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This Machzor is Dedicated in Memory of

MaRgaret & Paul FedeR, z"l
B Y  T H E I R  L O V I N G  C H I L D R E N  A N D  G R A N D C H I L D R E N

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
"ָאִבינו ַמְלכנו ְמַנע ַמגָפה ִמַנֲחָלֶתךָ....ָאִבינו ַמְלכנו ְפַתח ַשֲעֵרי ָשַמִים ִלְתִפָלֵתנו."

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

Rosh Hashanah of 5781/2020, taking place in the midst of this global pandemic, presents manifold 
challenges, among them the conducting of minyanim.

To meet the needs of these challenging times, we have created this Machzor, which is a combination of sensitivity 
to both the sanctity of Rosh Hashana and its unique prayers and “Piyutim,” intertwined with the need to conduct 
more numerous minyanim in a short span of time, as well as limit the amount of time people should be together, 
due both to local health regulations, as well as the difficulty of wearing a mask for such a long period of time.

This Machzor is appropriate for “Shacharit” and “Musaf” for Rosh Hashanah 5781/2020 only containing the 
various obligatory prayers while omitting “Korbanot,” parts of “Pesukei Dezimra” and many beautiful “Piyutim,” 
which we encourage to recite privately and can be said till the conclusion of the day after services.

Having said that, in order to not completely lose the special character of these days, we have left some suggested 
piyutim that appear in a shaded box, which can be recited together if time permits.

When נוסח 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 insure that the shofar blowing is performed in consultation with experts to insure it 
is executed with optimal safety.

For further elaboration on medical and halakhic protocols for this unique Rosh Hashanah, please see  
https://www.otsamiel.org.il/corona/

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

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

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

Rabbi Yehoshua GrunsteinRabbi Dr. Kenneth Brander 

COPYRIGHT © 2020. 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 Hashanah
1) One says everything till the “Hatzi Kaddish” before ברכו

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

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

4) One can say the piyut of אתה הוא אלו-הינו on page 11 and לא-ל עורך דין on page 12

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

6) Psalms of the Day

7) Torah Reading

OPTIONAL TO RECITEDO NOT RECITE

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

• First Day: בריך שמיה...ולשלם
• Second Day: ריבנו של עולם...ולשלם

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

• Torah Readings and Haftarah

8) First day: first יקום פורקן

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

10) Ashrei 

11) Optional to say from יהללו till כקדם on page 25. 

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

13) One can say the piyut ונתנה תוקף on page 33 and האוחז ביד...וכל מאמינים on page 35

14) Aleinu
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תפילות שחרית ומוסף לראש השנה תשפ"א
Shacharit and Musaf for Rosh Hashanah 5781

או בבית / או עם ההגעה לבית הכנסת / מקום התפילה, יש לומר ביחידות את הברכות הללו לפני תחילת התפילה בציבור.
AT HOME / UPON ARRIVING AT THE SYNAGOGUE (OR MINYAN), RECITE THE BLESSINGS BELOW PRIOR TO JOINING THE SERVICE.

ה  י. ְוַאּתָ ִקְרּבִ ָרּה ּבְ ּמְ ה ְמׁשַ י. ְוַאּתָ ּה ּבִ ה ְנַפְחּתָ ּה. ַאּתָ ה ְיַצְרּתָ ה ְבָראָתּה. ַאּתָ י ְטהוָרה ִהיא. ַאּתָ ַתּתָ ּבִ ּנָ ָמה ׁשֶ ֱאל-ַהי. ְנׁשָ
י מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ה' ֱאל-ַהי ֵואל-ֵהי ֲאבֹוַתי.  ִקְרּבִ ָמה ּבְ ׁשָ ַהּנְ ל ְזַמן ׁשֶ י ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּכָ י. ּוְלַהֲחִזיָרּה ּבִ ּנִ ָלּה ִמּמֶ ָעִתיד ִלּטְ

מֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים: ֲחִזיר ְנׁשָ ה ה' ַהּמַ רּוְך ַאּתָ מֹות: ּבָ ׁשָ ל ַהּנְ ֲעשים ֲאדֹון ּכָ ל ַהּמַ ִרּבֹון ּכָ

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

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

ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה: ר ָנַתן ַלּשְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ּבֵ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ּלא ָעשִני ּגֹוי: ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ּלא ָעשִני ָעֶבד: ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ה: ָ ּלא ָעשִני ִאּשׁ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  MEN / גברים— ּבָ

ְרצונו: ָעשִני ּכִ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  WOMEN / נשים—ּבָ

ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ּפוֵקַח ִעְוִרים: רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ים: יׁש ֲעֻרּמִ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַמְלּבִ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
יר ֲאסּוִרים: ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַמּתִ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
פּוִפים: ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. זוֵקף ּכְ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ִים: ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. רוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר: ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהּמֵ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

י: ל ָצְרּכִ י ּכָ ָעשה ּלִ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ְגבּוָרה: ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. אוֵזר ִישָרֵאל ּבִ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ִתְפָאָרה: ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. עוֵטר ִישָרֵאל ּבְ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ֵעף ּכַח: ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהּנֹוֵתן ַלּיָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי  י: ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ ָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעּפָ ֲעִביר ׁשֵ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ
יון.  ִביֵאנּו לא ִליֵדי ֵחְטא. ְולא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעון. ְולא ִליֵדי ִנּסָ ִמְצֹוֶתיָך ְוַאל ּתְ ֵקנּו ּבְ תוָרֶתָך. ְוַדּבְ יֵלנּו ּבְ ְרּגִ ּתַ ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ
ֵיֶצר ַהטוב ּוְבַמֲעשים טוִבים.  ֵקנּו ּבְ נּו ֵיֶצר ָהָרע. ְוַהְרִחיֵקנּו ֵמָאָדם ָרע ּוֵמָחֵבר ָרע. ְוַדּבְ לט ּבָ יון. ְוַאל ִיׁשְ ְולא ִליֵדי ִבּזָ

ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רוֵאינּו. ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים  ד ָלְך. ּוְתֵננּו ַהּיום ּוְבָכל יום ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ ְעּבֶ ּתַ ְוכף ֶאת ִיְצֵרנּו ְלִהׁשְ
ה ה' ַהּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים ְלַעּמו ִישָרֵאל: רּוְך ַאּתָ טוִבים. ּבָ

אם מנהגך להתעטף בטלית, יש לומר ברכה זו לפני העטיפה.
IF YOUR CUSTOM IS TO WEAR A TALLIT, RECITE THE BRACHA BELOW PRIOR TO PUTTING IT ON.

ִציִצית: ף ּבַ נּו ְלִהְתַעּטֵ ִמְצוָתיו. ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה'. ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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פסוקי דזמרה
Pesukei Dezimra

 אם הזמן אינו דוחק, יש לומר את כל הרשום מטה עד ל“המלך היושב” ]עמוד 4[. 
 אם הזמן דוחק יותר,יש לומר רק את 2 הפיסקאות הראשונות ]ברוך שאמר, אשרי[ ולדלג ל“נשמת כל חי” ]עמוד 3[. 

 באם הזמן דוחק אף יותר, יש לומר רק את “נשמת” והלאה ]עמוד 3[. 
אכן לחץ הזמן הוא גדול מאד, יש לדלג לחצי קדיש הנאמר ע׳׳י החזן ]עמוד 4[.

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].

IF TIME IS EVEN TIGHTER, GO AHEAD TO THE PARAGRAPH BEGINNING WITH נשמת [PAGE 3.]

IF THERE IS NO TIME, GO TO HATZI KADDISH [PAGE 4 BELOW] RECITED BY THE CHAZZAN.

רּוְך ְמַרֵחם  ית. ּבָ רּוְך עושה ְבֵראׁשִ ם. ּבָ רּוְך ּגוֵזר ּוְמַקּיֵ רּוְך אוֵמר ְועושה. ּבָ רּוְך הּוא. ּבָ ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם. ּבָ רּוְך ׁשֶ ּבָ
יל.  רּוְך ּפוֶדה ּוַמּצִ ם ָלֶנַצח. ּבָ רּוְך ַחי ָלַעד ְוַקּיָ ם שָכר טוב ִליֵרָאיו. ּבָ ּלֵ רּוְך ְמׁשַ ִרּיות. ּבָ רּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהּבְ ַעל ָהָאֶרץ. ּבָ
ְלׁשון ֲחִסיָדיו  ח ּוְמפָאר ּבִ ּבָ ֶפה ַעּמו. ְמׁשֻ ל ּבְ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהֵא-ל ָאב ָהַרֲחָמן ַהְמֻהּלָ רּוְך ַאּתָ מו: ּבָ רּוְך ׁשְ ּבָ

ְמָך  יר ׁשִ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ְוַנְמִליְכָך ְוַנְזּכִ ּבֵ ְלָך ּוְנׁשַ ָבחות ּוִבְזִמרות. ּוְנַגּדֶ ׁשְ ְלָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבִ ָך. ְנַהּלֶ יֵרי ָדִוד ַעְבּדֶ ַוֲעָבָדיו. ּוְבׁשִ
חות: ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ ה ה' ֶמֶלְך ְמֻהּלָ רּוְך ַאּתָ דול: ּבָ מו ַהּגָ ח ּוְמפָאר ֲעֵדי ַעד ׁשְ ּבָ נּו ֱאלֹו-ֵהינּו. ָיִחיד ֵחי ָהעוָלִמים. ֶמֶלְך ְמׁשֻ ַמְלּכֵ

ָלה: ֵבי ֵביֶתָך. עוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יוׁשְ  ַאׁשְ
ה' ֱאל-ָהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלו. ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  ַאׁשְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ה ְלָדִוד. ֲארוִמְמָך ֱאל-ֹוַהי ַהּמֶ ִהּלָ  ּתְ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: . ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ָכל יום ֲאָבְרֶכּךָ  ּבְ

תו ֵאין ֵחֶקר: ל ְמאד. ְוִלְגֻדּלָ דֹול ה' ּוְמֻהּלָ  ּגָ
ידּו: ח ַמֲעשיָך. ּוְגבּורֶתיָך ַיּגִ ּבַ  ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

בוד הֹוֶדָך. ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶתיָך ָאשיָחה:  ֲהַדר ּכְ
ה: ֶרּנָ ְתָך ֲאַסּפְ  ֶוֱעזּוז נוְראֶתיָך יאֵמרּו. ּוְגֻדּלָ

נּו: יעּו. ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד  ַחּנּון ְוַרחּום ה'. ֶאֶרְך ַאּפַ

ל ַמֲעשיו:  טוב ה' ַלּכל. ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
ל ַמֲעשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה:  יודּוָך ה' ּכָ
רּו: בוד ַמְלכּוְתָך יאֵמרּו. ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ  ּכְ

בּורָתיו. ּוְכבוד ֲהַדר ַמְלכּותו:  ְלהוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ
ָכל ּדֹור ָודר: ָך ּבְ ְלּתְ ל עוָלִמים. ּוֶמְמׁשַ  ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ

פּוִפים:  סוֵמְך ה' ְלָכל ַהּנְפִלים. ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ
ִעּתו: ה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו. ְוַאּתָ  ֵעיֵני כל ֵאֶליָך ְישּבֵ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ּפוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמשּבִ
ָכל ַמֲעשיו: ָרָכיו. ְוָחִסיד ּבְ ָכל ּדְ יק ה' ּבְ  ַצּדִ

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרוב ה' ְלָכל קְרָאיו. ְלכל ֲאׁשֶ
יֵעם: ַמע ְויוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ  ְרצֺון ְיֵרָאיו ַיֲעשה. ְוֶאת ׁשַ

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

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה:  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָי-ּה ֵמַעּתָ
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רוִמים: ּמְ ַמִים. ַהְללּוהּו ּבַ ָ  ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ַהּשׁ
ל ְצָבָאיו: ל ַמְלָאָכיו. ַהְללּוהּו ּכָ  ַהְללּוהּו ּכָ

ל ּכוְכֵבי אור: ֶ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 ְולא ַיֲעבור:  ַוּיַ

המות: יִנים ְוָכל ּתְ ּנִ  ַהְללּו ֶאת ה' ִמן ָהָאֶרץ. ּתַ
ֶלג ְוִקיטור. רּוַח ְסָעָרה עשה ְדָברו:  ֵאׁש ּוָבָרד ׁשֶ

ִרי ְוָכל ֲאָרִזים:  ֶהָהִרים ְוָכל ְגָבעות. ֵעץ ּפְ
ָנף: ֵהָמה. ֶרֶמש ְוִצּפור ּכָ ה ְוָכל ּבְ  ַהַחּיָ

ים. שִרים ְוָכל ׁשְפֵטי ָאֶרץ:  ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאּמִ
תּולות. ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים: חּוִרים ְוַגם ּבְ  ּבַ

ָמִים: מו ְלַבּדו. הודו ַעל ֶאֶרץ ְוׁשָ ב ׁשְ י ִנשּגָ ם ה'. ּכִ  ְיַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ה ְלָכל ֲחִסיָדיו. ִלְבֵני ִישָרֵאל ַעם ְקרבו. ַהְללּוָיּה: ִהּלָ ֶרם ֶקֶרן ְלַעּמו. ּתְ ַוּיָ

ְרִקיַע ֻעּזו: ָקְדׁשו. ַהְללּוהּו ּבִ  ַהְללּוָיּה. ַהְללּו ֵא-ל ּבְ
ְדלו: רב ּגֻ ְגבּורָתיו. ַהְללּוהּו ּכְ  ַהְללּוהּו ּבִ

ֵנֶבל ְוִכּנור: ֵתַקע ׁשוָפר. ַהְללּוהּו ּבְ  ַהְללּוהּו ּבְ
ים ְוֻעָגב: ִמּנִ תף ּוָמחול. ַהְללּוהּו ּבְ  ַהְללּוהּו ּבְ

ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ַמע. ַהְללּוהּו ּבְ ִצְלְצֵלי ׁשָ  ַהְללּוהּו ּבְ
ל ָי-ּה. ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ  ּכל ַהּנְ
ל ָי-ּה. ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ּכל ַהּנְ

ִמיד: ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם  נּו ּתָ ָפֵאר ּוְתרוֵמם ִזְכְרָך ַמְלּכֵ שר ּתְ ל ּבָ ְמָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו. ְורּוַח ּכָ ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ַמת ּכָ  ִנׁשְ
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין  יל ּוְמַפְרֵנס ְועוֶנה ּוְמַרֵחם ּבְ יַע. ּפוֶדה ּוַמּצִ ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגוֵאל ּומוׁשִ ה ֵא-ל. ּוִמּבַ ַאּתָ

ָכל  ל ּבְ ֻהּלָ ל ּתוָלדֹות. ַהּמְ ִריֹות. ֲאדון ּכָ ל ּבְ ה: ֱאל-ֵהי ָהִראׁשוִנים ְוָהַאֲחרוִנים. ֱאל-וּהַ ּכָ א ָאּתָ ָלנּו ֶמֶלְך עוֵזר ְוסוֵמְך ֶאּלָ
ִקיץ  ִנים. ְוַהּמֵ ן. ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ה לא ָינּום ְולא ִייׁשָ ַרֲחִמים: וה' ֵער. ִהּנֵ ֶחֶסד ּוְבִריֹוָתיו ּבְ ַנֵהג עֹוָלמו ּבְ חֹות. ַהּמְ ּבָ ׁשְ רוב( ַהּתִ  )ּבְ
יר ֲאסּוִרים. ְוַהּסֹוֵמְך נֹוְפִלים.  ּתִ ִשיַח ִאְלִמים. ְוַהּמַ פּוִפים( ְוַהּמֵ ִמים. )ְמַחֵיה ֵמִתים ְורֹוֵפא חֹוִלים פֹוֵקַח ִעְוִרים ְוזֹוֵקף ּכְ  ִנְרּדָ

ֲהמון  ה ּכַ ם. ּוְלׁשוֵננּו ִרּנָ ּיָ יָרה ּכַ ָך ֲאַנְחנּו מוִדים: ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים. ּוְלָך ְלַבּדְ פּוִפים. ְוַהּמְ ְוַהּזֹוֵקף ּכְ
ָמִים. ְוַרְגֵלינּו ַקּלות  ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ֵרַח. ְוָיֵדינּו ְפרּושות ּכְ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ּשׁ ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע. ְוֵעיֵנינּו ְמִאירות ּכַ ַבח ּכְ יו. ְושְפתֹוֵתינּו ׁשֶ ּלָ ּגַ

נּו. ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף  ְמָך ַמְלּכֵ יִקים ְלהֹודֹות ְלָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ לות. ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסּפִ ַאּיָ ּכָ
ְצַרִים  ָפִנים ִמּמִ נּו: ִמּלְ ָעשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעּמָ ים ְוִנְפָלאות ׁשֶ ָעִמים. ַהּטֹובֹות ִנּסִ י ְרָבבות ּפְ  ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ

נּו. ּוֵמֳחָלִים  ְטּתָ ֶבר ִמּלַ נּו. ּוִמּדֶ ְלּתָ נּו. ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ ְלּכַ נּו. ּוְבשָבע ּכִ ָרָעב ַזְנּתָ ִדיָתנּו. ּבְ ית ֲעָבִדים ּפְ נּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו. ּוִמּבֵ ַאְלּתָ ּגְ
נּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו  ׁשֵ ּטְ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך. ְולא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו. ְוַאל ּתִ יָתנּו: ַעד ֵהּנָ ּלִ ים ְוֶנֱאָמִנים ּדִ ָרִעים ְוַרּבִ

חּו  ּבְ ִפינּו. ֵהן ֵהם. יודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ר שְמּתָ ּבְ ינּו. ְוָלׁשון ֲאׁשֶ ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ נּו. ְורּוַח ּוְנׁשָ ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ ן ֵאָבִרים ׁשֶ ָלֶנַצח: ַעל ּכֵ
ַבע.  ָ ה ְלָך יוֶדה. ְוָכל ָלׁשון ְלָך ִתּשׁ י ָכל ּפֶ ִמיד: ּכִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ׁשִ ִויָפֲארּו ִויׁשוְררּו ִוירוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקּדִ

רּו  ָבבות ִייָראּוָך. ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליות ְיַזּמְ ֲחֶוה. ְוָכל ַהּלְ ּתַ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קוָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְ ה. ְוָכל ּבֶ ַצּפֶ ְוָכל ַעִין ְלָך ּתְ
ים  ְוַעת ֲעִנּיִ ּנּו. ְוָעִני ְוֶאְביון ִמּגוְזלו. ׁשַ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ל ַעְצמוַתי ּתאַמְרָנה ה' ִמי ָכמוָך. ַמּצִ תּוב. ּכָ ּכָ ָבר ׁשֶ ּדָ ֶמָך. ּכַ ִלׁשְ

ּבור ְוַהּנוָרא  דול ַהּגִ ְך. ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך. ָהֵא-ל ַהּגָ ֶוה ּלָ ְך. ּוִמי ִיׁשְ יַע: ִמי ִיְדֶמה ּלָ יב ְותוׁשִ ְקׁשִ ל ּתַ ַמע. ַצֲעַקת ַהּדַ ה ִתׁשְ ַאּתָ
י ֶאת ה'.  ְרִכי ַנְפׁשִ ָאמּור. ְלָדִוד. ּבָ ָך. ּכָ ם ָקְדׁשֶ ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ׁשֵ ּבֵ ְלָך ּוְנׁשַ ַמִים ָוָאֶרץ: ְנַהּלֶ  א-ֵל ֶעְליֹון. קוֵנה ׁשָ

ם ָקְדׁשֹו: ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ
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א ָרם ְוִנּשא: ּסֵ ב ַעל ּכִ ֶלְך ַהּיוׁשֵ ַהּמֶ
ה. ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יִקים בה'. ַלְיׁשָ נּו ַצּדִ מו. ְוָכתּוב ַרּנְ ׁשוֵכן ַעד ָמרום ְוָקדוׁש ׁשְ

נוסח ספרדנוסח אשכנז

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

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ ַאר ׁשִ ה ִיְתּפָ ִרּנָ ית ִישָרֵאל. ּבְ ָך ּבֵ  ּוְבַמְקֲהלות ִרְבבות ַעּמְ
ֱאלֹו-ֵהינּו  ה'  ְלָפֶניָך  ַהְיצּוִרים.  ל  ּכָ חוַבת  ן  ּכֵ ׁשֶ ָודור.  ּדור  ָכל   ּבְ
ר  ְלַהּדֵ ְלרוֵמם  ְלָפֵאר  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ ְלהודות  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואל-ֵהי 
י  ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חות ּדָ ּבְ ירות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ס. ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ

יֶחָך: ָך ְמׁשִ ַעְבּדְ

ַמִים  ָ ּשׁ דוׁש ּבַ דול ְוַהּקָ ֶלְך ַהּגָ נּו. ָהֵא-ל ַהּמֶ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ִיׁשְ
ָבָחה.  יר ּוׁשְ י ְלָך ָנֶאה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשִ ּוָבָאֶרץ. ּכִ
ה וִתְפֶאֶרת.  ִהּלָ ה ּוְגבּוָרה. ּתְ ֻדּלָ ָלה. ֶנַצח ּגְ ל ְוִזְמָרה. עוז ּוֶמְמׁשָ ַהּלֵ
ה  רּוְך ַאּתָ ה ְוַעד עֹוָלם: ּבָ ָרכות ְוהוָדאות ֵמַעּתָ ה ּוַמְלכּות: ּבְ ָ ְקֻדּשׁ
ְפָלאות.  חות ֵא-ל ַההוָדאות. ֲאדון ַהּנִ ּבָ ׁשְ ּתִ דול ּבַ ה'. א-ֵל ֶמֶלְך ּגָ

יֵרי ִזְמָרה. ֶמֶלְך ֵא-ל ֵחי ָהעוָלִמים: ׁשִ ַהּבוֵחר ּבְ

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

נּו  ְמָך ַמְלּכֵ ֵאר ׁשִ ה ִיְתּפָ ִרּנָ ית ִישָרֵאל. ּבְ ָך ּבֵ  ּוְבַמְקֲהלות ִרְבבות ַעּמְ
ל ַהְיצּוִרים. ְלָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי  ן חוַבת ּכָ ּכֵ ָכל ּדור ָודור. ׁשֶ  ּבְ
ַח  ּוְלַנּצֵ ר  ְלַהּדֵ ְלרוֵמם  ְלָפֵאר  ַח  ּבֵ ְלׁשַ ל  ְלַהּלֵ ְלהודות   ֲאבֹוֵתינּו. 
י  ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חות ּדָ ּבְ ירות ְוִתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ס. ַעל ּכָ ה ּוְלַקּלֵ ְלָבֵרְך ְלַעּלֵ

יֶחָך: ָך ְמׁשִ ַעְבּדְ

דוׁש  ְוַהּקָ דול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ָהֵא-ל  נּו.  ַמְלּכֵ ָלַעד  ְמָך  ׁשִ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ּוְבֵכן 
יר  י ְלָך ָנֶאה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו: ׁשִ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ּכִ ָ ּשׁ ּבַ
ה  ִהּלָ ּתְ ּוְגבּוָרה.  ה  ֻדּלָ ּגְ ֶנַצח  ָלה.  ּוֶמְמׁשָ ְוִזְמָרה. עוז  ל  ַהּלֵ ָבָחה.  ּוׁשְ
דוׁש.  דול ְַהּקָ ְמָך ַהּגָ ָרכות ְוהוָדאות ְלׁשִ ה ּוַמְלכּות: ּבְ ָ ְוִתְפֶאֶרת. ְקֻדּשׁ
דול  ּגָ ֶמֶלְך  ֵא-ל  ה'.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֵא-ל:  ה  ַאּתָ עֹוָלם  ְוַעד  ּוֵמעֹוָלם 
ל  ּכָ ּבוֵרא  ְפָלאות.  ַהּנִ ֲאדון  ַההוָדאות.  ֵא-ל  חות.  ּבָ ׁשְ ּתִ ּבַ ל  ּוְמֻהּלָ
ָיִחיד  ֶמֶלְך  ִזְמָרה.  יֵרי  ׁשִ ּבְ ַהּבוֵחר  ֲעשים.  ַהּמַ ל  ּכָ ִרּבון  מות.  ׁשָ ַהּנְ

ֵא-ל ֵחי ָהעוָלִמים:

חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

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

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה, אמן[ ְ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 ]אמן, ְיֵהא ְשׁ
ח  ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ א ְיֵהא ְשׁ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ  ְיֵהא ְשׁ

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

קריאת שמע וברכותיה
Shema and its Blessings

ְרכּו ֶאת ה' ַהְמבָרְך:  C / ח—ּבָ

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

לום ּובוֵרא ֶאת ַהּכל. ְך. עשה ׁשָ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ



HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR ROSH HASHANA (5781/2020 ONLY)  •  מחזור הלכתי מקוצר לראש השנה תשפ”א בלבד  5

FIRST DAY / ביום הראשון
ָכל יום  ָלה יוֵצר ַהּכל: ָהֵא-ל ַהּפוֵתַח ּבְ ה’: ַהּכל ְירוְממּוָך ּסֶ חּוָך. ְוַהּכל יאְמרּו ֵאין ָקדוׁש ּכַ ּבְ ַהּכל יודּוָך ְוַהּכל ְיׁשַ

ָביו.  ּלו ּוְליוׁשְ ּה. ּוֵמִאיר ְלעֹוָלם ּכֻ ְבּתָ כון ׁשִ קוָמּה. ּוְלָבָנה ִמּמְ ה ִמּמְ ֲעֵרי ִמְזָרח. ּובוֵקַע ַחּלוֵני ָרִקיַע. מוִציא ַחּמָ ְלתות ׁשַ ּדַ
ת ָהַרֲחִמים: ִמּדַ ָרא ּבְ ּבָ ׁשֶ

ם  ּלָ ית: ָמה ַרּבּו ַמֲעשיָך ה'. ּכֻ ֵראׁשִ ִמיד. ַמֲעשה ּבְ ָכל יום ּתָ ׁש ּבְ ַרֲחִמים. ּוְבטּובו ְמַחּדֵ ִרים ָעֶליָה ּבְ ִאיר ָלָאֶרץ ְוַלּדָ ַהּמֵ
ְתַנּשא ִמימות עֹוָלם: ֱאל-ֵהי  פָאר ְוַהּמִ ח ְוַהּמְ ּבָ ׁשֻ רוָמם ְלַבּדו ֵמָאז. ַהּמְ ֶלְך ַהּמְ ָחְכָמה ָעשיָת. ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ַהּמֶ ּבְ

ֲעֵדנּו: ֵאין ֲערוְך ְלָך. ְוֵאין זּוָלֶתָך.  ב ּבַ ֵענּו. ִמשּגָ נּו. ָמֵגן ִיׁשְ ּבֵ נּו. צּור ִמשּגַ ים ַרֵחם ָעֵלינּו. ֲאדון ֻעּזֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ  עֹוָלם. ּבְ
ְך. ָך ּוִמי ּדוֶמה ּלָ ְלּתֶ ֶאֶפס ּבִ

נוסח ספרדנוסח אשכנז

י ָהעֹוָלם  נּו ְלַחּיֵ ה. ְוֵאין זּוָלְתָך ַמְלּכֵ עֹוָלם ַהּזֶ ָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבָ ֶעְרּכֶ  ֵאין ּכְ
יֵענּו  ָך מוׁשִ יַח. ְוֵאין ּדוֶמה ּלְ ׁשִ ָך ּגוֲאֵלנּו ִלימות ַהּמָ ְלּתְ א. ֶאֶפס ּבִ ַהּבָ

ִתים: ת ַהּמֵ ִלְתִחּיַ

ְדלו  ּגָ ָמה.  ׁשָ ּנְ ל  ּכָ ִפי  ּבְ ּוְמבָרְך  רּוְך  ּבָ ֲעשים.  ַהּמַ ל  ּכָ ַעל  ָאדון  ֵא-ל 
ַעת ּוְתבּוָנה סוְבִבים הודו: ְוטּובו ִלְפֵני עֹוָלם. ּדַ

ְזכּות  ָבה.  ְרּכָ ַהּמֶ ַעל  ָכבוד  ּבְ ר  ְוֶנְהּדָ ַהּקֶדׁש.  ַחּיות  ַעל  ֶאה  ְתּגָ ַהּמִ
ּוִמיׁשור ִלְפֵני ִכְסאו. ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָמֵלא ְכבודו:

ל.  ּוְבַהשּכֵ ִביָנה  ּבְ ַדַעת  ּבְ ְיָצָרם  ֱאלֹו-ֵהינּו.  ָרא  ּבָ ׁשֶ ְמאורות  טוִבים 
ֵבל: ֶקֶרב ּתֵ ִלים ּבְ ֶהם. ִלְהיות מוׁשְ ּכַח ּוְגבּוָרה ָנַתן ּבָ

ֵצאָתם  ָכל ָהעֹוָלם. שֵמִחים ּבְ ְמֵלִאים ִזיו ּוְמִפיִקים נוַגּה. ָנֶאה ִזיָום ּבְ
ֵאיָמה ְרצֺון קוָנם: בוָאם. עשים ּבְ ְוששים ּבְ

ֶמׁש  ֶ ה ְלֵזֶכר ַמְלכּותו. ָקָרא ַלּשׁ מו. ָצֳהָלה ְוִרּנָ ֵאר ְוָכבוד נוְתִנים ִלׁשְ ּפְ
ָבָנה: ְזַרח אור. ָרָאה ְוִהְתִקין צּוַרת ַהּלְ ַוּיִ

ים  ה שָרִפים ְואוַפּנִ ְפֶאֶרת ּוְגֻדּלָ ל ְצָבא ָמרום. ּתִ ַבח נוְתִנים לו ּכָ ׁשֶ
ְוַחּיות ַהּקֶדׁש:

ב ַעל  ה ְוָיׁשַ ִביִעי ִהְתַעּלָ ְ ּיום ַהּשׁ ֲעשים. ּבַ ל ַהּמַ ַבת ִמּכָ ר ׁשָ ָלֵא-ל ֲאׁשֶ
ת.  ּבָ ַ נּוָחה. עֶנג ָקָרא ְליום ַהּשׁ ְפֶאֶרת ָעָטה ְליום ַהּמְ א ְכבודו. ּתִ ּסֵ ּכִ
ְויום  ְמַלאְכּתו:  ל  ִמּכָ ֵא-ל  ַבת  ׁשָ ּבו  ׁשֶ ִביִעי.  ְ ַהּשׁ יום  ל  ׁשֶ ַבח  ׁשֶ  ֶזה 
ְלהודות  טוב  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליום  יר  ׁשִ ִמְזמור  ְואוֵמר.  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ִביִעי  ְ ַהּשׁ
נּו  ה. ִיּתְ ַבח ְיָקר ּוְגֻדּלָ ל ְיצּוָריו. ׁשֶ לה': ְלִפיָכְך ְיָפֲארּו ִויָבְרכּו ָלֵאל ּכָ
יום  תו ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ְנִחיל ְמנּוָחה ְלַעּמו ִישָרֵאל ּבִ ָלֵאל ֶמֶלְך יוֵצר ּכל. ַהּמַ
ַאר.  ִיְתּפָ נּו  ַמְלּכֵ ְוִזְכְרָך  ׁש.  ִיְתַקּדַ ֱאלֹו-ֵהינּו  ה'  ְמָך  ׁשִ קֶדׁש:  ת  ּבַ  ׁשַ
ַבח  ׁשֶ ַעל  יֵענּו  מוׁשִ ַרְך  ְתּבָ ּתִ ַחת:  ִמּתָ ָהָאֶרץ  ְוַעל  ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ

ָלה: ָעשיָת ְיָפֲארּוָך ּסֶ ַמֲעשי ָיֶדיָך. ְוַעל ְמאוֵרי אור ׁשֶ

י  נּו ְלַחּיֵ ה. ְוֵאין זּוָלְתָך ַמְלּכֵ עֹוָלם ַהּזֶ ֵאין ֲערוְך ְלָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבָ
ָך  יַח. ְוֵאין ּדוֶמה ּלְ ׁשִ ָך ּגוֲאֵלנּו ִלימות ַהּמָ ְלּתְ א. ֶאֶפס ּבִ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ִתים: ת ַהּמֵ יֵענּו ִלְתִחּיַ מוׁשִ

ָמה. ׁשָ ל ַהּנְ ִפי ּכָ רּוְך ּוְמבָרְך ּבְ ֲעשים. ּבָ ל ַהּמַ ֵא-ל ָאדון ַעל ּכָ

ְדלו ְוטּובו ָמֵלא עֹוָלם. דַעת ּוְתבּוָנה סוְבִבים הודו: ּגָ

ָבה. ְרּכָ ָכבוד ַעל ַהּמֶ ר ּבְ ֶאה ַעל ַחּיות ַהּקֶדׁש. ְוֶנְהּדָ ְתּגָ ַהּמִ

ְזכּות ּוִמיׁשור ִלְפֵני ִכְסאו. ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָמֵלא ְכבודו:

ל. ִביָנה ּוְבַהשּכֵ ַדַעת ּבְ ָרא ֱאלֹו-ֵהינּו. ְיָצָרם ּבְ ּבָ טוִבים ְמאורות ׁשֶ

ֵבל: ֶקֶרב ּתֵ ִלים ּבְ ֶהם. ִלְהיות מוׁשְ ּכַח ּוְגבּוָרה ָנַתן ּבָ

ָכל ָהעֹוָלם. ְמֵלִאים ִזיו ּוְמִפיִקים נוַגּה. ָנֶאה ִזיָום ּבְ

ֵאיָמה ְרצֺון קוָנם: בוָאם. עשים ּבְ ֵצאָתם ְוששים ּבְ שֵמִחים ּבְ

ה ְלֵזֶכר ַמְלכּותו. מו. ָצֳהָלה ְוִרּנָ ֵאר ְוָכבוד נוְתִנים ִלׁשְ ּפְ

ָבָנה: ְזַרח אור. ָרָאה ְוִהְתִקין צּוַרת ַהּלְ ֶמׁש ַוּיִ ֶ ָקָרא ַלּשׁ

ְוַחּיות  שָרִפים  ה  ּוְגֻדּלָ ְפֶאֶרת  ּתִ ָמרום.  ְצָבא  ל  ּכָ לו  נוְתִנים  ַבח  ׁשֶ
י ַהּקֶדׁש: ְואוַפּנֵ

ב ַעל  ה ְוָיׁשַ ִביִעי ִנְתַעּלָ ְ ּיום ַהּשׁ ֲעשים. ּבַ ל ַהּמַ ַבת ִמּכָ ר ׁשָ ָלֵא-ל ֲאׁשֶ
ת.  ּבָ ַ נּוָחה. עֶנג ָקָרא ְליום ַהּשׁ ְפֶאֶרת ָעָטה ְליום ַהּמְ א ְכבודו. ּתִ ּסֵ ּכִ
ל ְמַלאְכּתו: ְויום  ַבת ֵא-ל ִמּכָ ּבו ׁשָ ִביִעי. ׁשֶ ְ ל יום ַהּשׁ ַבח ׁשֶ יר ׁשֶ ֶזה ׁשִ
ת. טוב ְלהודות לה':  ּבָ ַ יר ְליום ַהּשׁ ַח ְואוֵמר. ִמְזמור ׁשִ ּבֵ ִביִעי ְמׁשַ ְ ַהּשׁ
ְוָכבוד.  ה  ּוְגֻדּלָ ְיָקר  ַבח  ׁשֶ ְיצּוָריו.  ל  ּכָ ָלֵאל  ִויָבְרכּו  ְיָפֲארּו  ְלִפיָכְך 
תו  ָ ְקֻדּשׁ ְנִחיל ְמנּוָחה ְלַעּמו ִישָרֵאל ּבִ נּו ָלֵאל ֶמֶלְך יוֵצר ּכל. ַהּמַ ִיּתְ
ַאר.  נּו ִיְתּפָ ׁש. ְוִזְכְרָך ַמְלּכֵ ְמָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ִיְתַקּדַ ת קֶדׁש: ׁשִ ּבַ יום ׁשַ ּבְ
ַבח  ל ׁשֶ יֵענּו ַעל ּכָ ֵרְך מוׁשִ ְתּבָ ַחת: ּתִ ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ּבַ

ָלה: ה ְיָפֲארּוָך ּסֶ . ֵהּמָ ַצְרּתָ ּיָ ַמֲעשה ָיֶדיָך. ְוַעל ְמאוֵרי אור ׁשֶ

יש להמשיך ב“תתברך” ]לנצח[ בעמוד 6
CONTINUE WITH ]תתברך ]לנצח ON PAGE 6
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SECOND DAY / ביום שני
ם  ּלָ ית. ָמה ַרּבּו ַמֲעשיָך ה'. ּכֻ ִמיד ַמֲעשה ְבֵראׁשִ ָכל יום ּתָ ׁש ּבְ ַרֲחִמים. ּוְבטּובו ְמַחּדֵ ִרים ָעֶליָה ּבְ ִאיר ָלָאֶרץ ְוַלּדָ ַהּמֵ

ְתַנּשא ִמימות עֹוָלם: ֱאל-ֵהי  ח ְוַהְמפָאר ְוַהּמִ ּבָ ֶלְך ַהְמרוָמם ְלַבּדו ֵמָאז. ַהְמׁשֻ ָחְכָמה ָעשיָת. ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ַהּמֶ ּבְ
ֲעֵדנּו: ב ּבַ ֵענּו. ִמשּגָ נּו. ָמֵגן ִיׁשְ ּבֵ נּו. צּור ִמשּגַ ים ַרֵחם ָעֵלינּו. ֲאדון ֻעּזֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ עֹוָלם. ּבְ

ים.  ּנות ְצָבָאיו ְקדוׁשִ מו. ְמאורות ָנַתן ְסִביבות ֻעּזו. ּפִ בוד ִלׁשְ ה. טוב ָיַצר ּכָ ָעה. ֵהִכין ּוָפַעל ָזֳהֵרי ַחּמָ דול ּדֵ רּוְך ּגְ ֵא-ל ּבָ
תו: ָ בוד ֵא-ל ּוְקֻדּשׁ ִרים ּכְ ִמיד ְמַסּפְ י. ּתָ ּדַ רוְמֵמי ׁשַ

ה[  . ]ֵהּמָ ַצְרּתָ ּיָ ַבח ַמֲעשי ָיֶדיָך. ְוַעל ְמאוֵרי אור ׁשֶ ל[ ׁשֶ ַחת[ ַעל ]ּכָ ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ֵרְך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ]ּבַ ְתּבָ ּתִ
ָלה:  ְיָפֲארּוָך ּסֶ

בכל הימים ממשיכים כאן
ON ALL DAYS CONTINUE HERE

ְרָתיו  ר ְמׁשָ ְרִתים ַוֲאׁשֶ נּו יוֵצר ְמׁשָ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ים. ִיׁשְ נּו ְוגוֲאֵלנּו ּבוֵרא ְקדוׁשִ ֵרְך ]ָלֶנַצח[ צּוֵרנּו ַמְלּכֵ ְתּבָ  ּתִ
רּוִרים.  ם ּבְ ּלָ ם ֲאהּוִבים. ּכֻ ּלָ ים ּוֶמֶלְך עֺוָלם: ּכֻ ְבֵרי ֱאל-ִהים ַחּיִ קול. ּדִ ִיְרָאה ַיַחד ּבְ ִמיִעים ּבְ רּום עֺוָלם. ּוַמׁשְ ם עוְמִדים ּבְ ּלָ ּכֻ

ה ּוְבָטֳהָרה.  ָ ְקֻדּשׁ יֶהם ּבִ ם ּפוְתִחים ֶאת ּפִ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְרצֺון קֺוָנם: ְוֻכּלָ ם עֺוִשים ּבְ ים.[ ְוֻכּלָ ם ְקדוׁשִ ּלָ ּבוִרים. ]ּכֻ ם ּגִ ּלָ ּכֻ
ין/ם ּוַמְמִליִכין/ם: יׁשִ ִחין/ם ּוְמָפֲאִרין/ם ּוַמֲעִריִצין/ם ּוַמְקּדִ ּבְ יָרה ּוְבִזְמָרה. ּוְמָבְרִכין/ם ּוְמׁשַ ׁשִ ּבְ

ה. ְונוְתִנים  ַמִים ֶזה ִמּזֶ ִלים ֲעֵליֶהם על ַמְלכּות ׁשָ ם ְמַקּבְ ּבור ְוַהּנוָרא ָקדוׁש הּוא. ְוֻכּלָ דול ַהּגִ ֶלְך ַהּגָ ם ָהֵא-ל ַהּמֶ ֶאת ׁשֵ
ֵאיָמה[  ֶאָחד. עוִנים ]ּבְ ם ּכְ ּלָ ה ּכֻ שָפה ְברּוָרה ּוִבְנִעיָמה. ְקֻדׁשָ ַנַחת רּוַח. ּבְ יׁש ְליוְצָרם ּבְ ַאֲהָבה ְרׁשּות ֶזה ָלֶזה ְלַהְקּדִ ּבְ

ִיְרָאה: ְואוְמִרים ּבְ

בודו: COTC / קו׳׳ח—ָקדוׁש ָקדוׁש ָקדוׁש ה' ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ִחים ְואוְמִרים: ּבְ ָתם ְמׁשַ ת שָרִפים. ְלֻעּמָ דול ִמְתַנּשִאים ְלֻעּמַ ַרַעׁש ּגָ ים ְוַחּיות ַהּקֶדׁש ּבְ ְוָהאוַפּנִ

קומו: בוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTC / קו׳׳ח—ּבָ

י הּוא ְלַבּדו ָמרום ְוָקדוׁש. ּפוֵעל  ִמיעּו. ּכִ חות ַיׁשְ ּבָ ם. ְזִמירות יאֵמרּו ְוִתׁשְ ֶלְך ֵא-ל ַחי ְוַקּיָ נּו. ַלּמֶ רּוְך ְנִעימות ִיּתֵ ָלֵא-ל ּבָ
ְפָלאות.  ַעל ִמְלָחמות. זוֵרַע ְצָדקות. ַמְצִמיַח ְיׁשּועות. ּבוֵרא ְרפּואות. נוָרא ְתִהּלות. ֲאדון ַהּנִ בּורות. עושה ֲחָדׁשות. ּבַ ּגְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדו: אור ָחָדׁש ַעל ִצּיון  דִלים. ּכִ ָאמּור ְלעשה אוִרים ּגְ ית. ּכָ ִמיד ַמֲעשה ְבֵראׁשִ ָכל יום ּתָ טּובו ּבְ ׁש ּבְ ַהְמַחּדֵ

אורות: ה ה'. יוֵצר ַהּמְ רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְלאורו: ּבָ נּו ּבִ ה ֻכּלָ ִאיר ְוִנְזּכֶ ּתָ

נוסח ספרדנוסח אשכנז

ָחַמְלּתָ  ִויֵתָרה  דוָלה  ּגְ ֶחְמָלה  ֱאלֹו-ֵהינּו.  ה'  נּו  ֲאַהְבּתָ ה  ַרּבָ ַאֲהָבה 
י  ֻחּקֵ ֵדם  ַלּמְ ַוּתְ ְבָך.  ְטחּו  ּבָ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ֲעבּור  ּבַ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ָעֵלינּו: 
ֵעיֵנינּו  ְוָהֵאר  ַאֲהָבה:  ּבְ ּתוָרֶתָך  ֵדנּו:ַתְלמּוד  ּוְתַלּמְ נּו  ָחּנֵ ּתְ ן  ּכֵ ים  ַחּיִ
ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ְלָבֵבנּו  ְוַיֵחד  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ נּו  ִלּבֵ ק  ְוַדּבֵ תוָרֶתָך.  ּבְ
דול ְוַהּנוָרא  ָך ַהּגָ ם ָקְדׁשְ י ְבׁשֵ ֶמָך. ְולא ֵנבוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכִ  ֶאת ׁשְ
ְנפות  ע ּכַ לום ֵמַאְרּבַ יׁשּוָעֶתָך:ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ ָטְחנּו. ָנִגיָלה ְוִנשְמָחה ּבִ  ּבָ
ה.  י ֵא-ל ּפוֵעל ְיׁשּועות ָאּתָ ָהָאֶרץ. ְותוִליֵכנּו קוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ּכִ
ֱאֶמת:  ּבֶ דול ֶסָלה  ְמָך ַהּגָ נּו ְלׁשִ ְוָלׁשון.ְוֵקַרְבּתָ ל ַעם  ּוָבנּו ָבַחְרּתָ ִמּכָ

ַאֲהָבה:  ְלהודות ְלָך ּוְלַיֶחְדָך ּבְ

ָחַמְלּתָ  ִויֵתָרה  דוָלה  ּגְ ֶחְמָלה  ֱאלֹו-ֵהינּו.  ה'  נּו  ֲאַהְבּתָ עֹוָלם   ַאֲהָבת 
ֲאבֹוֵתינּו  ּוַבֲעבּור  דול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ֲעבּור  ּבַ נּו.  ַמְלּכֵ ָאִבינּו   ָעֵלינּו: 
ן  ּכֵ ֵלם.  ׁשָ ֵלָבב  ּבְ ְרצוְנָך  ַלֲעשות  ים  ַחּיִ י  ֻחּקֵ ֵדם  ַלּמְ ַוּתְ ְבָך.  ְטחּו  ּבָ  ׁשֶ
נּו  ִלּבֵ ֵדנּו: ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם ָעֵלינּו. ְוֵתן ּבְ נּו ּוְתַלּמְ ָחּנֵ  ּתְ
ם  מר ְוַלֲעשות ּוְלַקּיֵ ד. ִלׁשְ מַע. ִלְלמד ּוְלַלּמֵ יל. ִלׁשְ יָנה ְלָהִבין ּוְלַהשּכִ  ּבִ
ק  תוָרֶתָך. ְוַדּבֵ ַאֲהָבה: ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ּבְ ְבֵרי ַתְלמּוד ּתוָרֶתָך ּבְ ל ּדִ ֶאת ּכָ
ֶמָך. ְלַמַען לא  ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ ִמְצֹוֶתיָך ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה  נּו ּבְ ִלּבֵ
דול  ַהּגָ ָך  ָקְדׁשְ ם  ְבׁשֵ י  ָוֶעד:ּכִ ְלעֹוָלם  ל  ׁשֵ ִנּכָ ְולא  ֵלם  ִנּכָ ְולא   ֵנבוׁש 
ה'  ְוַרֲחֶמיָך  יׁשּוָעֶתָך:  ּבִ ְוִנשְמָחה  ָנִגיָלה  ָטְחנּו.  ּבָ ְוַהּנוָרא  ַהִגּבור 
ים. ַאל ַיַעְזבּונּו ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד: ַמֵהר ְוָהֵבא  ֱאלֹו-ֵהינּו ַוֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ
נּו  בור ֻעּלֵ ל ָהָאֶרץ. ּוׁשְ ְנפות ּכָ ע ּכַ לום ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ָרָכה ְוׁשָ ָעֵלינּו ּבְ
ְלַאְרֵצנּו: קוְמִמּיּות  ְמֵהָרה  ְותוִליֵכנּו  אֵרנּו.  ַצּוָ ֵמַעל  ַהּגוִים(   )עול 
נּו  ל ַעם ְוָלׁשון. ְוֵקַרְבּתָ ה. ּוָבנּו ָבַחְרּתָ ִמּכָ י ֵא-ל ּפוֵעל ְיׁשּועות ָאּתָ ּכִ
ּוְלַיֶחְדָך  ְלָך  ְלהודות  ַאֲהָבה:  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֶסָלה  דול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ נּו  ַמְלּכֵ

ֶמָך: ַאֲהָבה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ׁשְ ּבְ

ַאֲהָבה: ַעּמו ִישָרֵאל ּבְ ה ה'. ַהּבוֵחר ּבְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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ַמע ִישָרֵאל ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ה' ֶאָחד: ׁשְ
בוד ַמְלכּותו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ  בלחש / QUIETLY ּבָ

ָך ַהּיום ַעל  ר ָאנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ָך ּוְבָכל ְמאֶדָך: ְוָהיּו ַהּדְ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאל-ֶהיָך ּבְ
ם ְלאות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו  ְרּתָ ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקׁשַ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ְלָבֶבָך: ְוׁשִ

ָעֶריָך: יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזות ּבֵ ין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבּתָ ְלטָטפת ּבֵ

ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל  ה ֶאְתֶכם ַהּיום ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאל-ֵהיֶכם ּוְלָעְבדו ּבְ ר ָאנִכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצוַתי ֲאׁשֶ ׁשְ מַע ּתִ ְוָהָיה ִאם ׁשָ
ָך ְוָאַכְלּתָ  שְדָך ִלְבֶהְמּתֶ י ֵעשב ּבְ ָך ְוִיְצָהֶרָך: ְוָנַתּתִ ִעּתו יוֶרה ּוַמְלקוׁש ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתירׁשְ י ְמַטר ַאְרְצֶכם ּבְ ֶכם: ְוָנַתּתִ ַנְפׁשְ
ֶכם ְוָעַצר ֶאת  ֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ה' ּבָ ּתַ ם ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ : ִהּשׁ ְושָבְעּתָ

ם ֶאת  ר ה' נֵתן ָלֶכם: ְושְמּתֶ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאׁשֶ ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ ַמִים ְולא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא ִתּתֵ ָ ַהּשׁ
ֵניֶכם  ם אָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ ם אָתם ְלאות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטוָטפת ֵּין ֵעיֵניֶכם: ְוִלּמַ ְרּתֶ ֶכם ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ָבַרי ֵאּלֶ ּדְ
ָעֶריָך: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם  יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמזּוזות ּבֵ ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבּתָ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ר ּבָ ְלַדּבֵ

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ: ָ יֵמי ַהּשׁ ע ה' ַלֲאבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדרָתם ְוָנְתנּו ַעל  ֵני ִישָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְוָעשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אמר: ּדַ ה ּלֵ ַוּיאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ
ל ִמְצות ה' ַוֲעשיֶתם אָתם ְולא ָתתּורּו ַאֲחֵרי  ם ֶאת ּכָ ֵכֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אתו ּוְזַכְרּתֶ ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ִציִצת ַהּכָ

ים ֵלאל-ֵהיֶכם:  ל ִמְצוָתי ִוְהִייֶתם ְקדׁשִ רּו ַוֲעשיֶתם ֶאת ּכָ ְזּכְ ם זִנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ּתִ ר ַאּתֶ ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ
ר הוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיות ָלֶכם ֵלאל-ִהים ֲאִני ה' ֱאל-ֵהיֶכם: ֱאֶמת: ֲאִני ה' ֱאל-ֵהיֶכם ֲאׁשֶ

C / ח—ה' ֱאל-ֵהיֶכם ֱאֶמת:

ה ָעֵלינּו  ָבר ַהּזֶ ל ְוטוב ְוָיֶפה ַהּדָ ן ּוְמֻקּבָ יר ּוְמֻתּקָ ר ְוֶנֱאָמן ְוָאהּוב ְוָחִביב ְוֶנְחָמד ְוָנִעים ְונוָרא ְוַאּדִ ם ְוָיׁשָ יב ְוָנכון ְוַקּיָ ְוַיּצִ
ם. ְוִכְסאו ָנכון. ּוַמְלכּותו  מו ַקּיָ ם ּוׁשְ ֵענּו. ְלדר ָודר הּוא ַקּיָ נּו. צּור ַיֲעקב ָמֵגן ִיׁשְ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֱאֶמת. ֱאל-ֵהי עֹוָלם ַמְלּכֵ
ֵנינּו  ִמים. ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד ּוְלעוְלֵמי עוָלִמים. ַעל ֲאבֹוֵתינּו ְוָעֵלינּו. ַעל ּבָ ֶמת: ּוְדָבָריו ָחִיים ְוַקּיָ ֶוֱאמּוָנתו ָלַעד ַקּיָ

ל ּדורות ֶזַרע ִישָרֵאל ֲעָבֶדיָך: ְוַעל ּדורוֵתינּו. ְוַעל ּכָ

ה הּוא ה' ֱאלֹו-ֵהינּו  ַאּתָ ם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה. חק ְולא ַיֲעבר. ֱאֶמת. ׁשָ ָבר טוב ְוַקּיָ  ַעל ָהִראׁשוִנים ְוַעל ָהַאֲחרוִנים. ּדָ
יֵלנּו ֵמעֹוָלם ]הּוא[  נּו ֶמֶלְך ֲאבֹוֵתינּו. ּגוֲאֵלנּו ּגוֵאל ֲאבֹוֵתינּו. יוְצֵרנּו צּור ְיׁשּוָעֵתנּו. ּפוֵדנּו ּוַמּצִ ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַמְלּכֵ

ֶמָך. ְוֵאין ָלנּו עוד ֱאל-ִהים זּוָלֶתָך. ]ֶסָלה[: ׁשְ

ֶטיָך  ּפָ ֶבָך. ּוִמׁשְ רּום עֹוָלם מוׁשָ ָכל ּדור ָודור. ּבְ יַע ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ּבְ ה הּוא ֵמעֹוָלם. ָמֵגן ּומוׁשִ ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו ַאּתָ
ָך.  ה הּוא ָאדון ְלַעּמֶ ַמע ְלִמְצוֶתיָך ְותוָרְתָך ּוְדָבְרָך ָישים ַעל ִלּבו: ֱאֶמת. ַאּתָ ׁשְ ּיִ ֵרי ִאיׁש ׁשֶ ְוִצְדָקְתָך ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱאֶמת. ַאׁשְ
יַע:  ְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ּגוֵאל ּומוׁשִ ה הּוא ַאֲחרון. ּוִמּבַ ה הּוא ִראׁשון ְוַאּתָ ּבור ָלִריב ִריָבם ְלָאבות ּוָבִנים: ֱאֶמת. ַאּתָ ּוֶמֶלְך ּגִ

. ְוַים סּוף ָלֶהם  ָאְלּתָ . ּוְבכוְרָך ִישָרֵאל ּגָ כוֵריֶהם ָהָרְגּתָ ל ּבְ ִדיָתנּו. ּכָ ית ֲעָבִדים ּפְ נּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו. ּוִמּבֵ ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ]ֱאֶמת[ ִמּמִ
חּו ֲאהּוִבים ְורוְממּו ָלֵא-ל.  ּבְ . ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם. ֶאָחד ֵמֶהם לא נוָתר: ַעל זאת ׁשִ . ִויִדיִדים ֶהֱעַבְרּתָ ְעּתָ . ְוֵזִדים ִטּבַ ַקְעּתָ ּבָ
ִאים ]ֲעֵדי  יל ּגֵ ּפִ דול ְונוָרא. ַמׁשְ ם: ָרם ְוִנּשא. ּגָ ֶלְך ֵא-ל ַחי ְוַקּיָ ָרכות ְוהוָדאות ְלּמֶ חות. ּבְ ּבָ ירות ְוִתׁשְ ְוָנְתנּו ְיִדיִדים ְזִמירות ׁשִ

ָעם ֵאָליו:  ּוְ ֵעת ׁשַ ים. ְועוֶנה ְלַעּמו ]ִישָרֵאל[ ּבְ ּלִ ָפִלים ]ֲעֵדי ָמרום.[ מוִציא ֲאִסיִרים. ּופוֶדה ֲעָנִוים. ְועוֵזר ּדַ יּהַ ׁשְ ָאֶרץ.[ ּוַמְגּבִ
ם: ה. ְוָאְמרּו ֻכּלָ שְמָחה ַרּבָ יָרה ּבְ ה ּוְבֵני ִישָרֵאל ְלָך ָענּו ׁשִ רּוְך הּוא ּוְמבָרְך. מׁשֶ ִהּלות ְלֵא-ל ֶעְליון ]ּגוֲאָלם.[ ּבָ ּתְ

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

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

ה' ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד

מו ְקדוׁש ִישָרֵאל: מַר[ ּגֲאֵלנּו ה' ְצָבאות ׁשְ ֶעְזַרת ִישָרֵאל. ּוְפֵדה ִכְנֻאֶמָך ְיהּוָדה ְוִישָרֵאל. ]וְנֶאֱ צּור ִישָרֵאל. קּוָמה ְבּ

ַאל ִישָרֵאל: ה ה'. ָגּ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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תפילת העמידה לשחרית
Amidah for Shacharit

 יש לומר את כל העמידה בלחש. רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרץ הש"ץ לבלתי אפשרי, יש לומר את תחילת תפילת העמידה 
מילה-במילה עם החזן עד אחרי קדושה.

RECITE SILENTLY AT YOUR OWN PACE. IF TIME IS OF THE ESSENCE, DUE TO MEDICAL REGULATIONS NOT ALLOWING THE CHAZZAN'S 
REPETITION. RECITE WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN UNTIL AFTER “KEDUSHA” BELOW.

ִהָלֶתָך: יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲאד-ָני ׂשְ

ּבור  דול ַהּגִ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱאל-ֵהי ַאְבָרָהם. ֱאל-ֵהי ִיְצָחק. ֵואל-ֵהי ַיֲעקב. ָהֵא-ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ַאֲהָבה:  מו ּבְ  ְוַהּנוָרא ֵא-ל ֶעְליון. ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. ְוקוֵנה ַהּכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא גוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱאל-ִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה'. ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עוֵזר ּומוׁשִ

ל:[ יַע: ]מוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבור ְלעֹוָלם ֲאד-ָני. ְמַחּיֶ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סוֵמְך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֶ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  בּורות ּוִמי דוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמוָך ּבַ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה'. ְמַחּיֶ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

אם העמידה לא נאמרת מילה-במילה עם החזן, נא לדלג ל“אתה קדוש”.
**IF YOU ARE NOT RECITING WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH אתה קדוש.**

KEDUSHA / קדושה
קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

ָמרום.  ֵמי  ׁשְ ּבִ אותו  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

COTH / קו׳׳ח—ָקדוׁש ָקדוׁש ָקדוׁש ה' ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ 
בודו: ּכְ

ת  ִמיִעים קול. ִמְתַנּשִאים ְלֻעּמַ יר ְוָחָזק. ַמׁשְ דול ַאּדִ קול ַרַעׁש ּגָ ָאז ּבְ
רּוְך יאֵמרּו: ָתם ּבָ שָרִפים. ְלֻעּמָ

קומו: בוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTH / קו׳׳ח—ּבָ

ים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָמַתי  י ְמַחּכִ נּו תוִפיַע. ְוִתְמלוְך ָעֵלינּו ּכִ קוְמָך ַמְלּכֵ ִמּמְ
ׁש  ל ְוִתְתַקּדֵ ּדֵ ְתּגַ ּכון. ּתִ ׁשְ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּתִ ָקרוב ּבְ ִצּיון. ּבְ ְמלְך ּבְ ּתִ
ְוֵעיֵנינּו ִתְרֶאיָנה  ְנָצִחים:  ּוְלֵנַצח  ִעיְרָך ְלדור ָודור  ַלִים  ְירּוׁשָ תוְך  ּבְ

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

 COTH / קו׳׳ח—ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם. ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר. ַהְללּוָיּה: 
ְבֲחָך  ְוׁשִ יׁש.  ַנְקּדִ ְתָך  ָ ְקֻדּשׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך  ּגָ יד  ַנּגִ ָודור  ְלדור 
דול ְוָקדוׁש  י ֵא-ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱאלֹו-ֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

 יש לומר מ“ובכן תן פחדך” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה” 
בלחש ואז להמתין 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.  שְרֵפי  סוד  שיַח  נַעם  ּכְ ְוַנֲעִריָצְך  ְך  יׁשָ ַנְקּדִ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ּכָ ה. ּכַ ָ ְקֻדּשׁ

COTH / קו׳׳ח—ָקדוׁש ָקדוׁש ָקדוׁש ה' ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ 
בודו: ּכְ

ת  ִמיִעים קול. ִמְתַנּשִאים ְלֻעּמַ יר ְוָחָזק. ַמׁשְ דול ַאּדִ קול ַרַעׁש ּגָ ָאז. ּבְ
ִחים ְואוְמִרים: ּבְ ָתם ְמׁשַ שָרִפים. ְלֻעּמָ

קומו: בוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTH / קו׳׳ח—ּבָ

ים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָמַתי  י ְמַחּכִ נּו תוִפיַע. ְוִתְמלוְך ָעֵלינּו ּכִ קוְמָך ַמְלּכֵ  ִמּמְ
ׁש  ל ְוִתְתַקּדֵ ּדֵ ְתּגַ ּכון. ּתִ ׁשְ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּתִ ָקרוב ּבְ ִצּיון. ּבְ ְמלְך ּבְ ּתִ
ְוֵעיֵנינּו ִתְרֶאיָנה  ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ַלִים ִעיְרָך ְלדור ָודור  ְירּוׁשָ תוְך  ּבְ

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

COTH / קו׳׳ח—ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם. ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר. ַהְללּוָיּה:

ָלה.  ּסֶ ְיַהְללּוָך  יום  ָכל  ּבְ ים  ּוְקדוׁשִ ָקדוׁש.  ְמָך  ְוׁשִ ָקדוׁש  ה   ַאּתָ
ה: דול ְוָקדוׁש ָאּתָ י ֵא-ל ֶמֶלְך ּגָ ּכִ

יש לומר מ“לדור ודור המליכו” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה” 
בלחש ואז להמתין 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 ְוָקדוׁש ָאּתָ י ֵא-ל ֶמֶלְך ּגָ ָלה. ]ּכִ ָכל יום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדוׁש. ּוְקדוׁשִ ה ָקדוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

י הּוא ְלַבּדו ָמרום ְוָקדוׁש:  ]ְלדור ָודור ַהְמִליכּו ָלֵא-ל ּכִ

ית ָדִוד  בוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדֵ
יֶחָך ְוַעל ְמכוָנְך ְוֵהיָכָלְך:[ ְמׁשִ

ָלם  רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ּכֻ 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' ֱאלֹו-ֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ

ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך. ְוׁשִ ָיְדָך ּוְגבּוָרה ּבִ ְלָטן ְלָפֶניָך עז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ׁשֶ ּיָ מו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ּבְ ֲאֻגּדָ

ׂשון ְלִעיֶרָך. ּוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טוָבה ְלדוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ּתְ בוד ה' ְלַעּמֶ ן ּכָ ּוְבֵכן ּתֵ

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

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

ִמן ָהָאֶרץ:

ָך. ִיְמלְך ה'  ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ָך. ּכַ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיון ִמׁשְ יָך. ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה הּוא ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ְוִתְמלְך ַאּתָ

ְלעֹוָלם ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה:

ט ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאות ּבַ תּוב ַוִיְגּבַ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱאל-וּהַ ִמּבַ ה ְונוָרא ׁשְ ָקדוׁש ַאּתָ

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

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

יש לסיים את העמידה מכאן עד סיומו 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. ְורוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבוָדֶתָך ְוׁשִ

ה יום )ביום הראשון  רון ַהּזֶ ּכָ ה ְוֶאת יום( ַהּזִ ת ַהּזֶ ּבָ ַ ַאֲהָבה ֶאת יום )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ַהּשׁ ן ָלנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ַאֲהָבה( ִמְקָרא קֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים: רּוָעה )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ּבְ / ON THE FIRST DAY: ִזְכרֹון( ּתְ

ֵכר ִזְכרוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון  ֵקד ְוִיּזָ ַמע ְוִיּפָ ָ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבוא ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ָמׁשִ

ים טוִבים.  יֵענּו בו ְלַחּיִ ה. ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבו ְלטוָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה. ְוהוׁשִ רון ַהּזֶ ּכָ יום ַהּזִ לום ּבְ ים טוִבים ּוְלׁשָ ְלַחּיִ
ה: י ֵא-ל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ יֵענּו ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוׁשִ ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ

און  ֲהַדר ּגְ יָקֶרָך, ְוהוַפע ּבַ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְכבוֶדָך, ְוִהּנָ ּלו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ  ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְמלוְך ַעל ּכָ
ר  ה ְיַצְרּתו, ְויאַמר ּכל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ל ְיצּור, ּכִ ַעְלּתו, ְוָיִבין ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ עּול, ּכִ ל ּפָ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע ּכָ ל יוׁשְ ָך ַעל ּכָ ֻעּזֶ

ָלה: ]ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְרֵצה  ּכל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותו ּבַ ַאּפו. ה' ֱאל-ֵהי ִיׂשְ ָמה ּבְ ְנׁשָ
יׁשּוָעֶתָך, )ביום הראשון  נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו / ְוׂשַ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְושּמְ ּבְ תוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצוֶתיָך, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ְמנּוָחֵתנּו[ ַקּדְ )ָנא( ּבִ

ָך  נּו ְלָעְבּדְ ֶמָך(. ְוַטֵהר ִלּבֵ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ל[ ִיׂשְ ָך, ְוָינּוחּו בֹו ]ּכָ ת ָקְדׁשֶ ּבַ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ׁשַ / ON THE FIRST DAY: ְוַהְנִחיֵלנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ
ׁש )ביום הראשון /  ל ָהָאֶרץ, ְמַקּדֵ ה ה', ֶמֶלְך ַעל ּכָ רּוְך ַאּתָ ם ָלַעד: ּבָ ה ֱאל-ִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ  ּבֶ

רון: ּכָ ָרֵאל ְויום ַהּזִ ת ְו( ִיׂשְ ּבָ ַ ON THE FIRST DAY: ַהּשׁ
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ָתם.  ָרֵאל. ּוְתִפּלָ י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה[. ְוָהׁשֵ ָתם ]ׁשְ ָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ
ָך:  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ]ְמֵהָרה[ ּבְ

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

ה הּוא  ֵענּו ַאּתָ ינּו. ָמֵגן ִיׁשְ ה הּוא ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ]צּוֵרנּו[ צּור ַחּיֵ ַאּתָ מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ׁשָ
ָכל יום  ּבְ יָך ׁשֶ קּודות ָלְך. ְוַעל ִנּסֶ מוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך. ְוַעל ִנׁשְ סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ֶתָך ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ ְלדור ָודור. נוֶדה ּלְ

י לא ַתּמּו  י לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ּכִ ָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ּכִ ּבְ נּו. ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ׁשֶ  ִעּמָ
ינּו ָלְך: י[ ֵמעֹוָלם ִקּוִ ֲחָסֶדיָך. ]ּכִ

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

י טוב[. ָהֵא-ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יודּוָך ּסֶ ְוכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות: ה ה'. ַהּטוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵא-ל ַהּטוב:[ ּבָ

ֶאָחד ]ַיַחד[  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
לום )ְוָכל  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּתוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאור ּפָ ֶניָך. ּכִ אור ּפָ ּבְ

לום:[  רב עז ְוׁשָ לוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ טוב(. ְוטוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ

ָך  ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לום. ּוַפְרָנָסה טוָבה. ]ּוְגֵזרות טובות. ְיׁשּועות ְוֶנָחמות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ
לום: ים טוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

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

תוָרֶתָך.  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכל ּתִ י ּכֶ י ִתּדם. ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱאל-ַהי. ְנצר ְלׁשוִני ֵמָרע ּוׂשְ
ה ְלַמַען  ם: ֲעׂשֵ ְבּתָ ִבים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחוׁשְ י. ְוָכל ַהּקָ ְרּדף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶתיָך ּתִ
יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ִיְהיּו  ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הוׁשִ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ּתוָרֶתָך. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעׂשֵ ֶמָך. ֲעׂשֵ ׁשְ

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגוֲאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

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

ם ַנֲעָבְדָך  תוָרֶתָך: ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ׁשֶ  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִנים ַקְדמוִניות: יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִים. ּכִ ִנים ַקְדמוִניות: ְוָעְרָבה לה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ּבְ

**אם תפילת העמידה החלה מילה-במילה עם החזן, יש לדלג ל“קדיש שלם” ביום הראשון ]עמוד 16[, ול“אבינו מלכנו” ביום השני ]עמוד 14[**
**IF ONE BEGAN RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE WITH THE FULL KADDISH ON THE FIRST DAY 
[PAGE 16], AND אבינו מלכנו ON THE SECOND DAY [PAGE 14]**
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חזרת הש"ץ לשחרית
Chazzan's Repetition for Shacharit

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

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

ִהָלֶתָך: יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ  ֲאד-ָני ׂשְ

ּבור  דול ַהּגִ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱאל-ֵהי ַאְבָרָהם. ֱאל-ֵהי ִיְצָחק. ֵואל-ֵהי ַיֲעקב. ָהֵא-ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
מו  ְוַהּנוָרא ֵא-ל ֶעְליון. ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. ְוקוֵנה ַהּכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא גוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ
ֵני ֶמֶלְך  ן ְפּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים. ְלַחּלֹות ּוְלַחֵנּ ְתִפָלּ י ִבּ ָחה ִפּ ַעת ְמִביִנים. ֶאְפְתּ ֶמד ַדּ ַאֲהָבה: ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. ּוִמֶלּ  ּבְ

ָלִכים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים ַמְלֵכי ַהְמּ

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

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱאל-ִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה'. ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עוֵזר ּומוׁשִ

ל:[ יַע: ]מוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבור ְלעֹוָלם ֲאד-ָני . ְמַחּיֶ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סוֵמְך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֶ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: בּורות ּוִמי דוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמוָך ּבַ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה'. ְמַחּיֶ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

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

ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ּשׁ ה הּוא ֱא-ֹלֵהינּו ּ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 ְוָקדֹוׁש ַחי ְוַקּיָ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**
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ין: ירּו ְלֵאל 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**

KEDUSHA / קדושה

קדושה נוסח ספרדקדושה נוסח אשכנז

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

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

בודו:   COTH / קו׳׳ח— ָקדוׁש ָקדוׁש ָקדוׁש ה' ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
ת  ִמיִעים קול. ִמְתַנּשִאים ְלֻעּמַ יר ְוָחָזק. ַמׁשְ דול ַאּדִ קול ַרַעׁש ּגָ ָאז ּבְ

רּוְך יאֵמרּו:  ָתם ּבָ שָרִפים. ְלֻעּמָ

קומו:  בוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ  COTH / קו׳׳ח— ּבָ
ים ֲאַנְחנּו ָלְך.  י ְמַחּכִ נּו תוִפיַע. ְוִתְמלוְך ָעֵלינּו ּכִ קוְמָך ַמְלּכֵ ִמּמְ

ל  ּדֵ ְתּגַ ּכון. ּתִ ׁשְ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּתִ ָקרוב ּבְ ִצּיון. ּבְ ְמלְך ּבְ ָמַתי ּתִ
ַלִים ִעיְרָך ְלדור ָודור ּוְלֵנַצח ְנָצִחים: ְוֵעיֵנינּו  תוְך ְירּוׁשָ ׁש ּבְ ְוִתְתַקּדֵ

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

COTH / קו׳׳ח— ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם. ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר. 
יׁש.  ְתָך ַנְקּדִ ָ ְדֶלָך ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדּשׁ יד ּגָ ַהְללּוָיּה: ְלדור ָודור ַנּגִ

י א-ֵל ֶמֶלְך  ינּו לא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ְבֲחָך ֱאלֹו-ֵהינּו ִמּפִ ְוׁשִ
ה: דול ְוָקדוׁש ָאּתָ ּגָ

ְלָך  ים  ׁשִ ּלְ ׁשַ ַהּמְ קֶדׁש.  שְרֵפי  סוד  שיַח  נַעם  ּכְ ְוַנֲעִריָצְך  ְך  יׁשָ ַנְקּדִ
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך.  ּכָ ה. ּכַ ָ ְקֻדּשׁ

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר:

בודו:   COTH / קו׳׳ח— ָקדוׁש ָקדוׁש ָקדוׁש ה' ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
ת  ִמיִעים קול. ִמְתַנּשִאים ְלֻעּמַ יר ְוָחָזק. ַמׁשְ דול ַאּדִ קול ַרַעׁש ּגָ ָאז. ּבְ

ִחים ְואוְמִרים: ּבְ ָתם ְמׁשַ שָרִפים. ְלֻעּמָ

קומו:  בוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ  COTH / קו׳׳ח— ּבָ
ים ֲאַנְחנּו ָלְך.  י ְמַחּכִ נּו תוִפיַע. ְוִתְמלוְך ָעֵלינּו ּכִ קוְמָך ַמְלּכֵ ִמּמְ

ל  ּדֵ ְתּגַ ּכון. ּתִ ׁשְ ָיֵמינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ּתִ ָקרוב ּבְ ִצּיון. ּבְ ְמלְך ּבְ ָמַתי ּתִ
ַלִים ִעיְרָך ְלדור ָודור ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוֵעיֵנינּו  תוְך ְירּוׁשָ ׁש ּבְ ְוִתְתַקּדֵ

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

 COTH / קו׳׳ח— ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם. ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר. ַהְללּוָיּה:
ָלה.  ּסֶ ְיַהְללּוָך  יום  ָכל  ּבְ ים  ּוְקדוׁשִ ָקדוׁש.  ְמָך  ְוׁשִ ָקדוׁש  ה   ַאּתָ

ה: דול ְוָקדוׁש ָאּתָ י ֵא-ל ֶמֶלְך ּגָ ּכִ

י הּוא ְלַבּדו ָמרום ְוָקדוׁש:  ְלדור ָודור ַהְמִליכּו ָלֵא-ל ּכִ

ַלִים  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָך  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ֱאלֹו-ֵהינּו  ה'  ְמָך  ׁשִ ׁש  ִיְתַקּדֵ ּוְבֵכן 
ְוַעל  יֶחָך  ְמׁשִ ָדִוד  ית  ּבֵ ַמְלכּות  ְוַעל  בוֶדָך  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיון  ְוַעל  ִעיֶרָך 

ְמכוָנְך ְ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' ֱאלֹו-ֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך עז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ׁשֶ ּיָ מו ׁשֶ ֵלם. ּכְ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ּבְ ָלם ֲאֻגּדָ רּוִאים. ְוֵיָעׂשּו ּכֻ ַהּבְ

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

ׂשון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ׂשִ יָך. ּוִפְתחון ּפֶ ה ִליֵרֶאיָך. ְוִתְקָוה טוָבה ְלדוְרׁשֶ ִהּלָ ָך. ּתְ בוד 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 ְועוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלזּו. ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ּכִ

תּוב  ּכָ ָך. ּכַ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ בוֶדָך. ּוִבירּוׁשָ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיון ִמׁשְ יָך. ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה הּוא ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ְוִתְמלְך ַאּתָ
ָך. ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ ּבְ

ְצָדָקה:  ׁש ּבִ דוׁש ִנְקּדַ ט, ְוָהֵא-ל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאות ּבַ תּוב ַוִיְגּבַ ּכָ ְלָעֶדיָך. ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱאל-וּהַ ִמּבַ ה ְונוָרא ׁשְ ָקדוׁש ַאּתָ
דוׁש: ֶלְך ַהּקָ ה ה' ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשונות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורוַמְמּתָ ים. ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבוָדֶתָך ְוׁשִ

ה יום  רון ַהּזֶ ּכָ ה ְוֶאת יום( ַהּזִ ת ַהּזֶ ּבָ ַ ַאֲהָבה ֶאת יום )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ַהּשׁ ן ָלנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ ּתֶ  ַוּתִ
ַאֲהָבה( ִמְקָרא קֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים: רּוָעה )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ּבְ )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ִזְכרֹון( ּתְ

ֵכר ִזְכרוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו  ֵקד ְוִיּזָ ַמע ְוִיּפָ ָ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ  ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבוא ְוַיּגִ
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטוָבה ְ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' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבו ְלטוָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה.  רון ַהּזֶ ּכָ יום ַהּזִ לום ּבְ ים טוִבים ּוְלׁשָ  ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
י ֵא-ל  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ יֵענּו ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוׁשִ ים טוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ יֵענּו בו ְלַחּיִ  ְוהוׁשִ

ה: ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ

ָך  און ֻעּזֶ ֲהַדר ּגְ יָקֶרָך, ְוהוַפע ּבַ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְכבוֶדָך, ְוִהּנָ ּלו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ  ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְמלוְך ַעל ּכָ
ָמה  ר ְנׁשָ ה ְיַצְרּתו, ְויאַמר ּכל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ל ְיצּור, ּכִ ַעְלּתו, ְוָיִבין ּכָ ה ּפְ י ַאּתָ עּול, ּכִ ל ּפָ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע ּכָ ל יוׁשְ ַעל ּכָ

ָלה: ]ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְרֵצה )ָנא(  ּכל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותו ּבַ ַאּפו. ה' ֱאל-ֵהי ִיׂשְ  ּבְ
יׁשּוָעֶתָך, )ביום הראשון /  נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו / ְוׂשַ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְושּמְ ּבְ תוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצוֶתיָך, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ְמנּוָחֵתנּו[ ַקּדְ  ּבִ

ָך  נּו ְלָעְבּדְ ֶמָך(. ְוַטֵהר ִלּבֵ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ל[ ִיׂשְ ָך, ְוָינּוחּו בֹו ]ּכָ ת ָקְדׁשֶ ּבַ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ׁשַ  ON THE FIRST DAY: ְוַהְנִחיֵלנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ

ׁש )ביום הראשון /  ל ָהָאֶרץ, ְמַקּדֵ ה ה', ֶמֶלְך ַעל ּכָ רּוְך ַאּתָ ם ָלַעד: ּבָ ה ֱאל-ִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ  ּבֶ
רון: ּכָ ָרֵאל ְויום ַהּזִ ת ְו( ִיׂשְ ּבָ ַ ON THE FIRST DAY: ַהּשׁ

ָתם.  ָרֵאל. ּוְתִפּלָ י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה[. ְוָהׁשֵ ָתם ]ׁשְ ָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ
ָך:  ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ]ְמֵהָרה[ ּבְ

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

CHAZZAN CONGREGATIONחזן /  קהל / 

ֵואֹל-ֵהי  ֱאֹל-ֵהינּו  ה’  הּוא  ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ֵ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  ֹלא  י  ִכּ ַהּטֹוב  ְוָצֳהָרִים,  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ָכל  ְבּ  ֶשׁ
ֵמעֹוָלם  י[  ]ִכּ ֲחָסֶדיָך,  ַתּמּו  ֹלא  י  ִכּ ְוַהְמַרֵחם,  ַרֲחֶמיָך, 

ינּו ָלְך: ִקִוּ

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

ַההֹוָדאֹות:
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ֵני ְבִריֶתָך: ל ּבְ ים טוִבים ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּוְכתב ְלַחּיִ נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א[ ׁשִ ֵרְך ְוִיְתרוֵמם ]ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

י טוב[. ָהֵא-ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יודּוָך ּסֶ ְוכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות: ה ה'. ַהּטוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵאל ַהּטוב:[ ּבָ

אם יש כוהנים העולים לדוכן
IF KOHANIM ARE BLESSING THE PEOPLE

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

ּתוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ ]ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
י ַאֲהרן ּוָבָניו[  ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי מׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור[: ָך, ּכָ ּכֲהִנים ]ַעם ְקדוׁשֶ
ר  ה ה' ֱאֹל-הינּו ֶ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: ]אמן[ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ
: ]אמן[ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ

לום: ]אמן[ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

תֹוָרה  ת ּבַ ֻלׁשֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ּבְ ְרֵכנּו ּבַ ֱאֹל-ֵהינּו ֵואֹל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּבָ
י ַאֲהֹרן ּוָבָניו ּכֲֹהִנים  ָך ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור: יָך, ּכָ ַעם ְקדֹוׁשֶ

ן ִיֲהֶיה ָרצֹון[ ְמֶרָך ]ּכֵ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

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

ן ִיֲהֶיה ָ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 לום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לום )ְוָכל  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּתוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאור ּפָ ֶניָך. ּכִ אור ּפָ ּבְ

לום:[  רב עז ְוׁשָ לוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ  טוב(. ְוטוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ
ָך  ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לום. ּוַפְרָנָסה טוָבה. ]ּוְגֵזרות טובות. ְיׁשּועות ְוֶנָחמות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ

לום: ים טוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

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

י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

אבינו מלכנו 
 Avinu Malkeinu

ביום הראשון, יש לדלג ל“קדיש שלם”.
ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH FULL KADDISH.

**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 ֵרְך ַחֵדּ נּו ָבּ  ָ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 ּוָמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינּו.  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

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

ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְתׁשּוָבה ְשׁ נּו ַהֲחִזיֵרנּו ִבּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָך. ֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶמּ ַלח ְרפּוָאה ְשׁ נּו ְשׁ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ַזר ּדיֵננּו. 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 ֵאׁש ּוַבַמּ ֵאי ָבּ ה ְלַמַען ָבּ נּו ֲעֵשׂ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
פּוְך. ם ֲעָבֶדיָך ַהָשּׁ נּו ְנֹקם ִנְקַמת ַדּ  ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה ְלַמַעְנָך ִאם ֹלא ְ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. ]אמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה, אמן[ ְ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 ]אמן, ְ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

א ְבִריְך הּוא ]בריך הוא[.  ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ְשׁ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]אמן[ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְבּ ְבּ ְשׁ יָרָתא, ִתּ ְרָכָתא, ִשׁ ל-ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְלֵעָלּ

א , ְוִאְמרּו ָאֵמן ]אמן[ ַמָיּ י ִבְשׁ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ית ִיְשׂ ָכל ֵבּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדּ ְתַקַבּ ִתּ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ]אמן[ ל ִיְשׂ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

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

שיר של יום
Psalms of the Day

FIRST DAY SECOND DAYביום הראשון  ביום השני 

ׁש: ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ם אוְמִרים ּבְ ּבו ָהיּו ַהְלִוּיִ ת קוֶדׁש ׁשֶ ּבָ ַהיום יום ׁשַ

ֶעְליון:  ְמָך  ְלׁשִ ר  ּוְלַזּמֵ ת: טוב ְלהודות לה'.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליום  יר  ׁשִ ִמְזמור 
ילות: ֲעֵלי ָעשור ַוֲעֵלי ָנֶבל. ֲעֵלי  ּלֵ ָך. ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ ּבוֶקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ְלַהּגִ
ְדלּו  ן: ַמה ּגָ ַמֲעשי ָיֶדיָך ֲאַרּנֵ ָפֳעֶלָך. ּבְ ִני ה' ּבְ ְחּתַ י שּמַ ִכּנור: ּכִ יון ּבְ ִהּגָ
ַער לא ֵיָדע. ּוְכִסיל לא  בֶתיָך: ִאיׁש ּבַ ַמֲעשיָך ה'. ְמאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ
ָאֶון.  ּפֲעֵלי  ל  ּכָ ִציצּו  ַוּיָ ֵעשב.  מו  ּכְ ִעים  ְרׁשָ ְפרַח  ּבִ זאת:  ֶאת  ָיִבין 
י  ה אְיֶביָך ה'. ּכִ י ִהּנֵ ה ָמרום ְלעֹוָלם ה': ּכִ ְמָדם ֲעֵדי ַעד: ְוַאּתָ ָ ְלִהּשׁ
ַקְרִני.  ְרֵאים  ּכִ ֶרם  ַוּתָ ָאֶון:  ּפֲעֵלי  ל  ּכָ ְרדּו  ִיְתּפָ יאֵבדּו.  אְיֶביָך  ה  ִהּנֵ
ַמְעָנה  ׁשְ ִמים ָעַלי ְמֵרִעים ּתִ ּקָ ׁשּוָרי. ּבַ ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ ֶמן ַרֲעָנן: ַוּתַ ׁשֶ ּלִתי ּבְ ּבַ
ֵבית ה'.  תּוִלים ּבְ ה: ׁשְ ָבנון ִישּגֶ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח. ּכְ ּתָ יק ּכַ ָאְזָני: ַצּדִ
ים  ְוַרֲעַנּנִ ִנים  ׁשֵ ּדְ שיָבה.  ּבְ ְינּובּון  עוד  ַיְפִריחּו:  ֱאלֹו-ֵהינּו  ַחְצרות  ּבְ

ר ה'. צּוִרי ְולא ַעְוָלָתה ּבו: י ָיׁשָ יד ּכִ ִיְהיּו: ְלַהּגִ

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

הּוא  י  ּכִ ָבּה:  ֵבי  ׁשְ ְויֽ ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹוָאּה  ֶרץ  ָהָאֽ ַלה’  ִמְזמֹור   ְלָדִוד 
ָיקּום  ּוִמי  ה’  ְבַהר  ַיֲעֶלה  ִמי  ְיכֹוְנֶנָֽה:  ְנָהרֹות  ְוַעל  ְיָסָדּה  ים  ַיּמִ ַעל 
י  ַנְפׁשִ ְוא  ָ ַלּשׁ א  ָנׂשָ לֺא  ר  ֲאׁשֶ ֵלָבב  ּוַבר  ִים  ֽ ַכּפַ ְנִקי  ָקְדׁשֹו:  ְמקֹום  ּבִ
עֹו:  ִיׁשְ ּוְצָדָקה ֵמֱאלֺ-ֵהי  א ְבָרָכה ֵמֵאת ה’  ִיּשָׂ ע ְלִמְרָמה:  ּבַ ִנׁשְ ְולֺא 
יֶכם  ָעִרים ָראׁשֵ ׁשְ אּו  ַיֲעֹקב ֶסָֽלה: ׂשְ ָפֶנֽיָך  י  יו ְמַבְקׁשֵ ּדֹוְרׁשָ ֶזה ּדֹור 
בֹוד ה’  ַהּכָ ֶמֶֽלְך  ֶזה  ִמי  בֹוד:  ַהּכָ ֶמֶֽלְך  ְוָיבֹוא  ְתֵחי עֹוָלם  ּפִ אּו  ׂשְ ְוִהּנָ
ְתֵחי  ּפִ אּו  ּוׂשְ יֶכם  ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה: ׂשְ ּגִ ְוִגּבֹור ה’  ִעּזּוז 
בֹוד ה’ ְצָבאֹות הּוא  בֹוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶֽלְך ַהּכָ עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶֽלְך ַהּכָ

בֹוד ֶסָֽלה: ֶמֶֽלְך ַהּכָ

ה  שִרי. ָצַרי ְואְיַבי ִלי. ֵהּמָ ְקרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכל ֶאת ּבְ י ֶאְפָחד: ּבִ י ִמּמִ י ִאיָרא. ה' ָמעוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ ְלָדִוד. ה' אוִרי ְוִיׁשְ
י ֵמֵאת ה'.  ַאְלּתִ זאת ֲאִני בוֵטַח: ַאַחת ׁשָ קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ י. ִאם ּתָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לא ִייָרא ִלּבִ לּו ְוָנָפלּו: ִאם ּתַ ׁשְ ּכָ

יֵרִני  יום ָרָעה ַיְסּתִ ֻסּכו ּבְ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ ֵהיָכלו: ּכִ ר ּבְ נַעם ה' ּוְלַבּקֵ י. ַלֲחזות ּבְ ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ה' ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁש. ׁשִ אוָתּה ֲאַבּקֵ
ָרה  יָרה ַוֲאַזּמְ ָחה ְבָאֳהלו ִזְבֵחי ְתרּוָעה. ָאׁשִ י ַעל אְיַבי ְסִביבוַתי. ְוֶאְזּבְ ה ָירּום ראׁשִ צּור ְירוְמֵמִני: ְוַעּתָ ֵסֶתר ָאֳהלו. ּ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' קוִלי ֶאְקָרא. ְוָחּנֵ לה': ׁשְ
ָך  ְרּכֶ י ֲעָזבּוִני. וה' ַיַאְסֵפִני:הוֵרִני ה' ּדַ י ָאִבי ְוִאּמִ ִעי: ּכִ ַעְזֵבִני ֱאל-ֵהי ִיׁשְ ִני ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ָך. ֶעְזָרִתי ָהִייָת. ַאל ּתִ ַאף ַעְבּדֶ  ּבְ
י ִלְראות  ֶקר ִויֵפַח ָחָמס: לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ י ָקמּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ ֶנֶפׁש ָצָרי. ּכִ ֵנִני ּבְ ּתְ אַרח ִמיׁשור ְלַמַען ׁשוְרָרי: ַאל ּתִ ּוְנֵחִני ּבְ

ה ֶאל ה': ָך. ְוַקּוֵ ה ֶאל ה'. ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ ים: ַקּוֵ ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב ה' ּבְ ּבְ
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קדיש יתום
Mourner’s Kaddish

יֵחהּ—אמן[.  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ]ְוַיְצַמח ּפֻ ָעְלָמא ּדִ א ]אמן[. ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ית ִישָרֵאל ּבַ י ְדָכל ּבֵ יכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]אמן, ְיֵהא ְשׁ
ל  ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ ֵאר ְוִיְתרוֵמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהּדָ 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 ]בריך הוא[. ְלֵעּלָ א. ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ׁשְ

ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]אמן[ 

ל ִישָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן ]אמן[ ים ]טוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ל ִישָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]אמן[ לום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְמרוָמיו הּוא ַיֲעשה ׁשָ לום ּבִ ָ עושה ַהּשׁ

קריאת התורה
 Torah Reading

ַבּדו:[ י ה' הּוא ָהֱאל-ִהים. ֵאין עוד ִמּלְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת. ּכִ  ]ַאּתָ
ָכל ּדור ָודור:ה' ֶמֶלְך. ה' ָמָלְך.  ָך ּבְ ְלּתְ ל עוָלִמים. ּוֶמְמׁשַ ַמֲעשיָך: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ מוָך ָבֱאל-ִהים ֲאד-ָני. ְוֵאין ּכְ ֵאין ּכָ

לום:  ָ ן. ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמו ַבּשׁ ה' ִיְמלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ה' עז ְלַעּמו ִיּתֵ

א ֲאדֹון עֹוָלִמים ׂ ָטְחנּו ֶמֶלְך ֵקל ָ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**

ּיון  י ִמּצִ ֶניָך: ּכִ ה. קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו אְיֶביָך. ְוָיֻנסּו ְמשְנֶאיָך ִמּפָ ְנסַע ָהָארן ַוּיאֶמר מׁשֶ ַוְיִהי ּבִ

תו: ָ ְקֻדּשׁ ַתן ּתוָרה ְלַעּמו ִישָרֵאל ּבִ ּנָ רּוְך ׁשֶ ָלִים: ּבָ ֵצא תוָרה. ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ ּתֵ

**ביום הראשון יש לדלג ל“בריך שמיה”
ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH “B’RICH SHMEI” **

ה:  ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. נשא ָעון ָוֶפׁשַ ה' ה'. ֵא-ל ַרחּום ְוַחּנּון. ֶאֶרְך ַאּפַ
]THREE TIMES, IF TIME PERMITS / 3 פעמים אם הזמן מאפשר[

ֶחֶסד ְמִחיָלה  י ֵביִתי. ְמִחיָלה ּבְ ל ֲעונות ַאְנׁשֵ ל ֲעונוַתי ְוַעל ּכָ ֵאָלִתי )ְוִתְמחל ִלי ַעל ּכָ ֲאלוַתי ְלטוָבה ְוָהֵפק ְרצֹוִני ְוֵתן ׁשְ א ִמׁשְ ל עֹוָלם ַמּלֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים טוִבים  ים ֲארּוִכים ְלַחּיִ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. ְוָזְכֵרִני ְלַחּיִ ְפֻקּדַ רון טוב ְלָפֶניָך. ּוָפְקֵדִני ּבִ ִזּכָ ַעי.( ְוָזְכֵרִני ּבְ ׁשָ ַרֲחִמים. ְוַטֲהֵרִני ֵמֲחָטַאי ּוֵמֲעוַני ּוִמּפְ ּבְ
תוָרֶתָך ּוְלַקֵיים ִמְצוֶתיָה. ְושֶכל ּוִביָנה ְלָהִבין  ר ְוָכבוד ְואוֶרְך ָיִמים ַלֲהגות ּבְ ָלה ְוֶלֶחם ֶלֱאכול ּוֶבֶגד ִלְלּבׁש. ְועׁשֶ לום. ּוַפְרָנָסה טוָבה ְוַכְלּכָ ּוְלׁשָ

ֵזרות טובות ְיׁשּועות ְוֶנָחמות.  ל ַמֲעשה ָיֵדינּו. ְוִתְגזר ָעֵלינּו ּגְ ֵלָמה ְלָכל ַמְכאוֵבינּו. ּוְתָבֵרְך ֶאת ּכָ יל ִעְמֵקי סודוֶתיָה. ְוָהֵפק ְרפּוָאה ׁשְ  ּוְלַהשּכִ
ְלכּות ְויוֲעָציו ְושָריו ָעֵלינּו ְלטוָבה ָאֵמן ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון: ֵלב ּמַ ֵזרות ָקׁשות ְוָרעות. ְוֵתן ּבְ ל ּגְ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ּוַבּטֵ

ֶעָך: ֱאֶמת ִיׁשְ ָך ֲעֵנִני ּבֶ ָרב ַחְסּדֶ ִתי ְלָך ה' ֵעת ָרצֹון ֱאל-ִהים ּבְ ַוֲאִני ְתִפּלָ

]THREE TIMES, IF TIME PERMITS / 3 פעמים אם הזמן מאפשר[
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ְך. ּוְלַאְמטּוֵיי ָלָנא  ׁשָ ֵבית ַמְקּדְ ְך ּבְ ְך ִישָרֵאל ְלָעַלם. ּופּוְרַקן ְיִמיָנְך ַאֲחֵזי ְלַעּמָ ְתָרְך ְוַאְתָרְך. ְיֵהא ְרעּוָתְך ִעם ַעּמָ ִריְך ּכִ ָמֵרא ָעְלָמא. ּבְ ֵמּה ּדְ ִריְך ׁשְ ּבְ
א. ְלִמְרַחם ָעַלי ּוְלִמְנַטר ָיִתי  יַקּיָ גו ַצּדִ ִטיבּוָתא. ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא ְפִקיָדא ּבְ ין ּבְ תוִריְך ָלן ַחּיִ ַרֲחִמין. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ּדְ ל ְצלוָתָנא ּבְ ִמּטּוב ְנהוָרְך ּוְלַקּבֵ

יָלְך  א. ּוַמְלכּוָתא ּדִ יט ַעל ַמְלַכּיָ ּלִ א. ַאְנּתְ הּוא ְדׁשַ יט ַעל ּכּלָ ּלִ א. ַאְנּתְ הּוא ׁשַ א ּוְמַפְרֵנס ְלכּלָ ְך ִישָרֵאל. ַאְנּתְ הּוא ָזן ְלכּלָ י ִלי ְוִדי ְלַעּמָ ל ּדִ ְוַית ּכָ
ר ֱאָלִהין ָסִמיְכָנא.  ן. ָלא ַעל ֱאָנׁש ָרִחיְצָנא ְוָלא ַעל ּבַ ן ְוִעּדָ ָכל ִעּדָ יַקר אוַרְיֵתּה ּ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 ּוְקׁשוט. ּבֵ א ְלֶמְעּבַ הּוא ֱאָל-ָהא ְקׁשוט ְואוַרְיֵתּה ְקׁשוט ּוְנִביאוִהי ְקׁשוט. ּוַמְסּגֵ א. ּדְ ַמּיָ ֱאָל-ָהא ִדׁשְ א ּבֶ ֶאּלָ

א  ִאי ְוִלּבָ ִלּבָ ֲאִלין ּדְ ִלים ִמׁשְ ָעְבִדין ְרעּוָתְך(. ְוַתׁשְ ְכִרין ּדְ ִנין ּדִ אוַרְיָתא. )ְוֵתיַהב ִלי ּבְ ִאי ּבְ ח ִלּבָ ִתְפּתַ ָחן. ְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמְך ּדְ ּבְ ׁשְ יָרא ֲאָנא ֵאַמר ּתֻ ַיּקִ
ָלם. ָאֵמן: ין ְוִלׁשְ ְך ִישָרֵאל. ְלַטב ּוְלַחּיִ ְדָכל ַעּמָ

ַמע ִישָרֵאל ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ה' ֶאָחד:  CTC / חו׳׳ק—ׁשְ
מו: דול ֲאדוֵנינּו. ָקדוׁש ְונוָרא ׁשְ  CTC / חו׳׳ק—ֶאָחד הּוא ֱאלֹו-ֵהינּו. ּגָ

ו: מו ַיְחּדָ י. ּוְנרוְמָמה ׁשְ לּו לה' ִאּתִ ּדְ  C / ח—ּגַ
ְתַנּשא ְלכל ְלראׁש: רוְממּו ה'  ְמָלָכה ְוַהּמִ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ְלָך ה' ַהּמַ ָ ּשׁ י כל ּבַ ַצח ְוַההוד ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ  CO / ק—ְלָך ה' ַהּגְ

י ָקדוׁש ה' ֱאלֹו-ֵהינּו: ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשו ּכִ ּתַ ֲחוּו ַלֲהדם ַרְגָליו ָקדוׁש הּוא: רוְממּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ְוִהׁשְ ּתַ ֱאלֹו-ֵהינּו ְוִהׁשְ

יַע ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו ְוֹנאַמר ָאֵמן. ַהּכֹל ָהבּו גֶדל ֵלאֹל-ֵהינּו ּוְתנּו ָכבֹוד ַלּתֹוָרה. ּכֵֹהן ְקָרב. ַיֲעֹמד   הגבאי / Gabbai—ְוַיֲעזֹור ְוָיֵגן ְויֹוׁשִ
ֶכם ַהּיֹום: ּלְ ים ּכֻ ה’ ֱאֹל-ֵהיֶכם ַ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’ ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ עולה / Oleh—ּבָ
נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: 

י עֹוָלם  ר ָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחּיֵ ה ה’ ֱאֹל-ֵהינּו ֶ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 אמן

קריאת התורה ליום הראשון
Torah Reading for the First Day

 כהן—א. ַויהָוה ָּפַקד ֶאת-ָׂשָרה, ַּכֲאֶׁשר ָאָמר; ַוַּיַעׂש ְיהָוה ְלָׂשָרה, ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר. ב ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם 
ֵּבן, ִלְזֻקָניו, ַלּמֹוֵעד, ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ֹאתֹו ֱאֹל-ִהים. 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, ֱאֹל-ִהים.

לוי—ה ְוַאְבָרָהם, ֶּבן-ְמַאת ָׁשָנה, ְּבִהָּוֶלד לֹו, ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו. ו ַוֹּתאֶמר ָׂשָרה—ְצחֹק, ָעָׂשה ִלי ֱאֹל-ִהים: ָּ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.

שלישי—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 ֱאֹל-ִהים ֶאל-ַאְבָרָהם, ַאל-ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל-ַהַּנַער ְוַעל-ֲאָמֶתָך—ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאֶליָך 
ָׂשָרה, ְׁשַמע ְּבֹקָלּה: ִּכי ְבִיְצָחק, ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע. 

 רביעי—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; 

ַ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 ֱאֹל-ִהים, ֶאת-קֹול ַהַּנַער, ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאֹל-ִהים 
ֶאל-ָהָגר ִמן-ַהָּׁשַמִים, ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה-ָּלְך ָהָגר; ַאל-ִּתיְרִאי, ִּכי-ָׁשַמע ֱאֹל-ִהים ֶאל-קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא-ָׁשם.
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חמישי—יח קּוִמי ְׂשִאי ֶאת-ַהַּנַער, ְוַהֲחִזיִקי ֶאת-ָיֵדְך ּבֹו: ִּכי-ְלגֹוי ָּגדֹול, ֲאִׂשיֶמּנּו. יט ַוִּיְפַקח ֱאֹל-ִהים ֶאת-ֵעיֶניָה, 
ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמִים; ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶאת-ַהֵחֶמת, ַמִים, ַוַּתְׁשְק, ֶאת-ַהָּנַער. כ ַוְיִהי ֱאֹל-ִהים ֶאת-ַהַּנַער, ַוִּיְגָּדל; ַוֵּיֶׁשב, 

ַּבִּמְדָּבר, ַוְיִהי, רֶֹבה ַקָּׁשת. כא ַוֵּיֶׁשב, ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן; ַוִּתַּקח-לֹו ִאּמֹו ִאָּׁשה, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 

שישי—כב ַוְיִהי, ָּבֵעת ַהִהוא, ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר-ְצָבאֹו, ֶאל-ַאְבָרָהם ֵלאמֹר: ֱאֹל-ִהים ִעְּמָך, ְּבכֹל ֲאֶׁשר-ַאָּתה 
ֹעֶׂשה. כג ְוַעָּתה, ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאֹל-ִהים ֵ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 ֹצאן ּוָבָקר, ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶלְך; 
ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם, ְּבִרית.

שביעי—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 ְיהָוה, ֵא-ל עֹוָלם. לד ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים, ָיִמים ַרִּבים.

קריאת התורה ליום השני 
 Torah Reading for the Second Day

כהן— א ַוְיִהי, ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ְוָהֱאֹל-ִהים, ִ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 ָהֱאֹל-ִהים.

 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, ֱאֹל-ִהים ִיְרֶאה-ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה, ְּבִני; ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם, ַיְחָּדו.

שלישי—ט ַוָּיֹבאּו, ֶאל-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר-לֹו ָהֱאֹל-ִהים, ַ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 ְיהָוה, ִמן-ַהָּׁשַמִים, ַוּיֹאֶמר, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם; ַוּיֹאֶמר, ִהֵּנִני. יב ַוּיֹאֶמר, 
ַאל-ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל-ַהַּנַער, ְוַאל-ַּתַעׂש לֹו, ְמאּוָמה: ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי, ִּכי-ְיֵרא ֱאֹל-ִהים ַ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, ְיהָוה ִיְרֶאה, ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום, 

ְּבַהר ְיהָוה ֵיָרֶאה.

רביעי—טו ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ְיהָוה, ֶאל-ַאְבָרָהם, ֵׁשִנית, ִמן-ַהָּׁשָמִים. טז ַוּיֹאֶמר, ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם-ְיהָוה: ִּכי, ַיַען ֲאֶׁשר 
ָעִׂשיָת ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה, ְוֹלא ָחַׂשְכָּת, ֶאת-ִּבְנָך ֶאת-ְיִחיֶדָך. יז ִּכי-ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך, ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת-ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי 
ַ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. 
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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. ]אמן[ ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה, אמן[ ְ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 ]אמן, ְיֵהא ְשׁ
ח  ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ א ְיֵהא ְשׁ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ  ְיֵהא ְשׁ

א ְבִריְך הּוא ]בריך הוא[.  ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל, ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ  ְוִיְתָפּ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]אמן[ ָ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 כאשר מגביהים את התורה ורואים את הכתוב, נוהגים לומר: ְוזאת ַהּתוָרה, ֲאֶשׁ
WHEN PICKING UP THE TORAH AND SEE THE LETTERS, IT'S CUSTOMARY TO SAY: ֵני ִיְשָׂרֵאל ה ִלְפֵני ְבּ ר ָשׂם מֶשׁ ְוזאת ַהּתוָרה, ֲ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, ַליהָוה—ַּ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 ַליהָוה. 

לפני קריאת ההפטרה, קורא ההפטרה אומר: 
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’ ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶדק. ָרֵאל ַעּמֹו ּוִבְנִביֵאי ָהֱאֶמת ְוַהֶצּ ה ַעְבּדֹו ּוְבִיְשׂ תֹוָרה ּוְבֹמֶשׁ ַהּבֹוֵחר ַבּ
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הפטרה ליום 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 ַליהָוה ְצָבאֹות ְּבִׁשֹלה; ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני-ֵעִלי, ָחְפִני ּוִפְנָחס, 
ֹּכֲהִנים, ַליהָוה. ד ַוְיִהי ַהּיֹום, ַוִּיְזַּבח ֶאְלָקָנה; ְוָנַתן ִלְפִנָּנה ִאְׁשּתֹו, ּוְלָכל-ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה—ָמנֹות. ה ּוְלַחָּנה, ִיֵּתן ָמָנה 
ַאַחת ַאָּפִים: ִּכי ֶאת-ַחָּנה ָאֵהב, ַויהָוה ָסַגר ַרְחָמּה. ו ְוִכֲעַסָּתה ָצָרָתּה ַּגם-ַּכַעס, ַּבֲעבּור ַהְּרִעָמּה: ִּכי-ָסַגר ְיהָוה, 

ְּבַעד ַרְחָמּה. ז ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ָׁשָנה ְבָׁשָנה, ִמֵּדי ֲעֹלָתּה ְּבֵבית ְיהָוה—ֵּכן, ַּתְכִעֶסָּנה; ַוִּתְבֶּכה, ְוֹלא ֹתאַכל. 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 ְיהָוה. 
י ְוִהיא, ָמַרת ָנֶפׁש; ַוִּתְתַּפֵּלל ַעל-ְיהָוה, ּוָבֹכה ִתְבֶּכה. יא ַוִּתֹּדר ֶנֶדר ַוֹּתאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות ִאם-ָרֹאה ִתְרֶאה 

ָּבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַּתִני ְוֹלא-ִתְׁשַּכח ֶאת-ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך, ֶזַרע ֲאָנִׁשים—ּוְנַתִּתיו ַליהָוה ָּכל-ְיֵמי ַחָּייו, ּומֹוָרה 
ֹלא-ַיֲעֶלה ַעל-ֹראׁשֹו. יב ְוָהָיה ִּכי ִהְרְּבָתה, ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ְיהָוה; ְ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 ְיהָוה. טז ַאל-ִּתֵּתן, ֶאת-ֲאָמְתָך, ִלְפֵני, ַּבת-ְּבִלָּיַעל: ִּכי-ֵמרֹב ִׂשיִחי ְוַכְעִסי, 
 ִּדַּבְרִּתי ַעד-ֵהָּנה. יז ַוַּיַען ֵעִלי ַוּיֹאֶמר, ְלִכי ְלָׁשלֹום; ֵואֹל-ֵהי ִ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 ְיהָוה, ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיֹבאּו ֶאל-ֵּביָתם, ָהָרָמָתה; ַוֵּיַדע ֶאְלָקָנה ֶאת-ַחָּנה ִאְׁשּתֹו, ַוִּיְזְּכֶרָה ְיהָוה. 

כ ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהָּיִמים, ַוַּתַהר ַחָּנה ַוֵּתֶלד ֵּבן; ַוִּתְקָרא ֶאת-ְׁשמֹו ְׁשמּוֵאל, ִּכי ֵמְיהָוה ְׁשִאְלִּתיו. כא ַוַּיַעל ָהִאיׁש 
ֶאְלָקָנה, ְוָכל-ֵּביתֹו, ִלְזֹּבַח ַליהָוה ֶאת-ֶזַבח ַהָּיִמים, ְוֶאת-ִנְדרֹו. כב ְוַחָּנה, ֹלא ָעָלָתה: ִּכי-ָאְמָרה ְלִאיָׁשּה, ַעד ִיָּגֵמל 

ַהַּנַער ַוֲהִבֹאִתיו ְוִנְרָאה ֶאת-ְּפֵני ְיהָוה, ְוָיַׁשב ָׁשם, ַעד-עֹוָלם. כג ַוּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ֲעִׂשי ַהּטֹוב ְּבֵעיַנִיְך, 
ְׁשִבי ַעד-ָּגְמֵלְך ֹאתֹו—ַאְך ָיֵקם ְיהָוה, ֶאת-ְּדָברֹו; ַוֵּתֶׁשב ָהִאָּׁשה ַוֵּתיֶנק ֶאת-ְּבָנּה, ַעד-ָּגְמָלּה ֹאתֹו. כד ַוַּתֲעֵלהּו ִעָּמּה 
ַּכֲאֶׁשר ְּגָמַלּתּו, ְּבָפִרים ְׁשֹלָׁשה ְוֵאיָפה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנֶבל ַיִין, ַוְּתִבֵאהּו ֵבית-ְיהָוה, ִׁ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-ְיהָוה. כז ֶאל-ַהַּנַער ַהֶּזה, ִהְתַּפָּלְלִּתי; ַוִּיֵּתן ְיהָוה ִלי ֶאת-ְׁשֵאָלִתי, ֲאֶׁשר ָׁשַאְלִּתי ֵמִעּמֹו. כח ְוַגם 

ָאֹנִכי, ִהְׁשִאְלִּתהּו ַליהָוה, ָּכל-ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָהָיה, הּוא ָׁשאּול ַליהָוה; ַוִּיְׁשַּתחּו ָׁשם, ַליהָוה. }ס{

 א ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה, ַוֹּתאַמר, ָעַלץ ִלִּבי ַּביהָוה, ָרָמה ַקְרִני ַּביהָוה; ָרַחב ִּפי ַעל-אֹוְיַבי, ִּכי ָׂשַמְחִּתי ִּביׁשּוָעֶתָך. 
 ב ֵאין-ָקדֹוׁש ַּכיהָוה, ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך; ְוֵאין צּור, ֵּכאֹל-ֵהינּו. ג ַאל-ַּתְרּבּו ְתַדְּברּו ְּגֹבָהה ְגֹבָהה, ֵיֵצא ָעָתק ִמִּפיֶכם: 
ִּכי ֵא-ל ֵּדעֹות ְיהָוה, 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 ְיהָוה, ֵמִמית ּוְמַחֶּיה; מֹוִריד ְׁשאֹול, 

ַוָּיַעל. ז ְיהָוה, מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר; ַמְׁשִּפיל, ַאף-ְמרֹוֵמם. ח ֵמִקים ֵמָעָפר ָּדל, ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון, ְלהֹוִׁשיב ִעם-
ְנִדיִבים, ְוִכֵּסא ָכבֹוד ַיְנִחֵלם: ִּכי ַליהָוה ְמֻצֵקי ֶאֶרץ, ַוָּיֶׁשת ֲעֵליֶהם ֵּתֵבל. ט ַרְגֵלי ֲחִסיָדו ִיְׁשֹמר, ּוְרָׁשִעים ַּבֹחֶׁשְך 
ִיָּדּמּו: ִּכי-ֹלא ְבֹכַח, ִיְגַּבר-ִאיׁש. י ְיהָוה ֵיַחּתּו ְמִריָבו, ָעָלו ַּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם—ְיהָוה, ָיִדין ַאְפֵסי-ָאֶרץ; ְוִיֶּתן-ֹעז ְלַמְלּכֹו, 

ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִׁשיחֹו. 
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הפטרה ליום השני
 Haftarah for the Second Day

א ֹּכה, ָאַמר ְיהָוה, ָמָצא ֵחן ַּבִּמְדָּבר, ַעם ְׂשִריֵדי ָחֶרב; ָהלֹוְך ְלַהְרִּגיעֹו, ִיְׂשָרֵאל. ב ֵמָרחֹוק, ְיהָוה ִ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-ְיהָוה ֱאֹל-ֵהינּו. }פ{ ו ִּכי-ֹכה ָאַמר ְיהָוה, ָרּנּו ְלַיֲעֹקב ִׂשְמָחה, ְוַצֲהלּו, ְּבֹראׁש 

ַהּגֹוִים; ַהְׁשִמיעּו ַהְללּו, ְוִאְמרּו, הֹוַׁשע ְיהָוה ֶ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-ְיהָוה ּגֹוִים, ְוַהִּגידּו ָבִאִּיים ִמֶּמְרָחק; ְוִאְמרּו, ְמָזֵרה ִיְׂשָרֵאל ְיַקְּבֶצּנּו, ּוְׁשָמרֹו, ְּכֹרֶעה ֶעְדרֹו. י ִּכי-ָפָדה 
ְיהָוה, ֶאת-ַיֲעֹקב; ּוְגָאלֹו, ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו. יא ּוָבאּו, ְוִרְּננּו ִבְמרֹום-ִצּיֹון, ְוָנֲהרּו ֶאל-טּוב ְיהָוה ַ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-ְיהָוה. }ס{ יד ֹּכה ָאַמר ְיהָוה, קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים—ָרֵחל, ְמַבָּכה 
ַעל-ָּבֶניָה; ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל-ָּבֶניָה, ִּכי ֵאיֶנּנּו. }ס{טו ֹּכה ָאַמר ְיהָוה, ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי, ְוֵעיַנִיְך, ִמִּדְמָעה: ִּכי ֵיׁש 
 ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאם-ְיהָוה, ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. טז ְוֵיׁש-ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, ְנֻאם-ְיהָוה; ְוָׁשבּו ָבִנים, ִלְגבּוָלם. }ס{ 
 יז ָׁשמֹוַע ָׁשַמְעִּתי, ֶאְפַרִים ִמְתנֹוֵדד, ִיַּסְרַּתִני ָוִאָּוֵסר, ְּכֵעֶגל ֹלא ֻלָּמד; ֲהִׁשֵבִני ְוָאׁשּוָבה, ִּכי ַאָּתה ְיהָוה ֱאֹל-ָהי. 

 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-ְיהָוה. }ס{

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

ר  ה, ַהְמַדֵבּ ֱאָמן, ָהאֹוֵמר ְועֹוֶשׂ ָכל ַהּדֹורֹות, ָהֵא-ל ַהֶנּ יק ְבּ ל ָהעֹוָלִמים, ַצִדּ ה ְיָי, ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, צּור ָכּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ָבֶריָך ָאחֹור ֹלא ָיׁשּוב  ָבֶריָך, ְוָדָבר ֶאָחד ִמְדּ ה הּוא ְיָי ֱאֹל-ֵהינּו ְוֶנֱאָמִנים ְדּ ָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק. ֶנֱאָמן ַאָתּ ל ְדּ ָכּ ם, ֶשׁ ּוְמַקֵיּ

ָבָריו: ָכל ְדּ ֱאָמן ְבּ ה ְיָי, ָהֵא-ל ַהֶנּ רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ י ֵא-ל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן )ְוַרֲחָמן( ָאָתּ ֵריָקם, ִכּ

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

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

ַתּתָ  ּנָ ה. ׁשֶ רֹון ַהּזֶ ּכָ ה[ ְוַעל יֹום ַהּזִ ת ַהּזֶ ּבָ ַ ִביִאים. ]ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ְוַעל יֹום ַהּשׁ ַעל ַהּתֹוָרה. ְוַעל ָהֲעבֹוָדה. ְוַעל ַהּנְ
ה ְוִלְמנּוָחה[ ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת: ַעל־ַהּכֹל ה’ ֱאֹל-ֵהינּו. ֲאַנְחנּו מֹוִדים  ָ ָלנּו ה’ ֱאֹל-ֵהינּו ]ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ִלְקֻדּשׁ
ל  ה ה’. ֶמֶלְך ַעל ּכָ רּוְך ַאּתָ ם ָלַעד: ּבָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ ל־ַחי ּתָ ִפי ּכָ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתּבָ

רון: ּכָ ָרֵאל ְויום ַהּזִ ת ְו[ ִיׂשְ ּבָ ַ ׁש ]ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ַהּשׁ ָהָאֶרץ, ְמַקּדֵ
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ביום הראשון ]אם הזמן מאפשר[ אומרים 3 פסקאות אלו.
ON THE FIRST DAY [IF TIME PERMITS], THE FOLLOWING THREE PARAGRAPHS ARE RECITED:

א ּוַבְריּות ּגּוָפא ּוְנהוָרא ַמַעְלָיא.  ַמּיָ א ִדׁשְ ְעּתָ א ְוַרֲחֵמי ְוַחֵיי ֲאִריֵכי ּוְמזוֵני ְרִויֵחי ְוִסּיַ א ְוִחְסּדָ א ִחּנָ ַמּיָ ְיקּום ּפּוְרָקן ִמן ׁשְ
ַאְרָעא  י ּבְ ָתא ּדִ יׁשָ ָנן ֲחבּוָרָתא ַקּדִ ֵמי אוַרְיָתא. ְלָמָרָנן ְוַרּבָ ְתּגָ י ָלא ִיְפסוק ְוִדי ָלא ִיְבטול ִמּפִ ָמא ַזְרָעא ּדִ א ְוַקּיָ ַזְרָעא ַחּיָ

ְלִמיֵדי  ְלִמיֵדיהון ּוְלָכל ּתַ ֵני ִדי ָבָבא. ְלָכל ּתַ י ְמִתיָבָתא ּוְלַדּיָ ְלָוָתא ּוְלֵריׁשֵ י ּגַ ה ּוְלֵריׁשֵ י ַכּלָ ָבֶבל ְלֵריׁשֵ י ּבְ ְדִישָרֵאל ְוּדִ
ֵניהון.  ן ַאְרָכא ִלׁשְ א יוֵמיהון ְוִיּתֵ יהון ְוַיְסּגֵ יׁש ַחּיֵ ָעְלָמא ְיָבֵרְך ַיְתהון ַיּפִ א ּדְ אוַרְיָתא. ַמְלּכָ ָעְסִקין ּבְ ְלִמיֵדיהון ּוְלָכל ַמאן ּדְ  ּתַ

ן. ְונאַמר ָאֵמן: ל ְזַמן ְוִעּדָ הון ּכָ ַמָיא ְיֵהא ְבַסְעּדְ י ִבׁשְ ין. ָמָרן ּדִ יׁשִ ל ַמְרִעין ּבִ ל ָעָקא ּוִמן ּכָ ְזבּון ִמן ּכָ ּתֵ ְרקּון ְוִיׁשְ ְוִיְתּפָ

א ּוַבְריּות ּגּוָפא ּוְנהוָרא ַמַעְלָיא.  ַמּיָ א ִדׁשְ ְעּתָ י ֲאִריֵכי ּוְמזוֵני ְרִויֵחי ְוִסּיַ א ְוַרֲחֵמי ְוַחּיֵ א ְוִחְסּדָ א ִחּנָ ַמּיָ  ְיקּום ּפּוְרָקן ִמן ׁשְ
א  א ִעם ְזֵעַרּיָ א ָהֵדין ַרְבְרַבּיָ יׁשָ ֵמי אוַרְיָתא. ְלָכל ְקָהָלא ַקּדִ ְתּגָ י ָלא ִיְפסוק ְוִדי ָלא ִיְבטול ִמּפִ ָמא ַזְרָעא ּדִ א ְוַקּיָ  ַזְרָעא ַחּיָ
ְזבּון ִמן  ּתֵ ְרקּון ְוִתׁשְ ְתּפָ ֵניכון ְוּתִ ן ַאְרָכא ִלׁשְ יכון ְוַיְסֵגי יוֵמיכון ְוִיּתֵ יׁש ַחּיֵ א ְדָעְלָמא ְיָבֵרְך ַיְתכון ַיּפִ א. ַמְלּכָ ּיָ ַטְפָלא ּוְנׁשַ

ן ְונאַמר ָאֵמן: ל ְזַמן ְוִעּדָ כון ּכָ ַסְעּדְ א ְיֵהא ּבְ ַמּיָ י ִבׁשְ ין. ָמָרן ּדִ יׁשִ ל ַמְרִעין ּבִ ל ָעָקא ּוִמן ּכָ ּכָ

יֶהם  ל ְקִהּלות ַהּקֶדׁש. ֵהם ּוְנׁשֵ ה ִעם ּכָ דוׁש ַהּזֶ ָהל ַהּקָ ל ַהּקָ ַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב. הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ ּבֵ ִמי ׁשֶ
ּנוְתִנים ֵנר  ל. ּוִמי ׁשֶ ּלֵ תוָכם ְלִהְתּפַ ִאים ּבְ ּבָ ה. ּוִמי ׁשֶ י ְכֵנִסּיות ִלְתִפּלָ ּתֵ ַיֲחִדים ּבָ ּמְ ר ָלֶהם. ּוִמי ׁשֶ ּוְבֵניֶהם ּוְבנוֵתיֶהם ְוָכל ֲאׁשֶ
רּוְך  דוׁש ּבָ ֱאמּוָנה. ַהּקָ ָצְרֵכי ִצּבּור ּבֶ עוְסִקים ּבְ ים. ְוָכל ִמי ׁשֶ ָלה ּוַפת ְלאוְרִחים ּוְצָדָקה ָלֲעִנּיִ אור ְוַיִין ְלִקּדּוׁש ּוְלַהְבּדָ ַלּמָ

ָכל ַמֲעשה  ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ א ְלָכל ּגּוָפם ְוִיְסַלח ְלָכל ֲעוָנם. ְוִיׁשְ ל ַמֲחָלה ְוִיְרּפָ ם שָכָרם ְוָיִסיר ֵמֶהם ּכָ ּלֵ הּוא ְיׁשַ
ל ִישָרֵאל ֲאֵחיֶהם. ְונאַמר ָאֵמן: ְיֵדיֶהם ִעם ּכָ

ביום הראשון, יש לדלג הלאה ל“אשרי יושבי ביתך”
ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH ”אשרי יושבי ביתך“

תקיעת שופר
 Tekiat Shofar

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

ְרַחב ָי-ּה: ּמֶ ַצר ָקָראִתי ָי-ּה ָעָנִני ּבַ  ִמן ַהּמֵ
ְוָעִתי: ְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלׁשַ , ַאל ּתַ ָמְעּתָ  קֹוִלי ׁ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
קֹול ׁשוָפר: ְתרּוָעה, ה' ּבְ ָעָלה ֱאֹל-ִהים ּבִ
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:THE SHOFAR BLOWER SAYS / בעל התוקע מברך

מֹוַע קֹול ׁשֹוָפר נּו ִלׁשְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ה ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

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 גדולה

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

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

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

ָלה: ֵבי ֵביֶתָך. עוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יוׁשְ  ַאׁשְ
ה' ֱאל-ָהיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלו. ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  ַאׁשְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ה ְלָדִוד. ֲארוִמְמָך ֱאל-וַהי ַהּמֶ ִהּלָ  ּתְ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: . ַוֲאַהְלָלה ׁשִ ָכל יום ֲאָבְרֶכּךָ  ּבְ

תו ֵאין ֵחֶקר: ל ְמאד. ְוִלְגֻדּלָ דול ה' ּוְמֻהּלָ  ּגָ
ידּו: ח ַמֲעשיָך. ּוְגבּורֶתיָך ַיּגִ ּבַ  ּדור ְלדור ְיׁשַ

בוד הוֶדָך. ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֶתיָך ָאשיָחה:  ֲהַדר ּכְ
ה: ֶרּנָ ְתָך ֲאַסּפְ  ֶוֱעזּוז נוְראֶתיָך יאֵמרּו. ּוְגֻדּלָ

נּו: יעּו. ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד  ַחּנּון ְוַרחּום ה'. ֶאֶרְך ַאּפַ

ל ַמֲעשיו:  טוב ה' ַלּכל. ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
ל ַמֲעשיָך. ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה:  יודּוָך ה' ּכָ
רּו: בוד ַמְלכּוְתָך יאֵמרּו. ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ  ּכְ

בּורָתיו. ּוְכבוד ֲהַדר ַמְלכּותו:  ְלהוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ
ָכל ּדור ָודר: ָך ּבְ ְלּתְ ל עוָלִמים. ּוֶמְמׁשַ  ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ

פּוִפים:  סוֵמְך ה' ְלָכל ַהּנְפִלים. ְוזוֵקף ְלָכל ַהּכְ
ִעּתו: ה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו. ְוַאּתָ  ֵעיֵני כל ֵאֶליָך ְישּבֵ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:  ּפוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמשּבִ
ָכל ַמֲעשיו: ָרָכיו. ְוָחִסיד ּבְ ָכל ּדְ יק ה' ּבְ  ַצּדִ

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת:  ָקרוב ה' ְלָכל קְרָאיו. ְלכל ֲאׁשֶ
יֵעם: ַמע ְויוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ  ְרצֺון ְיֵרָאיו ַיֲעשה. ְוֶאת ׁשַ

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

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

FIRST DAY SECOND DAYביום הראשון  ביום השני 

ָהבּו  ָוֹעז,  בֹוד  ּכָ ַלֲאֹדָני  ָהבּו  ֵאִלים  ֵני  ּבְ ַלֲאֹדָני  ָהבּו  ְלָדִוד  מְזמֹור 
ֲאֹדָני ַעל  ֹקֶדׁש. קֹול  ַהְדַרת  ּבְ ַלֲאֹדָני  ֲחוּו  ּתַ ִהׁשְ מֹו,  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַלֲאֹדָני 
ּכַֹח  ּבַ ֲאֹדָני  קֹול  ים.  ַרּבִ ַמִים  ַעל  ֲאֹדָני  ִהְרִעים  בֹוד  ַהּכָ ֵא-ל  ִים  ַהּמָ
ַאְרֵזי  ֶאת  ֲאֹדָני  ר  ּבֵ ַוְיׁשַ ֲאָרִזים  ׁשֵֹבר  ֲאֹדָני  קֹול  ָהָדר  ּבֶ ֲאֹדָני  קֹול 
מֹו ֶבן ְרֵאִמים. קֹול ֲאֹדָני  ְרֹין ּכְ מֹו ֵעֶגל, ְלָבנֹון ְוׂשִ ְרִקיֵדם ּכְ ָבנֹון. ַוּיַ ַהּלְ
ר ָקֵדׁש,  ר, ָיִחיל ֲאֹדָני ִמְדּבַ ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש, קֹול ֲאֹדָני ָיִחיל ִמְדּבָ
בֹוד  ּכָ ּלֹו ֹאֵמר  ּכֻ ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות  ֱחׂשֹף  ַוּיֶ לֹות  ַאּיָ ְיחֹוֵלל  ֲאֹדָני  קֹול 
ן ֲאֹדָני  ב ֲאֹדָני ֶמֶלְך ְלעֹוָלם ֲאֹדָני ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ׁשֶ ב ַוּיֵ ּבּול ָיׁשָ ֲאֹדָני ַלּמַ

לֹום ָ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

י־הּוא ַעל־ ּכִ ָבּה׃  ֵבי  ְוֹיׁשְ ֵבל  ּתֵ ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ  ַלה'  ִמְזמֹור  ְלָדִוד 
ּוִמי־ָיקּום  ְבַהר־ה'  ִמי־ַיֲעֶלה  ְיכֹוְנֶנָה׃  ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ים  ַיּמִ
י  ַנְפׁשִ ְוא  ָ ַלׁשּ א  ר ֹלא־ָנׂשָ ֲאׁשֶ ּוַבר־ֵלָבב  ִים  ַכּפַ ְנִקי  ָקְדׁשֹו׃  ְמקֹום  ּבִ
עֹו׃  ִיׁשְ ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה  ֵמֵאת ה'  ְבָרָכה  א  ָ ִיׂשּ ְלִמְרָמה׃  ע  ּבַ ִנׁשְ ְוֹלא 
יֶכם  ָראׁשֵ ָעִרים  ׁשְ אּו  ׂשְ ֶסָלה׃  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  י  ְמַבְקׁשֵ יו  ּדְֹרׁשָ ּדֹור  ֶזה 
בֹוד ה'  בֹוד׃ ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם  ּפִ אּו  ׂשְ ְוִהּנָ
ְתֵחי  אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבֹור ִמְלָחָמה׃ ׂשְ ִעּזּוז ְוִגּבֹור ה' ּגִ
בֹוד ה' ְצָבאֹות הּוא  בֹוד׃ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ

בֹוד ֶסָלה׃ ֶמֶלְך ַהּכָ

ָך ַאל  ִוד ַעְבּדֶ ֲעבּור ּדָ נּו: ּבַ ׁשּו ֶצֶדק. ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרּנֵ ָך: ּכֲהֶניָך ִיְלּבְ ה ַוֲארון ֻעּזֶ ּוְבֻנחה יאַמר. ׁשּוָבה ה' ִרְבבות ַאְלֵפי ִישָרֵאל: קּוָמה ה' ִלְמנּוָחֶתָך. ַאּתָ
ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַעם ְוָכל ְנִתיבֶתיָה  ר: ּדְ ָ ּה. ְותְמֶכיָה ְמֻאּשׁ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֲעזבּו: ֵעץ ַחּיִ י ָלֶכם. ּתוָרִתי ַאל ּתַ י ֶלַקח טוב ָנַתּתִ יֶחָך: ּכִ ֵני ְמׁשִ ב ּפְ ׁשֵ ּתָ

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

חצי קדיש
 Chatzi Kaddish

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

י  יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה, אמן[ ְ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 ]אמן, ְיֵהא ְשׁ
ח  ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א ִיְתָבּ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ א ְיֵהא ְשׁ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ  ְיֵהא ְשׁ

א ְבִריְך הּוא ]בריך הוא[.  ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל, ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ  ְוִיְתָפּ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]אמן[ ָ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 העמידה בלחש. רק אם ההנחיות הרפואיות הופכות את אמירת חזרץ הש"ץ לבלתי אפשרי, יש לומר את תחילת תפילת העמידה 
מילה-במילה עם החזן עד אחרי קדושה.

RECITE SILENTLY AT YOUR OWN PACE. IF TIME IS OF THE ESSENCE, DUE TO MEDICAL REGULATIONS NOT ALLOWING THE CHAZZAN'S 
REPETITION. RECITE WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN UNTIL AFTER “KEDUSHA” BELOW.

ִהָלֶתָך: יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ  ֲאד-ָני ׂשְ

ּבור ְוַהּנוָרא  דול ַהּגִ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱאל-ֵהי ַאְבָרָהם. ֱאל-ֵהי ִיְצָחק. ֵואל-ֵהי ַיֲעקב. ָהֵא-ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ַאֲהָבה:  מו ּבְ  ֵא-ל ֶעְליון. ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. ְוקוֵנה ַהּכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא גוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱאל-ִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה'. ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עוֵזר ּומוׁשִ

ל:[ יַע: ]מוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבור ְלעֹוָלם ֲאד-ָני . ְמַחּיֶ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סוֵמְך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֶ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  בּורות ּוִמי דוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמוָך ּבַ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרֲחִמים/ָהַרֲחָמן זוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה'. ְמַחּיֶ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

אם העמידה לא נאמרת מילה-במילה עם החזן, נא 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

בודו: COTH / קו׳׳ח—ָקדוׁש ָקדוׁש ָקדוׁש ה' ְצָבאות ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

בודו.  ה ְמקום ּכְ ְרָתיו ׁשוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בודו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
רּוְך יאֵמרּו: ָתם ּבָ ְלֻעּמָ

קומו: בוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ  COTH / קו׳׳ח—ּבָ
מו ֶעֶרב ָובֶקר  ַרֲחִמים ְוָיחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קומו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ

ַמע אוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יום ּתָ ּבְ

ַמע ִישָרֵאל ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ה' ֶאָחד:  COTH / קו׳׳ח—ׁשְ
יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מוׁשִ  הּוא ֱאלֹו-ֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ָחי. ִלְהיות ָלֶכם ֵלאל-ִהים:  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ  ַיׁשְ

ֲאִני ה' ֱאל-ֵהיֶכם:

ָ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 ֵלאמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
COTH / קו׳׳ח—ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם. ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר. ַהְללּוָיּה:

ְבֲחָך  יׁש. ְוׁשִ ְתָך ַנְקּדִ ָ ְדֶלָך. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדּשׁ יד ּגָ ְלדֹור ָודֹור ַנּגִ
דול ְוָקדוׁש  י ֵא-ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱאלֹו-ֵהינוּ ִמּפִ

ה: ָאּתָ

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

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

AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN

ָך  נּו ְלָך, ה’ ֱאֹל-ֵהינּו ַ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:  COTH / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה’ ְצָבאֹות ְמֹלא ָ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 COTH / 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 ָובֹוֶקר ּבְ

ָרֵאל ה’ ֱאֹל-ֵהינּו ה’ ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTH / קו׳׳ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱאֹל-ֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ַחי  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ִנית ְוַיׁשְ יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ׁשֵ יֹוׁשִ

ית ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹל-ִהים:  ֵראׁשִ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ּכְ ַאְלּתִ ֵלאֹמר. ֵהן ּגָ
ֲאִני ה’ ֱאֹל-ֵהיֶכם

ָ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 ֵלאמר: ָך ּכָ  C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
 COTH / קו׳׳ח—ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם. ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר. ַהְללּוָיּה:

ָלה.  ָכל יום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדוׁש. ּוְקדוׁשִ ה ָקדוׁש ְוׁשִ  ַאּתָ
ה: דול ְוָקדוׁש ָאּתָ י ֵא-ל ֶמֶלְך ּגָ ּכִ

 יש לומר מ“ובכן יתקדש שמך” ועד “והא-ל הקדוש נקדש בצדקה” 
בלחש ואז להמתין לחזן.

 RECITE SILENTLY FROM  ובכן יתקדש שמך UNTIL  
AND WAIT THERE FOR THE CHAZZAN והא-ל הקדוש נקדש בצדקה
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ה:[ דול ְוָקדוׁש ָאּתָ י ֵא-ל ֶמֶלְך ּגָ ָלה. ]ּכִ ָכל יום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדוׁש. ּוְקדוׁשִ ה ָקדוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

י הּוא ְלַבּדו ָמרום ְוָקדוׁש: ]ְלדור ָודור ַהְמִליכּו ָלֵא-ל ּכִ

ית ָדִוד  בוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ְמָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ַעל ִיׂשְ ׁש ׁשִ ּוְבֵכן ִיְתַקּדַ
יֶחָך ְוַעל ְמכוָנְך ְ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' ֱאלֹו-ֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך עז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ׁשֶ ּיָ ֵלם, ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ּבְ ָלם ֲאֻגּדָ רּוִאים, ְוֵיָעׂשּו ּכֻ ל ַהּבְ ּכָ

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

ׂשון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ׂשִ ְתחון ּפֶ יָך, ּוּפִ ה ִליֵרֶאיָך, ְוִתְקָוה טוָבה ְלדוְרׁשֶ ִהּלָ ָך, ּתְ בוד 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 ְועוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלזּו, ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ּתִ

תּוב  ּכָ ָך, ּכַ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ירּוׁשָ בוֶדָך, ּוּבִ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיון ִמׁשְ יָך, ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה הּוא ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ְוִתְמלְך ַאּתָ
ָך, ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ ּבְ

ט ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאות ּבַ תּוב ַוִיְגּבַ ּכָ ְלָעֶדיָך ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱאל-ֹוּהַ ִמּבַ ה ְונוָרא ׁשְ ָקדוׁש ַאּתָ

אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן, יש להמתין לחזן ואז לומר את סיום הברכה יחד עמו
IF RECITING WORD-FOR WORD WITH THE CHAZZAN, WAIT UNTIL THE CHAZZAN RESUMES HERE, AND RECITE TOGETHER WITH THE 
CHAZZAN

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

ביום הראשון יש להמשיך בלחש עד לסיום העמידה.
ביום השני, אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בשופר גם בתפילה בלחש[, יש להמשיך בלחש עד “ברוך אתה...

מקדש ישראל ויום הזיכרון” ]עמוד 28[ ולהמתין לתקיעת השופר
ON THE FIRST DAY: FINISH AT YOUR PACE SILENTLY UNTIL THE END OF THE AMIDAH.

ON THE SECOND DAY, IF RECITING WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [OR IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO SOUND THE SHOFAR 
DURING THE SILENT AMIDAH], CONTINUE SILENTLY UNTIL הזיכרון ויום  ישראל  אתה...מקדש   AND WAIT SILENTLY TILL THE [PAGE 28] ברוך 
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
דוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבוָדֶתָך ְוׁשִ

ה, יֹום )ביום הראשון  רֹון ַהּזֶ ּכָ ה ְוֶאת יֹום( ַהּזִ ת ַהּזֶ ּבָ ַ ַאֲהָבה ֶאת יֹום )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ַהּשׁ ן ָלנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ַאֲהָבה( ִמְקָרא קֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים: רּוָעה )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: ּבְ / ON THE FIRST DAY: ִזְכרֹון( ּתְ

ִית  ּבַ ִחיָרֶתָך ּבַ ֵבית ּבְ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכוִלים ַלֲעׂשות חובוֵתינּו ּבְ ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ ּוִמּפְ
ָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ָך: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ׁשֶ ִמְקּדָ ָחה ּבְ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ ֵני ַהּיָ ְמָך ָעָליו ִמּפְ ְקָרא ׁשִ ּנִ דוׁש ׁשֶ דול ְוַהּקָ ַהּגָ

ה  נּו, ַגּלֵ בודו: ָאִבינּו ַמְלּכֵ ל ּכְ ים, ְוִתְבֵנהּו ְמֵהָרה ּוְתַגּדֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָך ּבְ ׁשְ ׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ִמְקּדָ ּתָ ֶמֶלְך ַרֲחָמן ׁשֶ
ֵתי  ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ ין ַהּגוִים, ּוְנפּוצוֵתינּו ּכַ זּוֵרינּו ִמּבֵ ל ָחי, ְוָקֵרב ּפְ א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכָ ׂשֵ בוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה, ְוהוַפע ְוִהּנָ ּכְ

נות חובוֵתינּו  ה ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרּבְ ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם, ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה, ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ָאֶרץ: ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיון ִעיְרָך ּבְ
ה  ה ַנֲעׂשֶ רון ַהּזֶ ּכָ ה ְו( יום ַהּזִ ת ַהּזֶ ּבָ ַ ִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוְסֵפי )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY: יום ַהּשׁ ִסְדָרם ּומּוָסִפים ּכְ ִמיִדים ּכְ ּתְ

ָאמּור:  י ְכבוֶדָך ּכָ ָך, ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מׁשֶ ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ מו ׁשֶ ִמְצַות ְרצוֶנָך, ּכְ ַאֲהָבה ּכְ ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך ּבְ

ֶמן  ֶ ּשׁ לּוָלה ּבַ רִנים סֶלת ִמְנָחה ּבְ ֵני ֶעׂשְ ִמיִמם, ּוׁשְ ָנה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ֵני ְכָבׂשִ ת ׁשְ ּבָ ַ ביום הראשון / ON THE FIRST DAY—ּוְביום ַהּשׁ
ּה: ִמיד ְוִנְסּכָ ת בשבתו ַעל עַלת ַהּתָ ּבַ ְוִנְסּכו: עַלת ׁשַ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:  ל ְמֶלאֶכת ֲעבוָדה לא ַתֲעׂשּו יום ּתְ ֶאָחד ַלחֶדׁש ִמְקָרא קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ִביִעי ּבְ ְ  ּוַבחֶדׁש ַהּשׁ
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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 ִניחַח לה' ּפַ  ַוֲעׂשִ
ִהְלָכָתם:  ֵני ְתִמיִדים ּכְ ר ּוׁשְ ִעיִרים ְלַכּפֵ ֵני ׂשְ ִנְסּכו ּוׁשְ ֶבׂש ְוַיִין ּכְ רון ַלּכֶ רִנים ָלָאִיל ְוִעׂשָ ֵני ֶעׂשְ ר ּוׁשְ רִנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לׁשָ ׁשְ

ה לה': ֶ ָטם ְלֵריַח ִניחַח ִאּשׁ ּפָ ִמׁשְ יֶהם ּכְ ִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסּכֵ ַבד עַלת ַהחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה ְועַלת ַהּתָ ִמּלְ

גּו  עּו ְוִיְתַעּנְ ּבְ ם ִיׂשְ ּלָ ִביִעי, ּכֻ י ׁשְ ׁשֵ ת ְוקוְרֵאי עֶנג, ַעם ְמַקּדְ ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשוְמֵרי ׁשַ ביום הראשון / ON THE FIRST DAY—ִיׂשְ
ית: ה ְבֵראׁשִ ת ָיִמים אותו ָקָראָת, ֵזֶכר ְלַמֲעׂשֵ ּתו, ֶחְמּדַ ׁשְ ִביִעי ָרִציָת ּבו ְוִקּדַ ְ ִמּטּוֶבָך, ּוַבּשׁ

חות ָהֲאָדָמה,  ּפְ ִמׁשְ ָמנּו ּכְ גוֵיי ָהֲאָרצות ְולא ׂשָ נּו ּכְ ּלא ָעׂשָ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדון ַהּכל ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינּו ְלׁשַ
יַע ַוֲאַנְחנּו  ֲחִוים ֶאל ֵאל לא יוׁשִ ּתַ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק ּוִמׁשְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ָכל ֲהמוָנם, ׁשֶ ֶהם ְוגוָרֵלנּו ּכְ ם ֶחְלֵקנּו ּכָ ּלא ׂשָ ׁשֶ

ב ְיָקרו  ַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ ּומוׁשַ הּוא נוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ּומוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ּכוְרִעים ּוִמׁשְ
תוָרתו ְוָיַדְעּתָ  תּוב ּבְ ּכָ נּו ֶאֶפס זּוָלתו ּכַ ָגְבֵהי ְמרוִמים הּוא ֱאלֹו-ֵהינּו ֵאין עוד: ֱאֶמת ַמְלּכֵ ִכיַנת ֻעּזו ּבְ ַעל ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ּבַ

ַחת ֵאין עוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ה' הּוא ָהֱאל-ִהים ּבַ בָת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ַהּיום ַוֲהׁשֵ

ן  ֵרתּון ְלַתּקֵ רות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ּכָ ָך ְלַהֲעִביר ּגִ ִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ִלְראות ְמֵהָרה ּבְ ה ּלְ ן ְנַקּוֶ ְוַעל ּכֵ
י ְלָך  ֵבי ֵתֵבל ּכִ ל יוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ֵעי ָאֶרץ, ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך ְלַהְפנות ֵאֶליָך ּכָ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ י, ְוָכל ּבְ ּדַ ַמְלכּות ׁשַ עֹוָלם ּבְ

ם ֶאת על ַמְלכּוֶתָך  לּו ֻכּלָ נּו ִויַקּבְ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ל ָלׁשון, ְלָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּו ְוִלְכבוד ׁשִ ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ ּתִ
ָכבוד. ְמלְך ּבְ ָך ִהיא ּוְלעוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ְוִתְמלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכִ

ָרֵאל ה' ֱאל-ָהיו ִעּמו ּוְתרּוַעת  ִיׂשְ ַיֲעקב ְולא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ תוָרֶתך ה' ִיְמלְך ְלעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר לא ִהּבִ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ָרֵאל: ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם ַיַחד ׁשִ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ רּון ֶמֶלְך ּבְ ֶמֶלְך ּבו: ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי ִביׁשֻ

ּכון  ר ַאף ּתִ אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' עז ִהְתַאּזָ ּגוִים: ְוֶנֱאַמר ה' ָמָלְך ּגֵ ל ּבַ לּוָכה ּומׁשֵ י לה' ַהּמְ תּוב ֵלאמר: ּכִ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
בוד ה' ִעּזּוז  בוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּמוט: ְוֶנֱאַמר ׂשְ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּתֵ

בוד ה'  בוד: ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבור ִמְלָחָמה: ׂשְ ְוִגּבור ה' ּגִ
בוד ֶסָלה: ְצָבאות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

ְלָעַדי  ָרֵאל ְוגֲאלו ה' ְצָבאות ֲאִני ִראׁשון ַוֲאִני ַאֲחרון ּוִמּבַ תּוב ֵלאמר: ּכה ָאַמר ה' ֶמֶלְך ִיׂשְ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
ל  לּוָכה: ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ו ְוָהְיָתה לה' ַהּמְ ּפט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיון ִלׁשְ ִעים ּבְ ֵאין ֱאל-ִהים: ְוֶנֱאַמר ְוָעלּו מוׁשִ

מו ֶאָחד:  ּיום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ָהָאֶרץ ּבַ

ָרֵאל ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ תּוב ֵלאמר ׁשְ ּוְבתוָרְתָך ּכָ

ָך  און ֻעּזֶ ֲהַדר ּגְ יָקֶרָך, ְוהוַפע ּבַ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְכבוֶדָך, ְוִהּנָ ּלו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ  ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמלְך ַעל ּכָ
ָמה  ר ְנׁשָ ה ְיַצְרּתו, ְויאַמר ּכל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ה ְפַעְלּתו ְוָיִבין ּכָ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע ּכָ ל יוׁשְ ַעל ּכָ

ָלה: )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY—ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְרֵצה נא ִבְמנּוָחֵתנּו(  ּכל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותו ּבַ  ְבַאּפו ה' ֱאל-ֵהי ִיׂשְ
—ON THE FIRST DAY / יׁשּוָעֶתָך, )ביום הראשון נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו / ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ ַקּדְ

ה  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ ֶמָך(. ְוַטֵהר ִלּבֵ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ל[ ִיׂשְ ָך, ְוָינּוחּו בֹו ]ּכָ ת ָקְדׁשֶ ּבַ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ׁשַ ְוַהְנִחיֵלנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ

—ON THE FIRST DAY / ׁש )ביום הראשון ל ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ ה ה' ֶמֶלְך ַעל ּכָ רּוְך ַאּתָ ם ָלַעד: ּבָ  ֱאל-ִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ
רון: ּכָ ָרֵאל ְויום ַהּזִ ת ְו( ִיׂשְ ּבָ ַ ַהּשׁ

 ביום הראשון, יש להמשיך ל“אתה זוכר מעשה עולם”. 
ביום השני, אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש[, ממתינים לתקיעת שופר.

ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH אתה זוכר מעשה עולם. 

ON THE SECOND DAY, IF RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [AND IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO SOUND 
THE SHOFAR DURING THE SILENT AMIDAH], THE SHOFAR IS BLOWN HERE.

תקיעה-שברים תרועה-תקיעה, תקיעה-שברים-תקיעה, תקיעה-תרועה-תקיעה
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ביום השני, אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש[, יש לומר בלחש עד “ברוך...זוכר הברית” ]סוף העמוד[ 
ולהמתין לתקיעת שופר

ON THE SECOND DAY, IF RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [AND IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO SOUND 
THE SHOFAR DURING THE SILENT AMIDAH], CONTINUE SILENTLY UNTIL הברית  AND WAIT SILENTLY [BOTTOM OF THE PAGE] ברוך...זוכר 
UNTIL THE SHOFAR IS SOUNDED

ְכָחה  י ֵאין ׁשִ ית, ּכִ ֵראׁשִ ּבְ ּמִ רות ׁשֶ ֲעלּומות ַוֲהמון ִנְסּתָ ל ּתַ ל ְיצּוֵרי ֶקֶדם, ְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ ה עֹוָלם ּופוֵקד ּכָ ה זוֵכר ַמֲעׂשֵ ַאּתָ
לּוי  ָך: ַהּכל ּגָ ל ַהְיצּור לא ִנְכַחד ִמּמֶ ְפָעל, ְוַגם ּכָ ל ַהּמִ ה זוֵכר ֶאת ּכָ ֶגד ֵעיֶניָך: ַאּתָ ר ִמּנֶ א ְכבוֶדָך, ְוֵאין ִנְסּתָ ִלְפֵני ִכּסֵ
ֵכר  ל רּוַח ָוָנֶפׁש, ְלִהּזָ ֵקד ּכָ רון ְלִהּפָ י ָתִביא חק ִזּכָ ל ַהּדורות, ּכִ יט ַעד סוף ּכָ  ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו צוֶפה ּוַמּבִ

יָך  ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ִליָת, ֶזה ַהּיום ּתְ ָפִנים אוָתּה ּגִ , ּוִמּלְ זאת הוָדְעּתָ ית ּכָ ְכִלית: ֵמֵראׁשִ ִרּיות ְלֵאין ּתַ ים ַוֲהמון ּבְ ים ַרּבִ ַמֲעׂשִ
לום,  ָ ִדינות ּבו ֵיָאֵמר, ֵאיזו ַלֶחֶרב ְוֵאיזו ַלּשׁ ט ֵלאל-ֵהי ַיֲעקב: ְוַעל ַהּמְ ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י חק ְלִיׂשְ רון ְליום ִראׁשון, ּכִ  ִזּכָ

ל ַהְיצּור  י ֵזֶכר ּכָ ה, ּכִ ַהּיום ַהּזֶ ֶות, ִמי לא ִנְפַקד ּכְ ים ְוַלּמָ יָרם ְלַחּיִ ֵקדּו ְלַהְזּכִ ַבע, ּוְבִרּיות ּבו ִיּפָ  ֵאיזו ָלָרָעב ְוֵאיזו ָלּשׂ
ֵרי ִאיׁש  בות ָאָדם ְוַתְחּבּולוָתיו ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש: ַאׁשְ תו ַוֲעִלילות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר, ַמְחׁשְ ה ִאיׁש ּוְפֻקּדָ א, ַמֲעׂשֵ ְלָפֶניָך ּבָ

ל  י ֵזֶכר ּכָ ְך, ּכִ ל ַהחוִסים ּבָ ְלמּו ָלֶנַצח ּכָ לּו ְולא ִיּכָ ׁשֵ יָך ְלעֹוָלם לא ִיּכָ י דוְרׁשֶ ְך, ּכִ ץ ּבָ ֶחָך ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאּמֶ ּכָ ּלא ִיׁשְ ׁשֶ
ֲהִביֲאָך  ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּבַ ְפְקֵדהּו ּבִ , ַוּתִ ַאֲהָבה ָזַכְרּתָ ם: ְוַגם ֶאת נַח ּבְ ה ֻכּלָ ה דוֵרׁש ַמֲעׂשֵ א ְוַאּתָ ים ְלָפֶניָך ּבָ ֲעׂשִ ַהּמַ

ַעְפרות  א ְלָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ְלַהְרּבות ַזְרעו ּכְ ן ִזְכרונו ּבָ ֵני רַע ַמַעְלֵליֶהם, ַעל ּכֵ ר ִמּפְ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ּבּול ְלׁשַ ֶאת ֵמי ַהּמַ
ם. חול ַהּיָ ֵבל ְוֶצֱאָצָאיו ּכְ ּתֵ

ֲעֵבר ֱאל-ִהים רּוַח ַעל  ָבה ַוּיַ ּתֵ ר ִאּתו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ה ְוֶאת ּכָ ל ַהַחּיָ ְזּכר ֱאל-ִהים ֶאת נַח ְוֵאת ּכָ תוָרֶתָך ַוּיִ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ִריתו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת  ְזּכר ֱאל-ִהים ֶאת ּבְ ַמע ֱאל-ִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוּיִ ׁשְ ִים: ְוֶנֱאַמר ַוּיִ ׁשּכּו ַהּמָ ָהָאֶרץ ַוּיָ

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכר: ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ ַיֲעקב: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרּתִ

ִריתו: ְוֶנֱאַמר  ה ְלִנְפְלאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה': ְוֶנֱאַמר ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכר ְלעֹוָלם ּבְ תּוב ֵלאמר ֵזֶכר ָעׂשָ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
רב ֲחָסָדיו: ֵחם ּכְ ּנָ ִריתו ַוּיִ ְזּכר ָלֶהם ּבְ ַוּיִ

י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך  ַלִים ֵלאמר ּכה ָאַמר ה' ָזַכְרּתִ תּוב ֵלאמר ָהלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוׁשָ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
יֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקימוִתי  ִריִתי אוָתְך ּבִ י ֲאִני ֶאת ּבְ ֶאֶרץ לא ְזרּוָעה: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרּתִ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּולָתִיְך ֶלְכּתֵ  ַאֲהַבת ּכְ

ן ָהמּו ֵמַעי לו  ֶרּנּו עוד ַעל ּכֵ ִרי ּבו ָזכר ֶ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 ה'  ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמּשׁ ְפֻקּדַ רון טוב ְלָפֶניָך ּוָפְקֵדנּו ּבִ ִזּכָ ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָזְכֵרנּו ּבְ
ה,  ַהר ַהּמִרּיָ ְעּתָ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוָעה ֲאׁשֶ ְ ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהּשׁ ֱאלֹו-ֵהינּו ַאֲהַבת ַהַקְדמוִנים ֶאת ַהּבְ

ֵלם,  ֵלָבב ׁשָ ַח ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ נו ַעל ּגַ ָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ּבְ ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָך ֲעֵקָדה ׁשֶ
ָך ּוֵמִעיְרָך  ָך ֵמַעּמְ דול ָיׁשּוב ֲחרון ַאּפְ ַעְסָך ֵמָעֵלינּו ְוָיגולּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמדוֶתיָך, ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ן ִיְכּבְ ּכֵ

ָאמּור:  י ְכבוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מׁשֶ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ם ָלנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶאת ַהּדָ ֲחָלֶתָך, ְוַקּיֶ ּוֵמַאְרְצָך ּוִמּנַ
י זוֵכר  ר הוֵצאִתי אָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגוִים ִלְהיות ָלֶהם ֵלאל-ִהים ֲאִני ה': ּכִ ִרית ִראׁשִנים ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ ְוָזַכְרּתִ

רּוְך  ְזּכר: ּבָ ַרֲחִמים ּתִ א ְכבוֶדָך, ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלַזְרעו ַהּיום ּבְ ְכָחה ִלְפֵני ִכּסֵ ה הּוא ֵמעֹוָלם ְוֵאין ׁשִ חות ַאּתָ ּכָ ׁשְ ל ַהּנִ ּכָ
ִרית: ה ה' זוֵכר ַהּבְ ַאּתָ
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 ביום הראשון, יש להמשיך ל“אתה נגלית בענן כבודך”. 
ביום השני, אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש[, ממתינים לתקיעת שופר.

ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH אתה נגלית בענן כבודך. 

ON THE SECOND DAY ONLY, IF RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [OR IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO 
SOUND THE SHOFAR DURING THE SILENT AMIDAH], THE SHOFAR IS SOUNDED HERE;

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

ביום השני, אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש[, יש לומר בלחש עד “ברוך...תרועת עמו ישראל 
ברחמים” ]סוף העמוד[ ולהמתין לתקיעת שופר

ON THE SECOND DAY, IF RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN [OR IF THE CUSTOM OF YOUR SHUL IS TO SOUND 
THE SHOFAR DURING THE SILENT AMIDAH], CONTINUE SILENTLY TILL ברוך...עמו ישראל ברחמים [BOTTOM OF THE PAGE] AND AWAIT THE 
SHOFAR BLOWING

י טַהר,  ּלֵ ַעְרּפְ ם קוֶלָך ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם ּבְ ַמְעּתָ ַמִים ִהׁשְ ָ ם, ִמן ַהּשׁ ר ִעּמָ ָך ְלַדּבֵ בוֶדָך ַעל ַעם ָקְדׁשְ ֲעַנן ּכְ ה ִנְגֵליָת ּבַ  ַאּתָ
ָך ּתוָרה ּוִמְצות  ד ְלַעּמְ נּו ַעל ַהר ִסיַני ְלַלּמֵ לוְתָך ַמְלּכֵ ִהּגָ ּךָ ּבְ ית ָחְרדּו ִמּמֶ ֵראׁשִ ֶניָך ּוְבִרּיות ּבְ ּלו ָחל ִמּפָ ם ָהעֹוָלם ּכֻ ּגַ

 . קולות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת ּוְבקול ׁשוָפר ֲעֵליֶהם הוָפְעּתָ ֲהבות ֵאׁש, ּבְ ָך ִמּלַ רות ָקְדׁשְ ִמיֵעם ֶאת הוד קוֶלָך ְוִדּבְ ׁשְ ַוּתַ

ֵבד ַעל ָהָהר ְוקל ׁשָפר ָחָזק ְמאד  ְהיות ַהּבֶקר ַוְיִהי קולות ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ְ תוָרֶתָך ַוְיִהי ַבּיום ַהּשׁ תּוב ּבְ ּכָ  ּכַ
ר ְוָהֱאל-ִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקול: ְוֶנֱאַמר  ה ְיַדּבֵ ָפר הוֵלְך ְוָחֵזק ְמאד מׁשֶ ֲחֶנה: ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי קול ַהּשׁ ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֱחַרד ּכָ ַוּיֶ

ַעְמדּו ֵמָרחק: ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ ן ַוּיַ ָפר ְוֶאת ָהָהר ָעׁשֵ יִדם ְוֵאת קול ַהּשׁ ּפִ ְוָכל ָהָעם רִאים ֶאת ַהּקולות ְוֶאת ַהּלַ

ֲחצְצרות ְוקול ׁשוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני  קול ׁשוָפר: ְוֶנֱאַמר ּבַ ְתרּוָעה ה' ּבְ תּוב ֵלאמר ָעָלה ֱאל-ִהים ּבִ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
ט ֵלאל-ֵהי ַיֲעקב: ְוֶנֱאַמר ַהְללּוָיּה  ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י חק ְלִיׂשְ נּו: ּכִ ֶסה ְליום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶדׁש ׁשוָפר ּבַ ֶלְך ה' : ְוֶנֱאַמר ּתִ ַהּמֶ
ֵנֶבל  ֵתַקע ׁשוָפר ַהְללּוהּו ּבְ ְדלו: ַהְללּוהּו ּבְ רב ּגֻ ְרִקיַע ֻעּזו: ַהְללּוהּו ִבְגבּורוָתיו ַהְללּוהּו ּכְ ָקְדׁשו ַהְללּוהּו ּבִ ַהְללּו ֵא-ל ּבְ

ל  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ּכל ַהּנְ ַמע ַהְללּוהּו ּבְ ִצְלְצֵלי ׁשָ ב: ַהְללּוהּו ּבְ ים ְוֻעּגָ ִמּנִ תף ּוָמחול ַהְללּוהּו ּבְ ְוִכּנור: ַהְללּוהּו ּבְ
ָי-ּה ַהְללּוָיּה:

ָמעּו:  ׁשְ ְראּו ְוִכְתקַע ׁשוָפר ּתִ ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְכֵני ָאֶרץ ּכִ ל יׁשְ תּוב ֵלאמר, ּכָ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
ֲחוּו לה'  ּתַ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהׁשְ ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאּשׁ דול ּוָבאּו ָהאְבִדים ּבְ ׁשוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיום ַההּוא ִיּתָ ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ּבַ

יָמן: ה'  ַסֲערות ּתֵ וָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ּבְ ּשׁ ָרק ִחּצו ַואדָני ה’ ּבַ ָלִים: ְוֶנֱאַמר וה' ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכּבָ ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶדׁש ּבִ ּבְ
לוֶמָך: ׁשְ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ֵגן ַעל ַעּמְ ן ּתָ ְצָבאות ָיֵגן ֲעֵליֶהם, ּכֵ

ין ַהּגוִים ּוְנפּוצוֵתינּו  זּוֵרינּו ִמּבֵ ֻלּיוֵתינּו ְוָקֵרב ּפְ ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דול ְלֵחרּוֵתנּו ְוׂשָ ׁשוָפר ּגָ ַקע ּבְ ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּתְ
ה ְלָפֶניָך ֶאת  ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ֵתי ָאֶרץ, ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיון ִעיְרָך ּבְ ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ  ּכַ

ְמַחְתֶכם ּוְבמוֲעֵדיֶכם  ָאמּור: ּוְביום ׂשִ י ְכבוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מׁשֶ ה ָעֵלינּו ּבְ ְמֻצּוָ נות חובוֵתינּו ּכִ  ָקְרּבְ
רון ִלְפֵני ֱאל-ֵהיֶכם ֲאִני ה'  ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ֲחצְצרת ַעל עולֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ ם ּבַ יֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ ּוְבָראׁשֵ

ָרֵאל  רּוַעת ַעּמו ִיׂשְ ה ה' ׁשוֵמַע קול ּתְ רּוְך ַאּתָ ְך: ּבָ רּוָעה ְוֵאין ּדוֶמה ּלָ ה ׁשוֵמַע קול ׁשוָפר ּוַמֲאִזין ּתְ י ַאּתָ ֱאל-ֵהיֶכם: ּכִ
ַרֲחִמים: ּבְ
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 ביום הראשון, יש להמשיך בלחש עד סיום העמידה. 
ביום השני, אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן ]וכן אם מנהג הקהילה לתקוע בתפילה בלחש[, ממתינים לתקיעת שופר.

ON THE FIRST DAY, CONTINUE TILL THE END OF THE AMIDAH. 

ON THE SECOND DAY, IF RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, [OR IF THE CUSTOM IN YOUR SHUL IS TO SOUND 
THE SHOFAR DURING THE SILENT AMIDAH], THE SHOFAR IS SOUNDED HERE;

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

 הקהל מסיים את תפילת העמידה בלחש עד “וכשנים קדמוניות”. ]אם העמידה החלה מילה-במילה עם החזן, וישנם כוהנים בבית הכנסת, החזן מתעכב 
כאן עד שהכוהנים סיימו את העמידה, נטלו ידיים ונמצאים בקדמת בית הכנסת ואז החזן ממשיך בקול.[

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.]

ָתם.  ָרֵאל. ּוְתִפּלָ י ִיׂשְ ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה[. ְוָהׁשֵ ָתם ]ׁשְ ָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ
ָך: ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבוַדת ִיׂשְ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצֹון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ]ְמֵהָרה[ ּבְ

ִכיָנתו ְלִצּיון: ֲחִזיר ׁשְ ה ה'. ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיון ּ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

ה הּוא ה’ ֱאֹל-ֵהינּו ֵואֹל-ֵהי ֲ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  ְבּ ֶשׁ ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך  ְוַעל  נּו,  ִעָמּ ָכל יֹום  ְבּ ֶשׁ יָך  ִנֶסּ ְוַעל  ָלְך, 
י ֹלא  י ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם, ִכּ ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ

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

ה הּוא ה’ ֱאֹל-ֵהינּו ֵואל-ֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאל-ֵֹהי  ַאָתּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ
דֹול  ְמָך ַהָגּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ית, ְבּ ֵראִשׁ ר, יֹוְצֵרנּו, יֹוֵצר ְבּ ָשׂ  ָכל ָבּ
ְוֶתֱאסֹוף  ֵמנּו,  ּוְתַקְיּ נּו  ַחֵיּ ְתּ ן  ֵכּ נּו.  ְמָתּ ְוִקַיּ ֶהֱחִייָתנּו  ֶשׁ ַעל  דֹוׁש,  ְוַהָקּ
ָ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

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

י טוב[. ָהֵא-ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה.  ֱאֶמת ]ְלעֹוָלם ּכִ דול ּבֶ ְמָך ַהּגָ ָלה. ִויַהְללּו ]ִויָבְרכּו[ ֶאת ׁשִ ים יודּוָך ּסֶ ְוכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות: ה ה'. ַהּטוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ]ָהֵאל ַהּטוב:[ ּבָ

אם תפילת העמידה החלה מילה במילה עם החזן, והקהל כבר גמר את תפילתו, הקהל עומד מול הכהנים עם עניהם כלפי מטה ומחכים לברכת כוהנים
IF YOU BEGAN RECITING THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, AND YOUR AMIDAH IS ALREADY COMPLETE, FACE THE 
KOHANIM HERE WITH YOUR EYES DOWNWARD.

י ַאֲהרן ּוָבָניו[ ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי מׁשֶ ּתוָרה ַהּכְ ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ C / ח—]ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ

ָאמּור[: ָך, ּכָ ּכֲהִנים ]ַעם ְקדוׁשֶ
ַאֲהָבה ָרֵאל ְבּ נּו ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ל ַאֲהֹרן ְוִצָוּ תֹו ֶשׁ ְקֻדָשּׁ נּו ִבּ ָשׁ ר ִקְדּ ה ה' ֱאֹל-הינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ הכוהן THE KOHEN: ָבּ

ְמֶרָך: ]אמן[ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

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

לום :]אמן[ 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 לום טֹוָבה ּוְבָרָכה. ]ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
לום )ְוָכל  ים ְוׁשָ ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ נּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּתוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאור ּפָ ֶניָך. ּכִ אור ּפָ ּבְ

לום:[  רב עז ְוׁשָ לוֶמָך. ]ּבְ ׁשְ ָעה ּבִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ]ְלָבְרֵכנּו[ ]ּו[ְלָבֵרְך ֶאת ּכָ  טוב(. ְוטוב ]ִיְהֶיה[ ּבְ
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ָך  ֵתב ְלָפֶניָך. ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעּמְ ֵכר ְוִנּכָ לום. ּוַפְרָנָסה טוָבה. ]ּוְגֵזרות טובות. ְיׁשּועות ְוֶנָחמות.[ ִנּזָ ָרָכה ְוׁשָ ים. ּבְ ֵסֶפר ַחּיִ ּבְ
לום: ים טוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל. ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ּבֵ

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

תוָרֶתָך,  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה, ּפְ ָעָפר ַלּכל ּתִ י ּכֶ י ִתּדם, ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱאל-ַהי, ְנצר ְלׁשוִני ֵמָרע ּוׂשְ
ה ְלַמַען  ם:ֲעׂשֵ ְבּתָ ִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחוׁשְ י, ְוָכל ַהּקָ ְרּדף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶתיָך ּתִ

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: ִיְהיּו  ֶתָך, ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הוׁשִ ָ ה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ה ְלַמַען ּתוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ׁשְ
י ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגוֲאִלי: ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לום( ּבִ ָ ה ַהּשׁ עׂשֶ

ם  תוָרֶתָך: ְוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִנים ַקְדמוִניות: יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ָלִים, ּכִ ִנים ַקְדמוִניות: ְוָעְרָבה לה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ִיְרָאה ּכִ ַנֲעָבְדָך ּבְ

**אם העמידה החלה מילה במילה עם החזן, יש לדלג ל“קדיש שלם”**
**IF YOU RECITED THE AMIDAH WORD-FOR-WORD WITH THE CHAZZAN, CONTINUE TO THE FULL KADDISH**

חזרת הש"ץ למוסף
Chazzan's Repetition for Musaf

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

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

ִהָלֶתָך: יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ  ֲאד-ָני ׂשְ

ּבור ְוַהּנוָרא  דול ַהּגִ ה ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֱאל-ֵהי ַאְבָרָהם. ֱאל-ֵהי ִיְצָחק. ֵואל-ֵהי ַיֲעקב. ָהֵא-ל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַאֲהָבה:  מו ּבְ ֵא-ל ֶעְליון. ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. ְוקוֵנה ַהּכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא גוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

FIRST DAY / ביום 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 ֱאל-ִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה'. ָמֵגן ַאְבָרָהם: רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עוֵזר ּומוׁשִ

ל:[ יַע: ]מוִריד ַהּטָ ה ַרב ְלהוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ה ִגּבור ְלעֹוָלם ֲאד-ָני . ְמַחּיֶ ַאּתָ

ֵני  ם ֱאמּוָנתו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סוֵמְך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֶ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: בּורות ּוִמי דוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמוָך ּבַ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרֲחִמים / ָהַרֲחָמן זוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים: ה ַהּמֵ ה ה'. ְמַחּיֶ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
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**THE ARK IS OPENED / פותחים את הארון**

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 ֹלא ִ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 ִרָיה. ְוִתְכֹתּ ִקְצָבה ְלָכל ְבּ

ִים. ּוִמי ָבֵאׁש.ִמי  ֵראּון.ִמי ִיְחֶיה. ּוִמי ָימּות.ִמי ְבִקּצֹו. ּוִמי ֹלא ְ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 ֹלא ַ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

ְ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

COTH / קו׳׳ח—ָקדוׁש ָקדוׁש ָקדוׁש ה' ְצָבאות ְמלא ָכל ָהָאֶרץ 

בודו: ּכְ

בודו.  ה ְמקום ּכְ ְרָתיו ׁשוֲאִלים ֶזה ָלֶזה ַאּיֵ בודו ָמֵלא עֹוָלם. ְמׁשָ ּכְ
רּוְך יאֵמרּו: ָתם ּבָ ְלֻעּמָ

קומו: בוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ COTH / קו׳׳ח—ּבָ

מו ֶעֶרב ָובֶקר  ַרֲחִמים ְוָיחן ַעם ַהְמַיֲחִדים ׁשְ קומו הּוא ִיֶפן ּבְ ִמּמְ
ַמע אוְמִרים: ַאֲהָבה ׁשְ ֲעַמִים ּבְ ִמיד. ּפַ ָכל יום ּתָ ּבְ

ַמע ִישָרֵאל ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ה' ֶאָחד: COTH / קו׳׳ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מוׁשִ הּוא ֱאלֹו-ֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ָחי. ִלְהיות ָלֶכם ֵלאלִהים: ֲאִני  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ַיׁשְ

ה' ֱאל-ֵהיֶכם:

ָ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 ֵלאמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTH / קו׳׳ח—ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם. ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר. 

ַהְללּוָיּה:

ְבֲחָך  יׁש. ְוׁשִ ְתָך ַנְקּדִ ָ ְדֶלָך. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדּשׁ יד ּגָ ְלדֹור ָודֹור ַנּגִ
דול ְוָקדוׁש  י ֵא-ל ֶמֶלְך ּגָ ינּו לא ָימּוׁש ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ֱאלֹו-ֵהינּו ִמּפִ

ה: ָאּתָ

ָך  נּו ְלָך, ה’ ֱאֹל-ֵהינּו ַ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: 

COTH / קו׳׳ח—ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה’ ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ 

בֹודֹו:  ּ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 COTH / 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 ָובֹוֶקר ּבְ

ָרֵאל ה’ ֱאֹל-ֵהינּו ה’ ֶאָחד:  ַמע ִיׂשְ COTH / קו׳׳ח—ׁשְ

יֵענּו. ְוהּוא  נּו הּוא מֹוׁשִ  הּוא ֱאֹל-ֵהינּו הּוא ָאִבינּו. הּוא ַמְלּכֵ
ל ַחי  ִנית ְלֵעיֵני ּכָ ַרֲחָמיו ׁשֵ ִמיֵענּו ּבְ ִנית ְוַיׁשְ יֵענּו ְוִיְגָאֵלנּו ׁשֵ יֹוׁשִ

ית ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים:  ֵראׁשִ י ֶאְתֶכם ַאֲחִרית ּכְ ַאְלּתִ ֵלאֹמר. ֵהן ּגָ
ֲאִני ה’ ֱאֹל-ֵהיֶכם

ָ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 ֵלאמר: ָך ּכָ C / ח—ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ

COTH / קו׳׳ח—ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם. ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר. 

ַהְללּוָיּה:

ָלה.  ָכל יום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדוׁש. ּוְקדוׁשִ ה ָקדוׁש ְוׁשִ  ַאּתָ
ה:  דול ְוָקדוׁש ָאּתָ י ֵא-ל ֶמֶלְך ּגָ ּכִ

י הּוא ְלַבּדו ָמרום ְוָקדוׁש  ְ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’ ֱאֹל-ֵהינּו ַ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

ְדקֹו ִ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 ְוִתְמֹלְך ַ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' ֱאלֹו-ֵהינּו ַעל ּכָ ְחּדְ ן ּפַ ּוְבֵכן ּתֵ
ָיְדָך  ְלָטן ְלָפֶניָך עז ּבְ ָ ַהּשׁ ַדְענּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ׁשֶ ּיָ ֵלם, ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ ה ֶאָחת ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ּבְ ָלם ֲאֻגּדָ רּוִאים, ְוֵיָעׂשּו ּכֻ ל ַהּבְ ּכָ

ָראָת: ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְמָך נוָרא ַעל ּכָ יִמיֶנָך, ְוׁשִ ּוְגבּוָרה ּבִ
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ׂשון  ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ ה ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ׂשִ ְתחון ּפֶ יָך, ּוּפִ ה ִליֵרֶאיָך, ְוִתְקָוה טוָבה ְלדוְרׁשֶ ִהּלָ ָך, ּתְ בוד 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 ְועוָלָתּה ּתִ ִרּנָ ִרים ַיֲעלזּו, ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחּו ִויׁשָ יִקים ִיְראּו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ַצּדִ
ֶלת ָזדון ִמן ָהָאֶרץ: י ַתֲעִביר ֶמְמׁשֶ ְכֶלה ּכִ ּתִ

תּוב  ּכָ ָך, ּכַ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ירּוׁשָ בוֶדָך, ּוּבִ ן ּכְ ּכַ ַהר ִצּיון ִמׁשְ יָך, ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ָך ַעל ּכָ ה הּוא ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ְמֵהָרה ְלַבּדֶ ְוִתְמלְך ַאּתָ
ָך, ִיְמלְך ה' ְלעֹוָלם ֱאל-ַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה: ִדְבֵרי ָקְדׁשֶ ּבְ

ְצָדָקה:  ׁש ּבִ דוׁש ִנְקּדַ ט ְוָהֵא-ל ַהּקָ ּפָ ׁשְ ּמִ ּה ה' ְצָבאות ּבַ תּוב ַוִיְגּבַ ּכָ ְלָעֶדיָך ּכַ ֶמָך ְוֵאין ֱאל-וּהַ ִמּבַ ה ְונוָרא ׁשְ ָקדוׁש ַאּתָ
דוׁש: ֶלְך ַהּקָ ה ה' ַהּמֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצוֶתיָך, ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשונות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו, ְורוַמְמּתָ ים, ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ ַאּתָ
דוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת: דול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבוָדֶתָך ְוׁשִ

ה, יום ביום הראשון  רון ַהּזֶ ּכָ ה ְוֶאת יום( ַהּזִ ת ַהּזֶ ּבָ ַ ַאֲהָבה ֶאת יום )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY—ַהּשׁ ן ָלנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ ּתֶ ַוּתִ
ַאֲהָבה( ִמְקָרא קֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים: רּוָעה )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY—ּבְ  / ON THE FIRST DAY—ִזְכרֹון( ּתְ

ִית  ּבַ ִחיָרֶתָך ּבַ ֵבית ּבְ ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדָמֵתנּו ְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכוִלים ַלֲעׂשות חובוֵתינּו ּבְ ֵני ֲחָטֵאינּו ּגָ ּוִמּפְ
ָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ָך: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ׁשֶ ִמְקּדָ ָחה ּבְ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ ד ׁשֶ ֵני ַהּיָ ְמָך ָעָליו ִמּפְ ְקָרא ׁשִ ּנִ דוׁש ׁשֶ דול ְוַהּקָ ַהּגָ

ה  נּו, ַגּלֵ בודו: ָאִבינּו ַמְלּכֵ ל ּכְ ים, ְוִתְבֵנהּו ְמֵהָרה ּוְתַגּדֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ָך ּבְ ׁשְ ׁשּוב ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוַעל ִמְקּדָ ּתָ ֶמֶלְך ַרֲחָמן ׁשֶ
ֵתי  ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ ין ַהּגוִים, ּוְנפּוצוֵתינּו ּכַ זּוֵרינּו ִמּבֵ ל ָחי, ְוָקֵרב ּפְ א ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ּכָ ׂשֵ בוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה, ְוהוַפע ְוִהּנָ ּכְ

נות חובוֵתינּו  ה ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרּבְ ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם, ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה, ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ָאֶרץ: ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיון ִעיְרָך ּבְ
ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָך  ה ַנֲעׂשֶ רון ַהּזֶ ּכָ ה ְו( יום ַהּזִ ת ַהּזֶ ּבָ ַ ִהְלָכָתם: ְוֶאת מּוְסֵפי )בשבת: יום ַהּשׁ ִסְדָרם ּומּוָסִפים ּכְ ִמיִדים ּכְ ּתְ

ָאמּור:  י ְכבוֶדָך ּכָ ָך, ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מׁשֶ ַתְבּתָ ָעֵלינּו ּבְ ּכָ מו ׁשֶ ִמְצַות ְרצוֶנָך, ּכְ ַאֲהָבה ּכְ ּבְ

ֶמן  ֶ ּשׁ לּוָלה ּבַ רִנים סֶלת ִמְנָחה ּבְ ֵני ֶעׂשְ ִמיִמם, ּוׁשְ ָנה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ֵני ְכָבׂשִ ת ׁשְ ּבָ ַ ביום הראשון / ON THE FIRST DAY—ּוְביום ַהּשׁ
ּה: ִמיד ְוִנְסּכָ ּתו ַעל עַלת ַהּתָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ ְוִנְסּכו: עַלת ׁשַ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:  ל ְמֶלאֶכת ֲעבוָדה לא ַתֲעׂשּו יום ּתְ ֶאָחד ַלחֶדׁש ִמְקָרא קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ִביִעי ּבְ ְ  ּוַבחֶדׁש ַ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 ִניחַח לה' ּפַ  ַוֲעׂשִ

ִהְלָכָתם:  ֵני ְתִמיִדים ּכְ ר ּוׁשְ ִעיִרים ְלַכּפֵ ֵני ׂשְ ִנְסּכו ּוׁשְ ֶבׂש ְוַיִין ּכְ רון ַלּכֶ רִנים ָלָאִיל ְוִעׂשָ ֵני ֶעׂשְ ר ּוׁשְ רִנים ַלּפָ ה ֶעׂשְ לׁשָ ׁשְ
ה לה': ֶ ָטם ְלֵריַח ִניחַח ִאּשׁ ּפָ ִמׁשְ יֶהם ּכְ ִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסּכֵ ַבד עַלת ַהחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה ְועַלת ַהּתָ ִמּלְ

עּו  ּבְ ם ִיׂשְ ּלָ ִביִעי, ּכֻ י ׁשְ ׁשֵ ת ְוקוְרֵאי עֶנג, ַעם ְמַקּדְ ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוְתָך ׁשוְמֵרי ׁשַ  ביום ביום הראשון / ON THE FIRST DAY—ִיׂשְ
ית: ה ְבֵראׁשִ ת ָיִמים אותו ָקָראָת, ֵזֶכר ְלַמֲעׂשֵ ּתו, ֶחְמּדַ ׁשְ ִביִעי ָרִציָת ּבו ְוִקּדַ ְ גּו ִמּטּוֶבָך, ּוַבּשׁ ְוִיְתַעּנְ

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

המנהג הוא לכרוע על הקרקע כאשר מגיעים ל“ואנחנו כורעים”.
THE CUSTOM IS TO BOW DOWN ON THE FLOOR WHEN RECITING ואנחנו כורעים

חות ָהֲאָדָמה,  ּפְ ִמׁשְ ָמנּו ּכְ גוֵיי ָהֲאָרצות ְולא ׂשָ נּו ּכְ ּלא ָעׂשָ ית ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדון ַהּכל ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינּו ְלׁשַ
יַע ַוֲאַנְחנּו  ֲחִוים ֶאל ֵאל לא יוׁשִ ּתַ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק ּוִמׁשְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ָכל ֲהמוָנם, ׁשֶ ֶהם ְוגוָרֵלנּו ּכְ ם ֶחְלֵקנּו ּכָ ּלא ׂשָ  ׁשֶ

ב  ַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ ּומוׁשַ הּוא נוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ּומוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ּכוְרִעים ּוִמׁשְ
תוָרתו  תּוב ּבְ ּכָ נּו ֶאֶפס זּוָלתו ּכַ ָגְבֵהי ְמרוִמים הּוא ֱאלֹו-ֵהינּו ֵאין עוד: ֱאֶמת ַמְלּכֵ ִכיַנת ֻעּזו ּבְ ַעל ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ְיָקרו ּבַ

ַחת ֵאין עוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ה' הּוא ָהֱאל-ִהים ּבַ בָת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ְוָיַדְעּתָ ַהּיום ַוֲהׁשֵ

**THE ARK IS CLOSED / סוגרים את הארון**
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ֵרתּון  רות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ּכָ ָך ְלַהֲעִביר ּגִ ִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ִלְראות ְמֵהָרה ּבְ ה ּלְ ן ְנַקּוֶ  ְוַעל ּכֵ
ֵבי ֵתֵבל  ל יוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ֵעי ָאֶרץ, ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך ְלַהְפנות ֵ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' ֱאלֹו-ֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּו ְוִלְכבוד ׁשִ ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ י ְלָך ּתִ ּכִ
ָכבוד. ְמלְך ּבְ ָך ִהיא ּוְלעוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ַמְלכּוֶתָך ְוִתְמלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכִ

ָרֵאל ה' ֱאל-ָהיו ִעּמו ּוְתרּוַעת  ִיׂשְ ַיֲעקב ְולא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ תוָרֶתך ה' ִיְמלְך ְלעָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר לא ִהּבִ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ָרֵאל: ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם ַיַחד ׁשִ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ רּון ֶמֶלְך ּבְ ֶמֶלְך ּבו: ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי ִביׁשֻ

ּכון  ר ַאף ּתִ אּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' עז ִהְתַאּזָ ּגוִים: ְוֶנֱאַמר ה' ָמָלְך ּגֵ ל ּבַ לּוָכה ּומׁשֵ י לה' ַהּמְ תּוב ֵלאמר: ּכִ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
בוד ה' ִעּזּוז  בוד: ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּמוט: ְוֶנֱאַמר ׂשְ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּתֵ

בוד: ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ּבור ִמְלָחָמה: ׂשְ  ְוִגּבור ה' ּגִ
בוד ֶסָלה: בוד ה' ְצָבאות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ

ְלָעַדי  ָרֵאל ְוגֲאלו ה' ְצָבאות ֲאִני ִראׁשון ַוֲאִני ַאֲחרון ּוִמּבַ תּוב ֵלאמר: ּכה ָאַמר ה' ֶמֶלְך ִיׂשְ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
ל  לּוָכה: ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ו ְוָהְיָתה לה' ַהּמְ ּפט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיון ִלׁשְ ִעים ּבְ ֵאין ֱאל-ִהים: ְוֶנֱאַמר ְוָעלּו מוׁשִ

ָרֵאל ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ה' ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ תּוב ֵלאמר ׁשְ מו ֶאָחד: ּוְבתוָרְתָך ּכָ ּיום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ָהָאֶרץ ּבַ

ָך  און ֻעּזֶ ֲהַדר ּגְ יָקֶרָך, ְוהוַפע ּבַ ל ָהָאֶרץ ּבִ א ַעל ּכָ ׂשֵ ְכבוֶדָך, ְוִהּנָ ּלו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ  ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְמלְך ַעל ּכָ
ָמה  ר ְנׁשָ ה ְיַצְרּתו, ְויאַמר ּכל ֲאׁשֶ י ַאּתָ ל ְיצּור ּכִ ה ְפַעְלּתו ְוָיִבין ּכָ י ַאּתָ עּול ּכִ ל ּפָ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע ּכָ ל יוׁשְ ַעל ּכָ

ָלה: )ביום הראשון / ON THE FIRST DAY—ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְרֵצה נא ִבְמנּוָחֵתנּו(  ּכל ָמׁשָ ָרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותו ּבַ  ְבַאּפו ה' ֱאל-ֵהי ִיׂשְ
—ON THE FIRST DAY / יׁשּוָעֶתָך, )ביום הראשון נּו ּבִ ח ַנְפׁשֵ ּמַ ֵחנּו / ְוׂשַ ּמְ ֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוׂשַ ּבְ תוָרֶתָך, ׂשַ ִמְצוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ נּו ּבְ ׁשֵ  ַקּדְ

ה  י ַאּתָ ֱאֶמת, ּכִ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ ֶמָך(. ְוַטֵהר ִלּבֵ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ל[ ִיׂשְ ָך, ְוָינּוחּו בֹו ]ּכָ ת ָקְדׁשֶ ּבַ ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ׁשַ  ְוַהְנִחיֵלנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ּבְ

—ON THE FIRST DAY / ׁש )ביום הראשון ל ָהָאֶרץ ְמַקּדֵ ה ה' ֶמֶלְך ַעל ּכָ רּוְך ַאּתָ ם ָלַעד: ּבָ  ֱאל-ִהים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקּיָ
רון: ּכָ ָרֵאל ְויום ַהּזִ ת ְו( ִיׂשְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ביום הראשון, יש להמשיך ל“אתה זוכר מעשה עולם”.
ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH אתה זוכר מעשה עולם.

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

ְכָחה  י ֵאין ׁשִ ית, ּכִ ֵראׁשִ ּבְ ּמִ רות ׁשֶ ֲעלּומות ַוֲהמון ִנְסּתָ ל ּתַ ל ְיצּוֵרי ֶקֶדם, ְלָפֶניָך ִנְגלּו ּכָ ה עֹוָלם ּופוֵקד ּכָ ה זוֵכר ַמֲעׂשֵ ַאּתָ
לּוי  ָך: ַהּכל ּגָ ל ַהְיצּור לא ִנְכַחד ִמּמֶ ְפָעל, ְוַגם ּכָ ל ַהּמִ ה זוֵכר ֶאת ּכָ ֶגד ֵעיֶניָך: ַאּתָ ר ִמּנֶ א ְכבוֶדָך, ְוֵאין ִנְסּתָ ִלְפֵני ִכּסֵ
ֵכר  ל רּוַח ָוָנֶפׁש, ְלִהּזָ ֵקד ּכָ רון ְלִהּפָ י ָתִביא חק ִזּכָ ל ַהּדורות, ּכִ יט ַעד סוף ּכָ  ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו צוֶפה ּוַמּבִ

יָך  ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ ִליָת, ֶזה ַהּיום ּתְ ָפִנים אוָתּה ּגִ , ּוִמּלְ זאת הוָדְעּתָ ית ּכָ ְכִלית: ֵמֵראׁשִ ִרּיות ְלֵאין ּתַ ים ַוֲהמון ּבְ ים ַרּבִ  ַמֲעׂשִ
לום,  ָ ִדינות ּבו ֵיָאֵמר, ֵאיזו ַלֶחֶרב ְוֵאיזו ַלּשׁ ט ֵלאל-ֵהי ַיֲעקב: ְוַעל ַהּמְ ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י חק ְלִיׂשְ רון ְליום ִראׁשון, ּכִ ִזּכָ

ל ַהְיצּור  י ֵזֶכר ּכָ ה, ּכִ ַהּיום ַהּזֶ ֶות, ִמי לא ִנְפַקד ּכְ ים ְוַלּמָ יָרם ְלַחּיִ ֵקדּו ְלַהְזּכִ ַבע, ּוְבִרּיות ּבו ִיּפָ  ֵאיזו ָלָרָעב ְוֵאיזו ָלּשׂ
ֵרי ִאיׁש  בות ָאָדם ְוַתְחּבּולוָתיו ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש: ַאׁשְ תו ַוֲעִלילות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר, ַמְחׁשְ ה ִאיׁש ּוְפֻקּדָ א, ַמֲעׂשֵ ְלָפֶניָך ּבָ

ל  י ֵזֶכר ּכָ ְך, ּכִ ל ַהחוִסים ּבָ ְלמּו ָלֶנַצח ּכָ לּו ְולא ִיּכָ ׁשֵ יָך ְלעֹוָלם לא ִיּכָ י דוְרׁשֶ ְך, ּכִ ץ ּבָ ֶחָך ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאּמֶ ּכָ ּלא ִיׁשְ ׁשֶ
ֲהִביֲאָך  ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ּבַ ְפְקֵדהּו ּבִ , ַוּתִ ַאֲהָבה ָזַכְרּתָ ם: ְוַגם ֶאת נַח ּבְ ה ֻכּלָ ה דוֵרׁש ַמֲעׂשֵ א ְוַאּתָ ים ְלָפֶניָך ּבָ ֲעׂשִ ַהּמַ

ַעְפרות  א ְלָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ְלַהְרּבות ַזְרעו ּכְ ן ִזְכרונו ּבָ ֵני רַע ַמַעְלֵליֶהם, ַעל ּכֵ ר ִמּפְ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ּבּול ְלׁשַ ֶאת ֵמי ַהּמַ
ם. חול ַהּיָ ֵבל ְוֶצֱאָצָאיו ּכְ ּתֵ

ֲעֵבר ֱאל-ִהים רּוַח ַעל  ָבה ַוּיַ ּתֵ ר ִאּתו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל ַהּבְ ה ְוֶאת ּכָ ל ַהַחּיָ ְזּכר ֱאל-ִהים ֶאת נַח ְוֵאת ּכָ תוָרֶתָך ַוּיִ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
ִריתו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת  ְזּכר ֱאל-ִהים ֶאת ּבְ ַמע ֱאל-ִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוּיִ ׁשְ ִים: ְוֶנֱאַמר ַוּיִ ׁשּכּו ַהּמָ ָהָאֶרץ ַוּיָ

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכר: ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ ַיֲעקב: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרּתִ
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ִריתו: ְוֶנֱאַמר  ה ְלִנְפְלאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ה': ְוֶנֱאַמר ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכר ְלעֹוָלם ּבְ תּוב ֵלאמר ֵזֶכר ָעׂשָ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
רב ֲחָסָדיו: ֵחם ּכְ ּנָ ִריתו ַוּיִ ְזּכר ָלֶהם ּבְ ַוּיִ

י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך  ַלִים ֵלאמר ּכה ָאַמר ה' ָזַכְרּתִ תּוב ֵלאמר ָהלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוׁשָ ִביִאים ּכָ ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
יֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקימוִתי  ִריִתי אוָתְך ּבִ י ֲאִני ֶאת ּבְ ֶאֶרץ לא ְזרּוָעה: ְוֶנֱאַמר ְוָזַכְרּתִ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּולָתִיְך ֶלְכּתֵ  ַאֲהַבת ּכְ

ן ָהמּו ֵמַעי לו  ֶרּנּו עוד ַעל ּכֵ ִרי ּבו ָזכר ֶ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 ה'  ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמּשׁ ְפֻקּדַ רון טוב ְלָפֶניָך ּוָפְקֵדנּו ּבִ ִזּכָ ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָזְכֵרנּו ּבְ
ה,  ַהר ַהּמִרּיָ ְעּתָ ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ בּוָעה ֲאׁשֶ ְ ִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהּשׁ ֱאלֹו-ֵהינּו ַאֲהַבת ַהַקְדמוִנים ֶאת ַהּבְ

ֵלם,  ֵלָבב ׁשָ ַח ְוָכַבׁש ַרֲחָמיו ַלֲעׂשות ְרצוְנָך ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ נו ַעל ּגַ ָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ּבְ ְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָך ֲעֵקָדה ׁשֶ
ָך ּוֵמִעיְרָך  ָך ֵמַעּמְ דול ָיׁשּוב ֲחרון ַאּפְ ַעְסָך ֵמָעֵלינּו ְוָיגולּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמדוֶתיָך, ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ן ִיְכּבְ ּכֵ

ָאמּור:  י ְכבוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מׁשֶ נּו ּבְ ִהְבַטְחּתָ ָבר ׁשֶ ם ָלנּו ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ֶאת ַהּדָ ֲחָלֶתָך, ְוַקּיֶ ּוֵמַאְרְצָך ּוִמּנַ
י זוֵכר  ר הוֵצאִתי אָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגוִים ִלְהיות ָלֶהם ֵלאל-ִהים ֲאִני ה': ּכִ ִרית ִראׁשִנים ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ ְוָזַכְרּתִ

רּוְך  ְזּכר: ּבָ ַרֲחִמים ּתִ א ְכבוֶדָך, ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלַזְרעו ַהּיום ּבְ ְכָחה ִלְפֵני ִכּסֵ ה הּוא ֵמעֹוָלם ְוֵאין ׁשִ חות ַאּתָ ּכָ ׁשְ ל ַהּנִ ּכָ
ִרית: ה ה' זוֵכר ַהּבְ ַאּתָ

ביום הראשון, יש להמשיך ל“אתה נגלית בענן כבודך”
ON THE FIRST DAY, CONTINUE WITH אתה נגלית בענן כבודך.

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

ם ָהעֹוָלם  י טַהר, ּגַ ּלֵ ַעְרּפְ ם קוֶלָך ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם ּבְ ַמְעּתָ ַמִים ִהׁשְ ָ ם, ִמן ַהּשׁ ר ִעּמָ ָך ְלַדּבֵ בוֶדָך ַעל ַעם ָקְדׁשְ ֲעַנן ּכְ ה ִנְגֵליָת ּבַ  ַאּתָ
ִמיֵעם ֶאת  ׁשְ ָך ּתוָרה ּוִמְצות ַוּתַ ד ְלַעּמְ נּו ַעל ַהר ִסיַני ְלַלּמֵ לוְתָך ַמְלּכֵ ִהּגָ ּךָ ּבְ ית ָחְרדּו ִמּמֶ ֵראׁשִ ֶניָך ּוְבִרּיות ּבְ ּלו ָחל ִמּפָ ּכֻ

. קולות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת ּוְבקול ׁשוָפר ֲעֵליֶהם הוָפְעּתָ ֲהבות ֵאׁש, ּבְ ָך ִמּלַ רות ָקְדׁשְ הוד קוֶלָך ְוִדּבְ

ֱחַרד  ֵבד ַעל ָהָהר ְוקל ׁשָפר ָחָזק ְמאד ַוּיֶ ְהיות ַהּבֶקר ַוְיִהי קולות ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ְ תוָרֶתָך ַוְיִהי ַבּיום ַהּשׁ תּוב ּבְ ּכָ  ּכַ
ר ְוָהֱאל-ִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקול: ְוֶנֱאַמר ְוָכל  ה ְיַדּבֵ ָפר הוֵלְך ְוָחֵזק ְמאד מׁשֶ ֲחֶנה: ְוֶנֱאַמר ַוְיִהי קול ַהּשׁ ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ּכָ

ַעְמדּו ֵמָרחק: ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ ן ַוּיַ ָפר ְוֶאת ָהָהר ָעׁשֵ יִדם ְוֵאת קול ַהּשׁ ּפִ ָהָעם רִאים ֶאת ַהּקולות ְוֶאת ַהּלַ

ֲחצְצרות ְוקול ׁשוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני  קול ׁשוָפר: ְוֶנֱאַמר ּבַ ְתרּוָעה ה' ּבְ תּוב ֵלאמר ָעָלה ֱאל-ִהים ּבִ ָך ּכָ ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ
ט ֵלאל-ֵהי ַיֲעקב: ְוֶנֱאַמר ַהְללּוָיּה  ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י חק ְלִיׂשְ נּו: ּכִ ֶסה ְליום ַחּגֵ ּכֶ ְקעּו ַבחֶדׁש ׁשוָפר ּבַ ֶלְך ה' : ְוֶנֱאַמר ּתִ ַהּמֶ
ֵנֶבל  ֵתַקע ׁשוָפר ַהְללּוהּו ּבְ ְדלו: ַהְללּוהּו ּבְ רב ּגֻ ְרִקיַע ֻעּזו: ַהְללּוהּו ִבְגבּורוָתיו ַהְללּוהּו ּכְ ָקְדׁשו ַהְללּוהּו ּבִ ַהְללּו ֵא-ל ּבְ

ל  ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ּכל ַהּנְ ַמע ַהְללּוהּו ּבְ ִצְלְצֵלי ׁשָ ב: ַהְללּוהּו ּבְ ים ְוֻעּגָ ִמּנִ תף ּוָמחול ַהְללּוהּו ּבְ  ְוִכּנור: ַהְללּוהּו ּבְ
ָּה ַהְללּוָיּה:

ָמעּו:  ׁשְ ְראּו ְוִכְתקַע ׁשוָפר ּתִ ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְכֵני ָאֶרץ ּכִ ל יׁשְ תּוב ֵלאמר, ּכָ ִביִאים ּכָ  ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהּנְ
ֲחוּו לה'  ּתַ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהׁשְ ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאּשׁ דול ּוָבאּו ָהאְבִדים ּבְ ׁשוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיום ַההּוא ִיּתָ ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ּבַ

יָמן: ה'  ַסֲערות ּתֵ וָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ּבְ ּשׁ ָרק ִחּצו ַואדָני ה’ ּבַ ָלִים: ְוֶנֱאַמר וה' ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכּבָ ירּוׁשָ ַהר ַהּקֶדׁש ּבִ ּבְ
לוֶמָך: ׁשְ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ֵגן ַעל ַעּמְ ן ּתָ ְצָבאות ָיֵגן ֲעֵליֶהם, ּכֵ

ין ַהּגוִים ּוְנפּוצוֵתינּו  זּוֵרינּו ִמּבֵ ֻלּיוֵתינּו ְוָקֵרב ּפְ ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דול ְלֵחרּוֵתנּו ְוׂשָ ׁשוָפר ּגָ ַקע ּבְ ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּתְ
נות  ה ְלָפֶניָך ֶאת ָקְרּבְ ם ַנֲעׂשֶ ְמַחת עֹוָלם ְוׁשָ ׂשִ ָך ּבְ ׁשְ ית ִמְקּדָ ַלִים ּבֵ ה ְוִלירּוׁשָ ִרּנָ ֵתי ָאֶרץ, ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיון ִעיְרָך ּבְ ְרּכְ ס ִמּיַ ּנֵ  ּכַ

י  ְמַחְתֶכם ּוְבמוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ ָאמּור: ּוְביום ׂשִ י ְכבוֶדָך ּכָ ָך ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מׁשֶ ה ָעֵלינּו ּבְ ְמֻצּוָ חובוֵתינּו ּכִ
רון ִלְפֵני ֱאל-ֵהיֶכם ֲאִני ה' ֱאל-ֵהיֶכם:  ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ ֲחצְצרת ַעל עולֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ ם ּבַ יֶכם ּוְתַקְעּתֶ  ָחְדׁשֵ
ַרֲחִמים: ָרֵאל ּבְ רּוַעת ַעּמו ִיׂשְ ה ה' ׁשוֵמַע קול ּתְ רּוְך ַאּתָ ְך: ּבָ רּוָעה ְוֵאין ּדוֶמה ּלָ ה ׁשוֵמַע קול ׁשוָפר ּוַמֲאִזין ּתְ י ַאּתָ ּכִ



HALAKHICALLY CONDENSED MACHZOR ROSH HASHANA (5781/2020 ONLY)  •  מחזור הלכתי מקוצר לראש השנה תשפ”א בלבד  39

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

ָתם  ָרֵאל. ּוְתִפָלּ י ִיְשׂ יֶתָך ְוִאֵשּׁ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵבּ ֵעה.[ ְוָהֵשׁ ָתם ]ְשׁ ָרֵאל ְוִלְתִפָלּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ ְרֵצה ה’ ֱאֹל-ֵהינּו, ְבּ
ָך: ָרֵאל ַעֶמּ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשׂ ָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ ל ְבּ ַאֲהָבה ְתַקֵבּ ]ְמֵהָרה[ ְבּ

ִ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
ִכיָנתו ְלִצּיון:  ֲחִזיר ׁשְ ה ה'. ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְבּ ְבּ

CHAZZAN CONGREGATIONחזן /  קהל / 

ה הּוא ה’ ֱאֹל-ֵהינּו ֵואֹל-ֵהי ֲ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  ְבּ ֶשׁ ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך  ְוַעל  נּו,  ִעָמּ ָכל יֹום  ְבּ ֶשׁ יָך  ִנֶסּ ְוַעל  ָלְך, 
י ֹלא  י ֹלא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם, ִכּ ֵעת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטֹוב ִכּ

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

ה הּוא ה’ ֱאֹל-ֵהינּו ֵואֹל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי  ַאָתּ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָשׁ
דֹול  ְמָך ַהָגּ ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִשׁ ית, ְבּ ֵראִשׁ ר, יֹוְצֵרנּו, יֹוֵצר ְבּ ָשׂ  ָכל ָבּ
ְוֶתֱאסֹוף  ֵמנּו,  ּוְתַקְיּ נּו  ַחֵיּ ְתּ ן  ֵכּ נּו.  ְמָתּ ְוִקַיּ ֶהֱחִייָתנּו  ֶשׁ ַעל  דֹוׁש,  ְוַהָקּ
ָ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 ]ָהֵאל ַ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

ּתוָרה  ת ּבַ ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ ]ֱאלֹו-ֵהינּו ֵואל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּבָ
י ַאֲהרן ּוָבָניו[  ָך, ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי מׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור[: ָך, ּכָ ּכֲהִנים ]ַעם ְקדוׁשֶ
ר  ה ה' ֱאֹל-הינּו ֶ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: ]אמן[ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

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

לום: ]אמן[ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

תֹוָרה  ת ּבַ ֻלׁשֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ּבְ ְרֵכנּו ּבַ ֱאֹל-ֵהינּו ֵואֹל-ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ּבָ
י ַאֲהֹרן ּוָבָניו ּכֲֹהִנים  ָך ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ַהּכְ

ָאמּור: יָך, ּכָ ַעם ְקדֹוׁשֶ

ְמֶרָך ]כן יהי רצֺון[ ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ

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

לֹום ]כן יהי רצֺון[ 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’ ֱאֹל-ֵהינּו, ּ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
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ה ה'. ַהְמָבֵרְך  רּוְך ַאּתָ  ּבָ
לֹום ָשּׁ ָרֵאל ַבּ לֹום.ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה ַהָשּׁ ה ה'. עֹוֵשׂ רּוְך ַאּתָ ּבָ

י ְלָפֶניָך, ה' צּוִרי ְוגוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

קדיש שלם
 Full Kaddish

א ]אמן[ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ

ית  ָכל ּבֵ י ּדְ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון וְבַחּיֵ ַחּיֵ יֵחּה-אמן[ ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ּדִ ּבְ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן  ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ

א[  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ]אמן, ְיֵהא ׁשְ
א  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ִריְך הּוא[ ִריְך הּוא ]ּבְ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ  ִיְתּבָ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן ]אמן[ ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמּכָ א ְלֵעּלָ ְלֵעּלָ

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

א ְ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 ]טובים[ ָ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 לֹום ַהּשָׁ ה ׁשָ ֹעוׂשֶ

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

אם תקעו בשופר גם בעמידה בלחש וגם בחזרת הש׳׳ץ
 IF THE SHOFAR WAS BLOWN BOTH DURING THE

SILENT AMIDAH AND REPETITION

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
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חות ָהֲאָדָמה.  ּפְ ִמׁשְ גוֵיי ָהֲאָרצות. ְולא שָמנּו ּכְ ּלא ָעשנּו ּכְ ית. ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדון ַהּכל. ָלֵתת ּגְ ּבֵ  ָעֵלינּו ְלׁשַ
יַע: ַוֲאַנְחנּו  ְלִלים ֶאל ֵאל לא יוׁשִ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוִריק ּוִמְתּפַ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ָכל ֲהמוָנם: ׁשֶ ֶהם ְוגוָרֵלנּו ּכְ ּלא שם ֶחְלֵקנּו ּכָ  ׁשֶ

ב ְיָקרו  ַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ. ּומוׁשַ הּוא נוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא:ׁשֶ דוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ּומוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ּכוְרִעים ּוִמׁשְ
תוָרתו. ְוָיַדְעּתָ  תּוב ּבְ ּכָ נּו. ֶאֶפס זּוָלתו. ּכַ ָגְבֵהי ְמרוִמים: הּוא ֱאלֹו-ֵהינּו ֵאין עוד. ֱאֶמת ַמְלּכֵ ִכיַנת ֻעּזו ּבְ ַעל. ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ּבַ

ַחת. ֵאין עוד: ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ה' הּוא ָהֱאל-ִהים ּבַ בָת ֶאל ְלָבֶבָך. ּכִ ַהּיום ַוֲהׁשֵ

ֵרתּון.  רות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ. ְוָהֱאִליִלים ּכָ ָך. ְלַהֲעִביר ּגִ ִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ִלְראות ְמֵהָרה ּבְ ה ּלְ ן ְנַקּוֶ וַעל ּכֵ
ֵבי ֵתֵבל.  ל יוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ֵעי ָאֶרץ. ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך ְלַהְפנות ֵאֶליָך ּכָ ֵני ָבשר ִיְקְראּו ִבׁשְ י. ְוָכל ּבְ ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ ְלַתּקֵ
ם ֶאת על  לּו ֻכּלָ נּו. ִויַקּבְ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ל ָלׁשון. ְלָפֶניָך ה' ֱאלֹו-ֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּו. ְוִלְכבוד ׁשִ ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך. ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ י ְלָך ּתִ ּכִ
תוָרֶתָך. ה'  תּוב ּבְ ּכָ ָכבוד. ּכַ ְמלְך ּבְ ָך ִהיא ּוְלעוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ַמְלכּוֶתָך. ְוִתְמלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ

מו ֶאָחד: ּיום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ. ּבַ ִיְמלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר. ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

קדיש יתום
Mourner’s Kaddish

יֵחּה-אמן[  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִשׁ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ּדִ א. ]אמן[: ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן ית ִישָרֵאל ּבַ י ְדָכל ּבֵ יכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

א[ א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמיּה ַרָבּ ]אמן, ְיֵהא ְשׁ
א  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ִריְך הּוא. ]בריך הוא:[ א. ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ ַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהּדָ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]אמן[ ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמּכָ א ְלֵעּלָ ְלֵעּלָ

ל ִישָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]אמן[ ים ]טֹוִבים[ ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ל ִישָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]אמן[ לום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְמרוָמיו הּוא ַיֲעשה ׁשָ לום ּבִ ָ עושה ַהּשׁ
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