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✶    לערב שבתמנחה   ✶
Mincha for Shabbat Eve

One the eve of Shabbat, on Friday before sundown when Mincha – the afternoon prayer
service - is said, one should first include the following additional Psalms, readings and
prayers.  However,  if  Fridays  happens  to  coincide with a  Festival  or  Chol  haMoed one
should not say Psalm 107, but continue on with “ ָּפַתח ֵאִלָּיהּו” 

Psalm 107

 ַלָײ ִּכי טוֹב, ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ: יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי ְיָי, ֲאֶׁשר ְּגָאָלם, הוֹדּוהוֹדּו
ָּתעּו ּוִמָּים:  ִמָּצפוֹן  ּוִמַּמֲעָרב,  ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצוֹת,  ָצר:  ִמַּיד 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימוֹן ָּדֶרְך, ִעיר מוָֹׁשב לֹא ָמָצאּו: ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים,

ַוִּיְצֲעקּו   ִּתְתַעָּטף:  ָּבֶהם  ִמְּמצּוקוֵֹתיֶהם ְייָ  ֶאל ַנְפָׁשם  ָלֶהם,  ַּבַּצר   
ַלײָ  מוָֹׁשב: יוֹדּו  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת  ְיָׁשָרה,  ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך  ַיִּציֵלם: 
ַחְסּדוֹ,  ְוִנְפְלאוָֹתיו ִלְבֵני ָאָדם: ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה, ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה
ִמֵּלא טוֹב: ֹיְׁשֵבי ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות, ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: ִּכי ִהְמרּו ִאְמֵרי
ֵאל, ַוֲעַצת ֶעְליוֹן ָנָאצּו: ַוַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם, ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: ַוִּיְזֲעקּו
ְוַצְלָמֶות ַּבַּצר ָלֶהם, ִמְּמצּוקוֵֹתיֶהם, יוִֹׁשיֵעם: יוִֹציֵאם ֵמֹחֶׁשְך  ֶאל ְיָי 

ַחְסּדוֹ, ְוִנְפְלאוָֹתיו ִלְבֵני ָאָדם: ִּכי ִׁשַּבר ַלָײ  ּומוְֹסרוֵֹתיֶהם ְיַנֵּתק: יוֹדּו
ִּפְׁשָעם, ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת,  ַּדְלתוֹת 
ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות: ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו: ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם, ַוַּיִּגיעּו 

ֶאל   ְּדָברוְֹייָ ַוִּיְזֲעקּו  ִיְׁשַלח  יוִֹׁשיֵעם:  ִמְּמצּוקוֵֹתיֶהם  ָלֶהם,  ַּבַּצר   
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאוָֹתיו,  ַחְסּדוֹ,  ַלָײ  יוֹדּו  ִמְּׁשִחיתוָֹתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם, 
ַהָּים  יוְֹרֵדי  ְּבִרָּנה:  ַמֲעָׂשיו  ִויַסְּפרּו  תוָֹדה,  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו  ָאָדם: 

, ְוִנְפְלאוָֹתיו,ְייָ ָּבֳאִנּיוֹת, עוֵֹׂשי ְמָלאָכה ְּבַמִים ַרִּבים: ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי  
ָׁשַמִים  ַיֲעלּו  ַּגָּליו:  ַוְּתרוֵֹמם  ְסָעָרה,  רּוַח  ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  ִּבְמצּוָלה: 
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ְוָכל  ַּכִּׁשּכוֹר,  ְוָינּועּו  ָיֹחּגּו  ִתְתמוָֹגג:  ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהוֹמוֹת,  ֵיְרדּו 
 ַּבַּצר ָלֶהם, ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יוִֹציֵאם:ְייָ ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע: ַוִּיְצֲעקּו ֶאל 

ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה, ַוֶּיֱחׁשּו, ַּגֵּליֶהם: ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשֹּתקּו, ַוַּיְנֵחם, ֶאל 
ִוירוְֹממּוהּו ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאוָֹתיו  ַחְסּדוֹ,  ַלָײ  ֶחְפָצם:יוֹדּו  ְמחוֹז 
ִּבְקַהל ָעם, ּוְבמוַֹׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו: ָיֵׂשם ְנָהרוֹת ְלִמְדָּבר, ּוֹמָצֵאי
ַמִים ְלִצָּמאוֹן: ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה, ֵמָרַעת, יוְֹׁשֵבי ָבּה: ָיֵׂשם ִמְדָּבר
ַלֲאַגם ַמִים, ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלֹמָצֵאי ָמִים: ַוּיוֶֹׁשב ָׁשם ְרֵעִבים, ַוְיכוְֹננּו ִעיר 
ְּפִרי ְתבּוָאה: ַוְיָבְרֵכם  ְכָרִמים, ַוַּיֲעׂשּו  ָׂשדוֹת ַוִּיְּטעּו  מוָֹׁשב: ַוִּיְזְרעּו 
ַוִּיְרּבּו ְמֹאד, ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט: ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיֹׁשחּו, ֵמֹעֶצר ָרָעה ְוָיגוֹן:
לֹא ָדֶרְך: ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביוֹן ֵמעוִֹני, ַוָּיֶׂשם  ּבּוז ַעל ְנִדיִבים, ַוַּיְתֵעם ְּבֹתהּו  ֹׁשֵפְך 

ַּכּצֹאן ִמְׁשָּפחוֹת: ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו, ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ִּפיָה: 
ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה, ְוִיְתּבוְֹננּו ַחְסֵדי ְיָי:

Tikkunei Zohar, Introduction II

 ְוָאַמר ִרּבוֹן ָעְלִמין ְּדַאְנְּת הּוא ָחד ְוָלא ְּבֻחְׁשָּבן ַאְנּתְ ָּפַתח ֵאִלָּיהּוָּפַתח ֵאִלָּיהּו
הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין ְסִתיָמא ַעל ָּכל ְסִתיִמין ֵלית ַמֲחָׁשָבה
ְּתִפיָסא ָּבְך ְּכָלל: ַאְנְּת הּוא ְּדַאִּפַקת ֲעַׂשר ִּתּקּוִנין ְוָקִריָנן ְלהוֹן ֲעַׂשר 
ְסִפיָרן ְלַאְנָהָגא ְבהוֹן ָעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא ִאְתַּגְלָין ְוָעְלִמין ְּדִאְתַּגְלָין 
ּוְבהוֹן ִאְתַּכִּסיַאת ִמְּבֵני ָנָׁשא ְוַאְנְּת הּוא ְדָקִׁשיר לוֹן ּוְמַיֵחד לוֹן ּוְבִגין
ֵמִאֵּלין ֲעַׂשר ְסִפיָרן ַחד ֵמַחְבֵריּה  ִמְּלָגו ָּכל ָמאן ְּדַאְפֵריׁש  ְּדַאְנְּת 
ַאְזִלין  ִאּנּון  ְסִפיָרן  ֲעַׂשר  ְוִאֵּלין  ָּבְך:  ַאְפֵרׁש  ְּכִאּלּו  ֵליּה  ִאְתַחִׁשיב 
הּוא ְּדַאְנִהיג לוֹן  ְוָחד ָקֵצר ְוַחד ֵּבינּוִני: ְוַאְנְּת  ְּכִסְדָרן ַחד ָאִריְך 
ָלא ְלֵעיָּלא ְוָלא ְלַתָּתא ְוָלא ִמָּכל ִסְטָרא: ְוֵלית ָמאן ְּדַאְנִהיג ָלְך 
ְלבּוִׁשין ְּתִּקיַנת לוֹן ְּדִמַּנְיהּו ַפְרִחין ִנְׁשָמִתין ִלְבֵני ָנָׁשא: ְוַכָּמה גּוִפין
ֲעֵליהוֹן ִּדְמַכְסָין  ְלבּוִׁשין  ְלַגֵּבי  גּוִפא  ְּדִאְתְקִריאּו  לוֹן  ְּתִּקיֵנת 
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ְדרוָֹעא  ְּגבּוָרה  ְיִמיָנא:  ְּדרוָֹעא  ֶחֶסד  ָדא:  ְּבִתּקּוָנא  ְוִאְתְקִריאּו 
ְׂשָמאָלא: ִּתְפֶאֶרת ּגּוָפא: ֶנַצח ְוהוֹד ְּתֵרין ׁשוִֹקין: ְיסוֹד ִסּיּוָמא ְּדגּוָפא 
אוֹת ְּבִרית ֹקֶדׁש: ַמְלכּות ֶּפה ּתוָֹרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָקִריָנן ָלּה: ָחְכָמה 
ַהֵּלב ֵמִבין. ְוַעל ִאֵּלין מוָֹחא ִאיִהי ַמֲחָׁשָבה ִמְּלָגו: ִּביָנה ִלָּבא ּוָבּה 

 ֶּכֶתר ֶעְליוֹן ִאיהּו ֶּכֶתר ַמְלכּות1ְּתֵרין ְּכִתיב ַהִּנְסָּתרוֹת ַלָײ ֱאֹלֵהינּו:
ַאֲחִרית  ֵמֵראִׁשית  ַמִּגיד  ִאְתַמר  ִדְתִפִּלין2ְוֲעֵליּה  ַקְרַקְפָּתא  ְוִאיהּו   

ִמְּלָגו ִאיהּו ֵׁשם ַמה (כזה: יו"ד ֵה"א ָוא"ו ֵה"א) ְּדִאיהּו ֹאַרח ֲאִצילּות
ִאיהּו ַׁשְקיּו ְּדִאיָלָנא ִּבְדרוֹעוֹי ְוַעְנּפוֹי ְּכַמָּיא ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרֵּבי
הּוא ִעַּלת ָהִעּלוֹת ְוִסַּבת ַהִּסּבוֹת  ְּבַההּוא ַׁשְקיּו: ִרּבוֹן ָעְלִמין ַאְנְּת 
ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלָנא ְּבַההּוא ְנִביעּו: ְוַההּוא ְנִביעּו ִאיהּו ְּכִנְׁשָמָתא ְלגּוָפא 
ְּדִאיִהי ַחִּיים ְלגּוָפא: ּוָבְך ֵלית ִּדְמיוֹן ְוִּדּיוְֹקָנא ִמָּכל ַמה ִדְלָגו ּוְלַבר: 
ְוכוְֹכַבָּיא  ְוִסיֲהָרא  ִׁשְמָׁשא  ִמְּנּהוֹן  ְוַאִּפַקת  ְוַאְרָעא  ְׁשַמָּיא  ּוָבָראָת 
ְוֵחיָון  ְוִעְׂשִּבין  ְדֵעֶדן  ְוִגְּנָתא  ּוְדָׁשִאין  ִאיָלִנין  ּוְבַאְרָעא  ּוַמָּזַלָּיא: 
ִיְתַנֲהגּון  ּוְבִעיִרין ְועוִֹפין ְונּוִנין ּוְבֵני ָנָׁשא ְלִאְׁשְּתמוְֹדָעא ְּבהוֹן ְוֵאיְך 
ָּבְך ְּדָיַדע  ְוֵלית  ִמַּתָּתֵאי  ִעָּלֵאי  ִאְׁשְּתמוְֹדָען  ְוֵאיְך  ְוַתָּתִאין  ִעָּלִאין 
ִאְׁשְּתמוָֹדע עַּלת ֵלית ִיחּוָדא ְּבִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי ְוַאְנְּת  ְּכָלל: ּוַבר ִמָּנְך 
ֵׁשם ְיִדיָעא ּוְבהוֹן ַעל ֹּכָּלא ְוָאדוֹן ַעל ֹּכָּלא: ְוָכל ְסִפיָרא ִאית ָלּה 
ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכָּיא: ְוַאְנְּת ֵלית ָלְך ֵׁשם ְיִדיַעא ְּדַאְנְּת הּוא ְמַמֵּלא ָּכל 
ְׁשָמָהן: ְוַאְנְּת הּוא ְׁשִלימּו ְּדֻכְלהּו: ְוַכד ַאְנְּת ִּתְסַּתֵּלק ִמַּנְיהּו ִאְׁשָּתֲארּו
ְּבָחְכָמה  ְוָלא  ַחִּכים  הּוא  ַאְנְּת  ִנְׁשָמָתא:  ְּבָלא  ְּכגּוָפא  ְׁשָמָהן  ֻּכְּלהּו 
ֲאָתר ְיִדיָעא: הּוא ֵמִבין ְוָלא ְּבִביָנה ְיִדיָעא: ֵלית ָלְך  ְיִדיָעא ַאְנְּת 
ֵאיְך לוֹן  ּוְלַאְחָזָאה  ָנָׁשא  ִלְבֵני  ְוֵחיָלְך  ּתּוְקָפְך  ְלִאְׁשְּתמוְֹדָעא  ֶאָּלא 
ִמְתַנֵהג ָעְלָמא ְבִדיָנא ּוְבַרֲחֵמי ְדִאית ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְּכפּום עוְֹבֵדיהוֹן
1 Deuteronomy 29:28
2 Isaiah 46:10
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ֶצֶדק ְדֶאְמָצִעיָתא  ַעּמּוָדא  ִמְׁשָּפט  ְגבּוָרה  ִאיהּו  ִּדין  ָנָׁשא:  ִּדְבֵני 
ַמְלכּוָתא ַקִּדיָׁשא מֹאְזֵני ֶצֶדק ְּתֵרין ַסְמֵכי ְקׁשוֹט ִהין ֶצֶדק אוֹת ְּבִרית
ֶצֶדק  ִמְתַּנֵהג ָעְלָמא ֲאָבל ָלאו ְּדִאית ָלְך  ֹּכָּלא ְלַאְחָזָאה ֵאיְך  ֹקֶדׁש 
ְיִדיָעא ְּדִאיהּו ִדין ְוָלא ִמְׁשָּפט ְיִדיָעא ְדִאיהּו ַרֲחֵמי ְוָלא ִמָּכל ִאֵּלין

3ְלעוָֹלם ָאֵמן ְוָאֵמן:ִמּדוֹת ְּכָלל: ָּברּוְך ְיָי  

 ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן, ְמׁשוְֹך ַעְבְּדְך ֶאל ְרצוָֹנְך, ָירּוץ ַעְבְּדְך ְכמוְֹיִדיד ְיִדיד 
ַאָּיל, ִיְשַּתֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרְך, ֶיֱעַרב לוֹ ְיִדידוֶֹתיָך, ִמֹּנֶפת צּוף ְוָכל 

ָטַעם: 
דּור ָנֶאה ִזיו ָהעוָֹלם, ַנְפִׁשי חוַֹלת ַאֲהָבֶתָך, ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא הָ 

ְמַחת ָלּה, ְּבַהְראוֹת ָלּה ֹנַעם ִזיֶוָך, ָאז ִּתְתַחֵּזק ְוִתְתַרֵּפא, ְוָהְיָתה ָּלּה ֹשִ
עוָֹלם: 

ַרֲחֶמיָך, ְוחּוָסה ָנא ַעל ֵּבן ֲאהּוֶבָך, ִּכי ֶזה ַּכָּמה ִנְכסוֹףוָ  ִתיק ֶיֱהמּו 
ִנְכַסְפִּתי ִלְראוֹת ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך, ֵאֶּלה, ָחְמָדה ִלִּבי, ְוחּוָסה ָּנא ְוַאל 

ִּתְתַעָּלם:
ֶאֶרץהִ  ָּתִאיר  ְׁשלוֶֹמָך,  ֻסַכת  ֶאת  ָעַלי  ָחִביִבי  ּוְפרוֹס  ָנא  ָּגֶלה 

ִמְּכבוֶֹדָך, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך, ַמֵהר ָאהּוב ִּכי ָבא מוֵֹעד, ְוָחֵּננּו ִּכיֵמי
עוָֹלם: 

One should then continue on to say Minchah for Weekdays; however, excluding Tachnun.
On Festivals one should continue on with Minchah for Festivals.

3 Psalms 89:53
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✶    קבלת שבתדרס    ✶
Kabbalat Shabbat – Welcoming the Sabbath

When a Festival or Chol haMoed falls on Friday night or Shabbat one should omit the
following Psalms and continue on at Psalm 29.

Psalm 95

ְנַרְּנָנה ְנַרְּנָנהְלכּו  ְּבתוָֹדה, ְלכּו  ָפָניו  ְנַקְּדָמה  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור  ָנִריָעה  ַלָײ,   
לוֹ: ִּכי ֵאל ָּגדוֹל  ָּגדוֹל ַעל ָּכל ֱאֹלִהים:ְיָי,ִּבְזִמרוֹת ָנִריַע  ּוֶמֶלְך   

ַהָּים ְוהּוא  ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ, ְותוֲֹעפוֹת ָהִרים לוֹ: ֲאֶׁשר לוֹ  ֲאֶׁשר ְּבָידוֹ 
ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני  הּו, ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו: ֹּבאּו  ְייָ ָעֹשָ

ִאם  ַהּיום  ָידוֹ,  ְוצֹאן  ַמְרִעיתוֹ  ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  נּו:  ֹעֹשֵ
ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה, ְּכיוֹם ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר:  ִתְׁשָמעּו: ַאל ַּתְקׁשּו  ְּבקוֹלוֹ 
ָפֳעִלי: ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבוֵֹתיֶכם, ְּבָחנּוִני, ַּגם ָראּו 
ְּבדוֹר ָוֹאַמר ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי

ְבַאִּפי, ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי:

Psalm 96

 ִׁשיר ָחָדׁש, ִׁשירּו ַלָײ ָּכל ָהָאֶרץ: ִׁשירּו ַלָײ ָּבְרכּו ְׁשמוֹ, ִׁשירּו ַלײָ ִׁשירּו ַלײָ 
ָהַעִּמים ְּבָכל  ְּכבוֹדוֹ,  ַבּגוִֹים  ַסְּפרּו  ְיׁשּוָעתוֹ:  ְליוֹם  ִמּיוֹם  ַּבֹּשרּו 

 ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, נוָֹרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: ִּכי ְייָ ִנְפְלאוָֹתיו: ִּכי ָגדוֹל 
ה: הוֹד ְוָהָדר ְלָפָניו, )pause(ָּכל ֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים    ַוָײ ָׁשַמִים ָעֹשָ

ֹעז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשוֹ: ָהבּו ַלָײ ִמְׁשְּפחוֹת ַעִּמים, ָהבּו ַלָײ ָּכבוֹד ָוֹעז:
ַלײָ  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְלַחְצרוָֹתיו:  ּוֹבאּו  ִמְנָחה  אּו  ֹשְ ְׁשמוֹ,  ְּכבוֹד  ַלָײ  ָהבּו 

ַבּגוִֹים   ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: ִאְמרּו  ָמָלְך, ַאףְייָ ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש, ִחילּו   
ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל  ְמחּו  ִּתּכוֹן ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמוֹט, ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: ִיֹשְ
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ָּכל  ָאז ְיַרְּננּו  ַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבוֹ  ָהָאֶרץ, ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאוֹ: ַיֲעֹלז ֹשָ
 ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק, ְייָ ֲעֵצי ָיַער: ִלְפֵני 
ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתוֹ:

Psalm 97

ְמחּו ִאִּיים ַרִּבים: ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו, ֶצֶדק ָמָלְך ָמָלְךְייָ ְייָ   ָּתֵגל ָהָאֶרץ, ִיֹשְ
ְלָפָניו ֵּתֵלְך, ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו: ֵהִאירּו ּוִמְׁשָּפט ְמכוֹן ִּכְסאוֹ: ֵאׁש 

ִמִּלְפֵני   ָנַמּסּו  ַּכּדוַֹנג  ָהִרים  ָהָאֶרץ:  ַוָּתֵחל  ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ,ְייָ ְבָרָקיו 
ָהַעִּמים  ָכל  ְוָראּו  ִצְדקוֹ  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדוֹן  ִמִּלְפֵני 
לוֹ ָּכל ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים, ִהְׁשַּתֲחוּו  ְּכבוֹדוֹ: ֵיבׁשּו 
ְלַמַען  ְיהּוָדה,  ְּבנוֹת  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיוֹן,  ַמח  ַוִּתֹשְ ָׁשְמָעה  ֱאֹלִהים:  ָּכל 

 ֶעְליוֹן ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל ְייָ : ִּכי ַאָּתה  ְייָ ִמְׁשָּפֶטיָך  
ֹאֲהֵבי   ְרָׁשִעים ְייָ ֱאֹלִהים:  ִמַּיד  ֲחִסיָדיו,  ַנְפׁשוֹת  ֹׁשֵמר  ָרע,  ְנאּו  ֹשִ  

ַצִּדיִקים ַּבָײ, ְמחּו  ְמָחה: ֹשִ ַלַּצִּדיק, ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ֹשִ ַיִּציֵלם: אוֹר ָזֻרַע 
ְוהוֹדּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשוֹ: 

Psalm 98

ה, הוִֹׁשיָעה ּלוֹ ְיִמינוִֹמְזמוֹר, ִׁשירּוִמְזמוֹר, ִׁשירּו  ַלָײ ִׁשיר ָחָדׁש, ִּכי ִנְפָלאוֹת ָעֹשָ
הוִֹדיַע   ָקְדׁשוֹ:  ָזַכרְייָ ּוְזרוַֹע  ִצְדָקתוֹ:  ִּגָּלה  ַהּגוִֹים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתוֹ,   

ְיׁשּוַעת  ֵאת  ָאֶרץ,  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו  ָרֵאל,  ִיֹשְ ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתוֹ  ַחְסּדוֹ 
ֱאֹלֵהינּו: ָהִריעּו ַלָײ ָּכל ָהָאֶרץ, ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: ַזְּמרּו ַלָײ ְּבִכּנוֹר,

:ְייָ ְּבִכּנוֹר ְוקוֹל ִזְמָרה: ַּבֲחֹצְצרוֹת ְוקוֹל ׁשוָֹפר, ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך  
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאוֹ, ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה: ְנָהרוֹת ִיְמֲחאּו ָכף, ַיַחד ָהִרים

ִלְפֵני   ְוַעִּמים ְייָ ְיַרֵּננּו:  ְּבֶצֶדק,  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ,  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי   
ְּבֵמיָׁשִרים: 
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Psalm 99

ָמָלְךְייָ ְייָ  ָמָלְך  ַעִּמים, יֵׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ:    ִיְרְּגזּו  ְּבִצּיוֹן ָּגדוֹל, ְייָ    
הּוא: ְוֹעז  ָּגדוֹל ְונוָֹרא, ָקדוֹׁש  ִׁשְמָך  ְוָרם הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים: יוֹדּו 
ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים,  ּכוַֹנְנָּת  ַאָּתה  ָאֵהב,  ִמְׁשָּפט  ֶמֶלְך 

יָת: רוְֹממּו    ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו, ָקדוֹׁש הּוא:ְייָ ַאָּתה ָעֹשִ
ֶאל   ֹקִראים  ְׁשמוֹ,  ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהֹרן  ְוהּואְייָ מֶׁשה   

ֵעֹדָתיו ְוֹחק ָנַתן ָלמוֹ:  ְייָ ַיֲעֵנם: ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם, ָׁשְמרּו 
ֲעִלילוָֹתם: ַעל  ְוֹנֵקם  ָלֶהם  ָהִייָת  ֹנֵׁשא  ֵאל  ֲעִניָתם,  ַאָּתה  ֱאֹלֵהינּו 

 ֱאֹלֵהינּו:ְייָ  ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ, ִּכי ָקדוֹׁש ְייָ רוְֹממּו 

When Shabbat and a Festival or Chol haMoed, coincide one should continue on from this point

Psalm 29

ַלײָ ִמְזמוֹר ְלָדִוד ִמְזמוֹר ְלָדִוד  ָּכבוֹד ָוֹעז: ָהבּו  ַלָײ  ַלָײ ְּבֵני ֵאִלים, ָהבּו  , ָהבּו 
קוֹל   ֹקֶדׁש:  ְּבַהְדַרת  ַלָײ  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמוֹ,  ֵאל ְייָ ְּכבוֹד  ַהָּמִים,  ַעל   

 ֶּבָהָדר: קוֹל ְייָ  ַּבֹּכַח, קוֹל  ְייָ  ַעל ַמִים ַרִּבים: קוֹל ְייָ ַהָּכבוֹד ִהְרִעים,  
ֹׁשֵבר ֲאָרִזים, ַוְיַׁשֵּבר ְייָ  ֵעֶגל,ְייָ   ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנוֹן: ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמוֹ   

ֶבן ְרֵאִמים: קוֹל  ְריוֹן ְּכמוֹ  ֹחֵצב ַלֲהבוֹת ֵאׁש: קוֹל ְייָ ְלָבנוֹן ְוֹשִ ְייָ  
ִמְדַּבר ָקֵדׁש: קוֹל  ְייָ ָיִחיל ִמְדָּבר, ָיִחיל  ְיחוֵֹלל ַאָּילוֹת ַוֶּיֱחֹשף ְייָ    

ֹאֵמר ָּכבוֹד:   ַלַּמּבּול ָיָׁשב, ַוֵּיֶׁשב  ְייָ ְיָערוֹת, ּוְבֵהיָכלוֹ, ֻּכּלוֹ  ֶמֶלְךְייָ    
 ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבָּׁשלוֹם:ְייָ  ֹעז ְלַעּמוֹ ִיֵּתן, ְייָ ְלעוָֹלם:  

While reciting the following prayer one should focus ones eyes, or visualize in their mind,
the Divine Names in the column on the left that are formed as acronyms of the words of
the prayer on the right.  However, one should only visualize the names on the left, but not
attempt to pronounce them:
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 ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרהָאָּנא ְּבֹכַח ָאָּנא ְּבֹכַח 
ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נוָֹרא

ָנא ִגּבוֹר, ּדוְֹרֵׁשי ִיחּוְדָך, ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם
ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך, ָּתִמיד ָּגְמֵלם 

ָחִסין ָקדוֹׁש, ְּבֹרב טּוְבָך, ַנֵהל ֲעָדֶתָך
ָיִחיד ֵּגֶאה, ְלַעְּמָך ְּפֵנה, זוְֹכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל, ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו, יוֵֹדַע ַּתֲעלּומוֹת 

אב"ג ית"ץ 
קר"ע שט"ן 
נג"ד יכ"ש
בט"ר צת"ג
חק"ב טנ"ע
יג"ל פז"ק
שק"ו צי"ת

Say in an undertone:

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד: 

In a congregation the following is most often sung in unison, while standing 
facing forward (which is east); responding to each stanza with the chorus below it:

 ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:ְלָכה דוִֹדיְלָכה דוִֹדי
ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:

ַהְמֻיָחד, ׁשָ  ֵאל  ִהְׁשִמיָענּו  ֶאָחד,  ְּבִדּבּור  ְוָזכוֹר  ּוְׁשמוְֹייָ מוֹר  ֶאָחד   
ֶאָחד, ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה: 

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:

ִמֶּקֶדם לִ  ְוֵנְלָכה, ִּכי ִהיא ְמקוֹר ַהְּבָרָכה, ֵמראׁש  ְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו 
ה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה: ְנסּוָכה, סוֹף ַמֲעֹשֶ

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:

ְקַּדׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה, קּוִמי ְצִאי ִמּתוְֹך ַהֲהֵפָכה, ַרב ָלְך ֶׁשֶבת מִ 
ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא, ְוהּוא ַיֲחמוֹל ָעַלִיְך ֶחְמָלה:

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:
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ַעִּמי, ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשיהִ  ְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי, ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך 
ֵּבית ַהַּלְחִמי, ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה: 

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:

ִׁשיר הִ  עּוִרי  עּוִרי  אוִֹרי,  קּוִמי  אוֵֹרְך  ָבא  ִּכי  ִהְתעוְֹרִרי,  ְתעוְֹרִרי 
 ָעַלִיְך ִנְגָלה:ְייָ ַּדֵּבִרי, ְּכבוֹד  

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:

 ֹ ֲעִנֵּיי ל ֶיֱחסּו  א ֵתבוִֹׁשי ְולֹא ִתָּכְלִמי, ַמה ִּתְׁשּתוֲֹחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי, ָּבְך 
ַעִּמי, ְוִנְבְנָתה ָהִעיר ַעל ִּתָּלּה: 

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:

ֱאלָהִיְך, וְ  ָעַלִיְך  יֹש  ָיֹשִ ְמַבְּלָעִיְך,  ָּכל  ְוָרֲחקּו  ׁשֹאָסִיְך,  ִלְמִׁשָּסה  ָהיּו 
ִּכְמֹש וֹש ָחָתן ַעל ַּכָּלה: 

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:

ְוֶאת  יָ  ִּתְפרוִֹצי,  מֹאל  ּוֹשְ ַּפְרִצי,ְייָ ִמין  ֶּבן  ִאיׁש  ַיד  ַעל  ַּתֲעִריִצי,   
ְמָחה ְוָנִגיָלה: ְוִנֹשְ

ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:

 One should turn to their left in order to face the rear of the synagogue (which is west),
and bow right while saying ,”ּבוִֹאי ַכָּלה“   then bow left when repeating ַכָּלה“  the ”ּבוִֹאי 
second time, then continue to turn left until facing forward (east) again:

ְמָחה) -During Festivals addוִֹאי ְבָׁשלוֹם ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה, ַּגם ְּבִרָּנה  ( ּב   ְּבֹשִ
ּוְבָצֳהָלה, ּתוְֹך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה, ּבוִֹאי ַכָּלה, ּבוִֹאי ַכָּלה: 

)Say in and undertone- (:ּבוִֹאי ַכָּלה ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא  
ְלָכה דוִֹדי ִלְקַראת ַּכָּלה, ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה:
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Psalm 92

 ְליוֹם ַהַּׁשָּבת: טוֹב ְלהוֹדוֹת ַלָײ ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליוֹן:ִמְזמוֹר ִׁשירִמְזמוֹר ִׁשיר
ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך, ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילוֹת: ֲעֵלי ָעֹש וֹר ַוֲעֵלי ָנֶבל, ֲעֵלי 

ַּמְחַּתִני   י ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: ַמה ָּגְדלּוְייָ ִהָּגיוֹן ְּבִכּנוֹר: ִּכי ֹשִ  ְּבָפֳעֶלָך, ְּבַמֲעֹשֵ
יָך   ַּבַער לֹא ֵיָדע, ּוְכִסיל לֹא ְייָ ַמֲעֹשֶ ַמְחְׁשבוֶֹתיָך: ִאיׁש  , ְמֹאד ָעְמקּו 

ָאֶון, ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו  ב,  ֵעֹשֵ ְּכמוֹ  ְרָׁשִעים  ִּבְפֹרַח  זֹאת:  ֶאת  ָיִבין 
, ִּכי ְייָ : ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך  ְייָ ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: ְוַאָּתה ָמרוֹם ְלֹעָלם 

ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני, יֹאֵבדּו, ִיְתָּפְרדּו  ִהֵּנה ֹאְיֶביָך 
ְמֵרִעים, ָעַלי  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי,  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט  ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי 
ֶּגה: ְׁשתּוִלים  ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח, ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנוֹן ִיֹשְ

ְּדֵׁשִנים ְיָי,ְּבֵבית  יָבה,  ְּבֹשֵ ְינּובּון  עוֹד  ַיְפִריחּו:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרוֹת   
 צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבוֹ:ְיָי,ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר  

Psalm 93

 ֹעז ִהְתַאָּזר, ַאף ִּתּכוֹן ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמוֹט:ְיָי, ֵּגאּות ָלֵבׁש, ָלֵבׁש  ָמָלְך ָמָלְךְייָ ְייָ 
אּו ְנָהרוֹת   אּו ְנָהרוֹת קוָֹלם,ְייָ ָנכוֹן ִּכְסֲאָך ֵמָאז, ֵמעוָֹלם ָאָּתה: ָנֹשְ , ָנֹשְ

אּו ְנָהרוֹת ָּדְכָים: ִמּקלוֹת ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים, ַאִּדיר  ִיֹשְ
 ְלֹאֶרְך ָיִמים: ְיָי,: ֵעֹדֶתיָך ֶנֱאְמנּו ְמֹאד, ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ֹּקֶדׁש,  ְייָ ַּבָּמרוֹם 

★  קדיש יתום  ★
The Mourners Kaddish

In the presence of  a minyan mourners recite  the Mourners-Kaddish,  as  follows.  In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה)ָאֵמן: Cong( ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה.   ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  )ָאֵמן: Cong(ְוַיְמִליְך 
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ְּבַחֵּייכוֹן ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

)Cong : (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנֵּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.  ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא,)  ָאֵמן :Cong(ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך   
ָאֵמן:  ְיֵהא)  ָאֵמן :Cong(ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו   

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְׁשָלָמה רָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טוִֹבים  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

Take three steps  back,  standing in one place  one must  bow to the right  when saying
ה ָׁשלוֹם“ ה“ bow to the left when saying ,”הּוא “ bow forward when saying ,”ִּבְמרוָֹמיו עֹׁשֶ ַיֲעֹשֶ
ָרֵאל“ and bow to the front when saying ”ָׁשלוֹם ָעֵלינּו ”ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ה ָׁשלוֹם    ִּבְמרוָֹמיו הּוא)  ַהָּׁשלוֹם -During the Ten Days of Penitence add(עֹׁשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ ַיֲעֹשֶ

Zohar, Terumah 134a

ִאְתַיֲחַדתְּכַגְוָנא ְּכַגְוָנא  ִאיִהי  ָהִכי  אּוף  ְּבֶאָחד  ְלֵעָּלא  ִמְתַיֲחִדין  ְדִאּנּון   
ְלַתָּתא ְּבָרָזא ְדֶאָחד ְלֶמֱהֵוי ִעְּמהוֹן ְלֵעָּלא ָחד ָלֳקֵבל ָחד, קּוְדָׁשא
ַעד ִּדיָקֵריּה  ּכּוְרַסָּיא  ַעל  ָיִתיב  ָלא  ְלֵעָּלא  ֶאָחד,  הּוא  ְּבִריְך 
ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד ְּבֶאָחד:  ְּדִאְתֲעִביַדת ִאיִהי ְּבָרָזא ְדֶאָחד ְּכַגְוָנא ִדיֵליּה 

 ֶאָחד ּוְׁשמוֹ ֶאָחד:ײָ ְוָהא אּוִקיְמָנא ָרָזא ַד 
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 ְדַׁשָּבת ִאיִהי ַׁשָּבת ְּדִאְתָאֳחַדת ְּבָרָזא ְדֶאָחד ְלִמְׁשֵרי ֲעָלּה ָרָזא ָרָזא ָרָזא 
ַיִּקיָרא  ּכּוְרַסָּיא  ִאְתָאֳחַדת  ְּדָהא  ַׁשַּבָתא  ְדַמֲעֵלי  ְצלוָֹתא  ְדֶאָחד: 
ַקִּדיָׁשא ְבָרָזא ְדֶאָחד, ְוִאְתַּתָּקַנת ְלִמְׁשֵרי ֲעָלּה ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה: 
ְוָכל  ָאֳחָרא:  ִמִּסְטָרא  ְוִאְתְּפָרַׁשת  ִאְתָיֳחַדת  ִאיִהי  ַׁשַּבָתא  ַעִּיל  ַּכד 
ַקִּדיָׁשא ִדְנִהירּו  ְּבִיחּוָדא  ִאְׁשְּתָאַרת  ְוִאיִהי  ִמָּנּה  ִמְתַעְּבִרין  ִּדיִנין 
ְוִאְתַעְּטַרת ְּבַכָּמה ִעְּטִרין ְלַגֵּבי ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא: ְוָכל ׁשּוְלָטֵני רּוְגִזין 
ִמָּנּה: ְוֵלית ׁשּוְלָטָנא ָאֳחָרא ַעְרִקין ְוִאְתַעְּברּו  ּוָמאֵרי ְדִדיָנא ֻּכְּלהּו 
ְלַתָּתא ְוִאְתַעְּטַרת  ִעָּלָאה  ִּבְנִהירּו  ְנִהיִרין  ְוַאְנָּפָהא  ָעְלִמין  ְּבֻכְּלהּו 
ִמְתַעְּטִרין ְּבִנְׁשָמִתין ֲחַדִּתין: ְּכֵדין ֵׁשירּוָתא  ְּבַעָּמא ַקִּדיָׁשא: ְוֻכְּלהּו 

ִדְצלוָֹתא ְלָבְרָכא ָלּה ְבֶחְדָוה ִּבְנִהירּו ְדַאְנִּפין ְולוַמר: 

If one is praying without the presence of a minyan, 
the following should added:

Zohar, Terumah 135a

 ַהְמֹבָרְך, ֶאת ַּדְיָקא ָדא ַׁשָּבת ְּדַמֲעֵלי ַׁשַּבָּתא:ְייָ  ָּבְרכּו ֶאת  ְולוַֹמר ְולוַֹמר 
 ַהְמֹבָרְך ָּדא ַאִּפיקּו ְדִבְרָכָאן ִמְּמקוָֹרא ְדַחֵּיי ַוֲאַתר ְּדָנִפיקְייָ ָּברּוְך  

ְמקוָֹרא ְּבָרָזא ְדָאת ְּלַאְׁשָקָאה ְלֹכָּלא: ּוְבִגין ְּדִאיהּו  ָּכל ַׁשְקיּו  ִמֵּניּה 
ַקָיָמא ְקִריָנן ֵליּה ַהְמֹבָרְך ִאיהּו ַמּבּוָעא ְדֵביָרא ְוֵכיָון ִּדְמָטָאן ָהָתם

 ַהְמֹבָרְך ְלעוָֹלם ָוֶעד: ְייָ ָהא ֻכְּלהּו ְלעוָֹלם ָוֶעד: ְוָדא ִאיהּו ָּברּוְך  

One should then continue on after the “ָּבְרכּו” with the Blessings of the Shema
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✶   מעריב לשבת ויום טוב    ✶
Maariv For Shabbat and Festivals

ְייָ ָהֹעְמִדים ְּבֵבית ְיָי,   ָּכל ַעְבֵדי ְייָ  ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת 
ֶאת   ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש,  ּוָבְרכּו  ְיָבֶרְכָך  :ְייָ ַּבֵּלילוֹת: ְׂשאּו  ִמִּצּיוֹן, ֹעֵׂשה,ְייָ    

ָוָאֶרץ: ְיַצֶּוה   4ָׁשַמִים  ְּתִפָּלה ְייָ יוָֹמם  ִעִּמי,  ִׁשיֹרה  ּוַבַּלְיָלה,  ַחְסּדוֹ,   
ַחָּיי:  ַוַּיְעְזֵרם 5ְלֵאל  ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם,  ֵמְיָי,  ַצִּדיִקים,  ּוְתׁשּוַעת  ְייָ  

6ַוְיַפְּלֵטם, ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים ְויוִֹׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בוֹ: 

- Say three times ָ7 ְצָבאוֹת ִעָּמנּו, ִמשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ְיי 
- Say three times ָ8 ְצָבאוֹת, ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: ְיי 
- Say three times ָ9 הוִֹׁשיָעה, ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו:ְיי

In the presence of  a minyan the Chazzan recites  the Hatzi-Kaddish,  as  follows.  In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה)ָאֵמן : Cong( ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה.   ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  )ָאֵמן :Cong(ְוַיְמִליְך 

ְּבַחֵּייכוֹן ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

4  Psalm 134
5  Psalms 42:9
6  Psalms 37:39-40
7 Psalms 46:8
8 Psalms 84:13
9 Psalms 20:10
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)Cong : (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנֵּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.  ְּבִריְך  ְוִׁשיָרָתא, )  ָאֵמן:Cong( ְדֻקְדָׁשא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא   
ָאֵמן)  :Cong( ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

The chazzan and congregation bow as he says:

 ַהְמֹבָרְך: ְייָ ָּבְרכּו ֶאת 
The congregation, followed by the chazzan, 

responds bowing as he says “ָּברּוְך” and straitening up at   ְָיי :

 ַהְמבָרְך ְלעוָֹלם ָוֶעד:ְייָ ָּברּוְך  
 Do not respond ָאֵמן 

One may now be seated, which is the general custom while reciting The Shema.

★ברכות קריאת שמע    ★  
Blessings of the Shema

ינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאֶׁשר ִּבְדָברוֹ ַמֲעִריב ֲעָרִבים,ְייָ  ַאָּתה ָּברּוְךָּברּוְך  ֱאלֹהֵ
ְּבָחְכָמה ּפוֵֹתַח ְׁשָעִרים, ִּבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים, ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים 
ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכוָֹכִבים, ְּבִמְׁשְמרוֵֹתיֶהם ָּבָרִקיַע, ִּכְרצוֹנוֹ. ּבוֵֹרא יוֹם
ָוָלְיָלה, ּגוֵֹלל אוֹר ִמְּפֵני חֶׁשְך ְוחֶׁשְך, ִמְּפֵני אוֹר, ּוַּמֲעִביר יוֹם ּוֵמִביא

,ְייָ  ְצָבאוֹת ְׁשמוֹ. ָּברּוְך ַאָּתה  ְייָ ָלְיָלה, ּוַמְבִּדיל ֵּבין יוֹם ּוֵבין ָלְיָלה,  
ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים: 
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עוָֹלם  עוָֹלם ַאֲהַבת  ֻחִּקיםַאֲהַבת  ּוִמְצוֹת  ּתוָֹרה  ָאָהְבָּת,  ַעְּמָך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית   
 ֱאֹלֵהינּו, ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ְייָ ּוִמְׁשָּפִטים אוָֹתנּו ִלַּמְדָּת. ַעל ֵּכן  

ְּבֻחֶּקיָך ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי ּתוָֹרֶתָך ּוִמְצוֶֹתיָך ְוֻחּקוֶתיָך ְלעוָֹלם ָוֶעד. ִּכי 
לֹא ְוַאֲהָבְתָך  ָוָלְיָלה,  יוָֹמם  ֶנְהֶּגה  ּוָבֶהם  ָיֵמינּו,  ְואוֶֹרְך  ַחֵּיינּו  ֵהם 

, אוֵֹהב ֶאת ַעּמוֹ ִיְׂשָרֵאל: ְייָ  ִמֶּמּנּו ְלעוָֹלִמים. ָּברּוְך ַאָּתה  10ָתסּור

✶    סדר קריאת שמע    ✶
The Shema

One should remain seated in one place while reciting the Shema, It is essential that it be recited with intense
concentration, with the right hand covering the eyes. The Baal haTanya teaches us to especially concentrate
upon the first two portions, which are the “ ְׁשַמע” with “ ְָוָאַהְבּת” (Deut. 6:4-9), and “ ְוָהָיה” (Deut. 11:13-21);
which focus on the sovereignty of God. 

At the word  ֶאָחד, one should bear in mind when reading the letter  א (which has the numeric value of one)
that G-d is One.  One should slightly draw out the  ח (which has the numeric value of 8), and hold it as long
as it takes to count to the number 8, while focusing on G-d's sovereignty over the seven heavens and the
earth.  The ד  (which has the numeric value of 4) should also be slightly drawn out as long as it takes to
count to the number 4, while focusing on the reality that God is sole sovereign of the universe, who is Master
of all four cardinal directions. Together these numbers are equal to 13, which is equal to the words “Keter”
(crown, the highest of the Sephirot) and “Ahava” (love).

It is important that each word be said clearly and distinctly, not slurring one word into another. One should
intentionally pause at the commas in order to carry the meaning “Hear O Israel (pause), the Lord who is our
God (pause), is the one God.”

11:ד | ֶאחָ ְייָ  | ֱאֹלֵהינּו, ְייָ  | ִיְׂשָרֵאל,  עְׁשמַ 

say in an undertone:

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד: 

10 Alternative versions:  ַעל ָּתִסיר
11  Deuteronomy 6:4
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The following paragraph should be said with ones mind set upon 
completing this command with love for G-d, Deuteronomy 6:5-9:

ֵאת  ְוָאַהְבּתָ ְוָאַהְבּתָ  ֱאֹלֶהיָך, ְּבָכל ְלָבְבָך, ּוְבָכל ַנְפְׁשָך, ּוְבָכל ְמֹאֶדָךְייָ    
ַהּיוֹם ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך  ַעל ְלָבֶבָך: ְוִׁשַּנְנָּתם  ְוָהיּו 

ּוְבָׁשְכְּבָך,  ַבֶּדֶרְך,  ְּבֵביֶתָך, ּוְבֶלְכְּתָך  ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך  ְוִדַּבְרָּת  ְלָבֶניָך 
ֵעיֶניָך: ֵּבין  ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָיֶדָך,  ַעל  ְלאוֹת  ּוְקַׁשְרָּתם  ּוְבקּוֶמָך: 

ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזוֹת ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך:

Deuteronomy 11:13-21,  while  reciting  this  passage  one  should  concentrate  upon being
receptive of  all  the Torah's  commandments;  as  well  as  bearing  in mind the  reality  of
reward and punishment:

ִאם ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוַֹתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיוֹם, ְוָהָיה ְוָהָיה   
ֶאת  ַנְפְׁשֶכם: ְייָ ְלַאֲהָבה  ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ּוְלָעְבדוֹ  ֱאֹלֵהיֶכם    

ְדָגֶנָך, ְוִתיֹרְׁשָך יוֶֹרה ּוַמְלקוֹׁש, ְוָאַסְפָּת  ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתוֹ 
ִהָּׁשְמרּו ְוָׂשָבְעָּת:  ְוָאַכְלָּת  ִלְבֶהְמֶּתָך,  ְּבָׂשְדָך  ֵעֶׂשב  ְוָנַתִּתי  ְוִיְצָהֶרָך: 
ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם, ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִוי 

ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטרְייָ ֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה  ַאף    
ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה, ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה 

 ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם,ְייָ ֲאֶׁשר 
ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאוֹת ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטוָֹטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם: ְוִלַּמְדֶּתם 
ַבֶּדֶרְך ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם,  ְלַדֵּבר  ְּבֵניֶכם  ֶאת  ֹאָתם 
ְלַמַען  ּוִבְׁשָעֶריָך:  ֵּביֶתָך  ְמזּוזוֹת  ַעל  ּוְכַתְבָּתם  ּוְבקּוֶמָך:  ּוְבָׁשְכְּבָך 

ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  ִנְׁשַּבע  ַלֲאֹבֵתיֶכם ְייָ ִיְרּבּו   
ָלֵתת ָלֶהם, ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ:
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Numbers 15:37-41; while reciting this passage one should concentrate upon fulfilling the
requirement to remember the Exodus from Egypt:

ֲאֵלֶהם ְייָ  ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת   
ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף 
ָּכל  ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם  ֹאתוֹ  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ְּתֵכֶלת:  ְּפִתיל 

 ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם,  ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםְייָ ִמְצוֹת 
ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתי, ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ִּתְזְּכרּו 

ֱאֹלֵהיֶכם  ֲאֶׁשר הוֵֹצאִתי ֶאְתֶכם ְייָ ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני   
 ֱאֹלֵהיֶכםְייָ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיוֹת ָלֶכם ֵלאֹלִהים, ֲאִני  

One should not pause between the words  "ֱאֹלֵהיֶכם" and “ֱאֶמת." If one is praying without a
minyan one should repeat the phrase   " ֱאֹלֵהיֶכםְייָ ֲאִני    "  and then conclude with the word
"ֱאֶמת“

ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְוֵאין זּוָלתוֹ,ֶוֱאמּוָנה ָּכל זֹאת, ְוַקָּים ָעֵלינּו, ִּכי הּוא   ֱאֶמת ֱאֶמת 
ַוֲאַנְחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּמוֹ, ַהּפוֵֹדנּו ִמַּיד ְמָלִכים, ַהּגוֲֹאֵלנּו ַמְלֵּכנּו ִמַּכף ָּכל 
אְיֵבי  ְלָכל  ְּגמּול  ַהְמַׁשֵּלם  ִמָּצֵרינּו,  ָלנּו  ַהִּנְפָרע  ָהֵאל  ֶהָעִריִצים. 

 ַהָּׂשם12ַנְפֵׁשנּו, ָהֹעֶׁשה גֹדלוֹת ַעד ֵאין ֵחֶקר, ְוִנְפָלוֹת ַעד ֵאין ִמְסָפר. 
 ַהַּמְדִריֵכנּו ַעל ָּבמוֹת אְיֵבינּו,13ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים, ְולֹא ָנַתן ַלּמוֹט ַרְגֵלנּו,

ַוָּיֶרם ַקְרֵננּו ַעל ָּכל ׂשְנֵאינּו. ָהֵאל ָהֹעֶׂשה ָלנּו ְנָקָמה ְּבַפְרֹעה, ְואוֹתוֹת
ִמְצָרִים, ְּבכוֵֹרי  ָּכל  ְבֶעְבָרתוֹ  ַהַּמֶּכה  ָחם.  ְּבֵני  ְּבַאְדַמת  ּומוְֹפִתים 
ִיְׂשָרֵאל ִמּתוָֹכם ְלֵחרּות עוָֹלם. ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין  ַוּיוֵֹצא ֶאת ַעּמוֹ 
ִּגְזֵרי ַים סּוף, ְוֶאת רוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשוְֹנֵאיֶהם ִּבְתהוֹמוֹת ִטַּבע, ְוָראּו
ִקְּבלּו ְבָרצוֹן  ּוַמְלכּותוֹ  ִלְׁשמוֹ.  ְוהוֹדּו  ִׁשְּבחּו  ְּגבּוָרתוֹ,  ֶאת  ָבָניו 
ִׁשיָרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, ְוָאְמרּו ָענּו  ֲעֵליֶהם. מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך 

12  Job 9:10
13 Psalms 66:9
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ֻכָּלם: 

 ָּבֵאִלים ְיָי, ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש, נוָֹרא ְתִהֹּלת ֹעֵׂשהִמי ָכֹמָכה ִמי ָכֹמָכה 
ֵאִלי 14ֶפֶלא: ֶזה  מֶׁשה,  ִלְפֵני  ָים  ּבוֵֹקַע  ָבֶניָך,  ָראּו  ַמְלכּוְתָך  ָענּו15   

ְוֶנֱאַמר: ִּכי ָפָדה ְיָי ֶאת ַיֲעֹקב, ּוְגָאלוֹ 16ִיְמלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד: ְוָאְמרּו ְייָ 
 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:17ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו. 

)Cong :ָאֵמן(

טוִֹבים ַהְׁשִּכיֵבנּוַהְׁשִּכיֵבנּו ְלַחִּיים  ַמְלֵּכנּו  ְוַהֲעִמיֵדנּו  ְלָׁשלוֹם,  ָאִבינּו   
ְמֵהָרה ְלַמַען  ּוְלָׁשלוֹם,  ְוַתְּקֵננּו  ְּבֵעָצה טוָֹבה ִמְּלָפֶניָך, ְוהוִֹׁשיֵענּו 

ְׁשלוֶֹמָך.ְׁשֶמָך,   ֻסַּכת  ָעֵלינּו  ֻסַּכת ּוְפרוֹׂש  ַהּפוֵֹרֹש  ְיָי,  ַאָּתה  ָּברּוְך   
ָׁשלוֹם ָעֵלינו ְוַעל ָּכל ַעּמוֹ ְיְׁשָרֵאל ְוַעל ְירּוָׁשָלִים: 

)Cong :ָאֵמן(

It is the general custom, though not the Chabad tradition, to recite the following verses
relating to Shabbat and Festivals on their appropriate days:

On Shabbat:

ָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעֹש וֹת ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְלֹדֹרָתם, ְּבִרית ְוָׁשְמרּוְוָׁשְמרּו  ְבֵני ִיֹשְ
ה ָרֵאל אוֹת ִהיא ְלעוָֹלם, ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעֹשָ עוָֹלם: ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיֹשְ

 18 ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש: ְייָ 

14Exodus 15:11
15Exodus 15:2
16Exodus 15:18
17Jeremiah 31:10
18Exodus 31:16-17
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On Pesach, Shavuot and Sukkot:

ָרֵאל:ְייָ ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאת מוֲֹעֵדי  19, ֶאל ְּבֵני ִיֹשְ

On Rosh haShannah:

ָרֵאל הּוא, ִמְׁשָּפט ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשוָֹפר, ַּבֶּכֶסה ְליוֹם ַחֵּגנּו: ִּכי ֹחק ְלִיֹשְ
20ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: 

On Yom Kippur:

ְייָ ִּכי ַבּיוֹם ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכם, ִלְפֵני  
 21ִּתְטָהרּו:

In the presence of  a minyan the Chazzan recites  the Hatzi-Kaddish,  as  follows.  In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה)ָאֵמן : Cong( ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה.   ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  )ָאֵמן :Cong(ְוַיְמִליְך 

ְּבַחֵּייכוֹן ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

)Cong : (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנֵּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.  ְּבִריְך  ְוִׁשיָרָתא, )  ָאֵמן:Cong( ְדֻקְדָׁשא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא   
ָאֵמן)  :Cong( ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

19 Leviticus 23:44
20 Psalm 81:4-5
21 Leviticus 16:30
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✶   שמונה עשרה - אמידה  ✶
Shemoneh Esrei – The Amidah

While reciting the Amidah one should concentrate on the meaning of every word, avoiding
all distractions and interruptions. One is required to pray loud enough to hear their own
words, though it is not necessary to be audible to others. As one begins the Amidah one
takes three steps forward, and then three steps back, which signifies our approaching the
Throne of God.  

ָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך 22:ֲאֹדָני, ֹשְ

Patriarchs  אבות – 

Bend at ָּברּוְך, bow at  ַאָּתה, and straighten up at  ְָיי:

ַאָּתה  ָּברּוְךָּברּוְך ֱאֹלֵהיְייָ   ַאְבָרָהם,  ֱאֹלֵהי  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו   
ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהָּגדוֹל ַהִּגּבוֹר ְוַהּנוָֹרא ֵאל ֶעְליוֹן, ּגוֵֹמל 
ֲחָסִדים טוִֹבים, קוֵֹנה ַהֹּכל, ְוזוֵֹכר ַחְסֵּדי ָאבוֹת, ּוֵמִביא גוֵֹאל ִלְבֵני 

ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמוֹ ְּבַאֲהָבה:
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

ְלַמַעְנָך ַהַחִּיים,  ְּבֵסֶפר  ְוָכְתֵבנּו  ַּבַחִּיים,  ָחֵפץ  ֶמֶלְך  ְלַחִּיים,  ָזְכֵרנּו 
ֱאֹלִהים ַחִּיים:

Bend at ָּברּוְך, bow at  ַאָּתה, and straighten up at  ְָיי:

ֶמֶלְך, עוֵֹזר ּומוִֹׁשיַע ּוָמֵגן. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם:

God's Might  גבורות –  

 ְלעוָֹלם ֲאֹדָני, ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהוִֹׁשיַע: ִּגּבוֹר  ַאָּתה ַאָּתה 

22 Psalm 51:17
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Summer, Pesach through Sukkot:

מוִֹריד ַהָּטל:
Winter, Shmini Atzeret to Pesach:

ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומוִֹריד ַהֶּגֶּׁשם: 

ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד, ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, סוֵֹמְך נוְֹפִלים,
ִמי ָעָפר.  ִליֵׁשֵני  ֱאמּוָנתוֹ  ּוְמַקֵּים  ֲאסּוִרים,  ּוַמִּתיר  חוִֹלים,  ְורוֵֹפא 
ּוַמְצִמיַח  ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶמֶלְך  ָּלְך,  דוֶֹמה  ּוִמי  ְּגבּורוֹת  ַּבַעל  ָכמוָֹך 

ְיׁשּוָעה:
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

ִמי ָכמוָֹך ָאב ָהַרֲחָמן זוֵֹכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים: 
 ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:ְיָי,ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים. ָּברּוְך ַאָּתה 

Holiness of God's Name   –   קדושת השם 

From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, one substitutes the
words “ָהֵאל  ַהָּקדוֹׁש” with the words “ַהֶּמֶלְך ַהָּקדוֹׁש”

 ָקדוֹׁש ְוִׁשְמָך ָקדוֹׁש, ּוְקדוִֹׁשים ְּבָכל יוֹם ְיַהְּללּוָך ֶּסָלה. ָּברּוְךַאָּתה ַאָּתה 
 ָהֵאל :)ַהֶּמֶלְך ַהָּקדוֹׁש   -During the Ten Days of Penitence substituteְיָי,  ( ַאָּתה  

ַהָּקדוֹׁש:

Holiness of   The Day   –   קדושת היום

ה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ַאָּתה ַאָּתה   ִקַּדְׁשָּת ֶאת יוֹם ַהְּׁשִביִעי ִלְׁשֶמָך, ַּתְכִלית ַמֲעֹשֵ
ֵבַרְכּתוֹ ִמָּכל ַהָּיִמים, ְוִקַּדְׁשּתוֹ ִמָּכל ַהְּזַמִּנים, ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתוָֹרֶתָך:

ַהְּׁשִביִעיַוְיֻכּלּוַוְיֻכּלּו ַּבּיוֹם  ֱאֹלִהים  ַוְיַכל  ְצָבָאם:  ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים   
ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתוֹ  ִמָּכל  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיוֹם  ַוִּיְׁשֹּבת  ה  ָעֹשָ ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתוֹ 
ָׁשַבת  בוֹ  ִּכי  ֹאתוֹ,  ַוְיַקֵּדׁש  ַהְּׁשִביִעי  יוֹם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוְיָבֶרְך  ה:  ָעֹשָ
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ִמָּכל ְמַלאְכּתוֹ ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעֹש וֹת: 

ְמחּו ְמחּוִיֹשְ ׁשוְֹמֵרי ַׁשָּבת ְוקוְֹרֵאי ֹעֶנג, ַעם ְמַקְּדֵׁשי ְׁשִביִעי,ִיֹשְ ְבַמְלכּוְתָך   
ְוִקַּדְׁשּתוֹ, ֶחְמַּדת ּבוֹ  ִמּטּוֶבָך, ּוַבְּׁשִביִעי ָרִציָת  ְוִיְתַעְּנגּו  ְּבעּו  ֻּכָּלם ִיֹשְ

ה ְבֵראִׁשית: ָיִמים אוֹתוֹ ָקָראָת, ֵזֶכר ְלַמֲעֹשֵ

 ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו, ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצוֶֹתיָך ְוֵתן ֱאֹלֵהינּוֱאֹלֵהינּו
ְוַטֵהר ִּביׁשּוָעֶתָך,  ַנְפֵׁשנּו  ֵּמַח  ְוֹשַ ִמּטּוֶבָך  ְּבֵענּו  ֹשַ ְּבתוָֹרֶתָך,  ֶחְלֵקנּו 

ֶּבֱאֶמת, ְוַהְנִחיֵלנּו   ְלָעְבְּדָך  ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצוֹן ַׁשַּבתְייָ ִלֵּבנּו  ֱאֹלֵהינּו   
ָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמָך: ָּברּוְך ַאָּתה  , ְמַקֵּדׁשְייָ ָקְדֶׁשָך, ְוָינּוחּו ָבּה ָּכל ִיֹשְ

ַהַּׁשָּבת: 

Temple Service   –    אבודה

ָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעה, ְוָהֵׁשב ָהֲעבוָֹדהְרֵצה ְרֵצה  ִיֹשְ ְּבַעְּמָך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי   
ָרֵאל ּוְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצוֹן, ּוְתִהי  ִלְדִביר ֵּביֶתָך, ְוִאֵּׁשי ִיֹשְ

ָרֵאל ַעֶּמָך:  ְלָרצוֹן ָּתִמיד ֲעבוַֹדת ִיֹשְ
On Rosh Chodesh and Chol haMoed, one adds the following:

 ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִּגיַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע,ֱאֹלֵהינּוֱאֹלֵהינּו
ֶּבן ְוִזְכרוֹן ֲאבוֵֹתינּו, ְוִזְכרוֹן ָמִׁשיַח  ּוִפְקדוֵֹננּו  ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרוֵֹננּו 
ֵּבית  ַעְּמָך  ָּכל  ְוִזְכרוֹן  ָקְדֶׁשָך,  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ְוִזְכרוֹן  ַעְבֶּדָך,  ָּדִוד 
ְלַחִּיים ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטוָֹבה,  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך,  ָרֵאל  ִיֹשְ

טוִֹבים ּוְלָׁשלוֹם ְּביוֹם
On Rosh Chodesh:

רֹאׁש ַהחֶדׁש 
On Pesach:

ַחג ַהַּמּצות 
On Sukkot:

ַחג ַהֻּסּכות
ִלְבָרָכה ָאֵמן בוֹ  ְלטוָֹבה ָאֵמן ּוָפְקֵדנּו  ּבוֹ  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַהֶּזה. ָזְכֵרנּו 
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ְוהוִֹׁשיֵענּו בוֹ ְלַחִּיים טוִֹבים ָאֵמן ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו
ַחּנּון ְוַרחּום  ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך  ְוהוִֹׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך  ְוַרֵחם ָעֵלינּו 

ָאָּתה: 
ַהַּמֲחִזיר  ְיָי,  ַאָּתה  ְלִצּיוֹן ְּבַרֲחִמים. ָּברּוְך  ְּבׁשּוְבָך  ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

ְׁשִכיָנתוֹ ְלִצּיוֹן: 

T  hanksgiving   –   מודים  

Bow at “מוִֹדים”  and straighten up at “ ְָיי”:

 ֲאַנְחנּו ָלְך, ָׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו ְלעוָֹלם מוִֹדים מוִֹדים 
ָוֶעד צּור ַחֵּיינּו, ָמֵגן ִיְׁשֵענּו, ַאָּתה הּוא ְלדוֹר ָודוֹר נוֶֹדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר 
ַהְּפקּודוֹת ָלְך,  ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך, ְוַעל ִנְׁשמוֵֹתינּו  ְּתִהָּלֶתָך, ַעל ַחֵּיינּו 
ֶׁשְּבָכל ֵעת,  ְוטוֹבוֶֹתיָך  ֶׁשְּבָכל יוֹם ִעָּמנּו, ְוַעל ִנְפְלאוֶֹתיָך  ְוַעל ִנֶּסיָך 
ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים, ַהּטוֹב, ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם, ִּכי לֹא 

ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ִּכי ֵמעוָֹלם ִקִּוינּו ָלְך: 
On Chanukah one adds the following: 

ְוַעל ְוַעל  ַהְּתׁשּועוֹת  ְוַעל  ַהְּגבּורוֹת  ְוַעל  ַהֻּפְרָקן  ְוַעל  ַהִּנִּסים   
ַהִנְפָלאוֹת ֶׁשָעשיָת ַלֲאבוֵֹתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה: 

ְּכֶׁשָעְמָדהִּביֵמי ּוָבָניו,  ַחְׁשמוָֹנִאי  ָּגדוֹל,  ֹּכֵהן  יוָֹחָנן  ֶּבן  ַמִּתְתָיהּו   
ּתוָֹרֶתָך ְלַהְׁשִּכיָחם  ָרֵאל,  ִיֹשְ ַעְּמָך  ַעל  ָהְרָׁשָעה,  ָיָון  ַמְלכּות 
ָלֶהם  ָהַרִּבים, ָעַמְדָּת  ְרצוֶֹנָך, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך  ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי 
ֶאת ִנְקָמָתם, ֶאת ִּדיָנם, ָנַקְמָּת  ֶאת ִריָבם, ַדְנָּת  ְּבֵעת ָצָרָתם. ַרְבָּת 
ְּבַיד ּוְטֵמִאים  ְמַעִּטים,  ְּבַיד  ְוַרִּבים  ַחָּלִׁשים,  ְּבַיד  ִגּבוִֹרים  ָמַסְרָּת 
ְטהוִֹרים, ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים, ְוֵזִדים ְּבַיד עוְֹסֵקי תוָֹרֶתָך. ּוְלָך
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ְּתׁשּוָעה  יָת  ָרֵאל ָעֹשִ ִיֹשְ ְּבעוָֹלֶמָך, ּוְלַעְּמָך  ֵׁשם ָּגדוֹל ְוָקדוֹׁש  יָת  ָעֹשִ
ִלְדִביר ֵּביֶתָך, ָבֶניָך  ָּבאּו  ְגדוָֹלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיוֹם ַהֶּזה: ְוַאַחר ַּכְך 
ְּבַחְצרוֹת  ֵנרוֹת  ְוִהְדִליקּו  ִמְקָּדֶׁשָך,  ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך,  ֶאת  ּוִפּנּו 
ְלִׁשְמָך ּוְלַהֵּלל  ְלהוֹדוֹת  ֵאּלּו,  ֲחֻנָּכה  ְיֵמי  ְׁשמוַנת  ְוָקְבעּו  ָקְדֶׁשָך. 

ַהָּגדוֹל: 

ְלעוָֹלם  ָּתִמיד  ַמְלֵּכנּו  ִׁשְמָך  א  ְוִיְתַנֹּשֵ ְוִיְתרוֵֹמם  ִיְתָּבֵרְך  ֻּכָּלם  ְוַעל 
ָוֶעד:

From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

ּוְכתוֹב ְלַחִּיים טוִֹבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶתָך:
Bend at ָּברּוְך, bow at  ַאָּתה, and straighten up at  ְָיי:

ְוָכל ַהַחִּיים יוֹדּוָך ֶּסָלה ִויַהְללּו ִׁשְמָך ַהָּגדוֹל ְלעוָֹלם ִּכי טוֹב, ָהֵאל 
ַהּטוֹב ִׁשְמָך ְיָי,  ַאָּתה  ַהּטוֹב. ָּברּוְך  ָהֵאל  ֶסָלה.  ְוֶעְזָרֵתנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו 

ּוְלָך ָנֶאה ְלהוֹדוֹת:

Peace   –   שלום  

ְוַעל ִׂשים ָׁשלוֹם, ִׂשים ָׁשלוֹם,  טוָֹבה ּוְבָרָכה, ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו   
ָרֵאל ַעֶּמָך, ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאוֹר ָּפֶניָך ָנַתָּת ָּלנּו ְייָ  ָּכל ִיֹשְ
ּתוַֹרת ַחִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ֱאֹלֵהינּו 
ָרֵאל ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל  ִיֹשְ ֶאת ָּכל ַעְּמָך  ְלָבֵרְך  ְּבֵעיֶניָך  ְוָׁשלוֹם, ְוטוֹ 

ָׁשָעה ִּבְׁשלוֶֹמָך:
From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, add:

 ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלוֹם ּוַפְרָנָסה טוָֹבה, ְיׁשָּועה ְוֶנָחָמה ּוְגֵזרוֹת ּוְּבֵסֶפר 
ָרֵאל, ְלַחִּיים ֵּבית ִיֹשְ ְוָכל ַעְּמָך  טוֹבוֹת ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו 
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טוִֹבים ּוְלָׁשלוֹם:
ָרֵאל ַּבָּׁשלוֹם:  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ִיֹשְ

23ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגוֲֹאִלי:

ַנְפִׁשיֱאֹלַהי ֱאֹלַהי  ְוִלְמַקְלַלי,  ִמְרָמה  ִמַּדֵּבר  ָפַתי  ּוֹשְ ֵמָרע  ְלׁשוִֹני  ְנצוֹר   ,
ִתּדוֹם, ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה, ְּפַתח ִלִּבי ְּבתוָֹרֶתָך, ּוְבִמְצוֶֹתיָך
ִּתְרּדוֹף ַנְפִׁשי, ְוָכל ַהחוְֹׁשִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל 

ּדוֶֹחה. ְלַמַען ֵיָחְלצּוןַמֲחַׁשְבָּתם.  ְיָי  ּוַמְלַאְך  ְּכמוֹץ ִלְפֵני רּוַח  ִיְהיּו 
ַוֲעֵנִני. ְיִמיְנָך  הוִֹׁשיָעה  ְלַמַען 24ְיִדיֶדיָך,  ה  ֲעֹשֵ ְׁשֶמָך,  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ  

ה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶתָך. ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ה ְלַמַען ּתוָֹרֶתָך, ֲעֹשֵ ְיִמיֶנָך, ֲעֹשֵ
25ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִּבי, ְלָפֶניָך, ְיָי צּוִרי ְוגוֲֹאִלי: 

One should bow and in the bowed position take three steps back, showing reverence as
though one is taking leave of a king.

Standing in one place one must bow to the left when saying ה ָׁשלוֹם ִּבְמרוָֹמיו “  bow ,”עֹׁשֶ
forward when saying “ הּוא”, bow to the right when saying “ ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו and bow to ”ַיֲעֹשֶ
the front when saying “ָרֵאל ”ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ה ָׁשלוֹם ( ִּבְמרוָֹמיו ַהָּׁשלוֹם)  -During the Ten Days of Penitence substituteעֹׁשֶ
ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו הּוא ַיֲעֹשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ְיִהי ָרצוֹן ִמְּלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתוָֹרֶתָך:

The Amidah ends here, it is not repeated at Maariv by the Chazzan.
One should briefly pause and then take three steps forward.

23 Psalms 19:15
24  Psalms 60:7, 108:7
25 Psalms 19:15
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One should rise and remain standing until after the completion of “ָעֵלינּו”:

ָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי, הַ  ְיֻכּלּוְיֻכּלּווַ וַ 
ֲאֶׁשר ְמַלאְכּתוֹ  ִמָּכל  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיוֹם  ַוִּיְׁשֹּבת  ָעָׂשה:  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתוֹ 
ָׁשַבת ֹאתוֹ, ִּכי בוֹ  ֱאֹלִהים ֶאת יוֹם ַהְּׁשִביִעי, ַוְיַקֵּדׁש  ָעָׂשה: ַוְיָבֶרְך 

26ִמָּכל ְמַלאְכּתוֹ, ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשוֹת:

When the first night of Pesach and Shabbat coincide Hallel is said at this point

The Chazzan recites the following:

 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ְייָ  ַאָּתה ָּברּוְךָּברּוְך
ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ָהֵאל ַהָּגדוֹל ַהִּגּבוֹר ְוַהּנוָֹרא ֵאל ֶעְליוֹן קוֵֹנה ָׁשַמִים
ָוָאֶרץ:  

The congregation, followed by the Chazzan says:

From Rosh HaShanah to Yom Kippur, during the Ten Days of Penitence, one substitutes the
words “ָהֵאל  ַהָּקדוֹׁש” with the words “ַהֶּמֶלְך ַהָּקדוֹׁש”

 ָאבוֹת ִּבְדָברוֹ ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַמֲאָמרוֹ, ָהֵאל ָמֵגן ָמֵגן 
)During the Ten Days of Penitence substitute-   ַהֶּמֶלְך( 

ְלַעּמוֹ ְּביוֹם ַׁשַּבת ָקְדׁשוֹ, ִּכי ָבם ָרָצה ַהֵּמִניַח  ֶׁשֵאין ָּכמוֹהּו  ַהָּקדוֹׁש 
ְּבָכל יוֹם  ָוַפַחד ְונוֶֹדה ִלְׁשמוֹ  ָלֶהם, ְלָפָניו ַנֲעבוֹד ְּבִיְרָאה  ְלָהִניַח 
ַהַּׁשָּבת  ָּתִמיד, ֵמֵעין ַהְּבָרכוֹת, ֵאל ַההוָֹדאוֹת ֲאדוֹן ַהָּׁשלוֹם, ְמַקֵּדׁש 
ה  ְלַמֲעֹשֵ ֵזֶכר  ֹעֶנג,  ְמֻדְּׁשֵני  ְלַעם  ִּבְקֻדָּׁשה,  ּוֵמִניַח  ְׁשִביִעי.  ּוְמָבֵרְך 

ְבֵראִׁשית: 
The Chazzan says:

 ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו, ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצוֶֹתיָך ְוֵתן ֱאֹלֵהינּוֱאֹלֵהינּו

26 Genesis 1:31 – 2:1-3
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ֵּמַח ַנְפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְּבֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוֹשַ ֶחְלֵקנּו ְּבתוָֹרֶתָך ֹשַ
 ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצוֹן ַׁשַּבת ָקְדֶׁשָך,ְייָ ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת, ְוַהְנִחיֵלנּו  

ָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמָך. ָּברּוְך ַאָּתה    ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת: ,ְייָ ְוָינּוחּו ָבּה ָּכל ִיֹשְ
)Cong :ָאֵמן(

★קדיש שלם    ★
The Full Kaddish

In  the  presence  of  a  minyan  the  Chazzan  recites  the  Full-Kaddish,  as  follows.  In  the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל  ְׁשֵמּה  ְוִיְתַקַּדׁש   ) Cong :ְבָרא)ָאֵמן ִּדי  ְּבָעְלָמא   
ְמִׁשיֵחּה.  ִויָקֵרב  ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה  ַמְלכּוֵתּה,  ְוַיְמִליְך  ִכְרעּוֵתּה 

)Cong:  ִיְׂשָרֵאל,)ָאֵמן ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביוֵֹמיכוֹן  ְּבַחֵּייכוֹן   
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

)Cong : (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנֵּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.   ְּבִריְך  ְוִׁשיָרָתא, )  ָאֵמן:Cong(ְדֻקְדָׁשא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא   
ָאֵמן)  :Cong(ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ִּתְתַקֵּבל ְצלוְֹתהוֹן ּוָבעּוְתהוֹן ְּדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֳקָדם ֲאבּוהוֹן ִּדי
ִבְׁשַמָּיא, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָרֵאל,  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ ְיֵהא ְׁשָלָמה רָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טוִֹבים ָעֵלינּו 
ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

- 28 -



Take three steps  back,  standing in one place  one must  bow to the right  when saying
ה ָׁשלוֹם“ ה“ bow to the left when saying ,”הּוא “ bow forward when saying ,”ִּבְמרוָֹמיו עֹׁשֶ ַיֲעֹשֶ
ָרֵאל“ and bow to the front when saying ”ָׁשלוֹם ָעֵלינּו ”ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ה ָׁשלוֹם    ִּבְמרוָֹמיו הּוא)  ַהָּׁשלוֹם -During the Ten Days of Penitence add(עֹׁשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ ַיֲעֹשֶ

  
Psalm 23

ֹרִעי לֹא ֶאְחָסר: ִּבְנאוֹת ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני, ַעל ֵמיְייָ , ִמְזמוֹר ְלָדִוד ִמְזמוֹר ְלָדִוד   
ְמֻנחוֹת ְיַנֲהֵלִני: ַנְפִׁשי ְיׁשוֵֹבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמוֹ: ַּגם ִּכי
ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע  ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי, ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך
ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי,  ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי, ִּדַּׁשְנָּת  ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני: ַּתֲעֹרְך 
טוֹב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי, ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית  ְייָ ּכוִֹסי ְרָוָיה: ַאְך 

ְלֹאֶרְך ָיִמים:

In the presence of  a minyan the Chazzan recites  the Hatzi-Kaddish,  as  follows.  In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה)ָאֵמן : Cong( ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה.   ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  )ָאֵמן :Cong(ְוַיְמִליְך 

ְּבַחֵּייכוֹן ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

)Cong : (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנֵּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.  ְּבִריְך  ְוִׁשיָרָתא, )  ָאֵמן:Cong( ְדֻקְדָׁשא  ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא   
ָאֵמן)  :Cong(ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: 
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The chazzan and congregation bow as he says:

 ַהְמֹבָרְך: ְייָ ָּבְרכּו ֶאת 
The congregation, followed by the chazzan, 

responds bowing as he says “ָּברּוְך” and straitening up at   ְָיי :

 ַהְמבָרְך ְלעוָֹלם ָוֶעד:ְייָ ָּברּוְך  
 Do not respond ָאֵמן 

From the second night of Pesach through Shavuot, the Sefirat haOmer – The Counting of
the Omer – is added here.

One should rise to recite the following prayer:

ֶׁשּלֹא ָעֵלינּוָעֵלינּו ְּבֵראִׁשית,  ְליוֵֹצר  ְּגֻדָּלה  ָלֵתת  ַהֹּכל,  ַלֲאדוֹן  ְלַׁשֵּבַח   
ם ֹשָ ּלא  ֹׁשֶ ָהֲאָדָמה,  ְּכִמְׁשְּפחוֹת  ָׂשָמנּו  ְולֹא  ָהֲאָרצוֹת,  ְּכגוֵֹיי  ָעָׂשַנּו 
ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם, ְוגוָֹרֵלנּו ְּכָכל ֲהמוָֹנם. ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק.
ֶמֶלְך,  ִלְפֵני  ּומוִֹדים,  ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ּכוְֹרִעים  ַוֲאַנְחנּו 
הּוא: ֶׁשהּוא נוֶֹטה ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהָּקדוֹׁש, ָּברּוְך 
ִמַּמַעל, ַּבָּׁשַמִים  ְיָקרוֹ  ּומוַֹׁשב  ָאֶרץ,  ְויוֵֹסד  ָׁשַמִים 
ֵאין עוֹד. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו, ְּבָגְבֵהי ְמרוִֹמים, הּוא ֱאֹלֵהינּו  ּוְׁשִכיַנת ֻעּזוֹ 

 ְוָיַדְעָּת ַהּיוֹם ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך, ִּכי 27ֶאֶפס זּוָלתוֹ, ַּכָּכתּוב ְּבתוָֹרתוֹ:
 הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת, ֵאין עוֹד:ְייָ 

ֵּכן ְוַעל ְוַעל  ְּלָך    ְנַקֶּוה  ֻעֶּזָך,ְייָ   ְּבִתְפֶאֶרת  ְמֵהָרה  ִלְראוֹת  ֱאֹלֵהינּו,   
ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרוֹת ִיָּכֵרתּון, ְלַתֵּקן עוָֹלם 
ָּכל ֵאֶליָך  ְלַהְפנוֹת  ִבְׁשֶמָך,  ִיְקְראּו  ר  ָבֹשָ ְּבֵני  ְוָכל  ַׁשַּדי;  ְּבַמְלכּות 

27   Deuteronomy 4:39
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words ּכֹוְרִעים“  ַוֲאְַחּו 
  "ּוִמְׁשַּתֲחִוים 



ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יוְֹׁשֵבי ֵתֵבל, ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך, 
ְוִיּפוֹלּו, ְוִלְכבוֹד ִׁשְמָךְייָ ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשוֹן. ְלָפֶניָך   ִיְכְרעּו  ֱאֹלֵהינּו   

ֲעֵליֶהם  ֻכָּלם ֲעֵליֶהם ֶאת עוֹל ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמלְך  ִויַקְּבלּו  ְיָקר ִיֵּתנּו 
ִהיא, ּוְלעוְֹלֵמי ַעד ִּתְמלוְֹך ְמֵהָרה ְלעוָֹלם ָוֶעד, ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך 

ְייָ  ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה  28 ִיְמֹלְך ְלעוָֹלם ָוֶעד.ְייָ ְּבָכבוֹד, ַּכָּכתּוב ְּבתוָֹרֶתָך:  
29 ֶאָחד ּוְׁשמוֹ ֶאָחד: ְייָ ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ַּבּיוֹם ַההּוא ִיְהֶיה 

★  קדיש יתום  ★
The Mourners Kaddish

In the presence of a minyan the mourners recite the Mourners-Kaddish, as follows. In the
following prayer the congregation responds with the phrases in parenthesis: 

 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה)ָאֵמן: Cong( ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ִיְתַּגַּדל ִיְתַּגַּדל 
ְמִׁשיֵחּה.   ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵנּה  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה,  )ָאֵמן: Cong(ְוַיְמִליְך 

ְּבַחֵּייכוֹן ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.
ְוִאְמרּו ָאֵמן:  

)Cong : (:ָאֵמן. ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא, ִיְתָּבֵרְך,  ְוִיְׁשַּתַּבח,  ַרָּבא ְמָבַרְך  ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל,  ְוִיְתַעֶּלה,  ְוִיְתַהָּדר,  ְוִיְתַנֵּׂשא,  ְוִיְתרוֵֹמם,  ְוִיְתָּפֵאר, 

הּוא.  ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא,)  ָאֵמן :Cong(ְדֻקְדָׁשא ְּבִריְך   
ָאֵמן:  ְיֵהא)  ָאֵמן :Cong(ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו   

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְׁשָלָמה רָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טוִֹבים  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

28  Exodus 15:18
29   Zechariah 14:9
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Take three steps  back,  standing in one place  one must  bow to the right  when saying
ה ָׁשלוֹם“ ה“ bow to the left when saying ,”הּוא “ bow forward when saying ,”ִּבְמרוָֹמיו עֹׁשֶ ַיֲעֹשֶ
ָרֵאל“ and bow to the front when saying ”ָׁשלוֹם ָעֵלינּו ”ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ה ָׁשלוֹם    ִּבְמרוָֹמיו הּוא)  ַהָּׁשלוֹם -During the Ten Days of Penitence add(עֹׁשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ה ָׁשלוֹם ָעֵלינּו  ְוַעל ָּכל ִיֹשְ ַיֲעֹשֶ

ִמַּפַחד ִּפְתאוֹם ּוִמּׁשוַֹאת ְרָׁשִעים ִּכי ָתבוֹא: ַאל ִּתיָרא ַאל ִּתיָרא  ֵעָצה30  ֻעצּו   
 ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד31ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל:

א ַוֲאִני ֶאְסֹּבל ַוֲאַמֵּלט: יִתי ַוֲאִני ֶאֹּשָ 32שיָבה ֲאִני ֶאְסֹּבל ֲאִני ָעֹשִ

33 ַצִּדיִקים יוֹדּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך:ַאְך

Mourners should take on Mishanyot at this time, followed by The Rabbis' Kaddish
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30 Proverbs 3:25
31 Isaiah 8:10
32 Proverbs 46:4
33  Psalms 140:14
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