

ם:  ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ

ה  י, ְוַאָתּ ִקְרִבּ ָרּה ְבּ ְמּ ה ְמַשׁ י, ְוַאָתּ ּה ִבּ ה ְנַפְחָתּ ּה, ַאָתּ ה ְיַצְרָתּ ה ְבָראָתּה, ַאָתּ י ְטהֹוָרה ִהיא. ַאָתּ ַתָתּ  ִבּ ָנּ ָמה ֶשׁ ֱא־לֹוַהי, ְנָשׁ
י מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוַהי ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוַתי,  ִקְרִבּ ָמה ְבּ ָשׁ ַהְנּ ל ְזַמן ֶשׁ י ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ָכּ י, ּוְלַהֲחִזיָרּה ִבּ ִנּ ָלּה ִמֶמּ  ָעִתיד ִלְטּ

מֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים.  ֲחִזיר ְנָשׁ ה ה', ַהַמּ רּוְך ַאָתּ מֹות. ָבּ ָשׁ ל ַהְנּ ים ֲאדֹון ָכּ ֲעִשׂ ל ַהַמּ ִרּבֹון ָכּ

ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה. ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ּבֵ ר ָנַתן ַלּשֶׂ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ִני גֹוי )נשים אומרות: ּגֹוָיה(. ּלֹא ָעׂשַ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ְפָחה(. ִני ָעֶבד )נשים אומרות: ׁשִ ּלֹא ָעׂשַ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ה.  ָ ִני ִאּשׁ ּלֹא ָעׂשַ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  MEN / גברים—ּבָ

ְרצֹונֹו.  ִני ּכִ ָעׂשַ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  WOMEN / נשים—ּבָ

ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּפֹוֵקַח ִעְוִרים.  רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ים.  יׁש ֲעֻרּמִ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַמְלּבִ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
יר ֲאסּוִרים.  ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַמּתִ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
פּוִפים.  ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, זֹוֵקף ּכְ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ִים.  ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
י.  ל ׇצְרּכִ ה ִלי ּכׇ ָעׂשָ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר.  ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֵ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ְגבּוָרה.  ָרֵאל ּבִ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, אֹוֵזר ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ִתְפָאָרה.  ָרֵאל ּבְ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, עֹוֵטר ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ֵעף ּכַֹח.  ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּנֹוֵתן ַלּיָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו   י. ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ ָנה ֵמֵעיַני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעּפָ ֲעִביר ׁשֵ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ִביֵאנּו לֺא ִליֵדי ֵחְטא ְולֺא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעֹון, ְולֺא  ִמְצֹוֶתיָך, ְוַאל ּתְ ֵקנּו ּבְ תֹוָרֶתָך, ְוַדּבְ יֵלנּו ּבְ ְרּגִ ּתַ ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ
ים  ֵיֶצר ַהּטֹוב ּוְבַמֲעׂשִ ֵקנּו ּבְ נּו ֵיֶצר ָהָרע, ְוַהְרִחיֵקנּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר ָרע, ְוַדּבְ ֶלט ּבָ ׁשְ יֹון, ְוַאל ּתַ יֹון ְולֺא ִליֵדי ִבּזָ ִליֵדי ִנּסָ
ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ׇכל רֹוֵאינּו, ְוִתְגְמֵלנּו  ד ָלְך, ּוְתֵננּו ַהּיֹום ּוְבׇכל יֹום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ ְעּבֶ ּתַ טֹוִבים, ְוֹכף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהׁשְ

ָרֵאל.  ה ה', ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ֲחָסִדים טֹוִבים. ּבָ

הנוהגים להתעטף בטלית, מברכים לפני העטיפה.
IF YOUR CUSTOM IS TO WEAR A TALLIT, RECITE THE BRACHA BELOW PRIOR TO PUTTING IT ON.

יִצית:  ּצִ ף ּבַ נּו ְלִהְתַעּטֵ ִמְצֹוָתיו. ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה'. ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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פסוקי דזמרה
Pesukei Dezimra

 יש לומר מ ״ברוך שאמר״ עד ״המלך היושב״ ]עמוד 4[. 
אם הזמן דוחק קצת, רצוי לומר את ״ברוך שאמר״ ו״אשרי״ ולדלג ל״נשמת כל חי״ ]בעמוד 3[. 

IF TIME PERMITS, RECITE ALL OF THE BELOW UNTIL המלך היושב [PAGE 4]. 

IF TIME IS LIMITED, SAY ONLY SAY ONLY THE FIRST TWO PARAGRAPHS [אשרי שאמר,   AND AND CONTINUE WITH THE PARAGRAPH [ברוך 
BEGINNING WITH נשמת כל חי [PAGE 3].

רּוְך אֹוֵמר  ם ]ָבּ רּוְך ּגֹוֵזר ּוְמַקֵיּ ה, ָבּ רּוְך אֹוֵמר ְוֹעֶשׂ ית, ָבּ ה ְבֵראִשׁ רּוְך ֹעֶשׂ רּוְך הּוא, ָבּ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ָבּ רּוְך ֶשׁ ָבּ
ם  ֵלּ רּוְך ְמַשׁ ִרּיֹות, ָבּ רּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְבּ רּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ, ָבּ ית[, ָבּ ה ְבֵראִשׁ רּוְך ֹעֶשׂ ם, ָבּ רּוְך ּגֹוֵזר ּוְמַקֵיּ ה ָבּ ְוֹעֶשׂ

ה ה׳ ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ מֹו. ָבּ רּוְך ְשׁ יל, ָבּ רּוְך ּפֹוֶדה ּוַמִצּ ם ָלֶנַצח, ָבּ רּוְך ַחי ָלַעד ְוַקָיּ ָכר טֹוב ִליֵרָאיו, ָבּ ָשׂ
ְך ְנַהְלָלְך ה׳ ֱא־לֹוֵהינּו  יֵרי ָדִוד ַעְבָדּ ְלׁשֹון ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו ּוְבִשׁ ח ּוְמֹפָאר ִבּ ָבּ ֶפה ַעּמֹו ְמֻשׁ ל ְבּ ֻהָלּ ָה־ֵאל ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמּ
ח  ָבּ נּו ֱא־לֹוֵהינּו ָיִחיד, ַחי ָהעֹוָלִמים ֶמֶלְך ְמֻשׁ ְמָך ַמְלֵכּ יר ִשׁ ָחְך ּוְנָפֲאָרְך ְוַנְמִליָכְך ְוַנְזִכּ ְבּ ָלְך ּוְנַשׁ ָבחֹות ּוִבְזִמירֹות ּוְנַגְדּ ְשׁ ִבּ

חֹות.  ָבּ ְשׁ ִתּ ל ַבּ ה ה׳ ֶמֶלְך ְמֻהָלּ רּוְך ַאָתּ דֹול. ָבּ מֹו ַהָגּ ּוְמֹפָאר ֲעֵדי ַעד ְשׁ

ָלה:  ֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ֶסּ ֵרי יֹוְשׁ  ַאְשׁ
ה' ֱא־ֹלָהיו:  ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָכה ּלֹו ַאְשׁ ָכּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ  ַאְשׁ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ֶלְך ַוֲאָבֲרָכה ִשׁ ה ְלָדִוד, ֲארֹוִמְמָך ֱא־לֹוַהי ַהֶמּ ִהָלּ  ְתּ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ָכל יֹום ֲאָבֲרֶכָךּ ַוֲאַהְלָלה ִשׁ  ְבּ

תֹו ֵאין ֵחֶקר:  ל ְמֹאד ְוִלְגֻדָלּ דֹול ה' ּוְמֻהָלּ  ָגּ
ידּו:  יָך ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיִגּ ח ַמֲעֶשׂ ַבּ  ּדֹור ְלדֹור ְיַשׁ

יָחה:  בֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֹוֶתיָך ָאִשׂ  ֲהַדר ְכּ
ה:  ֶרָנּ ְתָך ֲאַסְפּ  ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו ּוְגדּוָלּ

נּו:  יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵנּ  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִבּ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד:   ַחּנּון ְוַרחּום ה' ֶאֶרְך ַאַפּ

יו:  ל ַמֲעָשׂ ל ְוַרֲחָמיו ַעל ָכּ  טֹוב ה' ַלֹכּ
יָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבֲרכּוָכה:  ל ַמֲעֶשׂ  יֹודּוָך ה' ָכּ

רּו:  בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵבּ  ְכּ
בּוֹרָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו:   ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְגּ

ָכל ּדֹור ָודֹור:  ָך ְבּ ְלְתּ ל ֹעָלִמים ּוֶמְמׁשַ  ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכּ
פּוִפים:  ְפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְכּ  סֹוֵמְך ה' ְלָכל ַהֹנּ

ִעּתֹו:  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבּ רּו ְוַאָתּ ֵבּ  ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיַשׂ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ִבּ  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשׂ

יו:  ָכל ַמֲעָשׂ ָרָכיו ְוָחִסיד ְבּ ָכל ְדּ יק ה' ְבּ  ַצִדּ
ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:   ָקרֹוב ה' ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶשׁ
יֵעם:  ַמע ְויֹוִשׁ ְוָעָתם ִיְשׁ ה ְוֶאת ַשׁ  ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ

ִמיד:  ִעים ַיְשׁ ל ָהְרָשׁ ל ֹאֲהָביו ְוֵאת ָכּ  ׁשֹוֵמר ה' ֶאת ָכּ
ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ר ֵשׁ ָשׂ ל ָבּ י ִויָבֵרְך ָכּ ר ִפּ ת ה' ְיַדֶבּ ִהַלּ  ְתּ

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ
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רֹוִמים:  ּמְ ַמִים. ַהְללּוהּו ּבַ ָ  ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהּשׁ
ל ְצָבָאיו:  ל ַמְלָאָכיו. ַהְללּוהּו ּכָ  ַהְללּוהּו ּכָ

ל ּכֹוְכֵבי אֹור:  ֶמׁש ְוָיֵרַח. ַהְללּוהּו ּכָ  ַהְללּוהּו ׁשֶ
ָמִים:  ָ ר ֵמַעל ַהּשׁ ִים ֲאׁשֶ ָמִים. ְוַהּמַ ָ ֵמי ַהּשׁ  ַהְללּוהּו ׁשְ

ה ְוִנְבָראּו:  י הּוא ִצּוָ ם ה'. ּכִ  ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם. ָחק ָנַתן ְולֺא ַיֲעבֹור:   ַוּיַ

ֹהמֹות:  יִנים ְוָכל ּתְ ּנִ  ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ָהָאֶרץ. ּתַ
ה ְדָברֹו:  ֶלג ְוִקיטֹור. רּוַח ְסָעָרה ֹעׂשָ  ֵאׁש ּוָבָרד ׁשֶ

ִרי ְוָכל ֲאָרִזים:  ָבעֹות. ֵעץ ּפְ  ֶהָהִרים ְוָכל ּגְ
ָנף:  ֵהָמה. ֶרֶמש ְוִצּפֹור ּכָ ה ְוָכל ּבְ  ַהַחּיָ

ִרים ְוָכל ׁשְפֵטי ָאֶרץ:  ים. ׂשָ  ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאּמִ
תּולֹות. ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים:  חּוִרים ְוַגם ּבְ  ּבַ

ָמִים:  מֹו ְלַבּדֹו. הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוׁשָ ב ׁשְ ּגָ י ִנׂשְ ם ה'. ּכִ  ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו. ַהְללּוָיּה: ה ְלָכל ֲחִסיָדיו. ִלְבֵני ִיׂשְ ִהּלָ ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו. ּתְ ַוּיָ

ְרִקיַע ֻעּזֹו:  ָקְדׁשֹו. ַהְללּוהּו ּבִ  ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ֵא־ל ּבְ
ְדלֹו:  רֹב ּגֻ ְגבּוֹרָתיו. ַהְללּוהּו ּכְ  ַהְללּוהּו ּבִ

ֵנֶבל ְוִכּנֹור:  ֵתַקע ׁשֹוָפר. ַהְללּוהּו ּבְ  ַהְללּוהּו ּבְ
ים ְוֻעָגב:  ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול. ַהְללּוהּו ּבְ  ַהְללּוהּו ּבְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה:  ַמע. ַהְללּוהּו ּבְ ִצְלְצֵלי ׁשָ  ַהְללּוהּו ּבְ
ל ָיּה. ַהְללּוָיּה:  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ  ּכֹל ַהּנְ
ל ָיּה. ַהְללּוָיּה:  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ּכֹל ַהּנְ

ִמיד: ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם  נּו ּתָ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלּכֵ ר ּתְ ׂשָ ל ּבָ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ְורּוַח ּכָ ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ ִנׁשְ
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו  יל ּוְמַפְרֵנס ]ְועֹוֶנה[ ּוְמַרֵחם ּבְ יַע. ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ ה ֵא־ל. ּוִמּבַ ַאּתָ
רֹוב  ָכל/ּבְ ל ּבְ ֻהּלָ ל ּתֹוָלדֹות. ַהּמְ ִרּיֹות. ֲאדֹון ּכָ ל ּבְ ה: ֱא־לֹוֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים. ֱא־לֹוּהַ ּכָ א ָאּתָ ֶמֶלְך ]עֹוֵזר ְוסֹוֵמְך[ ֶאּלָ
ִמים.  ִקיץ ִנְרּדָ ִנים. ְוַהּמֵ ן. ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ה לֺא ָינּום ְולֺא ִייׁשָ ַרֲחִמים: ַוה' ֵער. ִהּנֵ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ּבְ ַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ חֹות. ַהּמְ ּבָ ׁשְ ַהּתִ

יר ֲאסּוִרים. ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים.  ּתִ יַח ִאְלִמים. ְוַהּמַ ׂשִ פּוִפים[ ְוַהּמֵ ה ֵמִתים ְוַהרֹוֵפא חֹוִלים ַהּפֹוֵקַח ִעְוִרים ְוַהּזֹוֵקף ּכְ ]ַהְמַחּיֵ
יו.  ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ ם. ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּיָ יָרה ּכַ ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים: ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים.[ ּוְלָך ְלַבּדְ פּוִפים. ]ְוַהּמְ ְוַהּזֹוֵקף ּכְ

לֹות.  ַאּיָ ָמִים. ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָ ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ֵרַח. ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ּכְ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ּשׁ ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע. ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ ַבח ּכְ ְפתֹוֵתינּו ׁשֶ ְוׂשִ
נּו.[ ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי  ְמָך ַמְלּכֵ יִקים ְלהֹודֹות ְלָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ּוְלָבֵרְך ֶאת ]ׁשִ ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסּפִ

נּו ה'  ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ָפִנים[ ִמּמִ נּו: ]ִמּלְ יָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ ָעׂשִ ים ְוִנְפָלאֹות[ ׁשֶ ָעִמים. ַהּטֹובֹות ]ִנּסִ י ְרָבבֹות ּפְ  ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
נּו. ּוֵמֳחָלִים ָרִעים  ְטּתָ ֶבר ִמּלַ נּו. ּוִמּדֶ ְלּתָ נּו. ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ ְלּכַ ָבע ּכִ נּו. ּוְבׂשָ ָרָעב ַזְנּתָ ִדיָתנּו. ּבְ ית ֲעָבִדים ּפְ ֱא־לֹוֵהינּו. ּוִמּבֵ

נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ָלֶנַצח:  ׁשֵ ּטְ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך. ְולֺא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ]ה' ֱא־לֹוֵהינּו[. ְוַאל ּתִ יָתנּו: ַעד ֵהּנָ ּלִ ים[ ְוֶנֱאָמִנים ּדִ ]ְוַרּבִ
חּו ִויָפֲארּו  ּבְ ִפינּו. ֵהן ֵהם. יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ְמּתָ ּבְ ר ׂשַ ינּו. ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ נּו. ְורּוַח ּוְנׁשָ ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ ן ֵאָבִרים ׁשֶ ַעל ּכֵ

ַבע.  ָ ה ְלָך יֹוֶדה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתּשׁ י ָכל ּפֶ ִמיד[: ּכִ נּו ]ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשִ  ]ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ
רּו  ָבבֹות ִייָראּוָך. ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזּמְ ֲחֶוה. ְוָכל ]ַה[ּלְ ּתַ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְ ה.[ ְוָכל ּבֶ ַצּפֶ ]ְוָכל ַעִין ְלָך ּתְ

ה  ים ַאּתָ ְוַעת ֲעִנּיִ ּנּו. ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹוְזלֹו. ]ׁשַ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה' ִמי ָכמֹוָך. ַמּצִ תּוב. ּכָ ּכָ ָבר ׁשֶ ּדָ ֶמָך. ּכַ ִלׁשְ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל  דֹול ַהּגִ ְך. ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך. ָהֵא־ל ַהּגָ ֶוה ּלָ ְך. ּוִמי ִיׁשְ יַע:[ ִמי ִיְדֶמה ּלָ יב ְותֹוׁשִ ְקׁשִ ל ּתַ ַמע. ַצֲעַקת ַהּדַ ִתׁשְ

י ֶאת ה'. ְוָכל ְקָרַבי  ְרִכי ַנְפׁשִ ָאמּור. ְלָדִוד. ּבָ ָך. ּכָ ם ָקְדׁשֶ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ׁשֵ ּבֵ ְלָך ּוְנׁשַ ַמִים ָוָאֶרץ: ְנַהּלֶ ֶעְליֹון. קֹוֵנה ׁשָ
נֹוְראֹוֶתיָך ּבֹור ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ּבְ ֶמָך. ַהּגִ ְכבֹוד ׁשְ דֹול ּבִ ָך. ַהּגָ ַתֲעֻצמֹות ֻעּזֶ ם ָקְדׁשֹו: ָהֵא־ל ּבְ ֶאת ׁשֵ
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א: א ָרם ְוִנּשָׂ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֶלְך יֹוׁשֵ ַהּמֶ
ה. ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ ה' ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ מֹו ְוָכתּוב ַרּנְ ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ׁשְ

נוסח ספרד ]וחלק ממתפללי נוסח אשכנז[נוסח אשכנז

ֲחִסיִדים  ּוִבְלׁשון  ַרְך.  ְתּבָ ּתִ יִקים  ַצּדִ ּוְבִדְבֵרי  ל.  ְתַהּלָ ּתִ ִרים  ְיׁשָ ִפי  ּבְ
ׁש: ְתַקּדָ ים ּתִ ְתרֹוָמם. ּוְבֶקֶרב ְקדוׁשִ ּתִ

נוסח אשכנז

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ ַאר ׁשִ ה ִיְתּפָ ִרּנָ ָרֵאל. ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעּמְ
ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  ְלָפֶניָך  ַהְיצּוִרים.  ל  ּכָ חֹוַבת  ן  ּכֵ ׁשֶ ָודֹור.  ּדֹור  ָכל   ּבְ
ר  ְלַהּדֵ ְלרֹוֵמם  ְלָפֵאר  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵוא־לֹוֵהי 
י  ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבְ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ס. ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ

יֶחָך:  ָך ְמׁשִ ַעְבּדְ

דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵא־ל  נּו.  ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ  ִיׁשְ
יר  י ְלָך ָנֶאה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשִ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ּכִ ָ ּשׁ ּבַ
ה  ִהּלָ ּתְ ּוְגבּוָרה.  ה  ֻדּלָ ּגְ ֶנַצח  ָלה.  ּוֶמְמׁשָ ֹעז  ְוִזְמָרה.  ל  ַהּלֵ ָבָחה.  ּוׁשְ
עֹוָלם:  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ ּוַמְלכּות:  ה  ָ ְקֻדּשׁ ְוִתְפֶאֶרת. 
חֹות ֵא־ל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון  ּבָ ׁשְ ּתִ דֹול ּבַ ה ה', ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

יֵרי ִזְמָרה. ֶמֶלְך ֵא־ל ֵחי ָהעֹוָלִמים: ׁשִ ְפָלאֹות. ַהּבֹוֵחר ּבְ ַהּנִ

ַרְך. ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים  ְתּבָ יִקים ּתִ ְפֵתי ַצּדִ ְתרֹוָמם. ּוְבׂשִ ִרים ּתִ ִפי ְיׁשָ ּבְ
ל: ְתַהּלָ ים ּתִ ׁש. ּוְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ ְתַקּדָ ּתִ

נוסח ספרד

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ ֵאר ׁשִ ה ִיְתּפָ ִרּנָ ָרֵאל. ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעּמְ
ל ַהְיצּוִרים. ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  ן חֹוַבת ּכָ ּכֵ ָכל ּדֹור ָודֹור. ׁשֶ  ּבְ
ַח  ּוְלַנּצֵ ר  ְלַהּדֵ ְלרֹוֵמם  ְלָפֵאר  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ֲאבֹוֵתינּו. 
י  ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבְ ירֹות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ס. ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ

יֶחָך:  ָך ְמׁשִ ַעְבּדְ

דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵא־ל  נּו.  ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ּוְבֵכן 
יר  י ְלָך ָנֶאה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו: ׁשִ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ּכִ ָ ּשׁ ּבַ
ה  ִהּלָ ּתְ ּוְגבּוָרה.  ה  ֻדּלָ ּגְ ֶנַצח  ָלה.  ּוֶמְמׁשָ ֹעז  ְוִזְמָרה.  ל  ַהּלֵ ָבָחה.  ּוׁשְ
דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ּבְ ּוַמְלכּות:  ה  ָ ְקֻדּשׁ  ְוִתְפֶאֶרת. 
ֵא־ל  ה',  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵא־ל:  ה  ַאּתָ עֹוָלם  ְוַעד  ּוֵמעֹוָלם  דֹוׁש.  ְוַהּקָ
ְפָלאֹות.  חֹות. ֵא־ל ַההֹוָדאֹות. ֲאדֹון ַהּנִ ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ דֹול ּוְמֻהּלָ ֶמֶלְך ּגָ
ִזְמָרה.  יֵרי  ׁשִ ּבְ ַהּבֹוֵחר  ים.  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ִרּבֹון  מֹות.  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ּבֹוֵרא 

ֶמֶלְך ָיִחיד ֵא־ל ֵחי ָהעֹוָלִמים:

חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

א. ]ָאֵמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה - ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ח  ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ  ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  א ְבִריְך הּוא ]ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל, ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ  ְוִיְתָפּ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ְשׁ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא, ִשׁ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

קריאת שמע וברכותיה
Shema and its Blessings

ְרכּו ֶאת ה' ַהְמֹבָרְך:  C / ח—ּבָ

רּוְך ה' ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: COTC / קו׳׳ח—ּבָ

לֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהּכֹל. ה ׁשָ ְך, ֹעׂשֶ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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ם  ּלָ יָך ה'. ּכֻ ית. ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ ַרֲחִמים. ּוְבטּובֹו ְמַחּדֵ ִרים ָעֶליָה ּבְ ִאיר ָלָאֶרץ ְוַלּדָ ַהּמֵ
א ִמימֹות עֹוָלם: ֱא־לֹוֵהי  ְתַנּשׂ ח ְוַהְמֹפָאר ְוַהּמִ ּבָ ֶלְך ַהְמרֹוָמם ְלַבּדֹו ֵמָאז. ַהְמׁשֻ יָת. ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ַהּמֶ ָחְכָמה ָעׂשִ ּבְ

ֲעֵדנּו:  ב ּבַ ּגָ ֵענּו. ִמׂשְ נּו. ָמֵגן ִיׁשְ ּבֵ ּגַ נּו. צּור ִמׂשְ ים ַרֵחם ָעֵלינּו. ֲאדֹון ֻעּזֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ עֹוָלם. ּבְ

ים.  ּנֹות ְצָבָאיו ְקדֹוׁשִ מֹו. ְמאֹורֹות ָנַתן ְסִביבֹות ֻעּזֹו. ּפִ בֹוד ִלׁשְ ה. טֹוב ָיַצר ּכָ ָעה. ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחּמָ דֹול ּדֵ רּוְך ּגְ ֵא־ל ּבָ
תֹו:  ָ בֹוד ֵא־ל ּוְקֻדּשׁ ִרים ּכְ ִמיד ְמַסּפְ י. ּתָ ּדַ רֹוְמֵמי ׁשַ

ה[  . ]ֵהּמָ ַצְרּתָ ּיָ י ָיֶדיָך. ְוַעל ְמאֹוֵרי אֹור ׁשֶ ַבח ַמֲעׂשֵ ל[ ׁשֶ ַחת[ ַעל ]ּכָ ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ֵרְך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ]ּבַ ְתּבָ ּתִ
ָלה:  ְיָפֲארּוָך ּסֶ

ם  ּלָ ְרָתיו ּכֻ ר ְמׁשָ ְרִתים ַוֲאׁשֶ נּו יֹוֵצר ְמׁשָ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ים. ִיׁשְ נּו ְוגֹוֲאֵלנּו ּבֹוֵרא ְקדֹוׁשִ ֵרְך ]ָלֶנַצח[ צּוֵרנּו ַמְלּכֵ ְתּבָ ּתִ
רּוִרים.  ם ּבְ ּלָ ם ֲאהּוִבים. ּכֻ ּלָ ים ּוֶמֶלְך עֺוָלם: ּכֻ ְבֵרי ֱא־לֹוִהים ַחּיִ קֹול. ּדִ ִיְרָאה ַיַחד ּבְ ִמיִעים ּבְ רּום עֺוָלם. ּוַמׁשְ עֹוְמִדים ּבְ

ה ּוְבָטֳהָרה.  ָ ְקֻדּשׁ יֶהם ּבִ ם ּפֹוְתִחים ֶאת ּפִ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֹון קֹוָנם: ְוֻכּלָ ים ּבְ ם עֹוׂשִ ים.[ ְוֻכּלָ ם ְקדֹוׁשִ ּלָ ּבֹוִרים. ]ּכֻ ם ּגִ ּלָ ּכֻ
ים/ן ּוַמְמִליִכים/ן: יׁשִ ִחים/ן ּוְמָפֲאִרים/ן ּוַמֲעִריִצים/ן ּוַמְקּדִ ּבְ יָרה ּוְבִזְמָרה. ּוְמָבְרִכים/ן ּוְמׁשַ ׁשִ ּבְ

ה. ְונֹוְתִנים  ַמִים ֶזה ִמּזֶ ִלים ֲעֵליֶהם ֹעל ַמְלכּות ׁשָ ם ְמַקּבְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא. ְוֻכּלָ דֹול ַהּגִ ֶלְך ַהּגָ ם ָהֵא־ל ַהּמֶ ֶאת ׁשֵ
ֵאיָמה[  ֶאָחד. עֹוִנים ]ּבְ ם ּכְ ּלָ ה ּכֻ ָ ָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה. ְקֻדּשׁ ׂשָ ַנַחת רּוַח. ּבְ יׁש ְליֹוְצָרם ּבְ ַאֲהָבה ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה ְלַהְקּדִ ּבְ

ִיְרָאה:  ְואֹוְמִרים ּבְ

בֹודֹו:  COTC / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות. ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ָרִפים. ְלֻעּמָ ת ׂשְ ִאים ְלֻעּמַ ְ דֹול ִמְתַנׂשּ ַרַעׁש ּגָ ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש ּבְ ְוָהאֹוַפּנִ

: קֹומֹוֹ בֹוד ה' ִמְמּ רּוְך ְכּ COTC / קו׳׳ח—ּבָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש. ּפֹוֵעל  ִמיעּו. ּכִ חֹות ַיׁשְ ּבָ ם. ְזִמירֹות ֹיאֵמרּו ְוִתׁשְ ֶלְך ֵא־ל ַחי ְוַקּיָ נּו. ַלּמֶ רּוְך ְנִעימֹות ִיּתֵ ָלֵא־ל ּבָ
ְפָלאֹות.  ַעל ִמְלָחמֹות. זֹוֵרַע ְצָדקֹות. ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות. ּבֹוֵרא ְרפּואֹות. נֹוָרא ְתִהּלֹות. ֲאדֹון ַהּנִ ה ֲחָדׁשֹות. ּבַ בּורֹות. עֹוׂשֵ ּגְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון  ֹדִלים. ּכִ ה אֹוִרים ּגְ ָאמּור ְלֹעׂשֵ ית. ּכָ ה ְבֵראׁשִ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ טּובֹו ּבְ ׁש ּבְ ַהְמַחּדֵ

אֹורֹות:  ה ה', יֹוֵצר ַהּמְ רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְלאֹורֹו: ּבָ נּו ּבִ ה ֻכּלָ ִאיר ְוִנְזּכֶ ּתָ

נוסח ספרדנוסח אשכנז

ִויֵתָרה ָחַמְלּתָ  דֹוָלה  ּגְ נּו, ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ֶחְמָלה  ה ֲאַהְבּתָ ַרּבָ ַאֲהָבה 
י  ֻחּקֵ ֵדם  ַלּמְ ַוּתְ ְבָך.  ְטחּו  ּבָ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ֲעבּור  ּבַ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ָעֵלינּו: 
ֵדנּו: ָאִבינּו ָהָאב ָהַרֲחָמן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם ָעֵלינּו.  נּו ּוְתַלּמְ ָחּנֵ ן ּתְ ים ּכֵ ַחּיִ
ֹמר ְוַלֲעשֹות  ד. ִלׁשְ ֹמַע. ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ יל. ִלׁשְ ּכִ נּו ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ִלּבֵ  ְוֵתן ּבְ
תֹוָרֶתָך.  ַאֲהָבה: ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ ְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתָך ּבְ ל ּדִ ם ֶאת ּכָ  ּוְלַקּיֵ
ֶמָך. ְולֺא  ִמְצֹוֶתיָך. ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ נּו ּבְ ק ִלּבֵ ְוַדּבֵ
ָטְחנּו. ָנִגיָלה  דֹול ְוַהּנֹוָרא ּבָ ָך ַהּגָ ם ָקְדׁשְ י ְבׁשֵ  ֵנבֹוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכִ
ָהָאֶרץ.  ְנפֹות  ּכַ ע  ֵמַאְרּבַ לֹום  ְלׁשָ ַוֲהִביֵאנּו  יׁשּוָעֶתָך:  ּבִ ְמָחה   ְוִנׂשְ
ּוָבנּו  ה.  ָאּתָ ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל  ֵא־ל  י  ּכִ ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות  ְותֹוִליֵכנּו 
ֱאֶמת:  ּבֶ ֶסָלה  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ נּו  ְוֵקַרְבּתָ ְוָלׁשֹון.  ַעם  ל  ִמּכָ ָבַחְרּתָ 

ַאֲהָבה:  ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַיֶחְדָך ּבְ

ָחַמְלּתָ  ִויֵתָרה  דֹוָלה  ּגְ ֶחְמָלה  ֱא־לֹוֵהינּו.  ה'  נּו  ֲאַהְבּתָ עֹוָלם  ַאֲהָבת 
ְטחּו  ּבָ דֹול ּוַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ֲעבּור ׁשִ נּו. ּבַ   ָעֵלינּו: ָאִבינּו ַמְלּכֵ
נּו  ָחּנֵ ּתְ ן  ּכֵ ֵלם.  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות  ים  ַחּיִ י  ֻחּקֵ ֵדם  ַלּמְ ַוּתְ  ְבָך. 
יָנה  נּו ּבִ ִלּבֵ ֵדנּו: ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם ָעֵלינּו. ְוֵתן ּבְ ּוְתַלּמְ
ם ֶאת  ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ד. ִלׁשְ ֹמַע. ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ יל. ִלׁשְ ּכִ ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ
ק  ְוַדּבֵ תֹוָרֶתָך.  ּבְ ֵעיֵנינּו  ְוָהֵאר  ַאֲהָבה:  ּבְ ּתֹוָרֶתָך  ַתְלמּוד  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ
ֶמָך. ְלַמַען לֺא  ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ִמְצֹוֶתיָך ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה  נּו ּבְ ִלּבֵ
דֹול  ַהּגָ ָך  ָקְדׁשְ ם  ְבׁשֵ י  ּכִ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ל  ׁשֵ ִנּכָ ְולֺא  ֵלם  ִנּכָ ְולֺא  ֵנבֹוׁש 
ה'  ְוַרֲחֶמיָך  יׁשּוָעֶתָך:  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ָטְחנּו.  ּבָ ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור   ַהּגִ
ים. ַאל ַיַעְזבּונּו ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ַמֵהר ְוָהֵבא  ֱא־לֹוֵהינּו ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ
נּו  בֹור ֻעּלֵ ל ָהָאֶרץ. ּוׁשְ ְנפֹות ּכָ ע ּכַ לֹום ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ָרָכה ְוׁשָ ָעֵלינּו ּבְ
ְלַאְרֵצנּו: קֹוְמִמּיּות  ְמֵהָרה  ְותֹוִליֵכנּו  אֵרנּו.  ַצּוָ ֵמַעל  ַהּגֹוִים(   )עֹול 
נּו  ל ַעם ְוָלׁשֹון. ְוֵקַרְבּתָ ה. ּוָבנּו ָבַחְרּתָ ִמּכָ י ֵא־ל ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות ָאּתָ ּכִ
ּוְלַיֶחְדָך  ְלָך  ְלהֹודֹות  ַאֲהָבה:  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֶסָלה  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ נּו  ַמְלּכֵ

ֶמָך:  ַאֲהָבה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ׁשְ ּבְ

ַאֲהָבה: ָרֵאל ּבְ ַעּמֹו ִיׂשְ ה ה', ַהּבֹוֵחר ּבְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד ַמע ִיְשׂ ְשׁ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ְכּ רּוְך ֵשׁ בלחש / QUIETLY ָבּ

ָך ַהּיֹום־ַעל־ ר ָאֹנִכי ְמַצְוּ ה, ֲאֶשׁ ָבִרים ָהֵאֶלּ ָך ּוְבָכל־ְמֹאֶדָך. ְוָהיּו ַהְדּ ָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְשׁ ְוָאַהְבָתּ ֵאת ה' ֱא־לֹוֶהיָך, ְבּ
ם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך; ְוָהיּו  ְרָתּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקַשׁ ְכְבּ ֶרְך, ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם, ְבּ ְרָתּ ָבּ ם ְלָבֶניָך ְוִדַבּ ְנָתּ ַנּ ְלָבֶבָך. ְוִשׁ

ָעֶריָך. יֶתָך, ּוִבְשׁ ם ַעל־ְמֻזזֹות ֵבּ ין ֵעיֶניָך. ּוְכַתְבָתּ ְלֹטָטֹפת ֵבּ

ָכל־ְלַבְבֶכם  ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום־ְלַאֲהָבה ֶאת־ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם, ּוְלָעְבדֹו ְבּ ר ָאֹנִכי ְמַצֶוּ ְמעּו ֶאל־ִמְצו ַֹתי, ֲאֶשׁ ְשׁ ֹמַע ִתּ ְוָהָיה ִאם־ָשׁ
ָך;  ְדָך ִלְבֶהְמֶתּ ָשׂ ב ְבּ י ֵעֶשׂ ָך ְוִיְצָהֶרָך. ְוָנַתִתּ ִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש; ְוָאַסְפָתּ ְדָגֶנָך ְוִתיֹרְשׁ י ְמַטר־ַאְרְצֶכם ְבּ ֶכם. ְוָנַתִתּ  ּוְבָכל־ַנְפְשׁ

ֲחִויֶתם ָלֶהם. ְוָחָרה ַאף־ה'  ַתּ ם ֱא־לֹוִהים ֲאֵחִרים, ְוִהְשׁ ם ַוֲעַבְדֶתּ ה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרֶתּ ן ִיְפֶתּ ְמרּו ָלֶכם, ֶפּ . ִהָשּׁ ָבְעָתּ ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ
ר ה'  ָבה ֲאֶשׁ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹטּ ן ֶאת־ְיבּוָלּה; ַוֲאַבְדֶתּ ַמִים ְולֺא־ִיְהֶיה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה לֺא ִתֵתּ ֶכם, ְוָעַצר ֶאת־ַהָשּׁ ָבּ

ין ֵעיֵניֶכם.  ם ֹאָתם ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם, ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵבּ ְרֶתּ ֶכם; ּוְקַשׁ ה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפְשׁ ָבַרי ֵאֶלּ ם ֶאת־ְדּ ְמֶתּ ֹנֵתן ָלֶכם. ְוַשׂ
יֶתָך,  ם ַעל־ְמזּוזֹות ֵבּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְכַתְבָתּ ְכְבּ ֶרְך, ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם, ְבּ ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ם ֹאָתם ֶאת־ְבּ ְדֶתּ ְוִלַמּ

ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ. יֵמי ַהָשּׁ ע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִכּ ַבּ ר ִנְשׁ ָעֶריָך. ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם, ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ּוִבְשׁ

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו  ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל־ַכּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל־ְבּ ֵבּ אֹמר. ַדּ ה ֵלּ אֶמר ה' ֶאל־ֹמֶשׁ ַוֹיּ
יֶתם ֹאָתם ְולֺא־ָתתּורּו  ל־ִמְצוֹ ת ה' ַוֲעִשׂ ם ֶאת־ָכּ ֵכֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתּ ִתיל ְתּ ָנף ְפּ ַעל־ִציִצת ַהָכּ

ים  ל־ִמְצו ָֹתי ִוְהִייֶתם ְקֹדִשׁ יֶתם ֶאת־ָכּ רּו ַוֲעִשׂ ְזְכּ ם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם. ְלַמַען ִתּ ר־ַאֶתּ  ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשׁ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לִֺהים, ֲאִני ה' ֱא־לֵֺהיֶכם ֵלא־לֵֺהיֶכם. ֲאִני ה' ֱא־לֵֺהיֶכם ֲאֶשׁ

C / ח—ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם ֱאֶמת:

ה ָעֵלינּו  ָבר ַהּזֶ ל ְוטֹוב ְוָיֶפה ַהּדָ ן ּוְמֻקּבָ יר ּוְמֻתּקָ ר ְוֶנֱאָמן ְוָאהּוב ְוָחִביב ְוֶנְחָמד ְוָנִעים ְונֹוָרא ְוַאּדִ ם ְוָיׁשָ יב ְוָנכֹון ְוַקּיָ ְוַיּצִ
ם. ְוִכְסאֹו ָנכֹון. ּוַמְלכּותֹו  מֹו ַקּיָ ם ּוׁשְ ֵענּו. ְלֹדר ָוֹדר הּוא ַקּיָ נּו. צּור ַיֲעֹקב ָמֵגן ִיׁשְ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֱאֶמת. ֱא־לֹוֵהי עֹוָלם ַמְלּכֵ
ֵנינּו  ִמים. ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ַעל ֲאבֹוֵתינּו ְוָעֵלינּו. ַעל ּבָ ֶמת: ּוְדָבָריו ָחִיים ְוַקּיָ ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיָ

ָרֵאל ֲעָבֶדיָך: ל ּדֹורֹות ֶזַרע ִיׂשְ ְוַעל ּדֹורֹוֵתינּו. ְוַעל ּכָ

ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו  ַאּתָ ם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה. ֹחק ְולֺא ַיֲעֹבר. ֱאֶמת. ׁשָ ָבר טֹוב ְוַקּיָ  ַעל ָהִראׁשֹוִנים ְוַעל ָהַאֲחרֹוִנים. ּדָ
ֶמָך.  יֵלנּו ֵמעֹוָלם ]הּוא[ ׁשְ נּו ֶמֶלְך ֲאבֹוֵתינּו. ּגֹוֲאֵלנּו ּגֹוֵאל ֲאבֹוֵתינּו. יֹוְצֵרנּו צּור ְיׁשּוָעֵתנּו. ּפֹוֵדנּו ּוַמּצִ ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַמְלּכֵ

ְוֵאין ָלנּו עֹוד ֱא־לֹוִהים זּוָלֶתָך. ]ֶסָלה[: 

ֶטיָך  ּפָ ֶבָך. ּוִמׁשְ רּום עֹוָלם מֹוׁשָ ָכל ּדֹור ָודֹור. ּבְ יַע ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ּבְ ה הּוא ֵמעֹוָלם. ָמֵגן ּומֹוׁשִ ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו ַאּתָ
ָך.  ה הּוא ָאדֹון ְלַעּמֶ ים ַעל ִלּבֹו: ֱאֶמת. ַאּתָ ַמע ְלִמְצֹוֶתיָך ְותֹוָרְתָך ּוְדָבְרָך ָיׂשִ ׁשְ ּיִ ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ְוִצְדָקְתָך ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱאֶמת. ַאׁשְ
יַע:  ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ ה הּוא ַאֲחרֹון. ּוִמּבַ ה הּוא ִראׁשֹון ְוַאּתָ ּבֹור ָלִריב ִריָבם ְלָאבֹות ּוָבִנים: ֱאֶמת. ַאּתָ ּוֶמֶלְך ּגִ
. ְוַים סּוף ָלֶהם  ָאְלּתָ ָרֵאל ּגָ . ּוְבכֹוְרָך ִיׂשְ כֹוֵריֶהם ָהָרְגּתָ ל ּבְ ִדיָתנּו. ּכָ ית ֲעָבִדים ּפְ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ּוִמּבֵ ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ]ֱאֶמת[ ִמּמִ

חּו ֲאהּוִבים ְורֹוְממּו ָלֵא־ל.  ּבְ . ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם. ֶאָחד ֵמֶהם לֺא נֹוָתר: ַעל זֹאת ׁשִ . ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרּתָ ְעּתָ . ְוֵזִדים ִטּבַ ַקְעּתָ ּבָ
ִאים  יל ּגֵ ּפִ דֹול ְונֹוָרא. ַמׁשְ א. ּגָ ם: ָרם ְוִנׂשָּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלֶמֶלְך ֵא־ל ַחי ְוַקּיָ חֹות. ּבְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ  ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמירֹות ׁשִ

ָעם  ּוְ ֵעת ׁשַ ָרֵאל[ ּבְ ים. ְועֹוֶנה ְלַעּמֹו ]ִיׂשְ ּלִ ָפִלים ]ֲעֵדי ָמרֹום.[ מֹוִציא ֲאִסיִרים. ּופֹוֶדה ֲעָנִוים. ְועֹוֵזר ּדַ יּהַ ׁשְ ]ֲעֵדי ָאֶרץ.[ ּוַמְגּבִ
ם:  ה. ְוָאְמרּו ֻכּלָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ יָרה ּבְ ָרֵאל ְלָך ָענּו ׁשִ ה ּוְבֵני ִיׂשְ רּוְך הּוא ּוְמֹבָרְך. ֹמׁשֶ ִהּלֹות ְלֵא־ל ֶעְליֹון ]ּגֹוֲאָלם.[ ּבָ ֵאָליו: ּתְ

ה ֶפֶלא ּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהּלֹת, ֹעׂשֵ ר ּבַ ֹמָכה ֶנְאּדָ ֵאִלם ה' ִמי ּכָ ִמי־ָכֹמָכה ּבָ

ם הֹודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו ָלּ ם ַיַחד ֻכּ ַפת ַהָיּ דֹול[ ַעל ְשׂ ְמָך ]ַהָגּ חּו ְגאּוִלים ְלִשׁ ְבּ ה ִשׁ יָרה ֲחָדָשׁ ִשׁ

ה' ִיְמלְֺך ְלֹעָלם ָוֶעד

ָרֵאל. מֹו ְקדֹוׁש ִיְשׂ ֲאֵלנּו ה' ְצָבאֹות ְשׁ ָרֵאל. ]ְוֶנֱאַמר[ ֹגּ ָרֵאל. ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמָך ְיהּוָדה ְוִיׂשְ ֶעְזַרת ִיׂשְ ָרֵאל. קּוָמה ְבּ צּור ִיׂשְ

ָרֵאל:  ַאל ִיׂשְ ה ה', ָגּ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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תפילת העמידה לשחרית
Amidah for Shacharit

יש לומר את כל תפילת העמידה בלחש. רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרת הש׳׳ץ לבלתי אפשרית, 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.

ִהָלֶתָך:  יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲא־ֹדָני ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעֹקב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
מֹו  ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ַאֲהָבה: ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ ּבְ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[  יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֹדָני. ְמַחּיֵ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ

ַרֲחִמים:   ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

אם תפילת העמידה לא נאמרת מילה במילה עם החזן, יש לדלג ל״אתה קדוש.״
**IF YOU ARE NOT RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH אתה קדוש.**

KEDUSHA / קדושה
קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ָמרֹום.  ֵמי  ׁשְ ּבִ אֹותֹו  ים  יׁשִ ְקּדִ ּמַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ עֹוָלם.  ּבָ ְמָך  ׁשִ ֶאת  ׁש  ְנַקּדֵ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:  ּכָ ּכַ

COTC / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות. ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ 
בֹודֹו:  ּכְ

ת  ִאים ְלֻעּמַ ְ ִמיִעים קֹול. ִמְתַנׂשּ יר ְוָחָזק. ַמׁשְ דֹול ַאּדִ קֹול ַרַעׁש ּגָ ָאז ּבְ
רּוְך ֹיאֵמרּו:  ָתם ּבָ ָרִפים. ְלֻעּמָ ׂשְ

קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמְמּ רּוְך ּכְ COTC / קו׳׳ח—ּבָ

ים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָמַתי  י ְמַחּכִ נּו תֹוִפיַע. ְוִתְמלֹוְך ָעֵלינּו ּכִ קֹוְמָך ַמְלּכֵ ִמּמְ
ׁש  ל ְוִתְתַקּדֵ ּדֵ ְתּגַ ּכֹון. ּתִ ׁשְ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּתִ ָקרֹוב ּבְ ִצּיֹון. ּבְ ְמלְֺך ּבְ ּתִ
ִתְרֶאיָנה  ְוֵעיֵנינּו  ְנָצִחים:  ּוְלֵנַצח  ָוֹדר  ְלֹדר  ִעיְרָך  ַלִים  ְירּוׁשָ תֹוְך  ּבְ

יַח ִצְדֶקָך:  ִוד ְמׁשִ ָך. ַעל ְיֵדי ּדָ יֵרי ֻעּזֶ ׁשִ ָבר ָהָאמּור ּבְ ּדָ ַמְלכּוֶתָך ּכַ

COTC / קו׳׳ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה:

ְבֲחָך  ְוׁשִ יׁש.  ַנְקּדִ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך  ּגָ יד  ַנּגִ ָוֹדר   ְלֹדר 
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה:  ָאּתָ

יש לומר מ״ובכן תן פחדך״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״  
בלחש ולהמתין לחזן. 

RECITE SILENTLY FROM ובכן תן פחדך  
UNTIL והא־ל הקדוש נקדש בצדקה  

AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN

ְלָך  ים  ׁשִ ּלְ ׁשַ ַהּמְ ֹקֶדׁש.  ְרֵפי  ׂשַ סֹוד  יַח  ׂשִ ֹנַעם  ּכְ ְוַנֲעִריָצְך  ְך  יׁשָ ַנְקּדִ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:  ּכָ ה. ּכַ ָ ְקֻדּשׁ

COTC / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות. ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ 
בֹודֹו:  ּכְ

ת  ִאים ְלֻעּמַ ְ ִמיִעים קֹול. ִמְתַנׂשּ יר ְוָחָזק. ַמׁשְ דֹול ַאּדִ קֹול ַרַעׁש ּגָ ָאז. ּבְ
ִחים ְואֹוְמִרים: ּבְ ָתם ְמׁשַ ָרִפים. ְלֻעּמָ ׂשְ

קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמְמּ רּוְך ּכְ COTC / קו׳׳ח—ּבָ

ים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָמַתי  י ְמַחּכִ נּו תֹוִפיַע. ְוִתְמלֹוְך ָעֵלינּו ּכִ קֹוְמָך ַמְלּכֵ ִמּמְ
ׁש  ל ְוִתְתַקּדֵ ּדֵ ְתּגַ ּכֹון. ּתִ ׁשְ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּתִ ָקרֹוב ּבְ ִצּיֹון. ּבְ ְמלְֺך ּבְ ּתִ
ִתְרֶאיָנה  ְוֵעיֵנינּו  ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ָוֹדר  ְלֹדר  ִעיְרָך  ַלִים  ְירּוׁשָ תֹוְך  ּבְ

יַח ִצְדֶקָך ִוד ְמׁשִ ָך. ַעל ְיֵדי ּדָ יֵרי ֻעּזֶ ׁשִ ָבר ָהָאמּור ּבְ ּדָ ַמְלכּוֶתָך ּכַ

COTC / קו׳׳ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה: 

ָלה.  ּסֶ ְיַהְללּוָך  יֹום  ָכל  ּבְ ים  ּוְקדוׁשִ ָקדֹוׁש.  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה   ַאּתָ
ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ּכִ

יש לומר מ״לדור ודור המליכו״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש ולהמתין לחזן.

RECITE SILENTLY FROM לדור ודור המליכו  
UNTIL והא־ל הקדוש נקדש בצדקה  

AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN
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ה: דול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ָלה. ]ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש:  ְלֹדר ָוֹדר ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

ית ָדִוד  בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ
יֶחָך ְוַעל ְמכֹוָנְך ְוֵהיָכָלְך:[  ְמׁשִ

ה  ם ֲאֻגּדָ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ל ַהּבְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים. ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת. ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ

ָראָת:  ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך. ְוׁשִ ָיְדָך ּוְגבּוָרה ּבִ ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ מֹו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ

ָך.  ׂשֹון ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ

ָיֵמינּו:  ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך. ּבִ י ְמׁשִ ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ

ֶלת ָזדֹון ִמן  י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו. ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ

ָהָאֶרץ: 

ָך. ִיְמלְֺך ה'  ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ָך. ּכַ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ְוִתְמלְֺך ַאּתָ

ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה: 

ט ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ

אם תפילת העמידה נאמרת מילה במילה עם החזן, יש להמתין לחזן ולומר את סיום הברכה יחד איתו
IF RECITING WORD-FOR WORD WITH THE CHAZZAN, WAIT UNTIL THE CHAZZAN PICKS UP HERE, AND RECITE TOGETHER WITH THE CHAZZAN

דֹוׁש**: ֶלְך ַהּקָ ה ה', ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ְצָדָקה: ּבָ ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ **ְוָהֵא־ל ַהּקָ

יש לסיים את תפילת העמידה מכאן עד סיום התפילה בלחש
RECITE THE FOLLOWING SILENTLY UNTIL THE END OF THE AMIDAH

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך. ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורֹוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת:  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

רּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:  ה יֹום ּתְ רֹון ַהּזֶ ּכָ ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהּזִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו  ֵקד ְוִיּזָ ַמע ְוִיּפָ ָ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ְוִזְכרֹון ָמׁשִ

יֵענּו בֹו  ה. ָזְכֵרנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוׁשִ רֹון ַהּזֶ ּכָ יֹום ַהּזִ לֹום ּבְ ים ]טֹוִבים[ ּוְלׁשָ ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
י ֵא־ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ יֵענּו ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ים ]טֹוִבים[. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ ְלַחּיִ

ה:  ָאּתָ

אֹון  ֲהַדר ּגְ יָקֶרָך, ְוהֹוַפע ּבַ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְכבֹוֶדָך, ְוִהּנָ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְמלֹוְך ַעל ּכָ
ר  ה ְיַצְרּתֹו, ְוֹיאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ל ְיצּור, ּכִ ַעְלּתֹו, ְוָיִבין ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ עּול, ּכִ ל ּפָ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע ּכָ ל יֹוׁשְ ָך ַעל ּכָ ֻעּזֶ

ֵענּו ִמּטּוֶבָך  ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֹוֶתיָך, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ָלה: ַקּדְ ּכֹל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ּבַ ַאּפֹו. ה' ֱא־לֹוֵהי ִיׂשְ ָמה ּבְ ְנׁשָ
ם ָלַעד:  ה ֱא־לֹוִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו[ ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו ]ְוׂשַ ּמְ  ְוׂשַ

רֹון:  ּכָ ָרֵאל ְויֹום ַהּזִ ׁש ִיׂשְ ל ָהָאֶרץ, ְמַקּדֵ ה ה', ֶמֶלְך ַעל ּכָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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ָרֵאל  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה[. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם ]ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ
ָך:  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתו ְלִצּיֹון:  ֲחִזיר ׁשְ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ

ה הּוא  ֵענּו ַאּתָ ינּו. ָמֵגן ִיׁשְ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ]צּוֵרנּו[ צּור ַחּיֵ ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ׁשָ
נּו.  ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ קּודֹות ָלְך. ְוַעל ִנּסֶ מֹוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך. ְוַעל ִנׁשְ סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ֶתָך ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ ְלֹדר ָוֹדר. נֹוֶדה ּלְ
י[  י לֺא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך. ]ּכִ י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ּכִ ָכל ֵעת. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב ּכִ ּבְ ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ

ינּו ָלְך:  ֵמעֹוָלם ִקּוִ

ֵני ְבִריֶתָך:  ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכֹתב ְלַחּיִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֹכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  ה ה'. ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

ֶאָחד ]ַיַחד[  נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לֹום  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ אֹור ּפָ ּבְ
רֹב ֹעז  לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ )ְוָכל טֹוב(. ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ

לֹום:[   ְוׁשָ

ָך  ֵתב ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ]ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ
לֹום:  ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

ה ה',  רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

תֹוָרֶתָך.  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם. ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱא־לֹוַהי. ְנֹצר ְלׁשוִני ֵמָרע ּוׂשְ
ה ְלַמַען  ם: ֲעׂשֵ ְבּתָ ִבים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחֹוׁשְ י. ְוָכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ
יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ִיְהיּו  ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעׂשֵ ֶמָך. ֲעׂשֵ ׁשְ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֹעׂשֶ

ם  תֹוָרֶתָך: ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות:  יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִים. ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ַנֲעָבְדָך ּבְ

**אם אומרים את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן, יש לדלג ל״אבינו מלכנו״ ]עמוד 13[**
**IF ONE BEGAN RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH אבינו מלכנו [PAGE 13]**
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חזרת הש"ץ לשחרית
Chazzan's Repetition for Shacharit

הערה לחזן — בתקופת הקורונה, עד כמה שאפשר, כדאי לקצר את זמן חזרת הש׳׳ץ*
NOTE TO THE CHAZZAN — IN AN AGE OF COVID19, TO THE EXTENT POSSIBLE, BREVITY IS ENCOURGED

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

ִהָלֶתָך:  יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲא־ֹדָני ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעֹקב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ַאֲהָבה:  מֹו ּבְ ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ֵני ֶמֶלְך  ן ְפּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים. ְלַחּלֹות ּוְלַחֵנּ ְתִפָלּ י ִבּ ָחה ִפּ ַעת ְמִביִנים. ֶאְפְתּ ֶמד ַדּ  ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. ּוִמֶלּ
ָלִכים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים ַמְלֵכי ַהְמּ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ים:   ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם:  רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[  יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֹדָני . ְמַחּיֵֶ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ

ַרֲחִמים:   ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים:  ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

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

ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ּשׁ ה הּוא ֱא־לֹוֵהינּו ּבַ ַאּתָ

גּול ֵמְרָבָבה ּבֹור ְוַנֲעָרץ ּדָ ּגִ

ה ְוִנְבָראּו ִהי ְוִצּוָ ח ַוּיֶ הּוא ׂשָ

ִזְכרֹו ָלֶנַצח ַחי עֹוָלִמים

ב ֵסֶתר ְטהֹור ֵעיַנִים יֹוׁשֵ

ְתרֹו ְיׁשּוָעה ְלבּוׁשֹו ְצָדָקה ּכִ

ד ְנָקָמה ַמֲעֵטהּו ִקְנָאה ֶנְאּפָ

ר ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִסְתרֹו ֹיׁשֶ

ר יק ְוָיׁשָ תֹו ֱאֶמת ַצּדִ ֻעּלָ ּפְ

א ֱאֶמת ָרם ּוִמְתַנּשֵׂ ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו ּבֶ

ִליָמה ָחִקים ּתֹוֶלה ֶאֶרץ ַעל ּבְ ׁשֹוֵכן ׁשְ

ם נֹוָרא ּוָמרֹום ְוָקדֹוׁשׁ ַחי ְוַקּיָ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

יֹוְדֵעי ְלָהִריַע. ָקדֹוׁש: ׁש ּבְ ל ֵמִריַע. ְוֻתְקּדַ ִעיר ְוָתִריַע. ְלַהְכִרית ּכָ ביום א׳/C/K  :ON FIRST DAY / קו׳׳ח—ּתָ
ר. ָקדֹוׁש: ֹור ּפָ ר. ְוִתיַטב ה׳ ִמּשׁ ּפַ ָחִקים ׁשִ יֶכם ּוְבִרית לֺא תּוָפר. ַנֲאַקְתֶכם ַיֲאִזין ׁשְ רּו ַמֲעׂשֵ ּפְ ביום ב׳/C/K  :ON SECOND DAY / קו׳׳ח—ׁשַ
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**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ין:  ירּו ְלֵא־ל עֹוֵרְך ִדּ ל ַיְכִתּ ּוְבֵכן ְלָך ַהֹכּ
ין:   ִדּ ין: ְלגֹוֶלה ֲעמּוקֹות ַבּ יֹום ִדּ ְלבֹוֵחן ְלָבבֹות ְבּ

ין:   ִדּ ין: ְלהֹוֶגה ֵדעֹות ַבּ יֹום ִדּ ִרים ְבּ ְלדֹוֵבר ֵמיָשׁ

ין:   ִדּ ִריתֹו ַבּ ין: ְלזֹוֵכר ְבּ יֹום ִדּ ה ֶחֶסד ְבּ ְלָוִתיק ְוֹעֶשׂ

ין:   ִדּ ין: ְלַטֵהר חֹוָסיו ַבּ יֹום ִדּ יו ְבּ ְלחֹוֵמל ַמֲעָשׂ

ין:   ִדּ ֲעסֹו ַבּ ין: ְלכֹוֵבׁש ַכּ יֹום ִדּ בֹות ְבּ ְליֹוֵדַע ַמֲחָשׁ

ין:   ִדּ ין: ְלמֹוֵחל ֲעֹונֹות ַבּ יֹום ִדּ ְללֹוֵבׁש ְצָדקֹות ְבּ

ין:   ִדּ ין: ְלסֹוֵלַח ַלֲעמּוָסיו ַבּ יֹום ִדּ ְלנֹוָרא ְתִהּלֹות ְבּ

ין:   ִדּ ין: ְלפֹוֵעל ַרֲחָמיו ַבּ יֹום ִדּ ְלעֹוֶנה ְלקֹוְרָאיו ְבּ

ין:   ִדּ ין: ְלקֹוֶנה ֲעָבָדיו ַבּ יֹום ִדּ רֹות ְבּ ְלצֹוֶפה ִנְסָתּ

ין: יֹום ִדּ ִמיָמיו ְבּ ין: ְלתֹוֵמְך ְתּ ִדּ ין: ְלׁשֹוֵמר אֹוֲהָביו ַבּ יֹום ִדּ ְלַרֵחם ַעּמֹו ְבּ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ה ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך: י ַאּתָ ה ּכִ ָ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדּשׁ

KEDUSHA / קדושה

קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ֵמי ָמרֹום.  ׁשְ ים אֹותֹו ּבִ יׁשִ ְקּדִ ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ עֹוָלם. ּכְ ְמָך ּבָ ׁש ֶאת ׁשִ ְנַקּדֵ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך.   ּכָ ּכַ

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

COTC / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות. ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ 
ִאים  ְ ִמיִעים קֹול. ִמְתַנׂשּ יר ְוָחָזק. ַמׁשְ דֹול ַאּדִ קֹול ַרַעׁש ּגָ בֹודֹו: ָאז ּבְ ּכְ

רּוְך ֹיאֵמרּו:  ָתם ּבָ ָרִפים. ְלֻעּמָ ת ׂשְ ְלֻעּמַ

קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמְמּ רּוְך ּכְ  COTC / קו׳׳ח—ּבָ
ים ֲאַנְחנּו ָלְך.  י ְמַחּכִ נּו תֹוִפיַע. ְוִתְמלֹוְך ָעֵלינּו ּכִ קֹוְמָך ַמְלּכֵ ִמּמְ

ל  ּדֵ ְתּגַ ּכֹון. ּתִ ׁשְ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּתִ ָקרֹוב ּבְ ִצּיֹון. ּבְ ְמלְֺך ּבְ ָמַתי ּתִ
ַלִים ִעיְרָך ְלֹדר ָוֹדר ּוְלֵנַצח ְנָצִחים:  תֹוְך ְירּוׁשָ ׁש ּבְ  ְוִתְתַקּדֵ

ָך.  יֵרי ֻעּזֶ ׁשִ ָבר ָהָאמּור ּבְ ּדָ  ְוֵעיֵנינּו ִתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶתָך ּכַ
יַח ִצְדֶקָך:  ִוד ְמׁשִ ַעל ְיֵדי ּדָ

COTC / קו׳׳ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. 
ַהְללּוָיּה: 

ְבֲחָך  יׁש. ְוׁשִ ְתָך ַנְקּדִ ָ ְדֶלָך ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדּשׁ יד ּגָ  ְלֹדר ָוֹדר ַנּגִ
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

ְלָך  ים  ׁשִ ּלְ ׁשַ ַהּמְ ֹקֶדׁש.  ְרֵפי  ׂשַ סֹוד  יַח  ׂשִ ֹנַעם  ּכְ ְוַנֲעִריָצְך  ְך  יׁשָ ַנְקּדִ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך.   ּכָ ה. ּכַ ָ ְקֻדּשׁ

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

COTC / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות. ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ 
ִאים  ְ ִמיִעים קֹול. ִמְתַנׂשּ יר ְוָחָזק. ַמׁשְ דֹול ַאּדִ קֹול ַרַעׁש ּגָ בֹודֹו: ָאז. ּבְ ּכְ

ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ָרִפים. ְלֻעּמָ ת ׂשְ ְלֻעּמַ

קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמְמּ רּוְך ּכְ  COTC / קו׳׳ח—ּבָ
ים ֲאַנְחנּו ָלְך.  י ְמַחּכִ נּו תֹוִפיַע. ְוִתְמלֹוְך ָעֵלינּו ּכִ קֹוְמָך ַמְלּכֵ  ִמּמְ

ּכֹון.  ׁשְ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּתִ ָקרֹוב ּבְ ִצּיֹון. ּבְ ְמלְֺך ּבְ  ָמַתי ּתִ
ַלִים ִעיְרָך ְלֹדר ָוֹדר ּוְלֵנַצח ְנָצִחים.  תֹוְך ְירּוׁשָ ׁש ּבְ ל ְוִתְתַקּדֵ ּדֵ ְתּגַ ּתִ

ָך.  יֵרי ֻעּזֶ ׁשִ ָבר ָהָאמּור ּבְ ּדָ  ְוֵעיֵנינּו ִתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶתָך ּכַ
יַח ִצְדֶקָך:  ִוד ְמׁשִ ַעל ְיֵדי ּדָ

COTC / קו׳׳ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה: 

ָלה.   ּסֶ ְיַהְללּוָך  יֹום  ָכל  ּבְ ים  ּוְקדֹוׁשִ ָקדֹוׁש.  ְמָך  ְוׁשִ ָקדֹוׁש  ה   ַאּתָ
ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ּכִ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש:   ְלֹדר ָוֹדר ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

ַלִים  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָך  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ֱא־לֹוֵהינּו  ְמָך ה'  ׁשִ ׁש  ִיְתַקּדֵ ּוְבֵכן 
ְוַעל  יֶחָך  ְמׁשִ ָדִוד  ית  ּבֵ ַמְלכּות  ְוַעל  בֹוֶדָך  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך 

ְמכֹוָנְך ְוֵהיָכָלְך: 

ל  ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ים. ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת. ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך. ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ מֹו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ֻכּלָ ַהּבְ

ָראָת:  ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך. ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ

ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחֹון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו:  ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך. ּבִ י ְמׁשִ ָך. ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ
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ְכֶלה  ן ּתִ ָעׁשָ ּה ּכְ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו. ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ:  י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ּכִ

תּוב  ּכָ ָך. ּכַ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך. ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ְוִתְמלְֺך ַאּתָ
ָך. ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה:  ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ ּבְ

ְצָדָקה:  ׁש ּבִ דֹוׁש ִנְקּדַ ט, ְוָהֵא־ל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ
דֹוׁש:  ֶלְך ַהּקָ ה ה', ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורֹוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת:  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

רּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:  ה יֹום ּתְ רֹון ַהּזֶ ּכָ ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהּזִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו  ֵקד ְוִיּזָ ַמע ְוִיּפָ ָ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ  ְוִזְכרֹון ָמׁשִ

ה. ָזְכֵרנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה.  רֹון ַהּזֶ ּכָ יֹום ַהּזִ לֹום ּבְ ים ]טֹוִבים[ ּוְלׁשָ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
י ֵא־ל ֶמֶלְך  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ יֵענּו ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ים ]טֹוִבים[. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְוהֹוׁשִ

ה:  ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ

אֹון  ֲהַדר ּגְ יָקֶרָך, ְוהֹוַפע ּבַ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְכבֹוֶדָך, ְוִהּנָ ּלו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְמלֹוְך ַעל ּכָ
ר  ה ְיַצְרּתֹו, ְוֹיאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ל ְיצּור, ּכִ ַעְלּתֹו, ְוָיִבין ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ עּול, ּכִ ל ּפָ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע ּכָ ל יֹוׁשְ ָך ַעל ּכָ ֻעּזֶ

ֵענּו ִמּטּוֶבָך  ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֹוֶתיָך, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ָלה: ַקּדְ ּכֹל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ּבַ ַאּפֹו. ה' ֱא־לֹוֵהי ִיׂשְ ָמה ּבְ  ְנׁשָ
ם ָלַעד:  ה ֱא־לֹוִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך. ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו[ ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו ]ְוׂשַ ּמְ ְוׂשַ

רֹון:  ּכָ ָרֵאל ְויֹום ַהּזִ ׁש ִיׂשְ ל ָהָאֶרץ, ְמַקּדֵ ה ה', ֶמֶלְך ַעל ּכָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרֵאל  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה[. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם ]ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ
ָך:   ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון  ֲחִזיר ׁשְ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ

CHAZZAN CONGREGATIONחזן /  קהל / 

ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  ַאָתּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ
ֵענּו,  ִיְשׁ ָמֵגן  ינּו,  ַחֵיּ צּור  ]צּוֵרנּו[  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו 
ַעל  ֶתָך,  ִהָלּ ְתּ ר  ּוְנַסֵפּ ָך  ְלּ נֹוֶדה  ָודֹור  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאָתּ
ָלְך,  קּודֹות  ַהְפּ מֹוֵתינּו  ִנְשׁ ְוַעל  ָיֶדָך,  ְבּ סּוִרים  ַהְמּ ינּו  ַחֵיּ
נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ  ְוַעל ִנֶסּ
ָכלּו  לֺא  י  ִכּ ַהּטֹוב  ְוָצֳהָרִים,  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ָכל  ְבּ  ֶשׁ
ֵמעֹוָלם  י[  ]ִכּ ֲחָסֶדיָך,  ַתּמּו  לֺא  י  ִכּ ְוַהְמַרֵחם,  ַרֲחֶמיָך, 

ינּו ָלְך: ִקִוּ

ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  ַאָתּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ
ית,  ֵראִשׁ ְבּ יֹוֵצר  יֹוְצֵרנּו,  ר,  ָשׂ ָבּ ָכל  ֱא־לֹוֵהי   ֲאבֹוֵתינּו, 
ַעל  דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות   ְבּ
ְוֶתֱאסֹוף  ֵמנּו,  ּוְתַקְיּ נּו  ַחֵיּ ְתּ ן  ֵכּ נּו.  ְמָתּ ְוִקַיּ ֶהֱחִייָתנּו   ֶשׁ
ְוַלֲעׂשֹות  ָך,  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות  ֻלּיֹוֵתינּו   ָגּ
ָלְך,  מֹוִדים  ָאנּו  ֶשׁ ַעל  ֵלם,  ָשׁ ֵלָבב  ְבּ ָך  ּוְלָעְבְדּ ְרצֹוֶנָך, 

רּוְך ֵא־ל ַההֹוָדאֹות: ָבּ
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ֵני ְבִריֶתָך:  ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכֹתב ְלַחּיִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֹכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  ה ה', ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

אם יש כוהנים העולים לדוכן
IF KOHANIM ARE BLESSING THE PEOPLE

אם אין כוהנים העולים לדוכן
IF KOHANIM ARE NOT BLESSING THE PEOPLE

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ּבְ ְרֵכנּו ּבַ ]ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
י ַאֲהֹרן ּוָבָניו[  ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור: יָך, ּכָ ּכֲֹהִנים ]ַעם ְקדֹוׁשֶ
ר  ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ הכוהן THE KOHEN: ָבּ
ַאֲהָבה ָרֵאל ְבּ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ל ַאֲהֹרן ְוִצָוּ תֹו ֶשׁ ְקֻדָשּׁ נּו ִבּ ָשׁ ִקְדּ

ְמֶרָך: ]ָאֵמן[  ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ
: ]ָאֵמן[ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום: ]ָאֵמן[ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֻ ָרָכה ַהְמׁשֻ ּבְ ְרֵכנּו ּבַ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּבָ
י ַאֲהֹרן ּוָבָניו ּכֲֹהִנים  ָך ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור:  יָך, ּכָ ַעם ְקדֹוׁשֶ

ן ִיְהֶיה ָרצֹון[  ְמֶרָך ]ּכֵ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

ן ִיְהֶיה ָרצֹון[  ּךָ ]ּכֵ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

ן ִיְהֶיה ָרצֹון[  לֹום ]ּכֵ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ֶאָחד ]ַיַחד[  נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לֹום  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ אֹור ּפָ ּבְ
רֹב ֹעז  לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ )ְוָכל טֹוב(. ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ

לֹום:[    ְוׁשָ
ָך  ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ]ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ

לֹום:  ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

ה ה',   רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

אבינו מלכנו 
 Avinu Malkeinu

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

נּו ָחָטאנּו ְלָפֶניָך(   )ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה.  א ָאָתּ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶמָך.  נּו ְלַמַען ְשׁ ה ִעָמּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָנה טֹוָבה.  ׁש ָעֵלינּו ָשׁ נּו ַחֵדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵזרֹות ָקׁשֹות.  ל ְגּ ל ֵמָעֵלינּו ָכּ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
בֹות ׂשֹוְנֵאינּו.  ל ַמְחְשׁ ֵטּ נּו ַבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

נּו ָהֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו.   ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ִטין ֵמָעֵלינּו.  ל ַצר ּוַמְשׂ ה ָכּ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ִטיֵננּו ּוְמַקְטְרֵגנּו.  ּיֹות ַמְשׂ נּו ְסֹתם ִפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ִריֶתָך.  ֵני ְבּ ָמד ִמְבּ ִחית )ְוָעֹון( ּוְשׁ ִבי ּוַמְשׁ ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְשׁ ה ֶדּ ֵלּ נּו ַכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֲחָלֶתָך.  ָפה ִמַנּ נּו ְמַנע ַמֵגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
נּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינּו.   ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶגד ֵעיֶניָך.  אֵתינּו ִמֶנּ ֵעינּו ְוַחֹטּ ָשׁ נּו ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ְטֵרי חֹובֹוֵתינּו.  ל ִשׁ ים ָכּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ְמֹחק ְבּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
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אם הזמן אינו דוחק, את תשע השורות הבאות אומר החזן שורה־שורה ואחריו הקהל.**
IF THERE IS TIME, THE NEXT 9 LINES ARE RECITED RESPONSIVELY: CHAZZAN FOLLOWED BY CONGREGATION**

ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְתׁשּוָבה ְשׁ נּו ַהֲחִזיֵרנּו ִבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך. ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶמּ ַלח ְרפּוָאה ְשׁ נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
יֵננּו. ַזר ּדִ נּו ְקַרע ֹרַע ְגּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

רֹון טֹוב ְלָפֶניָך. ִזָכּ נּו ָזְכֵרנּו ְבּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ים טֹוִבים. ֵסֶפר ַחִיּ ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה ִויׁשּוָעה. ֻאָלּ ֵסֶפר ְגּ ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָלה. ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ֵסֶפר ַפּ ְתֵבנּו ְבּ  ָאִבינּו מלכנו ָכּ
ֵסֶפר ְזֻכּיֹות. ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵסֶפר ְסִליָחה ּוְמִחיָלה. ְתֵבנּו ְבּ נּו ָכּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָקרֹוב. נּו ַהְצַמח ָלנּו ְיׁשּוָעה ְבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָך. ָרֵאל ַעֶמּ נּו ָהֵרם ֶקֶרן ִיְשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֶחָך. נּו ָהֵרם ֶקֶרן ְמִשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ְרכֹוֶתיָך. א ָיֵדינּו ִמִבּ נּו ַמֵלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָבע. א ֲאָסֵמינּו ָשׂ נּו ַמֵלּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ַמע קֹוֵלנּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֵתנּו. ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתּ ל ְבּ נּו ַקֵבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵתנּו. ַמִים ִלְתִפָלּ ֲעֵרי ָשׁ ַתח ַשׁ נּו ְפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

י ָעָפר ֲאָנְחנּו. נּו ְזֹכר )י׳׳ג ָזכּור או ָזכֹור(, ִכּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ָפֶניָך. יֵבנּו ֵריָקם ִמְלּ ִשׁ נּו ָנא ַאל ְתּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָפֶניָך. ַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְלּ ָעה ַהֹזּאת ְשׁ ֵהא ַהָשּׁ נּו ְתּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
נּו. נּו ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵפּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך. ם ָקְדֶשׁ ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ַעל ֵשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה ְלַמַען ְטבּוִחים ַעל ִיחּוֶדָך. נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ֶמָך. ִים ַעל ִקּדּוׁש ְשׁ ֵאי ָבֵאׁש ּוַבַמּ ה ְלַמַען ָבּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
פּוְך. ם ֲעָבֶדיָך ַהָשּׁ נּו ְנֹקם ִנְקַמת ַדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה ְלַמַעְנָך ִאם לֺא ְלַמֲעֵננּו. נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

יֵענּו. ה ְלַמַעְנָך ְוהֹוִשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ים. ה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ְקָרא ָעֵלינּו. ִנּ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶשׁ דֹול ַהִגּ ְמָך ַהָגּ ה ְלַמַען ִשׁ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
יֵענּו.  נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִשׁ ה ִעָמּ ים ֲעֵשׂ נּו ַמֲעִשׂ י ֵאין ָבּ נּו ַוֲעֵננּו ִכּ נּו ָחֵנּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**
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קדיש שלם
 Full Kaddish

א. ]ָאֵמן[  ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י   יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה - ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ ְבּ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן  ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  א ְבִריְך הּוא ]ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ  ְשׁ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ְשׁ יָרָתא, ֻתּ ְרָכָתא, ִשׁ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ  ְלֵעָלּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[ ַמָיּ י ִבְשׁ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ית ִיְשׂ ָכל ֵבּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדּ ְתַקַבּ  ִתּ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[ ל ִיְשׂ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ  ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[  ל־ַעּמֹו ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ַהָשּׁ ֹעֶשׂ

שיר של יֹום
Psalms of the Day

FIRST DAY SECOND DAYביֹום הראשון  ביֹום השני 

ׁש:  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אֹוְמִרים ּבְ ּבֹו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ י ּבַ ִליׁשִ ַהּיֹום יֹום ׁשְ

ּפֹט:  ֶקֶרב ֱא־לֹוִהים ִיׁשְ ֲעַדת ֵא־ל ּבְ ב ּבַ ִמְזמֹור ְלָאָסף ֱא־לֹוִהים ִנּצָ
ְוָיתֹום  ָדל  ְפטּו  ׁשִ ֶסָלה:  אּו  ׂשְ ּתִ ִעים  ְרׁשָ ּוְפֵני  ָעֶול  טּו  ּפְ ׁשְ ּתִ ָמַתי  ַעד 
ילּו: לֺא ָיְדעּו  ִעים ַהּצִ ד ְרׁשָ טּו ַדל ְוֶאְביֹון ִמּיַ ּלְ ּפַ יקּו:  ָעִני ָוָרׁש ַהְצּדִ
י  ָאַמְרּתִ ֲאִני  ָאֶרץ:  מֹוְסֵדי  ל  ּכָ ִיּמֹוטּו  כּו  ִיְתַהּלָ ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ ָיִבינּו   ְולֺא 
ִרים  מּותּון ּוְכַאַחד ַהּשָׂ ָאָדם ּתְ ֶכם: ָאֵכן ּכְ ּלְ ם ּוְבֵני ֶעְליֹון ּכֻ  ֱא־לֹוִהים ַאּתֶ
ָכל ַהּגֹוִים: ה ִתְנַחל ּבְ י ַאּתָ ְפָטה ָהָאֶרץ ּכִ ּפֹלּו: קּוָמה ֱא־לֹוִהים ׁשָ ּתִ

ׁש:  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אֹוְמִרים ּבְ ּבֹו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ ַהּיֹום יֹום ְרִביִעי ּבַ

מּול  ּגְ ב  ָהׁשֵ ָהָאֶרץ  ׁשֵֹפט  א  ׂשֵ ִהּנָ ְנָקמֹות הֹוִפיַע:  ְנָקמֹות ה' ֵא־ל  ֵאל 
רּו  ְיַדּבְ יעּו  ַיּבִ ַיֲעלֺזּו:  ִעים  ְרׁשָ ָמַתי  ַעד  ה'  ִעים  ְרׁשָ ָמַתי  ַעד  ִאים:  ּגֵ ַעל 
ַאְלָמָנה  ְיַעּנּו:  ְוַנֲחָלְתָך  אּו  ְיַדּכְ ה'  ָך  ַעּמְ ָאֶון:  ּפֲֹעֵלי  ל  ּכָ רּו  ִיְתַאּמְ ָעָתק 
ָיִבין ֱא־לֹוֵהי  ְולֺא  ָיּה  ִיְרֶאה  ַוּיֹאְמרּו לֺא  חּו:  ְיַרּצֵ ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר 
ָמע  ילּו: ֲהֹנַטע ֹאֶזן ֲהלֺא ִיׁשְ ּכִ ׂשְ ָעם ּוְכִסיִלים ָמַתי ּתַ ינּו ּבֲֹעִרים ּבָ ַיֲעקֹב: ּבִ
ַעת:  ד ָאָדם ּדָ יט: ֲהֹיֵסר ּגֹוִים ֲהלֺא יֹוִכיַח ַהְמַלּמֵ ִאם יֹוֵצר ַעִין ֲהלֺא ַיּבִ
ֶרּנּו ָיּה  ַיּסְ ר ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ה ָהֶבל: ַאׁשְ י ֵהּמָ בֹות ָאָדם ּכִ ה' ֹיֵדַע ַמְחׁשְ
י  ַחת: ּכִ ע ׁשָ ֶרה ָלָרׁשָ ִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע ַעד ִיּכָ ֶדּנּו: ְלַהׁשְ ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ
ט ְוַאֲחָריו  ּפָ י ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמׁשְ לֺא ִיּטׁש ה' ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֺא ַיֲעזֹב: ּכִ
ב ִלי ִעם ּפֲֹעֵלי ָאֶון: לּוֵלי  ֵרי ֵלב: ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים ִמי ִיְתַיּצֵ ל ִיׁשְ ּכָ
ָך  י ָמָטה ַרְגִלי ַחְסּדְ י: ִאם ָאַמְרּתִ ְכָנה דּוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ י ּכִ ה' ֶעְזָרָתה ּלִ
ַהְיָחְבְרָך  י:  ַנְפׁשִ עּו  ַעׁשְ ְיׁשַ ְנחּוֶמיָך  ּתַ י  ִקְרּבִ ּבְ י  ְרַעּפַ ׂשַ רֹב  ּבְ ִיְסָעֵדִני:  ה' 
יעּו:  יק ְוָדם ָנִקי ַיְרׁשִ א ַהּוֹות ֹיֵצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק: ָיגֹוּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצּדִ ּסֵ ּכִ
אֹוָנם  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ב  ׁשֶ ַוּיָ ַמְחִסי:  ְלצּור  ֵוא־לֹוַהי  ב  ּגָ ְלִמׂשְ ִלי  ה'  ַוְיִהי 
ָנה ַלה' ָנִריָעה ְלצּור  ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ה' ֱא־לֹוֵהינּו: ְלכּו ְנַרּנְ
דֹול ה' ּוֶמֶלְך  י ֵא־ל ּגָ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ּכִ תֹוָדה ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ ֵענּו: ְנַקּדְ ִיׁשְ

ל ֱא־לֹוִהים:  דֹול ַעל ּכָ ּגָ



HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR ROSH HASHANA (5782/2021 ONLY)  •  מחזור הלכתי מקוצר לראש השנה תשפ״ב בלבד  16

ה  ִרי. ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי. ֵהּמָ ׂשָ ְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ּבְ י ֶאְפָחד: ּבִ י ִמּמִ י ִאיָרא. ה' ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ ְלָדִוד. ה' אֹוִרי ְוִיׁשְ
י ֵמֵאת ה'.  ַאְלּתִ ֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח: ַאַחת ׁשָ קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ י. ִאם ּתָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֺא ִייָרא ִלּבִ לּו ְוָנָפלּו: ִאם ּתַ ׁשְ ּכָ

יֵרִני  יֹום ָרָעה ַיְסּתִ ֻסּכֹו ּבְ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ ֵהיָכלֹו: ּכִ ר ּבְ ֹנַעם ה' ּוְלַבּקֵ י. ַלֲחזֹות ּבְ ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ה' ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁש. ׁשִ אֹוָתּה ֲאַבּקֵ
ָרה  יָרה ַוֲאַזּמְ ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה. ָאׁשִ י ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי. ְוֶאְזּבְ ה ָירּום ראׁשִ צּור ְירֹוְמֵמִני: ְוַעּתָ ֵסֶתר ָאֳהלֹו. ּבְ ּבְ

ט  י. ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ׁש: ַאל ּתַ ֶניָך ה' ֲאַבּקֵ ׁשּו ָפָני. ֶאת ּפָ ּקְ י ּבַ ִני ַוֲעֵנִני: ְלָך ָאַמר ִלּבִ ַמע ה' קֹוִלי ֶאְקָרא. ְוָחּנֵ ַלה': ׁשְ
ָך  ְרּכֶ י ֲעָזבּוִני. ַוה' ַיַאְסֵפִני: הֹוֵרִני ה' ּדַ י ָאִבי ְוִאּמִ ִעי: ּכִ ַעְזֵבִני ֱא־לֹוֵהי ִיׁשְ ִני ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ָך. ֶעְזָרִתי ָהִייָת. ַאל ּתִ ַאף ַעְבּדֶ ּבְ

י ִלְראֹות  ֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ י ָקמּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ ֶנֶפׁש ָצָרי. ּכִ ֵנִני ּבְ ּתְ ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: ַאל ּתִ ּוְנֵחִני ּבְ
ה ֶאל ה':  ָך. ְוַקּוֵ ה ֶאל ה'. ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ים: ַקּוֵ ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב ה' ּבְ ּבְ

קדיש יתום
Mourner’s Kaddish

יֵחּה - ָאֵמן[.  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ]ְוַיְצַמח ּפֻ ָעְלָמא ּדִ א ]ָאֵמן[. ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל  ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ֵ ֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ א, ִיְתּבָ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ָעְלָמא.  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמּכָ א ּוְלֵעּלָ ִריְך הּוא[. ְלֵעּלָ ִריְך הּוא ]ְבּ א. ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[  

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[  ל ִיׂשְ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ

קריאת התורה
 Torah Reading

ַבּדֹו:[ י ה' הּוא ָהֱא־לֹוִהים. ֵאין עֹוד ִמּלְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת. ּכִ  ]ַאּתָ
ָכל ּדֹר ָודֹור: ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך.  ָך ּבְ ְלּתְ ל עֹוָלִמים. ּוֶמְמׁשַ יָך: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ ַמֲעׂשֶ מֹוָך ָבֱא־לֹוִהים ֲא־ֹדָני. ְוֵאין ּכְ ֵאין ּכָ

לֹום:  ָ ן. ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ה' ִיְמלְֺך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ה' ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ

א ֲאדֹון עֹוָלִמים ׂ ָטְחנּו ֶמֶלְך ֵא־ל ָרם ְוִנָשּ י ְבָך ְלַבד ּבָ ָלִים, ּכִ ְבֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ ָאב ָהַרֲחִמים ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון, ּתִ

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

ּיֹון   י ִמּצִ ֶניָך: ּכִ ְנֶאיָך ִמּפָ ה. קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך. ְוָיֻנסּו ְמׂשַ ְנֹסַע ָהָאֹרן ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ַוְיִהי ּבִ

תֹו:  ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ ָלִים: ּבָ ֵצא תֹוָרה. ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ ּתֵ

ה:  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. ֹנׂשֵ ה' ה'. ֵא־ל ַרחּום ְוַחּנּון. ֶאֶרְך ַאּפַ
]THREE TIMES, IF TIME PERMITS / אומרים שלוש פעמים אם הזמן מאפשר[

ֶחֶסד ְמִחיָלה  י ֵביִתי. ְמִחיָלה ּבְ ל ֲעֹונֹות ַאְנׁשֵ ל ֲעֹונֹוַתי ְוַעל ּכָ ֵאָלִתי )ְוִתְמַחל ִלי ַעל ּכָ ֲאלֹוַתי ְלטֹוָבה ְוָהֵפק ְרצֹוִני ְוֵתן ׁשְ א ִמׁשְ ל עֹוָלם ַמּלֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים טֹוִבים  ים ֲארּוִכים ְלַחּיִ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ְוָזְכֵרִני ְלַחּיִ ְפֻקּדַ רֹון טֹוב ְלָפֶניָך. ּוָפְקֵדִני ּבִ ִזּכָ ַעי.( ְוָזְכֵרִני ּבְ ׁשָ ַרֲחִמים. ְוַטֲהֵרִני ֵמֲחָטַאי ּוֵמֲעֹוַני ּוִמּפְ ּבְ
ֶכל ּוִביָנה ְלָהִבין  ם ִמְצֹוֶתיָה. ְוׂשֵ תֹוָרֶתָך ּוְלַקּיֵ ר ְוָכבֹוד ְוֹאֶרְך ָיִמים ַלֲהגֹות ּבְ ָלה ְוֶלֶחם ֶלֱאכֹול ּוֶבֶגד ִלְלּבׁש. ְוֹעׁשֶ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ְוַכְלּכָ ּוְלׁשָ
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ֵזרֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.  ה ָיֵדינּו. ְוִתְגֹזר ָעֵלינּו ּגְ ל ַמֲעׂשֵ ֵלָמה ְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו. ּוְתָבֵרְך ֶאת ּכָ יל ִעְמֵקי סֹודֹוֶתיָה. ְוָהֵפק ְרפּוָאה ׁשְ ּכִ  ּוְלַהׂשְ
ֶריָה ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ָאֵמן ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון:  ְלכּות ְויֹוֲעֶציה ְוׂשָ ֵלב ַהּמַ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. ְוֵתן ּבְ ל ּגְ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ּוַבּטֵ

ֶעָך:  ֱאֶמת ִיׁשְ ָך ֲעֵנִני ּבֶ ָרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך ה' ֵעת ָרצֹון ֱא־לֹוִהים ּבְ ַוֲאִני ְתִפּלָ

]THREE TIMES, IF TIME PERMITS / אומרים שלוש פעמים אם הזמן מאפשר[

ְך. ּוְלַאְמטּוֵיי ָלָנא  ׁשָ ֵבית ַמְקּדְ ְך ּבְ ָרֵאל ְלָעַלם. ּופּוְרַקן ְיִמיָנְך ַאֲחֵזי ְלַעּמָ ְך ִיׂשְ ְתָרְך ְוַאְתָרְך. ְיֵהא ְרעּוָתְך ִעם ַעּמָ ִריְך ּכִ ָמֵרא ָעְלָמא. ּבְ ֵמּה ּדְ ִריְך ׁשְ בּבְ
א. ְלִמְרַחם ָעַלי ּוְלִמְנַטר ָיִתי  יַקּיָ גֹו ַצּדִ ִטיבּוָתא. ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא ְפִקיָדא ּבְ ין ּבְ תֹוִריְך ָלן ַחּיִ ַרֲחִמין. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ּדְ ל ְצלֹוָתָנא ּבְ ִמּטּוב ְנהֹוָרְך ּוְלַקּבֵ

יָלְך  א. ּוַמְלכּוָתא ּדִ יט ַעל ַמְלַכּיָ ּלִ א. ַאְנּתְ הּוא ְדׁשַ יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ א. ַאְנּתְ הּוא ׁשַ א ּוְמַפְרֵנס ְלֹכּלָ ָרֵאל. ַאְנּתְ הּוא ָזן ְלֹכּלָ ְך ִיׂשְ י ִלי ְוִדי ְלַעּמָ ל ּדִ ְוַית ּכָ
ר ֱא־ָלִהין ָסִמיְכָנא.  ן. ָלא ַעל ֱאָנׁש ָרִחיְצָנא ְוָלא ַעל ּבַ ן ְוִעּדָ ָכל ִעּדָ יַקר אֹוַרְיֵתּה ּבְ י ּדִ ּמֵ ּה ּוִמּקַ ָסִגיְדָנא ַקּמֵ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ א ְדֻקְדׁשָ ִהיא. ֲאָנא ַעְבּדָ
א  יׁשָ ֵמּה ַקּדִ ּה ֲאָנא ָרִחיץ. ְוִלׁשְ ד ַטְבָון ּוְקׁשֹוט. ּבֵ א ְלֶמְעּבַ הּוא ֱא־ָלָהא ְקׁשֹוט ְואֹוַרְיֵתּה ְקׁשֹוט ּוְנִביאֹוִהי ְקׁשֹוט. ּוַמְסּגֵ א. ּדְ ַמּיָ ֱא־ָלָהא ִדׁשְ א ּבֶ ֶאּלָ
א  ִאי ְוִלּבָ ִלּבָ ֲאִלין ּדְ ִלים ִמׁשְ ָעְבִדין ְרעּוָתְך(. ְוַתׁשְ ְכִרין ּדְ ִנין ּדִ אֹוַרְיָתא. )ְוֵתיַהב ִלי ּבְ ִאי ּבְ ח ִלּבָ ִתְפּתַ ָחן. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ּדְ ּבְ ׁשְ יָרא ֲאָנא ֵאַמר ּתֻ ַיּקִ

ָלם. ָאֵמן:  ין ְוִלׁשְ ָרֵאל. ְלַטב ּוְלַחּיִ ְך ִיׂשְ ְדָכל ַעּמָ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ  CTC / חו׳׳ק—ׁשְ
מֹו: דֹול ֲאדֹוֵנינּו. ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ׁשְ  CTC / חו׳׳ק—ֶאָחד הּוא ֱא־לֹוֵהינּו. ּגָ

ו: מֹו ַיְחּדָ י. ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ לּו ַלה' ִאּתִ ּדְ  C / ח—ּגַ
א ְלֹכל ְלֹראׁש: רֹוְממּו ה'  ְתַנׂשֵ ְמָלָכה ְוַהּמִ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְלָך ה' ַהּמַ ָ ּשׁ י ֹכל ּבַ ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ  CO / ק—ְלָך ה' ַהּגְ

י ָקדֹוׁש ה' ֱא־לֹוֵהינּו: ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ּכִ ּתַ ֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא: רֹוְממּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוִהׁשְ ּתַ ֱא־לֹוֵהינּו ְוִהׁשְ

יַע ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו ְוֹנאַמר ָאֵמן. ַהּכֹל ָהבּו ֹגֶדל ֵלא־לֹוֵהינּו ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. ּכֵֹהן ְקָרב. ַיֲעֹמד   הגבאי / Gabbai—ְוַיֲעזֹור ְוָיֵגן ְויֹוׁשִ
ֶכם ַהּיֹום:  ּלְ ים ּכֻ ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ תֹו: ְוַאּתֶ ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ )___________ בן ___________( ַהּכֵֹהן ּבָ

ֹבָרְך: ְרכּו ֶאת ה' ַהּמְ עולה לפני עלייתו / OLEH BEFORE HIS ALIYA—ּבָ

ֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:  רּוְך ה' ַהּמְ CTC / חו׳׳ק—ּבָ

ה ה'  רּוְך ַאּתָ ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתֹוָרתֹו: ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ר ּבָ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ עולה / Oleh—ּבָ
נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: 

י עֹוָלם  ר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחּיֵ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ עולה אחרי עלייתו / OLEH AFTER HIS ALIYA—ּבָ
ה ה' נֹוֵתן ַהּתֹוָרה:  רּוְך ַאּתָ תֹוֵכנּו: ּבָ ָנַטע ּבְ

הגבאי / Gabbai—מי שברך את האבות הוא יברך את הבנים ונאמר ָאֵמן 

קריאת התורה ליֹום הראשון
Torah Reading for the First Day

כהן—א. ַוה' ָּפַקד ֶאת־ָׂשָרה, ַּכֲאֶׁשר ָאָמר; ַוַּיַעׂש ה' ְלָׂשָרה, ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר. ב ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן, 
ִלְזֻקָניו, ַלּמֹוֵעד, ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֹאתֹו ֱא־לֹוִהים. ג ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת־ֶׁשם־ְּבנֹו ַהּנֹוַלד־לֹו, ֲאֶׁשר־ָיְלָדה־ּלֹו ָׂשָרה־ִיְצָחק. 

ד ַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת־ִיְצָחק ְּבנֹו, ֶּבן־ְׁשמַֹנת ָיִמים, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו, ֱא־לֹוִהים.

לוי—ה ְוַאְבָרָהם, ֶּבן־ְמַאת ָׁשָנה, ְּבִהָּוֶלד לֹו, ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו. ו ַוֹּתאֶמר ָׂשָרה־ְצחֹק, ָעָׂשה ִלי ֱא־לֹוִהים: ָּכל־
ַהֹּׁשֵמַע, ִיְצַחק־ִלי. ז ַוֹּתאֶמר, ִמי ִמֵּלל ְלַאְבָרָהם, ֵהיִניָקה ָבִנים, ָׂשָרה: ִּכי־ָיַלְדִּתי ֵבן, ִלְזֻקָניו. ח ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד, 

 ַוִּיָּגַמל; ַוַּיַעׂש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול, ְּביֹום ִהָּגֵמל ֶאת־ִיְצָחק. ט ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת־ֶּבן־ָהָגר ַהִּמְצִרית, ֲאֶׁשר־ָיְלָדה 
 ְלַאְבָרָהם־ְמַצֵחק. י ַוֹּתאֶמר, ְלַאְבָרָהם, ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת, ְוֶאת־ְּבָנּה: ִּכי ֹלא ִייַרׁש ֶּבן־ָהָאָמה ַהּזֹאת, 

 ִעם־ְּבִני ִעם־ִיְצָחק. יא ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמֹאד, ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם, ַעל, אֹודֹת ְּבנֹו. יב ַוּיֹאֶמר ֱא־לֹוִהים ֶאל־ַאְבָרָהם, 
ַאל־ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל־ַהַּנַער ְוַעל־ֲאָמֶתָך־ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה, ְׁשַמע ְּבֹקָלּה: ִּכי ְבִיְצָחק, ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע. 

 שלישי—יג ְוַגם ֶאת־ֶּבן־ָהָאָמה, ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו: ִּכי ַזְרֲעָך, הּוא. יד ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח־ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים 
ַוִּיֵּתן ֶאל־ָהָגר ָׂשם ַעל־ִׁשְכָמּה, ְוֶאת־ַהֶּיֶלד־ַוְיַׁשְּלֶחָה; ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע, ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע. טו ַוִּיְכלּו ַהַּמִים, ִמן־ַהֵחֶמת; 
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ַוַּתְׁשֵלְך ֶאת־ַהֶּיֶלד, ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם. טז ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד, ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת, ִּכי ָאְמָרה, ַאל־ֶאְרֶאה 
 ְּבמֹות ַהָּיֶלד; ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד, ַוִּתָּׂשא ֶאת־קָֹלּה ַוֵּתְבְּך. יז ַוִּיְׁשַמע ֱא־לֹוִהים, ֶאת־קֹול ַהַּנַער, ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱא־לֹוִהים 
 ֶאל־ָהָגר ִמן־ַהָּׁשַמִים, ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה־ָּלְך ָהָגר; ַאל־ִּתיְרִאי, ִּכי־ָׁשַמע ֱא־לֹוִהים ֶאל־קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא־ָׁשם. 

יח קּוִמי ְׂשִאי ֶאת־ַהַּנַער, ְוַהֲחִזיִקי ֶאת־ָיֵדְך ּבֹו: ִּכי־ְלגֹוי ָּגדֹול, ֲאִׂשיֶמּנּו. יט ַוִּיְפַקח ֱא־לֹוִהים ֶאת־ֵעיֶניָה, ַוֵּתֶרא ְּבֵאר 
ָמִים; ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶאת־ַהֵחֶמת, ַמִים, ַוַּתְׁשְק, ֶאת־ַהָּנַער. כ ַוְיִהי ֱא־לֹוִהים ֶאת־ַהַּנַער, ַוִּיְגָּדל; ַוֵּיֶׁשב, ַּבִּמְדָּבר, ַוְיִהי, 

רֶֹבה ַקָּׁשת. כא ַוֵּיֶׁשב, ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן; ַוִּתַּקח־לֹו ִאּמֹו ִאָּׁשה, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 

רביעי—כב ַוְיִהי, ָּבֵעת ַהִהוא, ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר־ְצָבאֹו, ֶאל־ַאְבָרָהם ֵלאמֹר: ֱא־לֹוִהים ִעְּמָך, ְּבכֹל ֲאֶׁשר־
ַאָּתה ֹעֶׂשה. כג ְוַעָּתה, ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבא־לֹוִהים ֵהָּנה, ִאם־ִּתְׁשֹקר ִלי, ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי; ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי ִעְּמָך, 

 ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי, ְוִעם־ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר־ַּגְרָּתה ָּבּה. כד ַוּיֹאֶמר, ַאְבָרָהם, ָאֹנִכי, ִאָּׁשֵבַע. כה ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם, ֶאת־ֲאִביֶמֶלְך, 
ַעל־ֹאדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים, ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך. כו ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך־ֹלא ָיַדְעִּתי, ִמי ָעָׂשה ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה; 

ְוַגם־ַאָּתה ֹלא־ִהַּגְדָּת ִּלי, ְוַגם ָאֹנִכי ֹלא ָׁשַמְעִּתי־ִּבְלִּתי ַהּיֹום. כז ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר, ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶלְך; ַוִּיְכְרתּו 
ְׁשֵניֶהם, ְּבִרית.

חמישי—כח ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם, ֶאת־ֶׁשַבע ִּכְבֹׂשת ַהֹּצאן־ְלַבְּדֶהן. כט ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך, ֶאל־ַאְבָרָהם: ָמה ֵהָּנה, ֶׁשַבע 
ְּכָבֹׂשת ָהֵאֶּלה, ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת, ְלַבָּדָנה. ל ַוּיֹאֶמר־ִּכי ֶאת־ֶׁשַבע ְּכָבֹׂשת, ִּתַּקח ִמָּיִדי: ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה־ִּלי ְלֵעָדה, 

ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת־ַהְּבֵאר ַהּזֹאת. לא ַעל־ֵּכן, ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא־ְּבֵאר ָׁשַבע: ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו, ְׁשֵניֶהם. לב ַוִּיְכְרתּו 
ְבִרית, ִּבְבֵאר ָׁשַבע; ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך, ּוִפיֹכל ַׂשר־ְצָבאֹו, ַוָּיֻׁשבּו, ֶאל־ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים. לג ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל, ִּבְבֵאר ָׁשַבע; 

ַוִּיְקָרא־ָׁשם־ְּבֵׁשם ה', ֵא־ל עֹוָלם. לד ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים, ָיִמים ַרִּבים.

קריאת התורה ליֹום השני 
 Torah Reading for the Second Day

כהן— א ַוְיִהי, ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ְוָהֱא־לֹוִהים, ִנָּסה ֶאת־ַאְבָרָהם; ַוּיֹאֶמר ֵאָליו, ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני. ב ַוּיֹאֶמר 
ַקח־ָנא ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר־ָאַהְבָּת, ֶאת־ִיְצָחק, ְוֶלְך־ְלָך, ֶאל־ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה; ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם, ְלֹעָלה, ַעל ַאַחד 

ֶהָהִרים, ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך. ג ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר, ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת־ֲחֹמרֹו, ַוִּיַּקח ֶאת־ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו, ְוֵאת ִיְצָחק 
ְּבנֹו; ַוְיַבַּקע, ֲעֵצי ֹעָלה, ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך, ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָאַמר־לֹו ָהֱא־לֹוִהים. 

לוי—ד ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי, ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת־ַהָּמקֹום־ֵמָרחֹק. ה ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָריו, ְׁשבּו־ָלֶכם 
ֹּפה ִעם־ַהֲחמֹור, ַוֲאִני ְוַהַּנַער, ֵנְלָכה ַעד־ֹּכה; ְוִנְׁשַּתֲחֶוה, ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם. ו ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת־ֲעֵצי ָהֹעָלה, ַוָּיֶׂשם 

ַעל־ִיְצָחק ְּבנֹו, ַוִּיַּקח ְּבָידֹו, ֶאת־ָהֵאׁש ְוֶאת־ַהַּמֲאֶכֶלת; ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם, ַיְחָּדו. ז ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל־ַאְבָרָהם ָאִביו, 
ַוּיֹאֶמר ָאִבי, ַוּיֹאֶמר, ִהֶּנִּני ְבִני; ַוּיֹאֶמר, ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים, ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה, ְלֹעָלה. ח ַוּיֹאֶמר, ַאְבָרָהם, ֱא־לֹוִהים 

ִיְרֶאה־ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה, ְּבִני; ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם, ַיְחָּדו.

שלישי—ט ַוָּיֹבאּו, ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר־לֹו ָהֱא־לֹוִהים, ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת־ַהִּמְזֵּבַח, ַוַּיֲערְֹך ֶאת־ָהֵעִצים; 
ַוַּיֲעֹקד, ֶאת־ִיְצָחק ְּבנֹו, ַוָּיֶׂשם ֹאתֹו ַעל־ַהִּמְזֵּבַח, ִמַּמַעל ָלֵעִצים. י ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת־ָידֹו, ַוִּיַּקח ֶאת־ַהַּמֲאֶכֶלת, 

 ִלְׁשחֹט, ֶאת־ְּבנֹו. יא ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה', ִמן־ַהָּׁשַמִים, ַוּיֹאֶמר, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם; ַוּיֹאֶמר, ִהֵּנִני. יב ַוּיֹאֶמר, 
 ַאל־ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל־ַהַּנַער, ְוַאל־ַּתַעׂש לֹו, ְמאּוָמה: ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי, ִּכי־ְיֵרא ֱא־לֹוִהים ַאָּתה, ְוֹלא ָחַׂשְכָּת 
 ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך, ִמֶּמִּני. יג ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת־ֵעיָניו, ַוַּיְרא ְוִהֵּנה־ַאִיל, ַאַחר, ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך ְּבַקְרָניו; ַוֵּיֶלְך 

ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת־ָהַאִיל, ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנֹו. יד ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם־ַהָּמקֹום ַההּוא, ה' ִיְרֶאה, ֲאֶׁשר 
ֵיָאֵמר ַהּיֹום, ְּבַהר ה' ֵיָרֶאה. 

רביעי—טו ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ה', ֶאל־ַאְבָרָהם, ֵׁשִנית, ִמן־ַהָּׁשָמִים. טז ַוּיֹאֶמר, ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם־ה': ִּכי, ַיַען ֲאֶׁשר 
ָעִׂשיָת ֶאת־ַהָּדָבר ַהֶּזה, ְוֹלא ָחַׂשְכָּת, ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיֶדָך. יז ִּכי־ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך, ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת־ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי 
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 ַהָּׁשַמִים, ְוַכחֹול, ֲאֶׁשר ַעל־ְׂשַפת ַהָּים; ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך, ֵאת ַׁשַער ֹאְיָביו. יח ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲעָך, ֹּכל ּגֹוֵיי 
 ָהָאֶרץ, ֵעֶקב, ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי. יט ַוָּיָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָריו, ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל־ְּבֵאר ָׁשַבע; ַוֵּיֶׁשב 

ַאְבָרָהם, ִּבְבֵאר ָׁשַבע. 

חמישי—כ ַוְיִהי, ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַוֻּיַּגד ְלַאְבָרָהם, ֵלאֹמר: ִהֵּנה ָיְלָדה ִמְלָּכה ַגם־ִהוא, ָּבִנים־ְלָנחֹור ָאִחיָך. 
כא ֶאת־עּוץ ְּבֹכרֹו, ְוֶאת־ּבּוז ָאִחיו, ְוֶאת־ְקמּוֵאל, ֲאִבי ֲאָרם. כב ְוֶאת־ֶּכֶׂשד ְוֶאת־ֲחזֹו, ְוֶאת־ִּפְלָּדׁש ְוֶאת־ִיְדָלף, 

ְוֵאת, ְּבתּוֵאל. כג ּוְבתּוֵאל, ָיַלד ֶאת־ִרְבָקה; ְׁשמָֹנה ֵאֶּלה ָיְלָדה ִמְלָּכה, ְלָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם. כד ּוִפיַלְגׁשֹו, ּוְׁשָמּה 
ְראּוָמה; ַוֵּתֶלד ַּגם־ִהוא ֶאת־ֶטַבח ְוֶאת־ַּגַחם, ְוֶאת־ַּתַחׁש ְוֶאת־ַמֲעָכה.  

חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

א. ]ָאֵמן[  ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה - ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ח  ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ  ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  א ְבִריְך הּוא ]ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל, ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ  ְוִיְתָפּ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ְשׁ יָרָתא, ִתּ ְרָכָתא, ִשׁ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

ֵני ִיְשָׂרֵאל ה ִלְפֵני ְבּ ר ָשׂם מֶשׁ מגביהים את הספר ואומרים:  ְוזֹאת ַהּתֹוָרה, ֲאֶשׁ
WHEN PICKING UP THE TORAH AND SEE THE LETTERS, IT'S CUSTOMARY TO SAY: ֵני ִיְשָׂרֵאל ה ִלְפֵני ְבּ ר ָשׂם מֶשׁ ְוזֹאת ַהּתֹוָרה, ֲאֶשׁ

מפטיר
 Maftir

א ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש, ִמְקָרא־ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם־ָּכל־ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה, ֹלא ַתֲעׂשּו: יֹום ְּתרּוָעה, ִיְהֶיה 
ָלֶכם. ב ַוֲעִׂשיֶתם ֹעָלה ְלֵריַח ִניֹחַח, ַלה'־ַּפר ֶּבן־ָּבָקר ֶאָחד, ַאִיל ֶאָחד; ְּכָבִׂשים ְּבֵני־ָׁשָנה ִׁשְבָעה, ְּתִמיִמם. 

ג ּוִמְנָחָתם־ֹסֶלת, ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן: ְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר, ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלָאִיל. ד ְוִעָּׂשרֹון ֶאָחד, ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד, 
ְלִׁשְבַעת, ַהְּכָבִׂשים. ה ּוְׂשִעיר־ִעִּזים ֶאָחד, ַחָּטאת, ְלַכֵּפר, ֲעֵליֶכם. ו ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה, ְוֹעַלת ַהָּתִמיד 

ּוִמְנָחָתּה, ְוִנְסֵּכיֶהם, ְּכִמְׁשָּפָטם: ְלֵריַח ִניֹחַח, ִאֶּׁשה ַלה'.

לפני קריאת ההפטרה, קורא ההפטרה מברך:  
BEFORE READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS

ה ה'  רּוְך ַאָתּ ֱאֶמת. ָבּ ֱאָמִרים ֶבּ ִדְבֵריֶהם ַהֶנּ ְנִביִאים טֹוִבים ְוָרָצה ְבּ ַחר ִבּ ר ָבּ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶדק.  ָרֵאל ַעּמֹו ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְוַהֶצּ ה ַעְבּדֹו ּוְבִיְשׂ ּתֹוָרה ּוְבֹמֶשׁ ַהּבֹוֵחר ַבּ
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הפטרה ליֹום הראשון
 Haftarah for the First Day

א ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן־ָהָרָמַתִים, צֹוִפים־ֵמַהר ֶאְפָרִים; ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶּבן־ְיֹרָחם ֶּבן־ֱאִליהּוא, ֶּבן־ֹּתחּו ֶבן־צּוף־
ֶאְפָרִתי. ב ְולֹו, ְׁשֵּתי ָנִׁשים־ֵׁשם ַאַחת ַחָּנה, ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ְּפִנָּנה; ַוְיִהי ִלְפִנָּנה ְיָלִדים, ּוְלַחָּנה ֵאין ְיָלִדים. ג ְוָעָלה 
ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמָּיִמים ָיִמיָמה, ְלִהְׁשַּתֲחוֺת ְוִלְזֹּבַח ַלה' ְצָבאֹות ְּבִׁשֹלה; ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני־ֵעִלי, ָחְפִני ּוִפְנָחס, 
ֹּכֲהִנים, ַלה'. ד ַוְיִהי ַהּיֹום, ַוִּיְזַּבח ֶאְלָקָנה; ְוָנַתן ִלְפִנָּנה ִאְׁשּתֹו, ּוְלָכל־ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה־ָמנֹות. ה ּוְלַחָּנה, ִיֵּתן ָמָנה 
ַאַחת ַאָּפִים: ִּכי ֶאת־ַחָּנה ָאֵהב, ַוה' ָסַגר ַרְחָמּה. ו ְוִכֲעַסָּתה ָצָרָתּה ַּגם־ַּכַעס, ַּבֲעבּור ַהְּרִעָמּה: ִּכי־ָסַגר ה', 

ְּבַעד ַרְחָמּה. ז ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ָׁשָנה ְבָׁשָנה, ִמֵּדי ֲעֹלָתּה ְּבֵבית ה'־ֵּכן, ַּתְכִעֶסָּנה; ַוִּתְבֶּכהֹתאַכל. ח ַוּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה 
 ִאיָׁשּה, ַחָּנה ָלֶמה ִתְבִּכי ְוָלֶמה ֹלא ֹתאְכִלי, ְוָלֶמה, ֵיַרע ְלָבֵבְך: ֲהלֹוא ָאֹנִכי טֹוב ָלְך, ֵמֲעָׂשָרה ָּבִנים. 

ט ַוָּתָקם ַחָּנה, ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁשֹלה ְוַאֲחֵרי ָׁשֹתה; ְוֵעִלי ַהֹּכֵהן, ֹיֵׁשב ַעל־ַהִּכֵּסא, ַעל־ְמזּוַזת, ֵהיַכל ה'. י ְוִהיא, 
ָמַרת ָנֶפׁש; ַוִּתְתַּפֵּלל ַעל־ה', ּוָבֹכה ִתְבֶּכה. יא ַוִּתֹּדר ֶנֶדר ַוֹּתאַמר, ה' ְצָבאֹות ִאם־ָרֹאה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ֲאָמֶתָך 
ּוְזַכְרַּתִני ְוֹלא־ִתְׁשַּכח ֶאת־ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך, ֶזַרע ֲאָנִׁשים־ּוְנַתִּתיו ַלה' ָּכל־ְיֵמי ַחָּייו, ּומֹוָרה ֹלא־ַיֲעֶלה 

ַעל־רֹאׁשֹו. יב ְוָהָיה ִּכי ִהְרְּבָתה, ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה'; ְוֵעִלי, ֹׁשֵמר ֶאת־ִּפיָה. יג ְוַחָּנה, ִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל־ִלָּבּה־ַרק 
ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות, ְוקֹוָלּה ֹלא ִיָּׁשֵמַע; ַוַּיְחְׁשֶבָה ֵעִלי, ְלִׁשֹּכָרה. יד ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי, ַעד־ָמַתי ִּתְׁשַּתָּכִרין; ָהִסיִרי 

 ֶאת־ֵייֵנְך, ֵמָעָלִיְך. טו ַוַּתַען ַחָּנה ַוֹּתאֶמר, ֹלא ֲאדִֹני, ִאָּׁשה ְקַׁשת־רּוַח ָאֹנִכי, ְוַיִין ְוֵׁשָכר ֹלא ָׁשִתיִתי; ָוֶאְׁשֹּפְך 
ֶאת־ַנְפִׁשי, ִלְפֵני ה'. טז ַאל־ִּתֵּתן, ֶאת־ֲאָמְתָך, ִלְפֵני, ַּבת־ְּבִלָּיַעל: ִּכי־ֵמרֹב ִׂשיִחי ְוַכְעִסי, ִּדַּבְרִּתי ַעד־ֵהָּנה. יז ַוַּיַען 
ֵעִלי ַוּיֹאֶמר, ְלִכי ְלָׁשלֹום; ֵוא־לֹוֵהי ִיְׂשָרֵאל, ִיֵּתן ֶאת־ֵׁשָלֵתְך, ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְּת, ֵמִעּמֹו. יח ַוֹּתאֶמר, ִּתְמָצא ִׁשְפָחְתָך 
ֵחן ְּבֵעיֶניָך; ַוֵּתֶלְך ָהִאָּׁשה ְלַדְרָּכּה ַוֹּתאַכל, ּוָפֶניָה ֹלא־ָהיּו־ָלּה עֹוד. יט ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר, ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ִלְפֵני ה', ַוָּיֻׁשבּו 

ַוָּיבֹאּו ֶאל־ֵּביָתם, ָהָרָמָתה; ַוֵּיַדע ֶאְלָקָנה ֶאת־ַחָּנה ִאְׁשּתֹו, ַוִּיְזְּכֶרָה ה'. כ ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהָּיִמים, ַוַּתַהר ַחָּנה ַוֵּתֶלד 
ֵּבן; ַוִּתְקָרא ֶאת־ְׁשמֹו ְׁשמּוֵאל, ִּכי ֵמה' ְׁשִאְלִּתיו. כא ַוַּיַעל ָהִאיׁש ֶאְלָקָנה, ְוָכל־ֵּביתֹו, ִלְזֹּבַח ַלה' ֶאת־ֶזַבח ַהָּיִמים, 

ְוֶאת־ִנְדרֹו. כב ְוַחָּנה, ֹלא ָעָלָתה: ִּכי־ָאְמָרה ְלִאיָׁשּה, ַעד ִיָּגֵמל ַהַּנַער ַוֲהִבֹאִתיו ְוִנְרָאה ֶאת־ְּפֵני ה', ְוָיַׁשב ָׁשם, 
ַעד־עֹוָלם. כג ַוּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ֲעִׂשי ַהּטֹוב ְּבֵעיַנִיְך, ְׁשִבי ַעד־ָּגְמֵלְך ֹאתֹו־ַאְך ָיֵקם ה', ֶאת־ְּדָברֹו; ַוֵּתֶׁשב 

ָהִאָּׁשה ַוֵּתיֶנק ֶאת־ְּבָנּה, ַעד־ָּגְמָלּה ֹאתֹו. כד ַוַּתֲעֵלהּו ִעָּמּה ַּכֲאֶׁשר ְּגָמַלּתּו, ְּבָפִרים ְׁשֹלָׁשה ְוֵאיָפה ַאַחת ֶקַמח 
ְוֵנֶבל ַיִין, ַוְּתִבֵאהּו ֵבית־ ה', ִׁשלֹו; ְוַהַּנַער, ָנַער. כה ַוִּיְׁשֲחטּו, ֶאת־ַהָּפר; ַוָּיִבאּו ֶאת־ַהַּנַער, ֶאל־ֵעִלי. כו ַוֹּתאֶמר ִּבי 

ֲאדִֹני, ֵחי ַנְפְׁשָך ֲאדִֹני; ֲאִני ָהִאָּׁשה, ַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה, ְלִהְתַּפֵּלל, ֶאל־ה'. כז ֶאל־ַהַּנַער ַהֶּזה, ִהְתַּפָּלְלִּתי; ַוִּיֵּתן 
ה' ִלי ֶאת־ְׁשֵאָלִתי, ֲאֶׁשר  ָׁשַאְלִּתי ֵמִעּמֹו. כח ְוַגם ָאֹנִכי, ִהְׁשִאְלִּתהּו ַלה', ָּכל־ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָהָיה, הּוא ָׁשאּול ַלה'; 

ַוִּיְׁשַּתחּו ָׁשם, ַלה'. }ס{

 א ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה, ַוֹּתאַמר, ָעַלץ ִלִּבי ַּבה', ָרָמה ַקְרִני ַּבה'; ָרַחב ִּפי ַעל־אֹוְיַבי, ִּכי ָׂשַמְחִּתי ִּביׁשּוָעֶתָך. 
 ב ֵאין־ָקדֹוׁש ַּכה', ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך; ְוֵאין צּור, ֵּכא־לֹוֵהינּו. ג ַאל־ַּתְרּבּו ְתַדְּברּו ְּגֹבָהה ְגֹבָהה, ֵיֵצא ָעָתק ִמִּפיֶכם: 
ִּכי ֵא־ל ֵּדעֹות ה', ולא )ְולֹו( ִנְתְּכנּו ֲעִללֹות. ד ֶקֶׁשת ִּגֹּבִרים, ַחִּתים; ְוִנְכָׁשִלים, ָאְזרּו ָחִיל. ה ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם 

ִנְׂשָּכרּו, ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו, ַעד־ֲעָקָרה ָיְלָדה ִׁשְבָעה, ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה. ו ה', ֵמִמית ּוְמַחֶּיה; מֹוִריד ְׁשאֹול, ַוָּיַעל. 
ז ה', מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר; ַמְׁשִּפיל, ַאף־ְמרֹוֵמם. ח ֵמִקים ֵמָעָפר ָּדל, ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון, ְלהֹוִׁשיב ִעם־ְנִדיִבים, 

 ְוִכֵּסא ָכבֹוד ַיְנִחֵלם: ִּכי ַלה' ְמֻצֵקי ֶאֶרץ, ַוָּיֶׁשת ֲעֵליֶהם ֵּתֵבל. ט ַרְגֵלי ֲחִסיָדו ִיְׁשֹמר, ּוְרָׁשִעים ַּבֹחֶׁשְך ִיָּדּמּו: 
 ִּכי־ֹלא ְבֹכַח, ִיְגַּבר־ִאיׁש. י ה' ֵיַחּתּו ְמִריָבו, ָעָלו ַּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם־ה', ָיִדין ַאְפֵסי־ָאֶרץ; ְוִיֶּתן־ֹעז ְלַמְלּכֹו, ְוָיֵרם 

ֶקֶרן ְמִׁשיחֹו. 
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הפטרה ליֹום השני
 Haftarah for the Second Day

א ֹּכה, ָאַמר ה', ָמָצא ֵחן ַּבִּמְדָּבר, ַעם ְׂשִריֵדי ָחֶרב; ָהלֹוְך ְלַהְרִּגיעֹו, ִיְׂשָרֵאל. ב ֵמָרחֹוק, ה' ִנְרָאה ִלי;   כֹּ
ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתיְך, ַעל־ֵּכן ְמַׁשְכִּתיְך ָחֶסד. ג עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית, ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל: עֹוד ַּתְעִּדי ֻתַּפִיְך, ְוָיָצאת 

ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים. ד עֹוד ִּתְּטִעי ְכָרִמים, ְּבָהֵרי ֹׁשְמרֹון; ָנְטעּו ֹנְטִעים, ְוִחֵּללּו. ה ִּכי ֶיׁש־יֹום, ָקְראּו ֹנְצִרים ְּבַהר 
 ֶאְפָרִים; קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון, ֶאל־ה' ֱא־לֹוֵהינּו. }פ{ ו ִּכי־ֹכה ָאַמר ה', ָרּנּו ְלַיֲעֹקב ִׂשְמָחה, ְוַצֲהלּו, ְּבֹראׁש 

ַהּגֹוִים; ַהְׁשִמיעּו ַהְללּו, ְוִאְמרּו, הֹוַׁשע ה' ֶאת־ַעְּמָך, ֵאת ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל. ז ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון, 
ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי־ָאֶרץ־ָּבם ִעֵּור ּוִפֵּסַח, ָהָרה ְויֶֹלֶדת ַיְחָּדו: ָקָהל ָּגדֹול, ָיׁשּובּו ֵהָּנה. ח ִּבְבִכי ָיֹבאּו, ּוְבַתֲחנּוִנים 
אֹוִביֵלם־אֹוִליֵכם ֶאל־ַנֲחֵלי ַמִים, ְּבֶדֶרְך ָיָׁשר ֹלא ִיָּכְׁשלּו ָּבּה: ִּכי־ָהִייִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב, ְוֶאְפַרִים ְּבֹכִרי הּוא. }ס{ 

ט ִׁשְמעּו ְדַבר־ה' ּגֹוִים, ְוַהִּגידּו ָבִאִּיים ִמֶּמְרָחק; ְוִאְמרּו, ְמָזֵרה ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּבֶצּנּו, ּוְׁשָמרֹו, ְּכֹרֶעה ֶעְדרֹו. י ִּכי־ָפָדה 
 ה', ֶאת־ַיֲעֹקב; ּוְגָאלֹו, ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו. יא ּוָבאּו, ְוִרְּננּו ִבְמרֹום־ִצּיֹון, ְוָנֲהרּו ֶאל־טּוב ה' ַעל־ָּדָגן ְוַעל־ִּתיֹרׁש 

ְוַעל־ִיְצָהר, ְוַעל־ְּבֵני־ֹצאן ּוָבָקר; ְוָהְיָתה ַנְפָׁשם ְּכַגן ָרֶוה, ְוֹלא־יֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד. יב ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול, 
 ּוַבֻחִרים ּוְזֵקִנים ַיְחָּדו; ְוָהַפְכִּתי ֶאְבָלם ְלָׂשׂשֹון ְוִנַחְמִּתים, ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם. יג ְוִרֵּויִתי ֶנֶפׁש ַהֹּכֲהִנים, ָּדֶׁשן; 

 ְוַעִּמי ֶאת־טּוִבי ִיְׂשָּבעּו, ְנֻאם־ה'.}ס{ יד ֹּכה ָאַמר ה', קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים־ָרֵחל, ְמַבָּכה 
ַעל־ָּבֶניָה; ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל־ָּבֶניָה, ִּכי ֵאיֶנּנּו. }ס{ טו ֹּכה ָאַמר ה', ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי, ְוֵעיַנִיְך, ִמִּדְמָעה: ִּכי ֵיׁש 

 ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאם־ה', ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. טז ְוֵיׁש־ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, ְנֻאם־ה'; ְוָׁשבּו ָבִנים, ִלְגבּוָלם. }ס{ 
 יז ָׁשמֹוַע ָׁשַמְעִּתי, ֶאְפַרִים ִמְתנֹוֵדד, ִיַּסְרַּתִני ָוִאָּוֵסר, ְּכֵעֶגל ֹלא ֻלָּמד; ֲהִׁשֵבִני ְוָאׁשּוָבה, ִּכי ַאָּתה ה' ֱא־לֹוָהי. 
יח ִּכי־ַאֲחֵרי ׁשּוִבי, ִנַחְמִּתי, ְוַאֲחֵרי ִהָּוְדִעי, ָסַפְקִּתי ַעל־ָיֵרְך; ּבְֹׁשִּתי ְוַגם־ִנְכַלְמִּתי, ִּכי ָנָׂשאִתי ֶחְרַּפת ְנעּוָרי יט 

 ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים, ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים־ִּכי־ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו, ָזֹכר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד; ַעל־ֵּכן, ָהמּו ֵמַעי לֹו־ַרֵחם 
ֲאַרֲחֶמּנּו, ְנֻאם־ה'. }ס{

לאחר קריאת ההפטרה, הקורא אומר
AFTER READING THE HAFTARAH, THE READER SAYS

ה,  ֱאָמן, ָהאֹוֵמר ְועֹוֶשׂ ָכל ַהּדֹורֹות, ָהֵא־ל ַהֶנּ יק ְבּ ל ָהעֹוָלִמים, ַצִדּ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, צּור ָכּ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
ָבֶריָך ָאחֹור  ָבֶריָך, ְוָדָבר ֶאָחד ִמְדּ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְוֶנֱאָמִנים ְדּ ָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק. ֶנֱאָמן ַאָתּ ל ְדּ ָכּ ם, ֶשׁ ר ּוְמַקֵיּ ַהְמַדֵבּ

ָבָריו:  ָכל ְדּ ֱאָמן ְבּ ה ה', ָהֵא־ל ַהֶנּ רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ י ֵא־ל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן )ְוַרֲחָמן( ָאָתּ לֺא ָיׁשּוב ֵריָקם, ִכּ

ָבֶניָה:  ַח ִצּיֹון ְבּ ֵמּ ה ה' ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ָבּ יַע ִבּ ינּו, ְוַלֲעלּוַבת ֶנֶפׁש ּתֹוִשׁ ית ַחֵיּ י ִהיא ֵבּ ַרֵחם ַעל ִצּיֹון ִכּ

ב  ְסאֹו לֺא ֵיֵשׁ נּו. ַעל ִכּ ְמֵהָרה ָיֹבא ְוָיֵגל ִלֵבּ יֶחָך, ִבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ ָך. ּוְבַמְלכּות ֵבּ ִביא ַעְבֶדּ ֵאִלָיהּו ַהָנּ ֵחנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְבּ ְמּ ַשׂ
ה ה' ָמֵגן  רּוְך ַאָתּ ה ֵנרֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָבּ ֹּלֺא ִיְכֶבּ ְעָתּ ֹּלו ֶשׁ ַבּ ָך ִנְשׁ ם ָקְדֶשׁ י ְבֵשׁ בֹודֹו. ִכּ ָזר ְולֺא ִיְנֲחלּו עֹוד ֲאֵחִרים ֶאת ְכּ

ִוד: ָדּ

ַתּתָ ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת: ַעל־ַהּכֹל  ּנָ ה. ׁשֶ רֹון ַהּזֶ ּכָ ִביִאים. ְוַעל יֹום ַהּזִ ַעל ַהּתֹוָרה. ְוַעל ָהֲעבֹוָדה. ְוַעל ַהּנְ
ם ָלַעד:  ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ ל־ַחי ּתָ ִפי ּכָ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ה' ֱא־לֹוֵהינּו. ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתּבָ

רֹון:  ּכָ ָרֵאל ְויֹום ַהּזִ ׁש ִיׂשְ ל ָהָאֶרץ, ְמַקּדֵ ה ה'. ֶמֶלְך ַעל ּכָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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תפילה לשלום מדינת ישראל
PRayer for the WelfaRe of IsRael

ָך,  ֶאְבַרת ַחְסֶדּ ֵתנּו. ָהֵגן ָעֶליָה ְבּ ֻאָלּ ית ְצִמיַחת ְגּ ָרֵאל, ֵראִשׁ ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשׂ ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ָבּ ַמִים, צּור ִיְשׂ ָשּׁ ַבּ ָאִבינּו ֶשׁ
ָפֶניָך. ַחֵזּק ֶאת ְיֵדי  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵנם ְבּ ֶריָה ְויֹוֲעֶציָה, ְוַתְקּ יָה, ָשׂ ָך ְלָראֶשׁ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְתּ לֹוֶמָך, ּוְשׁ ת ְשׁ ּוְפֹרׂש ָעֶליָה ֻסַכּ

ֶביָה.  ְמַחת עֹוָלם ְליֹוְשׁ ָאֶרץ, ְוִשׂ לֹום ָבּ ֵרם, ְוָנַתָתּ ָשׁ ַעְטּ חֹון ְתּ נּו, ְוַהְנִחיֵלם ֱא־לֹוֵהינּו ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת ִנָצּ י ֶאֶרץ ׇקְדֵשׁ ְמִגֵנּ

ַלִים  זּוֵריֶהם, ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך ְוִלירּוָשׁ ָכל ַאְרצֹות ְפּ ׇקד ָנא ְבּ ָרֵאל, ְפּ ית ִיְשׂ ל ֵבּ  ְוֶאת ַאֵחינּו ָכּ
ֶחָך. ֶוֱהִביֲאָך ה׳  ם ִיָקּ ְצָך ה׳ ּוִמָשּׁ ם ְיַקֶבּ ָמִים, ִמָשּׁ ְקֵצה ַהָשּׁ ֲחָך ִבּ ָך: "ִאם ִיְהֶיה ִנַדּ ה ַעְבֶדּ תֹוַרת ֹמֶשׁ תּוב ְבּ ָכּ ֶמָך, ַכּ ן ְשׁ ַכּ ִמְשׁ
ָך ֵמֲאֹבֶתיָך. ּוָמל ה׳ ֱא־לֹוֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב  ּה, ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבּ ָתּ ר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשׁ ֱא־לֹוֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

יָך."  ָך, ְלַמַען ַחֶיּ ׇכל ְלָבְבָך ּוְבׇכל ַנְפְשׁ ַזְרֶעָך, ְלַאֲהָבה ֶאת ה׳ ֱא־לֹוֶהיָך ְבּ

יַח ִצְדֶקָך,  ִוד ְמִשׁ ן ָדּ ַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶבּ ְבֵרי ּתֹוָרֶתָך, ּוְשׁ ל ִדּ ֹמר ֶאת ׇכּ ֶמָך, ְוִלְשׁ  ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשׁ
ַאּפֹו:  ָמה ְבּ ר ְנָשׁ ל ֲאֶשׁ ֵבל ַאְרֶצָך, ְוֹיאַמר ֹכּ ֵבי ֵתּ ל יֹוְשׁ ָך ַעל ׇכּ אֹון ֻעֶזּ ֲהַדר ְגּ י ֵקץ ְיׁשּוָעֶתָך. הֹוַפע ַבּ  ִלְפּדֹות ְמַחֵכּ

ָלה!" ָאֵמן ֶסָלה. ל ָמָשׁ ֹכּ ָרֵאל ֶמֶלְך, ּוַמְלכּותֹו ַבּ "ה׳ ֱא־לֹוֵהי ִיְשׂ

תפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון של מדינת ישראל
PRayer for the WelfaRe of IsRael's Security ForceS

חֹון,  ָטּ חֹות ַהִבּ י ֹכּ ָרֵאל ְוַאְנֵשׁ ה ְלִיְשׂ ֵלי ְצָבא ַהֲהַגָנּ ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחָיּ ֵבּ  ִמי ֶשׁ
דֹול ַעד ְלבֹוא ָהֲעָרָבה  ם ַהָגּ ר ִמְצַרִים, ּוִמן ַהָיּ ָבנֹון ְוַעד ִמְדַבּ בּול ַהְלּ ַמר ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱא־לֹוֵהינּו, ִמְגּ  ָהעֹוְמִדים ַעל ִמְשׁ

ם. ֲאִויר ּוַבָיּ ה ָבּ ָשׁ ָבּ ַיּ ֵהם, ַבּ ּוְבָכל ָמקֹום ֶשׁ

ל ָצָרה ְוצּוָקה,  יל ֶאת ַחָ�ֵלינּו ִמׇכּ ֹמר ְוַיִצּ רּוְך הּוא ִיְשׁ דֹוׁש ָבּ ִפים ִלְפֵניֶהם! ַהָקּ ִמים ָעֵלינּו ִנָגּ ן ה׳ ֶאת אֹוְיֵבינּו ַהָקּ  ִיֵתּ
ֶכֶתר ְיׁשּוָעה  ֵרם ְבּ יֶהם, ִויַעְטּ ְחֵתּ ר ׂשֹוְנֵאינּו ַתּ ה ְיֵדיֶהם. ַיְדֵבּ ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְוַהְצָלָחה ְבּ ַלח ְבּ ל ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ְוִיְשׁ  ּוִמׇכּ

יַע ֶאְתֶכם". ֵחם ָלֶכם ִעם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹוִשׁ ֶכם, ְלִהָלּ י ה׳ ֱא־לֹוֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִעָמּ תּוב: "ִכּ ֶהם ַהָכּ ם ָבּ חֹון. ִויֻקַיּ  ּוַבֲעֶטֶרת ִנָצּ
ְוֹנאַמר: "ָאֵמן".
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תקיעת שופר
 Tekiat Shofar

את השורות הבאות אומר החזן שורה־שורה ואחריו הקהל ]אם הזמן מאפשר[ .
THE FOLLOWING IS RECITED LINE BY LINE, CHAZZAN, THEN CONGREGATION [IF TIME PERMITS]

ְרַחב ָי־ּה: ּמֶ ַצר ָקָראִתי ָי־ּה ָעָנִני ּבַ  ִמן ַהּמֵ
ְוָעִתי: ְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלׁשַ , ַאל ּתַ ָמְעּתָ  ֹוִלי ׁשָ
ט ִצְדֶקָך: ּפַ ל ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת, ּוְלעֹוָלם ּכָ  ֹראׁש ּדְ

ֻקִני ֵזִדים: ָך ְלטֹוב, ַאל ַיַעְשׁ  ֲערֹב ַעְבּדְ
ָלל ָרב: מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך, ּכְ  ׂשָ

י: ִמְצֹוֶתיָך ֶהֱאָמְנּתִ י ּבְ ֵדִני, ּכִ  טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלּמְ
ֵדִני: ֶטיָך ַלּמְ ּפָ י ְרֵצה ָנא ה', ּוִמׁשְ ִנְדבֹות ּפִ

נאמר ע׳׳י התוקע בלבד

קֹול ׁשוָפר:  ְתרּוָעה, ה' ּבְ ָעָלה ֱא־לֹוִהים ּבִ

:THE SHOFAR BLOWER SAYS / התוקע מברך 

מֹוַע קֹול ׁשֹוָפר. נּו ִלׁשְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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את השורות הבאות אומר החזן שורה־שורה ואחריו הקהל ]אם הזמן מאפשר[
THE FOLLOWING IS RECITED LINE BY LINE,CHAZZAN, THEN CONGREGATION [IF TIME PERMITS]

כּון: ֶניָך ְיַהּלֵ אֹור ּפָ רּוָעה, ה' ּבְ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ּתְ  ַאׁשְ
ל ַהּיֹום, ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו:  ְמָך ְיִגילּון ּכָ ׁשִ  ּבְ

רּום ַקְרֵננּו:  ה, ּוִבְרצֹוְנָך ּתָ מֹו ָאּתָ י ִתְפֶאֶרת ֻעּזָ ּכִ

ָלה:  ֵבי ֵביֶתָך. עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יֹוׁשְ  ַאׁשְ
ה' ֱא־לֹוָהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו. ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  ַאׁשְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ה ְלָדִוד. ֲארֹוִמְמָך ֱא־לֹוַהי ַהּמֶ ִהּלָ  ּתְ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: . ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ָכל יֹום ֲאָבְרֶכּךָ  ּבְ

תו ֵאין ֵחֶקר: ל ְמֹאד. ְוִלְגֻדּלָ דול ה' ּוְמֻהּלָ  ּגָ
ידּו: יָך. ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ  ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָחה: בֹוד הֹוֶדָך. ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאׂשִ  ֲהַדר ּכְ
ה: ֶרּנָ ְתָך ֲאַסּפְ  ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו. ּוְגֻדּלָ

נּו:  יעּו. ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד ַחּנּון ְוַרחּום ה'. ֶאֶרְך ַאּפַ
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יו: ל ַמֲעׂשָ  טֹוב ה' ַלּכֹל. ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
יָך. ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: ל ַמֲעׂשֶ  יֹודּוָך ה' ּכָ
רּו: בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו. ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ  ּכְ

בּורָתיו. ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו:  ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ
ָכל ּדֹור ָוֹדר: ָך ּבְ ְלּתְ ל עֹוָלִמים. ּוֶמְמׁשַ  ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ

פּוִפים:  סֹוֵמְך ה' ְלָכל ַהּנְֹפִלים. ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ
ִעּתֹו: ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו. ְוַאּתָ ּבֵ  ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבִ  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמׂשְ
יו: ָכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו. ְוָחִסיד ּבְ ָכל ּדְ יק ה' ּבְ  ַצּדִ

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרֹוב ה' ְלָכל ֹקְרָאיו. ְלֹכל ֲאׁשֶ
יֵעם: ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה. ְוֶאת ׁשַ  ְרצֺון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ

ִמיד: ִעים ַיׁשְ ל ָהְרׁשָ ל ֹאֲהָביו. ְוֵאת ּכָ  ׁשֹוֵמר ה' ֶאת ּכָ
ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י. ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ה' ְיַדּבֶ ִהּלַ  ּתְ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה:  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָי־ּה ֵמַעּתָ

ָרֵאל ַעם  ה ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְשׂ ִהָלּ ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְתּ ָמִים, ַוָיּ מֹו ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָשׁ ב ְשׁ ָגּ י ִנְשׂ ם ה' ִכּ ְיַהְללּו ֶאת ֵשׁ
ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה. 

ְמקֹום ָקְדׁשֹו׃  ים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה׃ ִמי־ַיֲעֶלה ְבַהר־ה' ּוִמי־ָיקּום ּבִ י־הּוא ַעל־ַיּמִ ֵבי ָבּה׃ ּכִ ֵבל ְוֹיׁשְ ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ
י ָפֶניָך  יו ְמַבְקׁשֵ עֹו׃ ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ א ְבָרָכה ֵמֵאת ה' ּוְצָדָקה ֵמֱא־לֹוֵהי ִיׁשְ ָ ע ְלִמְרָמה׃ ִיׂשּ ּבַ י ְולֺא ִנׁשְ ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלׁשּ ר לֺא־ָנׂשָ ִים ּוַבר־ֵלָבב ֲאׁשֶ ְנִקי ַכּפַ

ָעִרים  אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה׃ ׂשְ בֹוד ה' ִעּזּוז ְוִגּבֹור ה' ּגִ בֹוד׃ ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ַיֲעֹקב ֶסָלה׃ ׂשְ
בֹוד ֶסָלה׃ בֹוד ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ בֹוד׃ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָראׁשֵ

ָך ַאל  ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ נּו: ּבַ ׁשּו ֶצֶדק. ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ ָך: ּכֲֹהֶניָך ִיְלּבְ ה ַוֲארֹון ֻעּזֶ ָרֵאל: קּוָמה ה' ִלְמנּוָחֶתָך. ַאּתָ ּוְבֻנֹחה ֹיאַמר. ׁשּוָבה ה' ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ
ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיֹבֶתיָה  ר: ּדְ ָ ּה. ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאּשׁ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֲעזֹבּו: ֵעץ ַחּיִ י ָלֶכם. ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ יֶחָך: ּכִ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ּתָ

ֶקֶדם:  ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה. ַחּדֵ לֹום: ֲהׁשִ ׁשָ

חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

א. ]ָאֵמן[  ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה - ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ  ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ח  ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ  ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  א ְבִריְך הּוא ]ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל, ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ  ְוִיְתָפּ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ְשׁ יָרָתא, ִתּ ְרָכָתא, ִשׁ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ
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תפילת העמידה למוסף
Amidah for Musaf

 יש לומר את כל תפילת העמידה בלחש. רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרת הש׳׳ץ לבלתי אפשרית, 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.

ם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא־לֹוֵהינּו:  י ׁשֵ  ּכִ
ִהָלֶתָך: יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲא־ֹדָני ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ַאֲהָבה:  מֹו ּבְ ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ים:   ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם:  רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[  יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֹדָנ, ְמחּיֵ ַאּתָ

ֵני ָעָפר. ִמי  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:   בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָכמֹוָך ּבַ

ַרֲחִמים:   ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה'. ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

אם תפילת העמידה לא נאמרת מילה במילה עם החזן, יש לדלג ל״אתה קדוש״.
**IF NOT RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH אתה קדוש.**

KEDUSHA / קדושה
קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ְמָך  ים ׁשִ יׁשִ ְקּדִ סוד שיַח שְרֵפי קֶדׁש ַהּמַ ָך ּכְ ַנֲעִריְצָך ְוַנְקִדיׁשְ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:  ּכָ ּקֶדׁש ּכַ ּבַ

בֹודֹו:  COTC / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ָתם  בֹודֹו. ְלֻעּמָ ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
רּוְך יֹאֵמרּו:  ּבָ

קֹומֹו:  בֹוד ה' ִמְמּ רּוְך ּכְ  COTC / קו׳׳ח—ּבָ
מֹו ֶעֶרב ָוֹבֶקר  ַרֲחִמים ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמְמּ

ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ  COTC / קו׳׳ח—ׁשְ
יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ

ל ָחי. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים:  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ  ַיׁשְ
ָכל  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם: ַאּדִ
ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

מֹו ֶאָחד  ּוְשׁ

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה'  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד ּיום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֹמר:  ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
COTC / קו׳׳ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה: 

ְבֲחָך  יׁש. ְוׁשִ ְתָך ַנְקּדִ ָ ְדֶלָך. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדּשׁ יד ּגָ  ְלדֹור ָודֹור ַנּגִ
ה: דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

 יש לומר מ״ובכן תן פחדך״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש ולהמתין לחזן.

RECITE SILENTLY FROMובכן תן פחדך 
UNTIL והא־ל הקדוש נקדש בצדקה  

AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN

ָך  נּו ְלָך, ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ ּכֶ
ָבר ָהָאמּור  ּדָ ׁשּו ּכַ ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ ם ְקֻדּשׁ ּלָ ה: ַיַחד ּכֻ ָרֵאל ְקבּוֵצי ַמּטָ ִיׂשְ

ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

בֹודֹו:  COTC / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

בֹודֹו  ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלַהֲעִריצֹו. ְלֻעּמָ

קֹומֹו:   בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו׳׳ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו. ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ָוֹבֶקר ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ  COTC / קו׳׳ח—ׁשְ
יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ַחי  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ִנית ְוַיׁשְ יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ׁשֵ יֹוׁשִ

ית ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים:  ֵראׁשִ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ּכְ ַאְלּתִ ֵלאֹמר. ֵהן ּגָ
ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם 

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה'  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֹמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
 COTC / קו׳׳ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. ַהְללּוָיּה:

ָלה.  ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ  ַאּתָ
ה: דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ּכִ

 יש לומר מ״ובכן תן פחדך״ ועד ״והא־ל הקדוש נקדש בצדקה״ 
בלחש ולהמתין לחזן.

 RECITE SILENTLY FROM ובכן יתקדש שמך UNTIL  
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN והא־ל הקדוש נקדש בצדקה
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ה:[  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ָלה. ]ּכִ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש:  ]ְלֹדר ָוֹדר ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

ית ָדִוד  בֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדַ
יֶחָך ְוַעל ְמכֹוָנְך ְוֵהיָכָלְך:[   ְמׁשִ

ֲחוּו ְלָפֶניָך  ּתַ ים, ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת, ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך, ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ ֵלם, ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ ּלָ רּוִאים, ְוֵיָעׂשּו ּכֻ ל ַהּבְ ּכָ

ָראָת:  ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך, ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ

ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ׂשִ ְתחֹון ּפֶ יָך, ּוּפִ ה ִליֵרֶאיָך, ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך, ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו:  ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך ּבִ י ְמׁשִ ָך, ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך, ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ

ן  ָעׁשָ ן/ּכְ ָעׁשָ ּה ּבֶ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו, ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ:  י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ּתִ

תּוב  ּכָ ָך, ּכַ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך, ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך, ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ְוִתְמלְֺך ַאּתָ
ָך, ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה:  ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ ּבְ

ט ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ

אם אמרו את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן, יש להמתין לחזן ולומר את סיום הברכה יחד איתו.
IF RECITING WORD-FOR WORD WITH THE CHAZZAN, WAIT UNTIL THE CHAZZAN RESUMES HERE, AND RECITE TOGETHER WITH THE 
CHAZZAN

דוׁש:** ֶלְך ַהּקָ ה ה', ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ְצָדָקה: ּבָ ׁש ּבִ דוׁש ִנְקּדַ **ְוָהֵא־ל ַהּקָ

אם תפילת העמידה נאמרת מילה במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בשופר גם בתפילה בלחש[, יש להמשיך בלחש עד ״ברוך אתה... 
מקדש ישראל ויום הזיכרון״ ]עמוד 27[ ולהמתין לתקיעת השופר.

IF RECITING WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [OR IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO SOUND THE SHOFAR DURING THE SILENT 
AMIDAH], CONTINUE SILENTLY UNTIL ברוך אתה...מקדש ישראל ויֹום הזיכרון [PAGE 27] AND WAIT SILENTLY TILL THE SHOFAR IS SOUNDED

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך, ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו, ְורֹוַמְמּתָ ים, ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת:  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

רּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:  ה, יֹום ּתְ רֹון ַהּזֶ ּכָ ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהּזִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ

ִחיָרֶתָך  ֵבית ּבְ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתינּו ּבְ ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ  ּוִמּפְ
ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  ָך: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ׁשֶ ִמְקּדָ ָחה ּבְ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ ֵני ַהּיָ ְמָך ָעָליו ִמּפְ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ּבַ ּבַ

בֹודֹו: ָאִבינּו  ל ּכְ ים, ְוִתְבֵנהּו ְמֵהָרה ּוְתַגּדֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָך ּבְ ׁשְ ׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ִמְקּדָ ּתָ  ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ׁשֶ
ין ַהּגֹוִים, ּוְנפּוצֹוֵתינּו  זּוֵרינּו ִמּבֵ ל ָחי, ְוָקֵרב ּפְ א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכָ ׂשֵ בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה, ְוהֹוַפע ְוִהּנָ ה ּכְ ּלֵ נּו, ּגַ  ַמְלּכֵ

ה ְלָפֶניָך ֶאת  ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם, ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה, ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ֵתי ָאֶרץ: ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ּבְ ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ ּכַ
ַאֲהָבה  ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ּבְ ה ַנֲעׂשֶ רֹון ַהּזֶ ּכָ ִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוְסֵפי יֹום ַהּזִ ִסְדָרם ּומּוָסִפים ּכְ ִמיִדים ּכְ נֹות חֹובֹוֵתינּו ּתְ ָקְרּבְ

ָאמּור:   י ְכבֹוֶדָך ּכָ ָך, ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך, ּכְ ּכְ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:  ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֺא ַתֲעׂשּו יֹום ּתְ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ִביִעי ּבְ ְ  ּוַבֹחֶדׁש ַהּשׁ
ר  ְמֻדּבָ יֶהם ּכִ ִמיִמם: ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ְבָעה ּתְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ּכְ ן ּבָ ר ּבֶ יֶתם ֹעָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלה' ּפַ  ַוֲעׂשִ

ִהְלָכָתם:  ֵני ְתִמיִדים ּכְ ר ּוׁשְ ִעיִרים ְלַכּפֵ ֵני ׂשְ ִנְסּכֹו ּוׁשְ ֶבׂש ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ ֹרִנים ָלָאִיל ְוִעׂשָ ֵני ֶעׂשְ ר ּוׁשְ ֹרִנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לׁשָ ׁשְ
ה ַלה':  ֶ ָטם ְלֵריַח ִניֹחַח ִאּשׁ ּפָ ִמׁשְ יֶהם ּכְ ִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסּכֵ ַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה ְוֹעַלת ַהּתָ ִמּלְ
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חֹות ָהֲאָדָמה,  ּפְ ִמׁשְ ָמנּו ּכְ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֺא ׂשָ נּו ּכְ ּלֹא ָעׂשָ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליֹוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינּו ְלׁשַ
יַע ַוֲאַנְחנּו  ִלים ֶאל ֵא־ל לֺא יֹוׁשִ ּלְ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק ּוִמְתּפַ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ָכל ֲהמֹוָנם, ׁשֶ ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ ם ֶחְלֵקנּו ּכָ ּלֹא ׂשָ ׁשֶ

ב ְיָקרֹו  ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ ּומֹוׁשַ הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ
תֹוָרתֹו ְוָיַדְעּתָ  תּוב ּבְ ּכָ נּו ֶאֶפס זּוָלתֹו ּכַ ָגְבֵהי ְמרֹוִמים הּוא ֱא־לֹוֵהינּו ֵאין עֹוד: ֱאֶמת ַמְלּכֵ ִכיַנת ֻעּזֹו ּבְ ַעל ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ּבַ

ַחת ֵאין עֹוד:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ה' הּוא ָהֱא־לֹוִהים ּבַ ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

ֵרתּון  רֹות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ּכָ ָך ְלַהֲעִביר ּגִ ִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ּבְ ה ּלְ ן ְנַקּוֶ ְוַעל ּכֵ
י  ֵבי ֵתֵבל ּכִ ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ֵעי ָאֶרץ, ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ּכָ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י, ְוָכל ּבְ ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ ְלַתּקֵ

ם ֶאת ֹעל  לּו ֻכּלָ נּו ִויַקּבְ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ל ָלׁשון, ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ ְלָך ּתִ
ָכבֹוד.  ְמלְֺך ּבְ ָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ַמְלכּוֶתָך ְוִתְמלְֺך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכִ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת  ִיׂשְ ַיֲעקֹב ְולֺא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ תֹוָרֶתך ה' ִיְמלְֺך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר לֺא ִהּבִ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ָרֵאל:  ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם ַיַחד ׁשִ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ רּון ֶמֶלְך ּבְ ֶמֶלְך ּבֹו: ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי ִביׁשֻ

ּכֹון  ר ַאף ּתִ אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' ֹעז ִהְתַאּזָ ּגֹוִים: ְוֶנֱאַמר ה' ָמָלְך ּגֵ ל ּבַ לּוָכה ּוֹמׁשֵ י ַלה' ַהּמְ תּוב ֵלאֹמר: ּכִ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
בֹוד ה' ִעּזּוז  בֹוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּמֹוט: ְוֶנֱאַמר ׂשְ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּתֵ

בֹוד ה'  בֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ׂשְ ְוִגּבֹור ה' ּגִ
בֹוד ֶסָלה: ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

ְלָעַדי  ָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ה' ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמּבַ תּוב ֵלאֹמר: ּכֹה ָאַמר ה' ֶמֶלְך ִיׂשְ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
לּוָכה: ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל  ו ְוָהְיָתה ַלה' ַהּמְ ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ ִעים ּבְ ֵאין ֱא־לֹוִהים: ְוֶנֱאַמר ְוָעלּו מֹוׁשִ

מֹו ֶאָחד:  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ּכָ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ תּוב ֵלאֹמר ׁשְ ּוְבתֹוָרְתָך ּכָ

ָך  אֹון ֻעּזֶ ֲהַדר ּגְ יָקֶרָך, ְוהֹוַפע ּבַ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְכבֹוֶדָך, ְוִהּנָ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמלְֺך ַעל ּכָ
ָמה  ר ְנׁשָ ה ְיַצְרּתֹו, ְוֹיאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ּכָ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע ּכָ ל יֹוׁשְ ַעל ּכָ

ֵחנּו  ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ָלה: ַקּדְ ּכֹל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ּבַ ְבַאּפֹו ה' ֱא־לֹוֵהי ִיׂשְ
ה  רּוְך ַאּתָ ם ָלַעד: ּבָ ה ֱא־לֹוִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך. ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו[ ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ]ְוׂשַ

רֹון: ּכָ ָרֵאל ְויֹום ַהּזִ ׁש ִיׂשְ ל ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ ה', ֶמֶלְך ַעל ּכָ

אם אומרים את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש[, ממתינים לתקיעת שופר.
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 BLOWN HERE.

 תקיעה - שברים תרועה - תקיעה, תקיעה - שברים - תקיעה, 
תקיעה - תרועה - תקיעה
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 אם אומרים את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש[, יש לומר בלחש עד ״ברוך... זוכר הברית״ 
]בסוף עמוד זה[ ולהמתין לתקיעת שופר.

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], CONTINUE SILENTLY UNTIL הברית  AND WAIT SILENTLY UNTIL THE SHOFAR IS [BOTTOM OF THIS PAGE] ברוך...זוכר 
SOUNDED

ְכָחה  י ֵאין ׁשִ ית, ּכִ ֵראׁשִ ּבְ ּמִ רֹות ׁשֶ ֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנְסּתָ ל ּתַ ל ְיצּוֵרי ֶקֶדם, ְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ ה עֹוָלם ּופֹוֵקד ּכָ ה זֹוֵכר ַמֲעׂשֵ ַאּתָ
לּוי  ָך: ַהּכֹל ּגָ ל ַהְיצּור לֺא ִנְכַחד ִמּמֶ ְפָעל, ְוַגם ּכָ ל ַהּמִ ה זֹוֵכר ֶאת ּכָ ֶגד ֵעיֶניָך: ַאּתָ ר ִמּנֶ א ְכבֹוֶדָך, ְוֵאין ִנְסּתָ ִלְפֵני ִכּסֵ
ֵכר  ל רּוַח ָוָנֶפׁש, ְלִהּזָ ֵקד ּכָ רֹון ְלִהּפָ י ָתִביא ֹחק ִזּכָ ל ַהּדֹורֹות, ּכִ יט ַעד סֹוף ּכָ  ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו צֹוֶפה ּוַמּבִ
יָך  ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ִליָת, ֶזה ַהּיֹום ּתְ ָפִנים אֹוָתּה ּגִ , ּוִמּלְ ֹזאת הֹוָדְעּתָ ית ּכָ ְכִלית: ֵמֵראׁשִ ִרּיֹות ְלֵאין ּתַ ים ַוֲהמֹון ּבְ ים ַרּבִ ַמֲעׂשִ

לֹום,  ָ ִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר, ֵאיזֹו ַלֶחֶרב ְוֵאיזֹו ַלּשׁ ט ֵלא־לֹוֵהי ַיֲעֹקב: ְוַעל ַהּמְ ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י ֹחק ְלִיׂשְ רֹון ְליֹום ִראׁשֹון, ּכִ  ִזּכָ
ל ַהְיצּור  י ֵזֶכר ּכָ ה, ּכִ ַהּיֹום ַהּזֶ ֶות, ִמי לֺא ִנְפַקד ּכְ ים ְוַלּמָ יָרם ְלַחּיִ ֵקדּו ְלַהְזּכִ ַֹבע, ּוְבִרּיֹות ּבֹו ִיּפָ  ֵאיזֹו ָלָרָעב ְוֵאיזֹו ָלּשׂ

ֵרי ִאיׁש  בֹות ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיו ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש: ַאׁשְ תֹו ַוֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר, ַמְחׁשְ ה ִאיׁש ּוְפֻקּדָ א, ַמֲעׂשֵ ְלָפֶניָך ּבָ
ל  י ֵזֶכר ּכָ ְך, ּכִ ל ַהחֹוִסים ּבָ ְלמּו ָלֶנַצח ּכָ לּו ְולֺא ִיּכָ ׁשֵ יָך ְלעֹוָלם לֺא ִיּכָ י דֹוְרׁשֶ ְך, ּכִ ץ ּבָ ֶחָך ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאּמֶ ּכָ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶ

ֲהִביֲאָך  ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּבַ ְפְקֵדהּו ּבִ , ַוּתִ ַאֲהָבה ָזַכְרּתָ ם: ְוַגם ֶאת ֹנַח ּבְ ה ֻכּלָ ה דֹוֵרׁש ַמֲעׂשֵ א ְוַאּתָ ים ְלָפֶניָך ּבָ ֲעׂשִ ַהּמַ
ַעְפרֹות  א ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ּכְ ן ִזְכרֹונֹו ּבָ ֵני ֹרַע ַמַעְלֵליֶהם, ַעל ּכֵ ר ִמּפְ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ּבּול ְלׁשַ ֶאת ֵמי ַהּמַ

ם.  חֹול ַהּיָ ֵבל ְוֶצֱאָצָאיו ּכְ ּתֵ

ֲעֵבר ֱא־לֹוִהים רּוַח ַעל  ָבה ַוּיַ ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ה ְוֶאת ּכָ ל ַהַחּיָ ְזּכֹר ֱא־לֹוִהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ּכָ תֹוָרֶתָך ַוּיִ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת  ְזּכֹר ֱא־לֹוִהים ֶאת ּבְ ַמע ֱא־לֹוִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוּיִ ׁשְ ִים: ְוֶנֱאַמר ַוּיִ ּכּו ַהּמָ ׁשֹ ָהָאֶרץ ַוּיָ

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר:  ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ ַיֲעֹקב: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרּתִ

ִריתֹו: ְוֶנֱאַמר  ה ְלִנְפְלֹאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה': ְוֶנֱאַמר ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ּבְ תּוב ֵלאֹמר ֵזֶכר ָעׂשָ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
רֹב ֲחָסָדיו:  ֵחם ּכְ ּנָ ִריתֹו ַוּיִ ְזּכֹר ָלֶהם ּבְ ַוּיִ

י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך  ַלִים ֵלאֹמר ּכֹה ָאַמר ה' ָזַכְרּתִ תּוב ֵלאֹמר ָהלְֺך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוׁשָ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
יֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקימֹוִתי  ִריִתי אֹוָתְך ּבִ י ֲאִני ֶאת ּבְ ֶאֶרץ לֺא ְזרּוָעה: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרּתִ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּוֹלָתִיְך ֶלְכּתֵ  ַאֲהַבת ּכְ

ן ָהמּו ֵמַעי לֹו  ֶרּנּו עֹוד ַעל ּכֵ ִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזּכְ י ַדּבְ י ִמּדֵ ֲעׁשּוִעים ּכִ יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ׁשַ ִרית עֹוָלם: ְוֶנֱאַמר ֲהֵבן ַיּקִ ָלְך ּבְ
ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה': 

ֵמי ֶקֶדם ּוְזָכר ָלנּו  ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמּשׁ ְפֻקּדַ רֹון טֹוב ְלָפֶניָך ּוָפְקֵדנּו ּבִ ִזּכָ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָזְכֵרנּו ּבְ
ה,  ִרּיָ ַהר ַהּמֹ ְעּתָ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוָעה ֲאׁשֶ ְ ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהּשׁ ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַאֲהַבת ַהַקְדמֹוִנים ֶאת ַהּבְ

ֵלם,  ֵלָבב ׁשָ ַח ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ּבְ ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָך ֲעֵקָדה ׁשֶ
ָך ּוֵמִעיְרָך  ָך ֵמַעּמְ דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפְ ַעְסָך ֵמָעֵלינּו ְוָיגֹולּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך, ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ן ִיְכּבְ ּכֵ

ָאמּור:  י ְכבֹוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ם ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶאת ַהּדָ ֲחָלֶתָך, ְוַקּיֶ ּוֵמַאְרְצָך ּוִמּנַ
י זֹוֵכר  ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלא־לֹוִהים ֲאִני ה': ּכִ ִנים ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹ י ָלֶהם ּבְ ְוָזַכְרּתִ

רּוְך  ְזּכֹר: ּבָ ַרֲחִמים ּתִ א ְכבֹוֶדָך, ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלַזְרעֹו ַהּיֹום ּבְ ְכָחה ִלְפֵני ִכּסֵ ה הּוא ֵמעֹוָלם ְוֵאין ׁשִ חֹות ַאּתָ ּכָ ׁשְ ל ַהּנִ ּכָ
ִרית:  ה ה', זֹוֵכר ַהּבְ ַאּתָ
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אם אומרים את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש[, ממתינים לתקיעת שופר.
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

אם אומרים את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש[, יש לומר בלחש עד ״ברוך... תרועת עמו ישראל 
ברחמים״ ]בסוף עמוד זה[ ולהמתין לתקיעת שופר.

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], CONTINUE SILENTLY TILL ברוך...עמו ישראל ברחמים [BOTTOM OF THIS PAGE] AND AWAIT THE SHOFAR BLOWING

י ֹטַהר,  ּלֵ ַעְרּפְ ם קֹוֶלָך ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם ּבְ ַמְעּתָ ַמִים ִהׁשְ ָ ם, ִמן ַהּשׁ ר ִעּמָ ָך ְלַדּבֵ בֹוֶדָך ַעל ַעם ָקְדׁשְ ֲעַנן ּכְ ה ִנְגֵליָת ּבַ  ַאּתָ
ָך ּתֹוָרה ּוִמְצֹות  ד ְלַעּמְ נּו ַעל ַהר ִסיַני ְלַלּמֵ לֹוְתָך ַמְלּכֵ ִהּגָ ּךָ ּבְ ית ָחְרדּו ִמּמֶ ֵראׁשִ ֶניָך ּוְבִרּיֹות ּבְ ּלֹו ָחל ִמּפָ ם ָהעֹוָלם ּכֻ ּגַ

 . קֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפְעּתָ ֲהבֹות ֵאׁש, ּבְ ָך ִמּלַ רֹות ָקְדׁשְ ִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלָך ְוִדּבְ ׁשְ ַוּתַ

ֵבד ַעל ָהָהר ְוֹקל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד  ְהיֹות ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹולֹות ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ְ תֹוָרֶתָך ַוְיִהי ַבּיֹום ַהּשׁ תּוב ּבְ ּכָ  ּכַ
ר ְוָהֱא־לֹוִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול: ְוֶנֱאַמר  ה ְיַדּבֵ ָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמׁשֶ ֲחֶנה: ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֱחַרד ּכָ ַוּיֶ

ַעְמדּו ֵמָרֹחק: ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ ן ַוּיַ ָֹפר ְוֶאת ָהָהר ָעׁשֵ יִדם ְוֵאת קֹול ַהּשׁ ּפִ ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹולֹות ְוֶאת ַהּלַ

ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני  קֹול ׁשֹוָפר: ְוֶנֱאַמר ּבַ ְתרּוָעה ה' ּבְ תּוב ֵלאֹמר ָעָלה ֱא־לֹוִהים ּבִ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
ט ֵלא־לֹוֵהי ַיֲעֹקב: ְוֶנֱאַמר ַהְללּוָיּה  ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י ֹחק ְלִיׂשְ נּו: ּכִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ֶלְך ה': ְוֶנֱאַמר ּתִ ַהּמֶ
ֵנֶבל  ֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ּבְ ְדלֹו: ַהְללּוהּו ּבְ רֹב ּגֻ ְרִקיַע ֻעּזֹו: ַהְללּוהּו ִבְגבּורֹוָתיו ַהְללּוהּו ּכְ ָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ּבִ ַהְללּו ֵא־ל ּבְ

ל  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ּכֹל ַהּנְ ַמע ַהְללּוהּו ּבְ ִצְלְצֵלי ׁשָ ב: ַהְללּוהּו ּבְ ים ְוֻעּגָ ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ּבְ ְוִכּנֹור: ַהְללּוהּו ּבְ
ָי־ּה ַהְללּוָיּה: 

ָמעּו:  ׁשְ ְראּו ְוִכְתֹקַע ׁשֹוָפר ּתִ ְנׂשֹא ֵנס ָהִרים ּתִ ְכֵני ָאֶרץ ּכִ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשֹ ל ֹיׁשְ תּוב ֵלאֹמר, ּכָ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
ֲחוּו ַלה'  ּתַ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהׁשְ ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאּשׁ דֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ּבַ
יָמן:  ַסֲערֹות ּתֵ ֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ּבְ ּשׁ ָרק ִחּצֹו ַואֹדָני ה' ּבַ ָלִים: ְוֶנֱאַמר ַוה' ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכּבָ ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ  ּבְ

לֹוֶמָך:  ׁשְ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ֵגן ַעל ַעּמְ ן ּתָ ה' ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם, ּכֵ

ין ַהּגֹוִים  זּוֵרינּו ִמּבֵ ֻלּיֹוֵתינּו ְוָקֵרב ּפְ ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוׂשָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ  ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּתְ
ה  ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ֵתי ָאֶרץ, ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ּבְ ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ  ּוְנפּוצֹוֵתינּו ּכַ

ְמַחְתֶכם  ָאמּור: ּוְביֹום ׂשִ י ְכבֹוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ה ָעֵלינּו ּבְ ְמֻצּוָ נֹות חֹובֹוֵתינּו ּכִ ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרּבְ
רֹון ִלְפֵני ֱא־לֹוֵהיֶכם  ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ֲחֹצְצרת ַעל עֹולֵֺתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ ם ּבַ יֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ

רּוַעת ַעּמֹו  ה ה', ׁשֹוֵמַע קֹול ּתְ רּוְך ַאּתָ ְך: ּבָ רּוָעה ְוֵאין ּדֹוֶמה ּלָ ה ׁשֹוֵמַע קֹול ׁשֹוָפר ּוַמֲאִזין ּתְ י ַאּתָ ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם: ּכִ
ַרֲחִמים:  ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
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אם אומרים את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש[, ממתינים לתקיעת שופר.
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 

הקהל מסיים את תפילת העמידה בלחש עד ״וכשנים קדמוניות״. ]אם אומרים את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן, וישנם כוהנים בבית הכנסת, 
החזן מתעכב כאן עד שהכוהנים יסיימו את העמידה, ייטלו ידיים ויעמדו בקדמת בית הכנסת, ואז החזן ממשיך בקֹול.[ 

ON BOTH DAYS, COMPLETE THE SILENT AMIDAH THROUGH וכשנים קדמוניות. [IF KOHANIM ARE PRESENT, AND THE AMIDAH WAS RECITED 
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.]

ָרֵאל  י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה[. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָתם ]ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ
ָך:  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ]ְמֵהָרה[ ּבְ ּוְתִפּלָ

ִכיָנתו ְלִצּיֹון:  ֲחִזיר ׁשְ ה ה'. ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ּבְ

 החזן והקהל ]במסגרת תפילת העמידה[
CHAZAN & CONGREGATION DURING THE SILENT AMIDAH

 הקהל ]אם כבר סיימו את תפילת העמידה[
CONGREGATION AFTER THE SILENT AMIDAH

ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו   מֹוִדים 
ָודֹור  ְלדֹור  הּוא  ה  ַאָתּ ֵענּו,  ִיְשׁ ָמֵגן  ינּו,  ַחֵיּ צּור  ]צּוֵרנּו[  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם 
מֹוֵתינּו  ָיֶדָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ֶתָך, ַעל ַחֵיּ ִהָלּ ר ְתּ ָך ּוְנַסֵפּ נֹוֶדה ְלּ
נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ ַהְפּ
י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם,  ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ ְבּ ֶשׁ

ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקִוּ י לֺא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ]ִכּ ִכּ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו   מֹוִדים 
ְמָך  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ית, ְבּ ֵראִשׁ ר, יֹוְצֵרנּו, יֹוֵצר ְבּ ָשׂ ֱא־לֹוֵהי ָכל ָבּ
ֵמנּו, ְוֶתֱאסֹוף  נּו ּוְתַקְיּ ַחֵיּ ן ְתּ נּו. ֵכּ ְמָתּ ֶהֱחִייָתנּו ְוִקַיּ דֹוׁש, ַעל ֶשׁ דֹול ְוַהָקּ ַהָגּ
ָך  ּוְלָעְבְדּ ְרצֹוֶנָך,  ְוַלֲעׂשֹות  ָך,  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות  ֻלּיֹוֵתינּו   ָגּ

רּוְך ֵא־ל ַההֹוָדאֹות:  ָאנּו מֹוִדים ָלְך, ָבּ ֵלם, ַעל ֶשׁ ֵלָבב ָשׁ ְבּ

ֵני ְבִריֶתָך:  ל ּבְ ים טֹוִבים ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכֹתב ְלַחּיִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

י טֹוב[. ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דֹול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ְוֹכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  ה ה', ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב:[ ּבָ

אם אומרים את תפילת העמידה מילה במילה עם החזן, והקהל כבר סיים את תפילתו, הקהל עומד מול הכהנים כשעיניו כלפי מטה ומחכה 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.

י ַאֲהֹרן ּוָבָניו[  ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ּתֹוָרה ַהּכְ ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ C / ח—]ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ

ָאמּור[:  ָך, ּכָ ּכֲֹהִנים ]ַעם ְקדֹוׁשֶ
ַאֲהָבה ָרֵאל ְבּ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ל ַאֲהֹרן ְוִצָוּ תֹו ֶשׁ ְקֻדָשּׁ נּו ִבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ה', ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ הכוהן THE KOHEN: ָבּ

ְמֶרָך: ]ָאֵמן[ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

: ]ָאֵמן[ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום: ]ָאֵמן[ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

אֹור  ֶאָחד ]ַיַחד[ ּבְ נּו ּכְ ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂשְ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לֹום )ְוָכל טֹוב(.  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּתֹוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאֹור ּפָ ֶניָך. ּכִ ּפָ

ֵסֶפר  לֹום:[ ּבְ רֹב ֹעז ְוׁשָ לֹוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ
ָרֵאל.  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לֹום. ּוַפְרָנָסה טֹוָבה. ]ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ַחּיִ

לֹום:  ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ְלַחּיִ
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ה ה',  רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

תֹוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה, ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ  ֱא־לֹוַהי, ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂשְ
ֶמָך,  ה ְלַמַען ׁשְ ם: ֲעׂשֵ ְבּתָ ִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחֹוׁשְ י, ְוָכל ַהּקָ ְרּדֹף ַנְפׁשִ ְַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי  ֶתָך, ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוׁשִ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ
י ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ ֹעׂשֶ

תֹוָרֶתָך:  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות:  יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִים, ּכִ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ם ַנֲעָבְדָך ּבְ ְוׁשָ

**אם אמרו את תפילת העמידה 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—בתקופת הקורונה, עד כמה שאפשר, יש לקצר את זמן חזרת הש׳׳ץ.**
NOTE TO THE CHAZZAN—IN AN AGE OF COVID19, TO THE EXTENT POSSIBLE, BREVITY IS ENCOURGED

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

ם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא־לֹוֵהינּו:  י ׁשֵ  ּכִ
ִהָלֶתָך:: יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲא־ֹדָני ׂשְ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱא־לֹוֵהי ַאְבָרָהם. ֱא־לֹוֵהי ִיְצָחק. ֵוא־לֹוֵהי ַיֲעקֹב. ָהֵא־ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ַאֲהָבה:  מֹו ּבְ ְוַהּנֹוָרא ֵא־ל ֶעְליֹון. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

FIRST DAY / ביוֹם הראשון
ָלִכים  ֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ן ְפּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים. ְלַחּלֹות ּוְלַחֵנּ ְתִפָלּ י ִבּ ָחה ִפּ ַעת ְמִביִנים. ֶאְפְתּ ֶמד ַדּ ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. ּוִמֶלּ

ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ים:   ים. ְלַמַעְנָך ֱא־לֹוִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם:  רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ל:[  יַע: ]מֹוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהֹוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲא־ֹדָני . ְמַחּיֵ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ

ַרֲחִמים:   ים ּבְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים / ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים:  ה ַהּמֵ ה ה', ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
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**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ה ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך  י ַאּתָ ה ּכִ ָ ּוְבֵכן ּוְלָך ַתֲעֶלה ְקֻדּשׁ

ן ּומֹוִכיַח ְויֹוֵדַע  ה הּוא ַדָיּ י ַאָתּ ֱאֶמת: ֱאֶמת ִכּ ב ָעָליו ֶבּ ְסֶאָך. ְוֵתֵשׁ ֶחֶסד ִכּ א ַמְלכּוֶתָך. ְוִיּכֹון ְבּ ֵשׂ י הּוא נֹוָרא ְוָאֹים. ּובֹו ִתָנּ ת ַהּיֹום. ִכּ ֶקף ְקֻדַשּׁ ה ֹתּ ּוְנַתֶנּ
ַקע.  דֹול ִיָתּ ל ָאָדם ּבֹו. ּוְבׁשֹוָפר ָגּ ֵרא. ְוחֹוָתם ַיד ָכּ ח ֶאת ֵסֶפר ַהִזְּכרֹונֹות. ּוֵמֵאָליו ִיָקּ חֹות. ְוִתְפַתּ ָכּ ְשׁ ל ַהִנּ ר ָכּ ָוֵעד. ְוכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְוסֹוֵפר ּומֹוֶנה. ְוִתְזֹכּ

ין.  ִדּ י לֺא ִיְזּכּו ְבֵעיֶניָך ַבּ ין. ִכּ ִדּ ין. ִלְפֹקד ַעל ְצָבא ָמרֹום ַבּ ה יֹום ַהִדּ ַמע. ּוַמְלָאִכים ֵיָחֵפזּון. ְוִחיל ּוְרָעָדה ֹיאֵחזּון. ְוֹיאְמרּו ִהֵנּ ה ִיָשּׁ ָמָמה ַדָקּ ְוקֹול ְדּ
ְך  ל ָחי. ְוַתְחֹתּ ר ְוִתְמֶנה. ְוִתְפֹקד ֶנֶפׁש ָכּ ֲעִביר ְוִתְסֹפּ ן ַתּ ְבטֹו. ֵכּ ַחת ִשׁ ַרת רֹוֶעה ֶעְדרֹו. ַמֲעִביר ֹצאנֹו ַתּ ַבָקּ ְבֵני ָמרֹון: ְכּ ֵאי עֹוָלם ַיַעְברּון ְלָפֶניָך ִכּ ְוָכל ָבּ

יָנם:  ַזר ִדּ ב ֶאת ְגּ ה. ְוִתְכֹתּ ִרּיָ ִקְצָבה ְלָכל ְבּ

ִים. ּוִמי ָבֵאׁש. ִמי  ֵראּון. ִמי ִיְחֶיה. ּוִמי ָימּות. ִמי ְבִקּצֹו. ּוִמי לֺא ְבִקּצֹו. ִמי ַבַמּ ה ִיָבּ ה ַיַעְברּון. ְוַכָמּ ָמּ ּפּור ֵיָחֵתמּון.ַכּ ֵתבּון. ּוְביֹום צֹום ִכּ ָנה ִיָכּ ֹראׁש ַהָשּׁ ְבּ
ֵלו. ּוִמי  ֵרף. ִמי ִיָשּׁ ֵקט ּוִמי ִיָטּ ִקיָלה. ִמי ָינּוַח. ּוִמי ָינּוַע. ִמי ִיָשּׁ ָפה. ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבְסּ ֵגּ ָמא. ִמי ָבַרַעׁש. ּוִמי ַבַמּ ה. ִמי ָבָרָעב. ּוִמי ַבָצּ ַבֶחֶרב. ּוִמי ַבַחָיּ

ֵפל. ּוִמי ָירּום:  ר. ִמי ִיָשּׁ ר. ִמי ֵיָעִני. ּוִמי ֵיָעֵשׁ ִיְתַיָסּ

ֵזָרה ה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְגּ ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָלּ
ד  ה ּלֹו. ִאם ָיׁשּוב ִמַיּ ַחֶכּ ְרּכֹו ְוָחָיה. ְוַעד יֹום מֹותֹו ְתּ ׁשּובֹו ִמַדּ י ִאם ְבּ ת. ִכּ מֹות ַהֵמּ ץ ְבּ י לֺא ַתְחֹפּ ה ִלְכֹעס ְונֹוַח ִלְרצֹות. ִכּ ֶתָך. ָקֶשׁ ִהָלּ ן ְתּ ְמָך ֵכּ ִשׁ י ְכּ ִכּ
ר.  ָבּ ְשׁ ֶחֶרס ַהִנּ ַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו. ָמׁשּול ְכּ ר ָוָדם: ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר. ְוסֹופֹו ֶלָעָפר. ְבּ ָשׂ י ֵהם ָבּ ה יֹוֵדַע ִיְצָרם. ִכּ ה הּוא יֹוְצָרם. ְוַאָתּ י ַאָתּ לֹו: ֱאֶמת ִכּ ַקְבּ  ְתּ

ֶבת. ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח. ְוַכֲחלֹום ָיעּוף:  ָלה. ּוְכרּוַח נֹוָשׁ ֵצל עֹוֵבר. ּוְכָעָנן ָכּ ָחִציר ָיֵבׁש. ּוְכִציץ נֹוֵבל. ְכּ ְכּ

ם ה הּוא ֶמֶלְך ֵא־ל ַחי ְוַקָיּ ְוַאָתּ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ְמָך ָנֶאה ְלָך.  ֶמָך. ִשׁ בֹוֶדָך ְוֵאין ְלָפֵרׁש ֵעלּום ְשׁ בֹות ְכּ ֵער ַמְרְכּ נֹוֶתיָך. ְוֵאין ֵקץ ְלֹאֶרְך ָיֶמיָך: ְוֵאין ְלַשׁ  ֵאין ִקְצָבה ִלְשׁ
ְמָך בֹוד ִשׁ ֲעבּור ְכּ ֶמָך. ַבּ י ְשׁ יֵשׁ ְמָך ַעל ַמְקִדּ ׁש ֶאת ִשׁ ֶמָך. ְוַקֵדּ ה ְלַמַען ְשׁ ֶמָך: ֲעֵשׂ ְשׁ ֵמנּו ָקָראָת ִבּ ֶמָך. ּוְשׁ ה ָנֶאה ִלְשׁ  ְוַאָתּ

ים  ִשׁ ְלּ ה. קֹוְרִאים ּוְמַשׁ ֵרי ַמָטּ ֵרי ַמְעָלה ִעם ָדּ ֶדׁש. ָדּ ֹקּ ְמָך ַבּ ים ִשׁ יִשׁ ְקִדּ ְרֵפי ֹקֶדׁש. ַהַמּ יַח ַשׂ סֹוד ִשׂ ׁש. ְכּ ְקָדּ ֲעָרץ ְוַהִנּ ַהַנּ
ֶדׁש: ֹקּ ה ַבּ ּלּוׁש ְקֻדָשּׁ ִשׁ ְבּ
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KEDUSHA / קדושה
קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:  ּכָ ּכַ

COTC / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ 

בֹודֹו:  ּכְ

בֹודֹו.  ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
רּוְך ֹיאֵמרּו:  ָתם ּבָ ְלֻעּמָ

: קֹומֹוֹ בֹוד ה' ִמְמּ רּוְך ּכְ COTC / קו׳׳ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב ָוֹבֶקר  ַרֲחִמים ְוָיֹחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמְמּ
ַמע אֹוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTC / קו׳׳ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ָחי. ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים:  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ  ַיׁשְ

ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם: 

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה'  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֹמר:  ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו׳׳ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. 

ַהְללּוָיּה: 

ְבֲחָך  יׁש. ְוׁשִ ְתָך ַנְקּדִ ָ ְדֶלָך. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדּשׁ יד ּגָ ְלדֹור ָודֹור ַנּגִ
דֹול ְוָקדֹוׁש  י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לֺא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱא־לֹוֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

ָך  נּו ְלָך, ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. ִעם ַעּמְ ֶתר ִיּתְ ּכֶ
ָבר ָהָאמּור  ּדָ ׁשּו ּכַ ּלֵ ה ְלָך ְיׁשַ ָ ם ְקֻדּשׁ ּלָ ה: ַיַחד ּכֻ ָרֵאל ְקבּוֵצי ַמּטָ ִיׂשְ

ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

COTC / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמלֺא ָכל ָהָאֶרץ 

 : בֹודֹוֹ ּכְ

בֹודֹו  ה ְמקֹום ּכְ ְרָתיו ׁשֹוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בֹודֹו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
ִחים ְואֹוְמִרים:  ּבְ ָתם ְמׁשַ ְלַהֲעִריצֹו. ְלֻעּמָ

קֹומֹו:   בֹוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו׳׳ח—ּבָ

מֹו ֶעֶרב  ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו. ְוָיחֹון ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קֹומֹו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אֹוְמִרים:  ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יֹום ּתָ ָוֹבֶקר ּבְ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:   ַמע ִיׂשְ COTC / קו׳׳ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱא־לֹוֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ַחי  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ִנית ְוַיׁשְ יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ׁשֵ יֹוׁשִ

ית ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא־לֹוִהים:  ֵראׁשִ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ּכְ ַאְלּתִ ֵלאֹמר. ֵהן ּגָ
ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם.

ָכל ָהָאֶרץ, ְוָהָיה ה'  ְמָך ּבְ יר ׁשִ יֵרנּו ה' ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאּדִ יר ַאּדִ ַאּדִ
מֹו ֶאָחד ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

תּוב ֵלאֹמר:  ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTC / קו׳׳ח—ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם. ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר. 

ַהְללּוָיּה: 

ָלה.   ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש. ּוְקדֹוׁשִ ה ָקדֹוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

ה:   דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלְך ּגָ ּכִ

י הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש.  ְלדֹור ָודֹור ַהְמִליכּו ָלֵא־ל ּכִ

יָך  יֶשׁ י ַמְקִדּ יָך: ִכּ ל ַמֲעֶשׂ ׁש ָאדֹון ַעל ָכּ ְקַדּ ְקָך ֲעמּוֶסיָך. ֻתּ ַצֶדּ יָך. ְוֹיאְמרּו ְלָך חֹוֶסיָך. ְבּ ַמֲעֶשׂ ַמח ְבּ יָך. ְוִתְשׂ ֲחמֹול ַעל ַמֲעֶשׂ
ים:  דֹוִשׁ ֵאר ִמְקּ . ָנֶאה ְלָקדֹוׁש ְפּ ָתּ ְשׁ ָך( ִקַדּ ֶעְרְכּ ְתָך )נ׳׳א ְכּ ְקֻדָשּׁ ִבּ

ִוד  ית ָדּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ְמָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ִיְשׂ ׁש ִשׁ ּוְבֵכן ִיְתַקֵדּ
יֶחָך ְוַעל ְמכֹוָנְך ְוֵהיָכָלְך:  ְמִשׁ

יֵננּו.  ם יֹוִציא ָאיֹום )נ׳׳א ַהּיֹום( ְלֶצֶדק ִדּ ֵננּו. ּוִבְזכּות ַהָתּ ית ְמַדְיּ ִבּ ֱעַקד ַיְשׁ ן ַהֶנּ ר ָלנּו ַאֲהַבת ֵאיָתן, ֲאדֹוֵנינּו. ּוַבֵבּ עֹוד ִיְזֹכּ
י ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֹוֵנינּו:  ִכּ

ט:  ָפּ ְשׁ ֶלְך ַהִמּ ט ַהֶמּ ָפּ ְשׁ ִמּ ֵקנּו ַבּ ט. ְוַצְדּ ָפּ ַבר ֹחק ּוִמְשׁ יד ְלַיֲעֹקב ְדּ ִגּ ע. ַתּ ַשׁ יד ֶפּ ר מּול ַמִגּ ֵאין ֵמִליץ ֹיֶשׁ ְבּ
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**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

ט ּפָ ת ִמׁשְ ַיד ִמּדַ ָהאֹוֵחז ּבְ
רֹות, ְנֵזי ִנְסּתָ הּוא ֵא־ל ֱאמּוָנה, ַהּבֹוֵחן ּובֹוֵדק ּגִ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ַחת, ַ ֶות ּופֹוֶדה ִמּשׁ ָליֹות, ַהּגֹוֵאל ִמּמָ הּוא ּבֹוֵחן ּכְ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ן ְיִחיִדי ְלָבֵאי עֹוָלם, הּוא ּגֹוֵאל ָחָזק, ַהּדָ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ר ֶאְהֶיה, ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ן ֱאֶמת, ֶהָהגּוי ּבְ ּיָ הּוא ּדַ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

תֹו, ִהּלָ ן ּתְ מֹו ּכֵ אי ׁשְ ּדַ הּוא ָהָיה ֹהֶוה ְוִיְהֶיה, ַהּוַ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

יָריו טֹובֹות ִזְכרֹונֹות, ְלּתֹו, ַהּזֹוֵכר ְלַמְזּכִ הּוא ְוֵאין ּבִ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ים ְלָכל ַחי, ִרית, ַהחֹוֵתְך ַחּיִ הּוא זֹוֵכר ַהּבְ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ם ַהּטֹוב, ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים, הּוא ַחי ְוַקּיָ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ל ְיצּוִרים, הּוא טֹוב ַלּכֹל, ַהּיֹוֵדע ֵיֶצר ּכָ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ָלם( ָיַחד, ֶטן, ַהּכֹל ָיכֹול )נ׳׳א יּוַכל( ְוכֹוְלָלם )נ׳׳א ְוִכּלְ ּבָ הּוא יֹוְצָרם ּבַ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

י, ־ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ּבְ ן ּבְ הּוא ּכֹל ָיכֹול, ַהּלָ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

לּוָכה, ְמִליְך ְמָלִכים ְולֹו ַהּמְ הּוא ְלַבּדֹו הּוא, ַהּמַ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ל ּדֹור, ַחְסּדֹו ּכָ הּוא ֶמֶלְך עֹוָלם, ַהּנֹוֵהג ּבְ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

הּוא נֹוֵצר ֶחֶסד, ַהּסֹוֵבל ּוַמְעִלים ַעִין ִמּסֹוְרִרים, ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

הּוא סֹוֵלַח ֶסָלה, ָהֶעְליֹון ְוֵעינֹו ֶאל ְיֵרָאיו, ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ַער ְלדֹוְפֵקי ִבְתׁשּוָבה, הּוא עֹוֶנה ָלַחׁש, ַהּפֹוֵתַח ׁשַ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ְדקוֹ , ִהּצָ ע ְוָחֵפץ ּבְ תּוָחה ָידֹו, ַהּצֹוֶפה ָלָרׁשָ הּוא ּפְ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ַזַעם ּוַמֲאִריְך ַאף, ַצר ּבְ ר, ַהּקְ יק ְוָיׁשָ הּוא ַצּדִ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ים ַרֲחִמים ְלֹרֶגז, ה ִלְכֹעס, ָהַרחּום ּוַמְקּדִ הּוא ָקׁשֶ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ֶוה ָקֹטן ְוָגדֹול, ֶוה ּוַמׁשְ ָ הּוא ַרְך ִלְרצֹות, ַהּשׁ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

ֳעלֹו. ִמים ּפָ הּוא ּתָ ִמיִמים, ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ם ִעם ּתְ ּמֵ ם ּוִמּתַ הּוא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק, ַהּתָ ְוֹכל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה'  ל ָהָאֶרץ ַבּ תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָכּ ָכּ ִיחּוד: ַכּ ל ְבּ ָך ְוִתְמלְֺך ַעל ֹכּ ב ְלַבְדּ ַגּ ְשׂ  ֻתּ
מֹו ֶאָחד:  ֶאָחד ּוְשׁ

ֲחוּו ְלָפֶניָך  ּתַ ים, ְוִיׁשְ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָראָת, ְוִייָראּוָך ּכָ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ יָך, ְוֵאיָמְתָך ַעל ּכָ ל ַמֲעׂשֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך ֹעז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ׁשֶ ּיָ ֵלם, ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ם ֲאֻגּדָ ּלָ רּוִאים, ְוֵיָעׂשּו ּכֻ ל ַהּבְ ּכָ

ָראָת:  ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נֹוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך, ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ
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ׂשֹון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ׂשִ ְתחֹון ּפֶ יָך, ּוּפִ ה ִליֵרֶאיָך, ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרׁשֶ ִהּלָ ָך, ּתְ בֹוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיֵמינּו:  ְמֵהָרה ּבְ יֶחָך ּבִ י ְמׁשִ ָך, ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיׁשַ ְלִעיֶרָך, ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבּדֶ

ן  ָעׁשָ ן/ּכְ ָעׁשָ ּה ּבֶ ּלָ ָעה ּכֻ יָה ְוָכל ָהִרׁשְ ץ ּפִ ְקּפָ ה ָיִגילּו ְועֹוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלֺזּו, ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ:  י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ּתִ

תּוב  ּכָ ָך, ּכַ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בֹוֶדָך, ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ יָך, ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ְוִתְמלְֺך ַאּתָ
ָך, ִיְמלְֺך ה' ְלעֹוָלם ֱא־לֹוַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללּוָיּה:  ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ ּבְ

ְצָדָקה:  ׁש ּבִ דוׁש ִנְקּדַ ט ְוָהֵא־ל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאֹות ּבַ ְגּבַ תּוב ַוּיִ ּכָ ְלָעֶדיָך ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ ה ְונֹוָרא ׁשְ ָקדֹוׁש ַאּתָ
דֹוׁש:  ֶלְך ַהּקָ ה ה' ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך, ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו, ְורֹוַמְמּתָ ים, ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת:  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

רּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים:  ה, יֹום ּתְ רֹון ַהּזֶ ּכָ ַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהּזִ ן ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ

ִית  ּבַ ִחיָרֶתָך ּבַ ֵבית ּבְ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות חֹובֹוֵתינּו ּבְ ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ ּוִמּפְ
ָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי  ָך: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ׁשֶ ִמְקּדָ ָחה ּבְ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ ֵני ַהּיָ ְמָך ָעָליו ִמּפְ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ  ַהּגָ

בֹודֹו: ָאִבינּו  ל ּכְ ים, ְוִתְבֵנהּו ְמֵהָרה ּוְתַגּדֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָך ּבְ ׁשְ ׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ִמְקּדָ ּתָ  ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ׁשֶ
ין ַהּגֹוִים, ּוְנפּוצֹוֵתינּו  זּוֵרינּו ִמּבֵ ל ָחי, ְוָקֵרב ּפְ א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכָ ׂשֵ בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה, ְוהֹוַפע ְוִהּנָ ה ּכְ נּו, ַגּלֵ  ַמְלּכֵ

ה ְלָפֶניָך ֶאת  ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם, ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה, ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ֵתי ָאֶרץ: ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ּבְ ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ ּכַ
ַאֲהָבה  ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ּבְ ה ַנֲעׂשֶ רֹון ַהּזֶ ּכָ ִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוְסֵפי יֹום ַהּזִ ִסְדָרם ּומּוָסִפים ּכְ ִמיִדים ּכְ נֹות חֹובֹוֵתינּו ּתְ ָקְרּבְ

ָאמּור:   י ְכבֹוֶדָך ּכָ ָך, ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך, ּכְ ּכְ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:  ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה לֺא ַתֲעׂשּו יֹום ּתְ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ִביִעי ּבְ ְ  ּוַבֹחֶדׁש ַהּשׁ
יֶהם  ִמיִמם: ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ְבָעה ּתְ ָנה ׁשִ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ּכְ ן ּבָ ר ּבֶ יֶתם ֹעָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלה' ּפַ  ַוֲעׂשִ
ֵני ְתִמיִדים  ר ּוׁשְ ִעיִרים ְלַכּפֵ ֵני ׂשְ ִנְסּכו ּוׁשְ ֶבׂש ְוַיִין ּכְ רֹון ַלּכֶ ֹרִנים ָלָאִיל ְוִעׂשָ ֵני ֶעׂשְ ר ּוׁשְ ֹרִנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ר ׁשְ ְמֻדּבָ  ּכִ

ה ַלה':  ֶ ָטם ְלֵריַח ִניֹחַח ִאּשׁ ּפָ ִמׁשְ יֶהם ּכְ ִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסּכֵ ַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה ְוֹעַלת ַהּתָ ִהְלָכָתם ִמּלְ ּכְ

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

נוהגים לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים ל״ואנחנו כורעים״.
THE CUSTOM IS TO BOW DOWN ON THE FLOOR WHEN RECITING ואנחנו כורעים

חֹות ָהֲאָדָמה,  ּפְ ִמׁשְ ָמנּו ּכְ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולֺא ׂשָ נּו ּכְ ּלֹא ָעׂשָ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליֹוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינּו ְלׁשַ
יַע ַוֲאַנְחנּו  ִלים ֶאל ֵא־ל לֺא יֹוׁשִ ּלְ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק ּוִמְתּפַ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ָכל ֲהמֹוָנם, ׁשֶ ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ ם ֶחְלֵקנּו ּכָ ּלֹא ׂשָ  ׁשֶ
ב  ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ ּומֹוׁשַ הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ

תֹוָרתֹו  תּוב ּבְ ּכָ נּו ֶאֶפס זּוָלתֹו ּכַ ָגְבֵהי ְמרֹוִמים הּוא ֱא־לֹוֵהינּו ֵאין עֹוד: ֱאֶמת ַמְלּכֵ ִכיַנת ֻעּזֹו ּבְ ַעל ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ְיָקרֹו ּבַ
ַחת ֵאין עֹוד:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ה' הּוא ָהֱא־לֹוִהים ּבַ ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**

ֵרתּון  רֹות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ּכָ ָך ְלַהֲעִביר ּגִ ִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ּבְ ה ּלְ ן ְנַקּוֶ  ְוַעל ּכֵ
ֵבי ֵתֵבל  ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ֵעי ָאֶרץ, ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ּכָ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י, ְוָכל ּבְ ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ  ְלַתּקֵ

ם ֶאת ֹעל  לּו ֻכּלָ נּו ִויַקּבְ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ל ָלׁשֹון, ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ׁשִ ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ י ְלָך ּתִ ּכִ
ָכבֹוד. ְמלְֺך ּבְ ָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ַמְלכּוֶתָך ְוִתְמלְֺך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכִ



HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR ROSH HASHANA (5782/2021 ONLY)  •  מחזור הלכתי מקוצר לראש השנה תשפ״ב בלבד  36

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת  ִיׂשְ ַיֲעקֹב ְולֺא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ תֹוָרֶתך ה' ִיְמלְֺך ְלֹעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר לֺא ִהּבִ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ָרֵאל:  ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם ַיַחד ׁשִ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ רּון ֶמֶלְך ּבְ ֶמֶלְך ּבֹו: ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי ִביׁשֻ

ּכֹון  ר ַאף ּתִ אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' ֹעז ִהְתַאּזָ ּגֹוִים: ְוֶנֱאַמר ה' ָמָלְך ּגֵ ל ּבַ לּוָכה ּוֹמׁשֵ י ַלה' ַהּמְ תּוב ֵלאֹמר: ּכִ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
בֹוד ה' ִעּזּוז  בֹוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּמֹוט: ְוֶנֱאַמר ׂשְ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּתֵ

בֹוד ה'  בֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ׂשְ ְוִגּבֹור ה' ּגִ
בֹוד ֶסָלה:  ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

ְלָעַדי  ָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ה' ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמּבַ תּוב ֵלאֹמר: ּכֹה ָאַמר ה' ֶמֶלְך ִיׂשְ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
לּוָכה: ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל  ו ְוָהְיָתה ַלה' ַהּמְ ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ ִעים ּבְ ֵאין ֱא־לֹוִהים: ְוֶנֱאַמר ְוָעלּו מֹוׁשִ

ָרֵאל ה' ֱא־לֹוֵהינּו ה' ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ תּוב ֵלאֹמר ׁשְ מֹו ֶאָחד: ּוְבתֹוָרְתָך ּכָ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ּכָ

ָך  אֹון ֻעּזֶ ֲהַדר ּגְ יָקֶרָך, ְוהֹוַפע ּבַ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְכבֹוֶדָך, ְוִהּנָ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינו ְמלְֺך ַעל ּכָ
ָמה  ר ְנׁשָ ה ְיַצְרּתֹו, ְוֹיאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ה ְפַעְלּתֹו ְוָיִבין ּכָ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע ּכָ ל יֹוׁשְ ַעל ּכָ

ֵחנּו  ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תֹוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ָלה: ַקּדְ ּכֹל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותֹו ּבַ ְבַאּפֹו ה' ֱא־לֹוֵהי ִיׂשְ
ה  רּוְך ַאּתָ ם ָלַעד: ּבָ ה ֱא־לֹוִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ יׁשּוָעֶתָך. ְוַטֵהר ִלּבֵ נּו[ ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ]ְוׂשַ

רֹון:  ּכָ ָרֵאל ְויֹום ַהּזִ ׁש ִיׂשְ ל ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ ה', ֶמֶלְך ַעל ּכָ

 תקיעה - שברים תרועה - תקיעה, תקיעה - שברים - תקיעה, 
תקיעה - תרועה - תקיעה

ְכָחה  י ֵאין ׁשִ ית, ּכִ ֵראׁשִ ּבְ ּמִ רֹות ׁשֶ ֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנְסָתּ ל ַתּ ל ְיצּוֵרי ֶקֶדם, ְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ ה עֹוָלם ּופֹוֵקד ּכָ ה זֹוֵכר ַמֲעׂשֵ ַאּתָ
לּוי  ָך: ַהּכֹל ּגָ ל ַהְיצּור לֺא ִנְכַחד ִמּמֶ ְפָעל, ְוַגם ּכָ ל ַהּמִ ה זֹוֵכר ֶאת ּכָ ֶגד ֵעיֶניָך: ַאּתָ ר ִמּנֶ א ְכבֹוֶדָך, ְוֵאין ִנְסּתָ ִלְפֵני ִכּסֵ
ֵכר  ל רּוַח ָוָנֶפׁש, ְלִהּזָ ֵקד ּכָ רֹון ְלִהּפָ י ָתִביא ֹחק ִזּכָ ל ַהּדֹורֹות, ּכִ יט ַעד סֹוף ּכָ  ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו צֹוֶפה ּוַמּבִ
יָך  ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ִליָת, ֶזה ַהּיֹום ּתְ ָפִנים אֹוָתּה ּגִ , ּוִמּלְ ֹזאת הֹוָדְעּתָ ית ּכָ ְכִלית: ֵמֵראׁשִ ִרּיֹות ְלֵאין ּתַ ים ַוֲהמֹון ּבְ ים ַרּבִ  ַמֲעׂשִ

לֹום,  ָ ִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר, ֵאיזֹו ַלֶחֶרב ְוֵאיזֹו ַלּשׁ ט ֵלא־לֹוֵהי ַיֲעֹקב: ְוַעל ַהּמְ ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י ֹחק ְלִיׂשְ רֹון ְליֹום ִראׁשֹון, ּכִ ִזּכָ
ל ַהְיצּור  י ֵזֶכר ּכָ ה, ּכִ ַהּיֹום ַהּזֶ ֶות, ִמי לֺא ִנְפַקד ּכְ ים ְוַלּמָ יָרם ְלַחּיִ ֵקדּו ְלַהְזּכִ ַֹבע, ּוְבִרּיֹות ּבֹו ִיּפָ  ֵאיזֹו ָלָרָעב ְוֵאיזֹו ָלּשׂ

ֵרי ִאיׁש  בֹות ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיו ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש: ַאׁשְ תֹו ַוֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר, ַמְחׁשְ ה ִאיׁש ּוְפֻקּדָ א, ַמֲעׂשֵ ְלָפֶניָך ּבָ
ל  י ֵזֶכר ּכָ ְך, ּכִ ל ַהחֹוִסים ּבָ ְלמּו ָלֶנַצח ּכָ לּו ְולֺא ִיּכָ ׁשֵ יָך ְלעֹוָלם לֺא ִיּכָ י דֹוְרׁשֶ ְך, ּכִ ץ ּבָ ֶחָך ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאּמֶ ּכָ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶ

ֲהִביֲאָך  ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּבַ ְפְקֵדהּו ּבִ , ַוּתִ ַאֲהָבה ָזַכְרּתָ ם: ְוַגם ֶאת ֹנַח ּבְ ה ֻכּלָ ה דֹוֵרׁש ַמֲעׂשֵ א ְוַאּתָ ים ְלָפֶניָך ּבָ ֲעׂשִ ַהּמַ
ַעְפרֹות  א ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ּכְ ן ִזְכרֹונֹו ּבָ ֵני ֹרַע ַמַעְלֵליֶהם, ַעל ּכֵ ר ִמּפְ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ּבּול ְלׁשַ ֶאת ֵמי ַהּמַ

ם.  חֹול ַהּיָ ֵבל ְוֶצֱאָצָאיו ּכְ ּתֵ

ֲעֵבר ֱא־לֹוִהים רּוַח ַעל  ָבה ַוּיַ ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ה ְוֶאת ּכָ ל ַהַחּיָ ְזּכֹר ֱא־לֹוִהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ּכָ תֹוָרֶתָך ַוּיִ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת  ְזּכֹר ֱא־לֹוִהים ֶאת ּבְ ַמע ֱא־לֹוִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוּיִ ׁשְ ִים: ְוֶנֱאַמר ַוּיִ ּכּו ַהּמָ ׁשֹ ָהָאֶרץ ַוּיָ

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר:  ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ ַיֲעֹקב: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרּתִ

ִריתֹו: ְוֶנֱאַמר  ה ְלִנְפְלֹאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה': ְוֶנֱאַמר ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ּבְ תּוב ֵלאֹמר ֵזֶכר ָעׂשָ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
רֹב ֲחָסָדיו:  ֵחם ּכְ ּנָ ִריתֹו ַוּיִ ְזּכֹר ָלֶהם ּבְ ַוּיִ

י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך  ַלִים ֵלאֹמר ּכֹה ָאַמר ה' ָזַכְרּתִ תּוב ֵלאֹמר ָהלְֺך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוׁשָ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
יֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקימֹוִתי  ִריִתי אֹוָתְך ּבִ י ֲאִני ֶאת ּבְ ֶאֶרץ לֺא ְזרּוָעה: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרּתִ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּוֹלָתִיְך ֶלְכּתֵ  ַאֲהַבת ּכְ

ן ָהמּו ֵמַעי לֹו  ֶרּנּו עֹוד ַעל ּכֵ ִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזּכְ י ַדּבְ י ִמּדֵ ֲעׁשּוִעים ּכִ יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ׁשַ ִרית עֹוָלם: ְוֶנֱאַמר ֲהֵבן ַיּקִ ָלְך ּבְ
ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה': 
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ֵמי ֶקֶדם ּוְזָכר ָלנּו  ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמּשׁ ְפֻקּדַ רֹון טֹוב ְלָפֶניָך ּוָפְקֵדנּו ּבִ ִזּכָ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָזְכֵרנּו ּבְ
ה,  ִרּיָ ַהר ַהּמֹ ְעּתָ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוָעה ֲאׁשֶ ְ ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהּשׁ ה' ֱא־לֹוֵהינּו ַאֲהַבת ַהַקְדמֹוִנים ֶאת ַהּבְ

ֵלם,  ֵלָבב ׁשָ ַח ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ נֹו ַעל ּגַ ָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ּבְ ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָך ֲעֵקָדה ׁשֶ
ָך ּוֵמִעיְרָך  ָך ֵמַעּמְ דֹול ָיׁשּוב ֲחרֹון ַאּפְ ַעְסָך ֵמָעֵלינּו ְוָיגֹולּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך, ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ן ִיְכּבְ ּכֵ

ָאמּור:  י ְכבֹוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ם ָלנּו ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶאת ַהּדָ ֲחָלֶתָך, ְוַקּיֶ ּוֵמַאְרְצָך ּוִמּנַ
י זֹוֵכר  ר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלא־לֹוִהים ֲאִני ה': ּכִ ִנים ֲאׁשֶ ִרית ִראׁשֹ י ָלֶהם ּבְ ְוָזַכְרּתִ

רּוְך  ְזּכֹר: ּבָ ַרֲחִמים ּתִ א ְכבֹוֶדָך, ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלַזְרעֹו ַהּיֹום ּבְ ְכָחה ִלְפֵני ִכּסֵ ה הּוא ֵמעֹוָלם ְוֵאין ׁשִ חֹות ַאּתָ ּכָ ׁשְ ל ַהּנִ ּכָ
ִרית:  ה ה', זֹוֵכר ַהּבְ ַאּתָ

 תקיעה - שברים תרועה - תקיעה, תקיעה - שברים - תקיעה, 
תקיעה - תרועה - תקיעה

ם ָהעֹוָלם  י ֹטַהר, ּגַ ּלֵ ַעְרּפְ ם קֹוֶלָך ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם ּבְ ַמְעּתָ ַמִים ִהׁשְ ָ ם, ִמן ַהּשׁ ר ִעּמָ ָך ְלַדּבֵ בֹוֶדָך ַעל ַעם ָקְדׁשְ ֲעַנן ּכְ ה ִנְגֵליָת ּבַ ַאּתָ
ִמיֵעם ֶאת הֹוד  ׁשְ ָך ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ַוּתַ ד ְלַעּמְ נּו ַעל ַהר ִסיַני ְלַלּמֵ לֹוְתָך ַמְלּכֵ ִהּגָ ּךָ ּבְ ית ָחְרדּו ִמּמֶ ֵראׁשִ ֶניָך ּוְבִרּיֹות ּבְ ּלֹו ָחל ִמּפָ ּכֻ

 . קֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפְעּתָ ֲהבֹות ֵאׁש, ּבְ ָך ִמּלַ רֹות ָקְדׁשְ קֹוֶלָך ְוִדּבְ

ל  ֱחַרד ּכָ ֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאד ַוּיֶ ְהיֹות ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹולֹות ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ְ תוָֹרֶתָך ַוְיִהי ַבּיֹום ַהּשׁ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ר ְוָהֱא־לֹוִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול: ְוֶנֱאַמר ְוָכל ָהָעם רִֹאים  ה ְיַדּבֵ ָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמׁשֶ ֲחֶנה: ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ ּמַ ר ּבַ ָהָעם ֲאׁשֶ

ַעְמדּו ֵמָרֹחק:  ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ ן ַוּיַ ָֹפר ְוֶאת ָהָהר ָעׁשֵ יִדם ְוֵאת קֹול ַהּשׁ ּפִ ֶאת ַהּקֹולֹות ְוֶאת ַהּלַ

ֶלְך  ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ קֹול ׁשֹוָפר: ְוֶנֱאַמר ּבַ ְתרּוָעה ה' ּבְ תּוב ֵלאֹמר ָעָלה ֱא־לֹוִהים ּבִ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
ט ֵלא־לֹוֵהי ַיֲעקֹב: ְוֶנֱאַמר ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵא־ל  ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י ֹחק ְלִיׂשְ נּו: ּכִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ה': ְוֶנֱאַמר ּתִ

ֵנֶבל ְוִכּנֹור: ַהְללּוהּו  ֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ּבְ ְדלֹו: ַהְללּוהּו ּבְ רֹב ּגֻ ְרִקיַע ֻעּזֹו: ַהְללּוהּו ִבְגבּורֹוָתיו ַהְללּוהּו ּכְ ָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ּבִ ּבְ
ל ָיּה ַהְללּוָיּה:  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ּכֹל ַהּנְ ַמע ַהְללּוהּו ּבְ ִצְלְצֵלי ׁשָ ב: ַהְללּוהּו ּבְ ים ְוֻעּגָ ִמּנִ ֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ּבְ ּבְ

ָמעּו: ְוֶנֱאַמר  ׁשְ ְראּו ְוִכְתקַֹע ׁשֹוָפר ּתִ ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ ּכִ ל ֹיׁשְ תּוב ֵלאֹמר, ּכָ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
ַהר ַהּקֶֹדׁש  ֲחוּו ַלה' ּבְ ּתַ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהׁשְ ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאּשׁ דֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ְוָהָיה ּבַ

יָמן: ה' ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם,  ַסֲערֹות ּתֵ ֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ּבְ ּשׁ ָרק ִחּצֹו ַוא־דָֹני ה' ּבַ ָלִים: ְוֶנֱאַמר ַוה' ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכּבָ ירּוׁשָ ּבִ
לֹוֶמָך:  ׁשְ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ֵגן ַעל ַעּמְ ן ּתָ ּכֵ

ין ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתינּו  זּוֵרינּו ִמּבֵ ֻלּיֹוֵתינּו ְוָקֵרב ּפְ ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוׂשָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּתְ
נֹות  ה ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרּבְ ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ֵתי ָאֶרץ, ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ּבְ ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ ּכַ

יֶכם  י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ ָאמּור: ּוְביֹום ׂשִ י ְכבֹוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ה ָעֵלינּו ּבְ ְמֻצּוָ חֹובֹוֵתינּו ּכִ
ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ רֹון ִלְפֵני ֱא־לֹוֵהיֶכם ֲאִני ה' ֱא־לֹוֵהיֶכם: ּכִ ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ֲחֹצְצרת ַעל עֹולֵֺתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ ם ּבַ ּוְתַקְעּתֶ

ַרֲחִמים:  ָרֵאל ּבְ רּוַעת ַעּמֹו ִיׂשְ ה ה', ׁשֹוֵמַע קֹול ּתְ רּוְך ַאּתָ ְך: ּבָ רּוָעה ְוֵאין ּדֹוֶמה ּלָ קֹול ׁשֹוָפר ּוַמֲאִזין ּתְ

 תקיעה - שברים תרועה - תקיעה, תקיעה - שברים - תקיעה, 
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ָרֵאל  י ִיְשׂ יֶתָך ְוִאֵשּׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵבּ ֵעה[. ְוָהֵשׁ ָתם ׁשְ ָתם ]ְוִלְתִפּלָ ָרֵאל ּוִבְתִפּלָ ָך ִיְשׂ ַעְמּ ְרֵצה ה' ֱא־לֹוֵהינּו, ְבּ
ָך:  ָרֵאל ַעֶמּ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשׂ ָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ ל ְבּ ַאֲהָבה ְתַקֵבּ ָתם ]ְמֵהָרה[ ְבּ ּוְתִפָלּ
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ִכיָנְתָך ְלִציֹון ִעיֶרָך ְוֵסֶדר  ב ְשׁ ים ָהֵשׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ א ַרחּום ְבּ ן. ָאָנּ עֹוָלה ּוְכָקְרָבּ COTC / קו׳׳ח—ְוֵתָעֵרב ְלָפֶניָך ֲעִתיָרֵתנּו ְכּ

ָלִים  ָהֲעבֹוָדה ִלירּוָשׁ

יֵמי  ִיְרָאה ִכּ ם ַנֲעָבְדָך ְבּ ַרֲחִמים. ְוָשׁ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְבּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ
ִיְרָאה ַנֲעֹבד: ָך ְבּ אֹוְתָך ְלַבְדּ ה ה', ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: ָבּ עֹוָלם ּוְכָשׁ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו  יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ִיְרָאה ִכּ ם ַנֲעָבְדָך ְבּ ְוָשׁ
ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ְשׁ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְבּ ְבּ

CHAZZAN CONGREGATIONחזן /  קהל / 

ה הּוא ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם  ַאָתּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ
ָך  ה הּוא ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה ְלּ ֵענּו, ַאָתּ ינּו, ָמֵגן ִיְשׁ ָוֶעד, ]צּוֵרנּו[ צּור ַחֵיּ
קּודֹות  מֹוֵתינּו ַהְפּ ָיֶדָך, ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ֶתָך, ַעל ַחֵיּ ִהָלּ ר ְתּ ּוְנַסֵפּ
ָכל ֵעת,  ְבּ נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשׁ ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ
י לֺא ַתּמּו  י לֺא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם, ִכּ ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ

ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקִוּ ֲחָסֶדיָך, ]ִכּ

ֲאבֹוֵתינּו,  ֵוא־לֹוֵהי  ֱא־לֹוֵהינּו  ה'  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו   מֹוִדים 
ְמָך  ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ית, ְבּ ֵראִשׁ ר, יֹוְצֵרנּו, יֹוֵצר ְבּ ָשׂ ֱא־לֹוֵהי ָכל ָבּ
ֵמנּו, ְוֶתֱאסֹוף  נּו ּוְתַקְיּ ַחֵיּ ן ְתּ נּו. ֵכּ ְמָתּ ֶהֱחִייָתנּו ְוִקַיּ דֹוׁש, ַעל ֶשׁ דֹול ְוַהָקּ  ַהָגּ
ָך  ּוְלָעְבְדּ ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך,  ָך,  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות  ֻלּיֹוֵתינּו  ָגּ

רּוְך ֵא־ל ַההֹוָדאֹות:  ָאנּו מֹוִדים ָלְך, ָבּ ֵלם, ַעל ֶשׁ ֵלָבב ָשׁ ְבּ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ א[ ִשׁ ׂ ֵרְך ְוִיְתרֹוֵמם ]ְוִיְתַנֵשּ ם ִיְתָבּ ָלּ ְוַעל ֻכּ

ָפה ּוֶפַגע ַרע ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל  ִחית ְוָעֹון ּוַמֵגּ ִבי ּוַמְשׁ ה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְשׁ ַעְסָך ְוַכֵלּ נּו ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ּוְכבֹוׁש ַכּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ֵני ְבִריֶתָך  ל ְבּ ם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָכּ ְנַאת ִחָנּ ֵזָרה ָרָעה ְוִשׂ ָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות ְוָכל ְגּ ָקּ ַתּ

ֵני ְבִריֶתָך:  ל ְבּ ים טֹוִבים ָכּ ּוְכתֹוב ְלַחִיּ

י טֹוב[, ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה,  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ִכּ דֹול[ ֶבּ ְמָך ]ַהָגּ ָלה, ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ִשׁ ים יֹודּוָך ֶסּ ְוֹכל ַהַחִיּ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  ה ה', ַהּטֹוב ִשׁ רּוְך ַאָתּ ]ָהֵא־ל ַהּטֹוב[. ָבּ

אם יש כוהנים העולים לדוכן
IF KOHANIM ARE BLESSING THE PEOPLE

אם אין כוהנים העולים לדוכן
IF KOHANIM ARE NOT BLESSING THE PEOPLE

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ ]ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
י ַאֲהֹרן ּוָבָניו[   ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור[:  ָך, ּכָ ּכֲֹהִנים ]ַעם ְקדֹוׁשֶ
ר  ה ה' ֱא־לֹוֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ הכוהן THE KOHEN: ָבּ
ַאֲהָבה ָרֵאל ְבּ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ל ַאֲהֹרן ְוִצָוּ תֹו ֶשׁ ְקֻדָשּׁ נּו ִבּ ָשׁ ִקְדּ

ְמֶרָך: ]ָאֵמן[  ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

: ]ָאֵמן[  ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום: ]ָאֵמן[ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ּתֹוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ּבְ ְרֵכנּו ּבַ ֱא־לֹוֵהינּו ֵוא־לֹוֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּבָ
י ַאֲהֹרן ּוָבָניו ּכֲֹהִנים  ָך ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור:  יָך, ּכָ ַעם ְקדֹוׁשֶ

ְמֶרָך ]כן יהי רצון[  ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

ּךָ ]כן יהי רצון[  ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

לֹום ]כן יהי רצון[  ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

ֶאָחד ]ַיַחד[  נּו ְכּ ָלּ ְרֵכנּו ָאִבינּו, ֻכּ ָך. ָבּ ָרֵאל ַעֶמּ ל ִיְשׂ ים[ ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ]ַחִיּ ים ָשׁ ִשׂ
לֹום.  ים ְוָשׁ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ נּו, ה' ֱא־לֹוֵהינּו, ּתֹוַרת ַחִיּ ֶניָך ָנַתָתּ ָלּ י ְבאֹור ָפּ ֶניָך, ִכּ אֹור ָפּ ְבּ

לֹוֶמָך,   ְשׁ ָעה ִבּ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ָרֵאל ְבּ ָך ִיְשׂ ל ַעְמּ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו ּו[ ְלָבֵרְך ֶאת ָכּ ְוטֹוב ]ִיְהֶיה[ ְבּ

ָך  ֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמּ לֹום, ]ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ּוְגֵזרֹות טֹובֹות[, ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות, ִנָזֵּכר ְוִנָכּ ָרָכה ְוָשׁ ים ְבּ ֵסֶפר ַחִיּ ְבּ
לֹום:  ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ָרֵאל ְלַחִיּ ית ִיְשׂ ֵבּ

ה ה',  רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום. ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה', עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

י ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
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קדיש שלם
 Full Kaddish

א. ]ָאֵמן[  ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י   יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה - ָאֵמן[ ְבּ ְרָקֵנה, ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ ְבּ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן  ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ְדָכל־ֵבּ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א, ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא[.  א ְבִריְך הּוא ]ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ  ְשׁ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ְשׁ יָרָתא, ֻתּ ְרָכָתא, ִשׁ ל־ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

**אם הזמן מאפשר, יש שתוקעים כאן את התקיעות הרשומות ויש התוקעים אחרי סיום הקדיש**
**IF TIME PERMITS, SOME SOUND THE SHOFAR BLASTS LISTED HERE, AND SOME BLOW AFTER THE CONCLUSION OF THE KADDISH**

א ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[  ַמּיָ י ִבׁשְ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ָכל ִיׂשְ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ְתַקּבֵ ּתִ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[  ל ִיׂשְ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ַהּשָׁ ֹעֹוׂשֶ

**אם הזמן מאפשר, יש שתוקעים כאן.
**ON THE SECOND DAY, IF TIME PERMITS, SOME SOUND THE SHOFAR HERE

 כולם מוסיפים את הקולות הללו 
ALL ADD THE FOLLOWING NOTES

אם תקעו בשופר רק בעמידה בלחש או רק בחזרת הש׳׳ץ
 IF THE SHOFAR WAS BLOWN ONLY DURING THE

SILENT AMIDAH OR ONLY DURING THE REPETITION

תקיעה - שברים תרועה - תקיעה

תקיעה - שברים - תקיעה

תקיעה - תרועה - תקיעה גדולה

תקיעה - שברים תרועה - תקיעה  

תקיעה - שברים תרועה - תקיעה

תקיעה - שברים תרועה - תקיעה

תקיעה - שברים - תקיעה

תקיעה - שברים - תקיעה

תקיעה - שברים - תקיעה

תקיעה - תרועה - תקיעה  

תקיעה - תרועה - תקיעה  

תקיעה - תרועה - תקיעה
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חֹות ָהֲאָדָמה.  ּפְ ִמׁשְ ָמנּו ּכְ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות. ְולֺא ׂשָ נּו ּכְ ּלֹא ָעׂשָ ית. ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליֹוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל. ָלֵתת ּגְ ּבֵ  ָעֵלינּו ְלׁשַ
יַע: ַוֲאַנְחנּו  ְלִלים ֶאל ֵא־ל לֺא יֹוׁשִ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוִריק ּוִמְתּפַ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ָכל ֲהמֹוָנם: ׁשֶ ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ ם ֶחְלֵקנּו ּכָ ּלֹא ׂשָ  ׁשֶ

ב ְיָקרֹו  ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ. ּומֹוׁשַ הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא: ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ
תֹוָרתֹו. ְוָיַדְעּתָ  תּוב ּבְ ּכָ נּו. ֶאֶפס זּוָלתֹו. ּכַ ָגְבֵהי ְמרֹוִמים: הּוא ֱא־לֹוֵהינּו ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלּכֵ ִכיַנת ֻעּזֹו ּבְ ַעל. ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ּבַ

ַחת. ֵאין עֹוד:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ה' הּוא ָהֱא־לֹוִהים ּבַ ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך. ּכִ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

ֵרתּון.  רֹות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ. ְוָהֱאִליִלים ּכָ ָך. ְלַהֲעִביר ּגִ ִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ּבְ ה ּלְ ן ְנַקּוֶ וַעל ּכֵ
ֵבי ֵתֵבל.  ל יֹוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ֵעי ָאֶרץ. ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ּכָ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י. ְוָכל ּבְ ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ  ְלַתּקֵ
ם ֶאת  לּו ֻכּלָ נּו. ִויַקּבְ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ה' ֱא־לֹוֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹלּו. ְוִלְכבֹוד ׁשִ ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך. ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ י ְלָך ּתִ ּכִ
תֹוָרֶתָך.  תּוב ּבְ ּכָ ָכבֹוד. ּכַ ְמלְֺך ּבְ ָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ֹעל ַמְלכּוֶתָך. ְוִתְמלְֺך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ

מֹו ֶאָחד:: ּיום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ. ּבַ ה' ִיְמלְֺך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר. ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ
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יֵחּה - ָאֵמן[.  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ]ְוַיְצַמח ּפֻ ָעְלָמא ּדִ א ]ָאֵמן[. ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]ָאֵמן, ְיֵהא ְשׁ
ל  ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ֵ ֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשּ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ א, ִיְתּבָ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ָעְלָמא.  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמּכָ א ּוְלֵעּלָ ִריְך הּוא[. ְלֵעּלָ ִריְך הּוא ]ְבּ א. ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[ 

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן ]ָאֵמן[  ל ִיׂשְ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ָ ה ַהּשׁ עֹוׂשֶ
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