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Basic Davening
for Women
   

 זו תפילה... עבודה שבלב
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Chassidus Far’n Davenen
פרק מא
 וּהוּא כִּ י.בוֹדה וְ ִﬠ ְיק ָרה וְ ָשׁ ְר ָשׁה
ָ אשׁית ָה ַﬠ
ִ ְבּ ָרם צָ ִריְך לִ ְהיוֹת לְ זִ כָּ רוֹן ָתּ ִמיד ֵר
 ַאף ﬠַ ל ִפּי כֵ ן ל ֹא.ַאף ֶשׁ ַהיִ ְר ָאה ִהיא שׁ ֶֹרשׁ לְ סוּר ֵמ ַרע וְ ָה ַא ַה ָבה לְ וְ ﬠַ ֵשׂה טוֹב
עוֹרר ְתּ ִחלָ ה ַהיִ ְר ָאה
ֵ ְעוֹרר ָה ַא ַה ָבה לְ ַב ָדה לִ וְ ַﬠ ֵשׂה טוֹב ולְ ָפחוֹת צָ ִריְך ל
ֵ ְַדי ל
סוּתּ ֶרת ְבּלֵ ב כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁל ֹא לִ ְמרוֹד ְבּ ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמלָ כִ ים
ֶ ַה ִט ְבﬠִ ית ַה ְמ
ֲה ָקדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא כְּ נִ זְ כָּ ר לְ ﬠִ יל ֶשׁ ְתּ ֵהא ְבּ ִה ְתגַ לוּת לִ בּוֹ אוֹ מוֹחוֹ ﬠַ ל כָּ ל ָפּנִ ים
וּמלְ כוּתוֹ
ַ ְד ַהייְ נוּ לְ ִה ְתבּוֹנֵ ן ְבּ ַמ ְח ַשׁ ְבתּוֹ ﬠַ ל כָּ ל ָפּנִ ים גְ דוּלַ ת ֵאין סוֹף ָבּרוְּך הוּא
ַא ֶשׁר ִהיא ַמלְ כוּת כָּ ל עוֹלְ ִמים ֶﬠלְ יוֹנִ ים וְ ַתּ ְחתּוֹנִ ים וְ ִאיהוּ ְמ ַמלֵ א כָּ ל ﬠָ לְ ִמין
וּמנִ ַיח
ַ סוֹבב כָּ ל ָﬠלְ ִמין וּכְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב ַהל ֹא ֶאת ַה ָשׁ ַמיִ ם וְ ָאת ָה ָא ֶר ץ ֲאנִ י ָמלֵ א
ֵ ְו
וּמיַ ֵיחד ַמלְ כוּתוֹ ַﬠל ַﬠמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּכְ לַ ל וְ ﬠָ לָ יו ִבּ ְפ ַרט כִּ י
ְ ָהﬠֶ לְ יוֹנִ ים וְ ַתּ ְחתּוֹנִ ים
לוֹמר ִבּ ְשׁ ִבילִ י נִ ְב ָרא ָהעוֹלָ ם וְ הוּא גַ ם הוּא ְמ ַק ֵבּל ָﬠלָ יו ַמלְ כוּתוֹ
ַ ַחיָ יב ָא ָדם
 וְ ִהנֵ ה ה׳ נִ צָ ב.בוֹדת ֶﬠ ֶבד
ַ ַלִ ְהיוֹת ֶמלֶ ְך ָﬠלָ יו וּלְ ַﬠ ְבדוֹ וְ לַ ﬠַ שׂוֹת ְר צוֹנוֹ ְבּכָ ל ִמינֵ י ﬠ
.עוֹבדוֹ כָּ ָראוּי
ְ וּבוֹחן כְּ לָ יוֹת וָ לֵ ב ִאם
ֵ וּמ ִבּיט ﬠָ לָ יו
ַ וּמל ֹא כָ ל ָה ָא ֶר ץ כְּ בוֹדוֹ
ְ ָﬠלָ יו
עוֹמד לִ ְפנֵ י ַה ֶמלֶ ְך
ֵ ְוְ ַﬠל כֵּ ן צָ ִריְך לַ ַﬠבוֹד לְ ָפנָ יו ְבּ ֵא ָימה ְוּביִ ְר ָאה כּ
During davening we hope to arouse a feeling of closeness and connection
to Hashem (ahava). However, we still must remind ourselves of our
obligation to dedicate ourselves to do Avodas Hashem with Kabolas Ol,
doing exactly what Hashem tells us to, no matter what our mood or level
of inspiration is (yirah). By thinking about the following point, especially
before davening, it will help us live with this throughout the day.

Hashem is the chayus of everything in the world. He gives every
single part of creation — from rocks to humans, planets and stars,
malochim and Olamos — the exact chayus they need, and brings
them all into existence from nothingness. Still, Hashem focuses
on Yidden in general, and specifically on ME, especially as I stand
here thinking this. And I need to ask myself:
Am I serving Hashem as He wants me to?

 
   A  R 
1. Morning Brachos
2. Hareini
3. Vayedaber (Korban Tomid)
4. First line of Shema
5. Emes Veyatziv — Go’al Yisroel
6. Shmoneh Esrei
7. Ach Tzadikim
Shmoneh Esrei of Mincha
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In general: Develops our relationship with Hashem —
the source of our chayus and our true Father — which
gives us the koach to fulfill our shlichus properly.
Some specific points discussed in Chassidus:
•

Spreads the neshama throughout the body

•

Tunes us in to the new chayus of each day
•

•

Makes us more aidel

Helps us make general hachlatos for the day

Our tefillos are in plural, and in many places we ask for our
friend before ourselves, because Hashem responds to our tefillos
when He sees that we are concerned about each other.

S HT

״והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה״

Shmoneh Esrei

A:

Hischabrus
P  N:

A

Hashem
Sefosai
Tiftach

Birchos Kriyas Shema —
Go’al Yisroel
Borchu &
Kaddish

Chaya / Yechida

A:

Hisbonenus
(Ahavas Hashem,
Achdus Hashem)
P  N:

Neshama (Mochin)

B

Pesukei D’Zimra
(Boruch She’amar — Yishtabach)

A:

Hispa’alus Hamidos
P  N:

Ruach (Midos)

Y

Lesheim
Yichud

A:

Hodu — Lamenatzeiach

Hoda’ah / Bittul
P  N:

Nefesh

ַה ֵרינִ י ְמ ַק ֵבּל ﬠָ לַ י ִמצְ וַ ת ﬠֲ ֵשׂה ֶשׁל וְ ָא ַה ְב ָתּ לְ ֵר ֲﬠָך כָּ מוָֹך

Ahavas Yisroel
as preparation
for davening

Tefillos were instituted in place of the korbanos. The Korban Tomid
atones for the aveiros of the day, and when we say this parsha of the
Torah, Hashem considers it as if we actually brought the korban.
We also remind ourselves of the ideal Jewish life, which includes
all of the mitzvos fulfilled when the Beis Hamikdash stands.

 צַ ו ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ:וַ יְ ַד ֵבּר יְ יָ ֶאל מ ֶֹשׁה לֵּ אמֹר
 ֵר ַיח נִ יח ִֹחי ִתּ ְשׁ ְמרוּ לְ ַה ְק ִריב, ֶאת ָק ְר ָבּנִ י לַ ְח ִמי לְ ִא ַשּׁי,ֲאלֵ ֶהם
, זֶ ה ָה ִא ֶשּׁה ֲא ֶשׁר ַתּ ְק ִריבוּ לַ ָײ, וְ ָא ַמ ְר ָתּ לָ ֶהם:מוֹﬠדוֹ
ֲ לִ י ְבּ
 ֶאת ַהכֶּ ֶבשׂ: עֹלָ ה ָת ִמיד, ְשׁנַ יִ ם לַ יּוֹם,כְּ ָב ִשׂים ְבּנֵ י ָשׁנָ ה ְת ִמ ִימם
: וְ ֵאת ַהכֶּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁנִ י ַתּ ֲﬠ ֶשׂה ֵבּין ָה ַﬠ ְר ָבּיִ ם,ֶא ָחד ַתּﬠֲ ֶשׂה ַבבּ ֶֹקר
 ְבּלוּלָ ה ְבּ ֶשׁ ֶמן כָּ ִתית ְר ִב ִיﬠת,וַ ﬠֲ ִשׂ ִירית ָה ֵא ָיפה סֹלֶ ת לְ ִמנְ ָחה
: ָהﬠֲ ֻשׂיָ ה ְבּ ַהר ִסינַ י לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה לַ ָײ, עֹלַ ת ָתּ ִמיד:ַה ִהין
: ַבּקּ ֶֹדשׁ ַה ֵסְּך נֶ ֶסְך ֵשׁכָ ר לַ ָײ,וְ נִ ְסכּוֹ ְר ִב ִיﬠת ַה ִהין לַ כֶּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד
 כְּ ִמנְ ַחת ַהבּ ֶֹקר וּכְ נִ ְסכּוֹ,וְ ֵאת ַהכֶּ ֶבשׂ ַה ֵשּׁנִ י ַתּﬠֲ ֶשׂה ֵבּין ָהﬠַ ְר ָבּיִ ם
: ִא ֵשּׁה ֵר ַיח נִ יח ַֹח לַ ָײ,ַתּﬠֲ ֶשׂה

Korban Tomid

A Yid is connected to Hashem in a way above nature. We are
speaking to our neshama, reminding ourselves that for a Yid,
“Hashem Elokeinu” — our koach comes from Hashem in a way
beyond nature, and when Moshiach comes, “Hashem Echod”
— the Alef of Hashem will be recognized in the ches (7 heavens
and one earth) and daled (all four corners of the earth).
This recognition obligates us to love Hashem and act the way
He wants, basing our life entirely on Hashem’s ratzon.

A

:ֹלהינוּ יְ יָ ֶא ָחד
ֵ ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ יָ ֱא

A G
Modeh Ani — R’ Yishmael

:ָבּרוְּך ֵשׁם כְּ בוֹד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד
: ְוּבכָ ל ְמא ֶֹדָך, ְוּבכָ ל נַ ְפ ְשָׁך, ְבּכָ ל לְ ָב ְבָך,ֹלהיָך
ֶ וְ ָא ַה ְב ָתּ ֵאת יְ יָ ֱא
 וְ ִשׁנַּ נְ ָתּם:וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּ ה ֲא ֶשׁר ָאנֹכִ י ְמצַ וְּ ָך ַהיּוֹם ַﬠל לְ ָב ֶבָך
, ְוּב ָשׁכְ ְבָּך, ְוּבלֶ כְ ְתָּך ַב ֶדּ ֶרְך, ְבּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּ ֵב ֶיתָך,לְ ָבנֶ יָך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם

Shema:
There is
nothing
besides
Hashem, and
we dedicate
our lives to
serve Him.

When we
act the way
You want,
we are with
!You always

In 5744, the Rebbe asked that all Yidden should say
this posuk after davening (and Hareini before).
(It’s a good way to finish our davening with hiskashrus
)!to the Nosi and achdus with all other Yidden

יקים יוֹדוּ לִ ְשׁ ֶמָך יֵ ְשׁבוּ יְ ָשׁ ִרים ֶאת ָפּנֶ יָך:
ַאְך צַ ִדּ ִ

e
!Now let’s go do our shlichus with simcha

One should say Tehillim after davening or throughout the day:
Kapitel Chof,
Daily Tehillim,
the Rebbe’s kapitel
and family Tehillim
(saying our children’s kapitelach is a segulah
)that they should not leave the path of Yiddishkeit

קוּמָךְ :וּק ַשׁ ְר ָתּם לְ אוֹת ַﬠל יָ ֶדָך ,וְ ָהיוּ לְ ט ָֹטפֹת ֵבּין ﬠֵ ינֶ יָך:
ְוּב ֶ
וּכְ ַת ְב ָתּם ַﬠל ְמזֻ זוֹת ֵבּ ֶיתָך ִוּב ְשׁ ָﬠ ֶריָך:
וְ ָהיָ ה ִאם ָשׁמ ַֹﬠ ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמצְ ַוֹתי ֲא ֶשׁר ָאנֹכִ י ְמצַ וֶּ ה ֶא ְתכֶ ם
ֹלהיכֶ ם וּלְ ָﬠ ְבדוֹ ְבּכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם ְוּבכָ ל
ַהיּוֹם ,לְ ַא ֲה ָבה ֶאת יְ יָ ֱא ֵ
וּמלְ קוֹשׁ ,וְ ָא ַס ְפ ָתּ
יוֹרה ַ
נַ ְפ ְשׁכֶ ם :וְ נָ ַת ִתּי ְמ ַטר ַא ְר צְ כֶ ם ְבּﬠִ תּוֹ ֶ
ְדגָ נֶ ָך ,וְ ִתיר ְֹשָׁך וְ יִ צְ ָה ֶרָך :וְ נָ ַת ִתּי ﬠֵ ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְדָך לִ ְב ֶה ְמ ֶתָּך ,וְ ָאכַ לְ ָתּ
וְ ָשׂ ָבﬠְ ָתִּ :ה ָשּׁ ְמרוּ לָ כֶ ם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה לְ ַב ְבכֶ ם ,וְ ַס ְר ֶתּם וַ ﬠֲ ַב ְד ֶתּם
ֹלהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶיתם לָ ֶהם :וְ ָח ָרה ַאף יְ יָ ָבּכֶ ם וְ ﬠָ צַ ר
ֱא ִ
ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ִת ֵתּן ֶאת יְ בוּלָ הּ,
וַ ֲא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַﬠל ָה ָא ֶר ץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר יְ יָ נ ֵֹתן לָ כֶ ם :וְ ַשׂ ְמ ֶתּם
ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵאלֶּ ה ﬠַ ל לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַﬠל נַ ְפ ְשׁכֶ םְ ,וּק ַשׁ ְר ֶתּם א ָֹתם לְ אוֹת
טוֹטפֹת ֵבּין ﬠֵ ינֵ יכֶ ם :וְ לִ ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנֵ יכֶ ם
ַﬠל יֶ ְדכֶ ם וְ ָהיוּ לְ ָ
קוּמָך:
לְ ַד ֵבּר ָבּםְ ,בּ ִשׁ ְב ְתָּך ְבּ ֵב ֶיתָך ְוּבלֶ כְ ְתָּך ַב ֶדּ ֶרְך ְוּב ָשׁכְ ְבָּך ְוּב ֶ
וּכְ ַת ְב ָתּם ַﬠל ְמזוּזוֹת ֵבּ ֶיתָך ִוּב ְשׁﬠָ ֶריָך :לְ ַמﬠַ ן יִ ְרבּוּ יְ ֵמיכֶ ם וִ ֵימי
ְבנֵ יכֶ ם ﬠַ ל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ יָ לַ ֲאב ֵֹתיכֶ ם לָ ֵתת לָ ֶהם ,כִּ ֵימי
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ﬠַ ל ָה ָא ֶר ץ:
ֹאמר יְ יָ ֶאל מ ֶֹשׁה לֵּ אמֹרַ :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ
וַ יּ ֶ
ֲאלֵ ֶהם וְ ָﬠשׂוּ לָ ֶהם צִ יצִ ת ﬠַ ל כַּ נְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶיהם לְ דֹר ָֹתם ,וְ נָ ְתנוּ ַﬠל
צִ יצִ ת ַהכָּ נָ ף ְפּ ִתיל ְתּכֵ לֶ ת :וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ צִ יצִ ת ְוּר ִא ֶיתם אֹתוֹ
וּזְ כַ ְר ֶתּם ֶאת כָּ ל ִמצְ וֹת יְ יָ וַ ֲﬠ ִשׂ ֶיתם א ָֹתם ,וְ ל ֹא ָתתוּרוּ ַא ֲח ֵרי
לְ ַב ְבכֶ ם וְ ַא ֲח ֵרי ֵﬠינֵ יכֶ ם ֲא ֶשׁר ַא ֶתּם זֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶיהם :לְ ַמ ַﬠן ִתּזְ כְּ רוּ
אֹלהיכֶ םֲ :אנִ י יְ יָ
וַ ֲﬠ ִשׂ ֶיתם ֶאת כָּ ל ִמצְ ָוֹתי ,וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹשׁים לֵ ֵ
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶר ץ ִמצְ ַריִ ם לִ ְהיוֹת לָ כֶ ם
ֹלהיכֶ ם ֲא ֶשׁר הוֹצֵ ִ
ֱא ֵ
ֹלהיכֶ ם –
אֹלהיםֲ ,אנִ י יְ יָ ֱא ֵ
לֵ ִ
We remind ourselves of the Geulah from Mitzrayim, which
includes the forthcoming Geulah. This reminds our purpose
in life, to bring the Geulah, which puts our approaching
!Hashem in context, and in a happy Geulah spirit

ֱא ֶמת ,וְ יַ צִּ יב ,וְ נָ כוֹן ,וְ ַקיָּ ם ,וְ יָ ָשׁר ,וְ נֶ ֱא ָמן :וְ ָאהוּב וְ ָח ִביב ,וְ נֶ ְח ָמד
וּמ ֻק ָבּל ,וְ טוֹב וְ יָ ֶפהַ ,ה ָדּ ָבר ַהזֶּ ה
וּמ ֻת ָקּן ְ
נוֹרא וְ ַא ִדּירְ ,
וְ נָ ִﬠים ,וְ ָ

Geulah before
Tefillah

ֹלהי עוֹלָ ם ַמלְ כֵּ נוּ צוּר יַ ֲﬠקֹב ָמגֵ ן
ָﬠלֵ ינוּ לְ עולָ ם וָ ֶﬠדֱ :א ֶמתֱ ,א ֵ
וּמלְ כוּתוֹ
וּשׁמוֹ ַקיָּ ם ,וְ כִ ְסאוֹ נָ כוֹןַ .
יִ ְשׁﬠֵ נוּ ,לְ דֹר וָ דֹר הוּא ַקיָּ םְ ,
וֶ ֱאמוּנָ תוֹ לָ ַﬠד ַקיֶּ ֶמתְ .וּד ָב ָריו ָחיִ ים וְ ַקיָּ ִמים ,נֶ ֱא ָמנִ ים וְ נֶ ֱח ָמ ִדים
בוֹתינוּ וְ ָﬠלֵ ינוּ ,ﬠַ ל ָבּנֵ ינוּ וְ ﬠַ ל
לָ ַﬠד וּלְ עוֹלְ ֵמי עוֹלָ ִמים ַﬠל ֲא ֵ
דּוֹרוֹתינוּ ,וְ ﬠַ ל כָּ ל דּוֹרוֹת זֶ ַרע יִ ְש ָֹר ֵאל ﬠֲ ָב ֶדיָךַ :ﬠל ָה ִראשׁוֹנִ ים
ֵ
וְ ﬠַ ל ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ָדּ ָבר טוֹב וְ ַקיָּ ם ֶב ֱא ֶמת וֶּ ֶב ֱאמוּנָ ה חוֹק וְ ל ֹא יַ ֲﬠ ֹבר.
בוֹתינוַּ ,מלְ כֵּ נוּ ֶמלֶ ְך
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
ֱא ֶמתָ ,שׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱא ֵ
פּוֹדנוּ
שׁוּﬠ ֵתנוֵּ ,
צוּרינוּ ,צוּר יְ ָ
בוֹתינוֵּ ,
גּוֹאל ֲא ֵ
גּוֹאלֵ נוּ ֵ
בוֹתינוֲּ ,
ֲא ֵ
ֹלהים זוּלָ ְתָך ֶסלָ ה:
וּמצִּ ילֵ נוּ ֵמעוֹלָ ם הוּא ְשׁ ֶמָך ,וְ ֵאין לָ נוּ עוֹד ֱא ִ
ַ
וּמוֹשׁיﬠַ לָ ֶהם וְ לִ ְבנֵ ֶיהם
ִ
בוֹתינוּ ַא ָתּה הוּא ֵמעוֹלָ םָ ,מגֵ ן
ﬠֶ זְ ַרת ֲא ֵ
וּמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך
מוֹשׁ ֶבָךִ ,
ָ
ַא ֲח ֵר ֶיהם ְבּכָ ל דּוֹר וָ דוֹרְ :בּרוּם עוֹלָ ם
וְ צִ ְד ָק ְתָך ﬠַ ד ַא ְפ ֵסי ָא ֶר ץֱ .א ֶמתַ ,א ְשׁ ֵרי ִאישׁ ֶשׁיִּ ְשׁ ַמע לְ ִמצְ ֶוֹתיָך,
תוֹר ְתָך ְוּד ָב ְרָך יָ ִשים ַﬠל לִ בּוֱֹ .א ֶמתַ ,א ָתּה הוּא ָאדוֹן לְ ַﬠ ֶמָּך,
וְ ָ
וּמלֶ ְך גִּ בּוֹר לָ ִריב ִר ָיבם ,לְ ָאבוֹת ָוּבנִ יםֱ .א ֶמתַ ,א ָתּה הוּא ִראשׁוֹן,
ֶ
וּמוֹשׁ ַיﬠ.
ִ
גּוֹאל
וּמ ַבּלְ ﬠָ ֶדיָך ֵאין לָ נוּ ֶמלֶ ְך ֵ
וְ ַא ָתּה הוּא ַא ֲחרוֹןִ ,
וּמ ֵבּית ֲﬠ ָב ִדים ְפּ ִד ָיתנוּ .כָּ ל
ֹלהינוִּ ,
ֱא ֶמתִ ,מ ִמּצְ ַריִ ם גְּ ַאלְ ָתּנוּ יְ יָ ֱא ֵ
כוֹרָך יִ ָש ָֹר ֵאל גָּ ָאלְ ָתּ ,וְ יַ ם סוּף לָ ֶהם ָבּ ַק ְﬠ ָתּ,
כוֹר ֶיהם ָה ָרגְ ָתְּ ,וּב ְ
ְבּ ֵ
וְ זֵ ִדים ִט ַבּ ְﬠ ָתּ ,וִ ִיד ִידים ֶה ֱﬠ ַב ְר ָתּ ,וַ יְ כַ סּוּ ַמיִ ם צָ ֵר ֶיהםֶ .א ָחד ֵמ ֶהם
רוֹממוּ לָ ֵאל ,וְ נָ ְתנוּ יְ ִד ִידים
הוּבים ,וְ ְ
נוֹתר .ﬠַ ל זֹאת ִשׁ ְבּחוּ ֲא ִ
ל ֹא ָ
הוֹדאוֹת לָ ֶמּלֶ ְך ֵאל ַחי
זְ ִמירוֹת ִשׁירוֹת וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹתְ ,בּ ָרכוֹת וְ ָ
וּמגְ ִבּ ַיהּ
נוֹראַ ,מ ְשׁ ִפּיל גֵּ ִאים ֲﬠ ֵדי ָא ֶר ץַ ,
וְ ַקיָּ םָ :רם וְ נִ ָשּׂא גָּ דוֹל וְ ָ
פוֹדה ﬠֲ נָ וִ ים ,עוֹזֵ ר ַדּלִּ ים,
ְשׁ ָפלִ ים ֲﬠד ָמרוֹם ,מוֹצִ יא ֲא ִס ִיריםֶ ,
ָהעוֹנֶ ה לְ ﬠַ מּוֹ יִ ְש ָֹר ֵאל ְבּﬠֵ ת ַשׁוְּ ﬠָ ם ֵאלָ יוְ .תּ ִהלּוֹת לְ ֵאל ֶﬠלְ יוֹן
משׁה ְוּבנֵ י יִ ְש ָֹר ֵאל לְ ָך ﬠָ נוּ ִשׁ ָירה
וּמב ָֹרְךֶ ,
גּ ֲֹאלָ םָ ,בּרוְּך הוּא ְ
ְבּ ִש ְֹמ ָחה ַר ָבּה ,וְ ָא ְמרוּ כֻ לָּ םִ :מי כָ מֹכָ ה ָבּ ֵאלִ ים יְ יִָ ,מי כָּ מׂכָ ה
נוֹרא ְת ִהֹּלת ע ֵֹשֹה ֶפלֶ א:
נֶ ְא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשָׁ ,
ִשׁ ָירה ֲח ָד ָשׁה ִשׁ ְבּחוּ גְ אוּלִ ים לְ ִשׁ ְמָך ַהגָּ דוֹל ַﬠל ְש ַֹפת ַהיָּ ם ,יַ ַחד
כֻּ לָּ ם הוֹדוּ וְ ִה ְמלִ יכוּ וְ ָא ָמרוּ :יְ יָ יִ ְמֹלְך לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד :וְ נֶ ֱא ַמר .גּ ֲֹאלֵ נוּ
יְ יָ צְ ָבאוֹת ְשׁמוֹ ְקדוֹשׁ יִ ְש ָֹר ֵאלָ :בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ גָּ ַאל יִ ְש ָֹר ֵאל:

טוֹבה ְוּב ָרכָ הַ ,חיִּ ים ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ,ﬠָ לֵ ינוּ
ִשׂים ָשׁלוֹםָ ,
וְ ַﬠל כָּ ל יִ ְש ָֹר ֵאל ַﬠ ֶמָּךָ ,בּ ְרכֵ נוּ ָא ִבינוּ כֻּ לָּ נוּ כְּ ֶא ָחד ְבּאוֹר ָפּנֶ יָך,
תּוֹרת ַחיִּ ים וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד,
ֹלהינוּ ַ
כִּ י ְבאוֹר ָפּנֶ יָך נָ ַת ָתּ לָּ נוּ יְ יָ ֱא ֵ
וּצְ ָד ָקה ְוּב ָרכָ ה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים וְ ָשׁלוֹם ,וְ טוֹב ְבּ ֵﬠינֶ יָך לְ ָב ֵרְך ֶאת
לוֹמָך:
ַﬠ ְמָּך יִ ְש ָֹר ֵאל ְבּכָ ל ֵﬠת ְוּבכָ ל ָשׁ ָﬠה ִבּ ְשׁ ֶ

Bring shalom,
the keili for
all brachos

טוֹבה,
עשרת ימי תשובהְ :וּב ֵס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָרכָ ה וְ ָשׁלוֹם ַוּפ ְרנָ ָסה ָ
יְ שׁוָּ עה וְ נֶ ָח ָמה וּגְ זֵ רוֹת טוֹבוֹת נִ זָּ כֵ ר וְ נִ כָּ ֵתב לְ ָפנֶ יָךֲ ,אנַ ְחנוּ וְ כָ ל
טוֹבים וּלְ ָשׁלוֹם:
ﬠַ ְמָּך ֵבּית יִ ְש ָֹר ֵאל ,לְ ַחיִּ ים ִ

ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יַָ ,ה ְמ ָב ֵרְך ֶאת ַﬠמּוֹ יִ ְש ָֹר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם:
גוֹאלִ י:
צוּרי וְ ֲ
יִ ְהיוּ לְ ָר צוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ ִבּי לְ ָפנֶ יָך יְ יָ ִ
וּש ָֹפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י ,נַ ְפ ִשׁי
ֹלהי ,נְ צוֹר לְ שׁוֹנִ י ֵמ ָרע ְ
ֱא ַ
תוֹר ֶתָךְ ,וּב ִמצְ ֶוֹתיָך
ִתדּוֹם ,וְ נַ ְפ ִשׁי כֶּ ָﬠ ָפר לַ כֹּל ִתּ ְהיֶ הְ ,פּ ַתח לִ ִבּי ְבּ ָ
חוֹשׁ ִבים ָﬠלַ י ָר ָﬠהְ ,מ ֵה ָרה ָה ֵפר ﬠֲ צָ ָתם
ִתּ ְרדּוֹף נַ ְפ ִשׁי ,וְ כָ ל ַה ְ
דּוֹחה .לְ ַמ ַﬠן
וּמלְ ַאְך יְ יָ ֶ
רוּח ַ
וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם .יִ ְהיוּ כְּ מוֹץ לִ ְפנֵ י ַ
הוֹשׁ ָיﬠה יְ ִמינְ ָך וַ ﬠֲ נֵ נִ י .ﬠֲ ֵשֹה לְ ַמﬠַ ן ְשׁ ֶמָך ,ﬠֲ ֵשֹה
יֵ ָחלְ צוּן יְ ִד ֶידיָךִ ,
תּוֹר ֶתָךֲ ,ﬠ ֵשֹה לְ ַמ ַﬠן ְק ֻד ָשּׁ ֶתָך.
לְ ַמ ַﬠן יְ ִמינֶ ָךֲ ,ﬠ ֵשֹה לְ ַמ ַﬠן ָ
טוֹבה ְתּ ַד ֶשּׁן ָﬠצֶ ם:
מוּﬠה ָ
ְמאוֹר ֵﬠינַ יִ ם יְ ַשׂ ַמּח לֵ ב ְשׁ ָ
ַמה טֹּבוּ א ָֹהלֶ יָך יַ ֲﬠקֹב ִמ ְשׁכְּ נ ֶֹתיָך יִ ְשׂ ָר ֵאל:

גוֹאלִ י:
צוּרי וְ ֲ
יִ ְהיוּ לְ ָר צוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ ִבּי ,לְ ָפנֶ יָך ,יְ יָ ִ

Accept our
davening
Help us
be honest,
humble, and
protect us
from anything
negative

The Rebbe’s
pesukim and
— our own
important
for when the
neshama
comes
lemaalah

ֶ
רוֹמיו ,הוּא יַ ֲﬠ ֶשֹה ָשׁלוֹם ָﬠלֵ ינוּ,
)ה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
עשֹׁה ָשׁלוֹם ַ
וְ ַﬠל כָּ ל יִ ְש ָֹר ֵאל ,וְ ִא ְמרוָּ ,א ֵמן:

Bring shalom
among Yidden

בוֹתינוֶּ ,שׁיִּ ָבּנֶ ה ֵבּית
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
יְ ִהי ָר צוֹן ִמלְּ ָפנֶ יָך ,יְ יָ ֱא ֵ
תוֹר ֶתָך:
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ ,וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנוּ ְבּ ָ

Rebuild
the Beis
Hamikdash

We recognize
that
everything
comes from
Hashem
and thank
Hahem for His
goodness

בוֹתינוּ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
מוֹדים ֲאנַ ְחנוּ לָ ְךָ ,שׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱא ֵ
ִ
נוֹדה
לְ עוֹלָ ם וָ ֶﬠד צוּר ַחיֵּ ינוָּ ,מגֵ ן יִ ְשׁ ֵﬠנוַּ ,א ָתּה הוּא לְ דוֹר וָ דוֹר ֶ
מוֹתינוּ
סוּרים ְבּיָ ֶדָך ,וְ ַﬠל נִ ְשׁ ֵ
לְּ ָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִהלָּ ֶתָך ,ﬠַ ל ַחיֵּ ינוּ ַה ְמּ ִ
אוֹתיָך
ַה ְפּקוּדוֹת לָ ְך ,וְ ַﬠל נִ ֶסּיָך ֶשׁ ְבּכָ ל יוֹם ִﬠ ָמּנוּ ,וְ ַﬠל נִ ְפלְ ֶ
טוֹבוֹתיָך ֶשׁ ְבּכָ ל ֵﬠת ,ﬠֶ ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ צָ ֳה ָריִ םַ ,הטּוֹב ,כִּ י ל ֹא כָ לוּ
ֶ
וְ
ַר ֲח ֶמיָךַ ,ה ְמ ַר ֵחם ,כִּ י ל ֹא ַתמּוּ ֲח ָס ֶדיָך ,כִּ י ֵמעוֹלָ ם ִקוִּ ינוּ לָ ְך:
חנוכה ופורים :וְ ﬠַ ל ַהנִּ ִסּים וְ ﬠַ ל ַה ֻפּ ְר ָקן וְ ﬠַ ל ַהגְּ בוּרוֹת וְ ﬠַ ל ַה ְתּשׁוּעוֹת
בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה:
שית לַ ֲא ֵ
וְ ﬠַ ל ַהנִ ְפלָ אוֹת ֶשׁﬠָ ָ
יוֹחנָ ן כּ ֵֹהן גָּ דוֹלַ ,ח ְשׁמוֹנָ ִאי ָוּבנָ יו,
חנוכהִ :בּ ֵימי ַמ ִתּ ְתיָ הוּ ֶבּן ָ
כְּ ֶשׁ ָﬠ ְמ ָדה ַמלְ כוּת יָ וָ ן ָה ְר ָשׁﬠָ ה ,ﬠַ ל ﬠַ ְמָּך יִ ְש ָֹר ֵאל ,לְ ַה ְשׁכִּ ָיחם
תּוֹר ֶתָך וּלְ ַהﬠֲ ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקּי ְר צוֹנֶ ָך ,וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִבּיםָ ,ﬠ ַמ ְד ָתּ
ָ
לָ ֶהם ְבּﬠֵ ת צָ ָר ָתםַ .ר ְב ָתּ ֶאת ִר ָיבםַ ,דנְ ָתּ ֶאת ִדּינָ ם ,נָ ַק ְמ ָתּ ֶאת
בּוֹרים ְבּיַ ד ַחלָּ ִשׁים ,וְ ַר ִבּים ְבּיַ ד ְמﬠַ ִטּים,
נִ ְק ָמ ָתםָ ,מ ַס ְר ָתּ גִ ִ
עוֹס ֵקי
הוֹריםְ ,וּר ָשׁ ִﬠים ְבּיַ ד צַ ִדּ ִיקים ,וְ זֵ ִדים ְבּיַ ד ְ
ְוּט ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט ִ
תוֹר ֶתָך .וּלְ ָך ﬠָ ִש ָֹית ֵשׁם גָּ דוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְבּעוֹלָ ֶמָך ,וּלְ ַﬠ ְמָּך יִ ְש ָֹר ֵאל
ָ
ﬠָ ִש ָֹית ְתּשׁוּﬠָ ה גְ דוֹלָ ה ֻוּפ ְר ָקן כְּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה :וְ ַא ַחר כַּ ְך ָבּאוּ ָבנֶ יָך
לִ ְד ִביר ֵבּ ֶיתָךִ ,וּפנּוּ ֶאת ֵהיכָ לֶ ָך ,וְ ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשָׁך ,וְ ִה ְדלִ יקוּ
נֵ רוֹת ְבּ ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶשָׁך .וְ ָק ְבעוּ ְשׁמונַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ כָּ ה ֵאלּוּ ,לְ הוֹדוֹת
וּלְ ַהלֵּ ל לְ ִשׁ ְמָך ַהגָּ דוֹל:
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָירה ,כְּ ֶשׁ ָﬠ ַמד ֲﬠלֵ ֶיהם ָה ָמן
פוריםִ :בּ ֵימי ָמ ְר ְדּכַ י וְ ֶא ְס ֵתּר ְבּ ַ
הוּדיםִ ,מנַּ ﬠַ ר
ָה ָר ָשׁעִ ,בּ ֵקּשׁ לְ ַה ְשׁ ִמיד לַ ֲהרוֹג וּלְ ַא ֵבּד ֶאת כָּ ל ַהיְּ ִ
לשׁה ﬠָ ָשֹר לְ ח ֶֹדשׁ ְשׁנֵ ים
וְ ﬠַ ד זָ ֵקןַ ,טף וְ נָ ִשׁיםְ ,בּיוֹם ֶא ָחדִ ,בּ ְשׁ ָ
וּשׁלָ לָ ם לָ בוֹז .וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִבּים
ﬠָ ָשֹר ,הוּא ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר ְ
בוֹת לּוֹ גְּ מוּלוֹ
ֵה ַפ ְר ָתּ ֶאת ﬠֲ צָ תוֹ ,וְ ִקלְ ַקלְ ָתּ ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ,וַ ֲה ֵשׁ ָ
ְברֹאשׁוֹ .וְ ָתלוּ אוֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָ יו ﬠַ ל ָהﬠֵ ץ.

רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשֹּא ִשׁ ְמָך ַמלְ כֵּ נוּ ָתּ ִמיד לְ עוֹלָ ם
וְ ﬠַ ל כֻּ לָּ ם יִ ְת ָבּ ֵרְך וְ יִ ְת ָ
וָ ﬠֶ ד:
טוֹבים כָּ ל ְבּנֵ י ְב ִר ֶיתָך:
עשרת ימי תשובה :וּכְ תוֹב לְ ַחיִּ ים ִ

וְ כָ ל ַה ַחיִּ ים יוֹדוָּך ֶסּלָ ה וִ ַיהלְ לוּ ִשׁ ְמָך ַהגָּ דוֹל לְ עוֹלָ ם כִּ י טוֹב,
ָה ֵאל יְ שׁוּﬠָ ֵתנוּ וְ ﬠֶ זְ ָר ֵתנוּ ֶסלָ הָ .ה ֵאל ַהטּוֹבָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יַָ ,הטּוֹב
ִשׁ ְמָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הוֹדוֹת:

Now you are approaching Hashem, one on one, privately. We
are asking Hashem for our needs, so that we can overcome the
challenges and fulfill the shlichus He gives us for the day.

ֲאדֹנָ יְ ,ש ָֹפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִוּפי יַ גִּ יד ְתּ ִהלָּ ֶתָך:

ֹלהי
ֹלהי ַא ְב ָר ָהםֱ ,א ֵ
בוֹתינוֱּ ,א ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא ֵ
נּוֹרא ֵאל ﬠֶ לְ יוֹן,
אֹלהי יַ ﬠֲ קֹבָ ,ה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
יִ צְ ָחק ,וֵ ֵ
וּמ ִביא
טוֹבים ,קוֹנֵ ה ַהכֹּל ,וְ זוֹכֵ ר ַח ְס ֵדּי ָאבוֹתֵ ,
גּוֹמל ֲח ָס ִדים ִ
ֵ
גוֹאל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶיהם לְ ַמ ַﬠן ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה:
ֵ

Help me speak
properly
Remember
the zechus
of the Avos

עשרת ימי תשובה :זָ כְ ֵרנוּ לְ ַחיִּ יםֶ ,מלֶ ְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים ,וְ כָ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר
ֹלהים ַחיִּ ים:
ַה ַחיִּ ים ,לְ ַמﬠַ נְ ָך ֱא ִ

וּמגֵ ןָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָָ ,מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
וּמוֹשׁ ַיﬠ ָ
ִ
ֶמלֶ ְך ,עוֹזֵ ר
הוֹשׁיﬠַ :
ַא ָתּה גִּ בּוֹר לְ עוֹלָ ם ֲאדֹנָ יְ ,מ ַחיֶּ ה ֵמ ִתים ַא ָתּה ַרב לְ ִ
וּמוֹריד ַהגֶּ ֶשּׁם:
רוּח ִ
מוֹריד ַה ָטּל | :בחורףַ :מ ִשּׁיב ָה ַ
בקיץִ :

סוֹמְך
ְמכַ לְ כֵּ ל ַחיִּ ים ְבּ ֶח ֶסדְ ,מ ַחיֶּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּיםֵ ,
ישׁנֵ י
וּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ לִ ֵ
סוּריםְ ,
וּמ ִתּיר ֲא ִ
רוֹפא חוֹלִ יםַ ,
נוֹפלִ ים ,וְ ֵ
ְ
וּמ ַחיֶּ ה
דוֹמה לָּ ְךֶ ,מלֶ ְך ֵמ ִמית ְ
וּמי ֶ
ָﬠ ָפרִ .מי כָ מוָֹך ַבּﬠַ ל גְּ בוּרוֹת ִ
שׁוּﬠה:
וּמצְ ִמ ַיח יְ ָ
ַ

Hashem is
the source
of all life

צוּריו לְ ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים:
עשרת ימי תשובהִ :מי כָ מוָֹך ָאב ָה ַר ֲח ָמן זוֹכֵ ר יְ ָ

וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה לְ ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתיםָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יְָ ,מ ַחיֶּ ה ַה ֵמּ ִתים:
דוֹשׁים ְבּכָ ל יוֹם יְ ַהלְּ לוָּך ֶסּלָ ה.
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמָך ָקדוֹשְׁ ,וּק ִ
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ) ,עשרת ימי תשובהַ :ה ֶמּלֶ ְך ַה ָקּדוֹשָׁ (:ה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ:
וּמלַ ֵמּד לֶ ֱאנוֹשׁ ִבּינָ הָ .חנֵּ נוּ ֵמ ִא ְתָּך
ַא ָתּה חוֹנֵ ן לְ ָא ָדם ַדּ ַﬠתְ ,
ָחכְ ָמה ִבּינָ ה וָ ָדﬠַ תָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ,חוֹנֵ ן ַה ָדּ ַﬠת:
בוֹד ֶתָך ,וְ ַה ֲחזִ ֵירנוּ
תוֹר ֶתָך ,וְ ָק ְר ֵבנוּ ַמלְ כֵּ נוּ לַ ֲﬠ ָ
יבנוּ ָא ִבינוּ לְ ָ
ֲה ִשׁ ֵ
שׁוּבה:
שׁוּבה ְשׁלֵ ָמה לְ ָפנֶ יָךָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָָ ,הרוֹצֶ ה ִבּ ְת ָ
ִבּ ְת ָ
ְסלַ ח לָ נוּ ָא ִבינוּ ,כִּ י ָח ָטאנוְּ ,מחוֹל לָ נוּ ַמלְ כֵּ נוּ ,כִּ י ָפ ָשׁﬠְ נוּ ,כִּ י
ֵאל טוֹב וְ ַסלָּ ח ָא ָתּהָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יַָ ,חנּוּן ַה ַמּ ְר ֶבּה לִ ְסל ַׂח:

Hashem is holy
and malochim
and neshamos
praise Him
Give us sechel
to understand
Your Will
Help us do
teshuvah to
act the way
You want
Forgive us
for our past
aveiros

Bring us
Geulah

Give us health

Give us good
parnasa

ְר ֵאה נָ א ְבﬠָ נְ יֵ נוּ וְ ִר ָיבה ִר ֵיבנוּ ,וּגְ ָאלֵ נוּ ְמ ֵה ָרה לְ ַמﬠַ ן ְשׁ ֶמָך ,כִּ י
גּוֹאל יִ ְש ָֹר ֵאל:
גּוֹאל ָחזָ ק ָא ָתּהָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יֵָ ,
ֵאל ֵ

וְ ִשׂים ֶחלְ ֵקנוּ ﬠִ ָמּ ֶהם ,וּלְ עוֹלָ ם ל ֹא נֵ בוֹשׁ כִּ י ְבָך ָבּ ָט ְחנוָּ .בּרוְּך
וּמ ְב ָטח לַ צַּ ִדּ ִיקים:
ַא ָתּה יְ יִָ ,מ ְשׁ ָﬠן ִ

הושׁיﬠֵ נוּ וְ נִ וָּ ֵשׁﬠָ ה כִּ י ְת ִהלָּ ֵתנוּ ָא ָתּה ,וְ ַה ֲﬠלֵ ה
ְר ָפ ֵאנוּ יְ יָ וְ נֵ ָר ֵפאִ ,
רוֹפא נֶ ֱא ָמן
כּוֹתינוּ .כִּ י ֵאל ֶמלֶ ְך ֵ
פוּאה ְשׁלֵ ָמה לְ כָ ל ַמ ֵ
ֲארוּכָ ה ְוּר ָ
רוֹפא חוֹלֵ י ﬠַ מּוֹ יִ ְש ָֹר ֵאל:
וְ ַר ֲח ָמן ָא ָתּהָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יֵָ ,

ירוּשׁלַ יִ ם ִﬠ ְירָך ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּשׁוּב ,וְ ִת ְשׁכּוֹן ְבּתוֹכָ הּ כַּ ֲא ֶשׁר
וְ לִ ָ
אוֹתהּ
ִדּ ַבּ ְר ָתּ ,וְ כִ ֵסּא ָדוִ ד ַﬠ ְב ְדָּך ְמ ֵה ָרה ְבּתוֹכָ הּ ָתּכִ יןְ ,וּבנֵ ה ָ
רוּשׁלָ יִ ם:
ְבּ ָקרוֹב ְבּיָ ֵמינוּ ִבּנְ יַ ן עוֹלָ םָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ,בּוֹנֵ ה יְ ָ

ֹלהינוּ ֶאת ַה ָשּׁנָ ה ַהזֹּאת וְ ֶאת כָּ ל ִמינֵ י
ָבּ ֵרְך ָﬠלֵ ינוּ יְ יָ ֱא ֵ
טוֹבה ,וְ ֵתן
בוּא ָתהּ לְ ָ
ְת ָ

ֶאת צֶ ַמח ָדּוִ ד ַﬠ ְב ְדָּך ְמ ֵה ָרה ַתצְ ִמ ַיח ,וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ִבּישׁוּﬠָ ֶתָך,
שׁוּﬠה:
ישׁוּﬠ ְתָך ִקוִּ ינוּ כָּ ל ַהיּוֹםָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יַָ ,מצְ ִמ ַיח ֶק ֶרן יְ ָ
ָ
כִּ י לִ

Bring
Moshiach

טּוּבָךָ ,וּב ֵרְך ְשׁנָ ֵתנוּ כַּ ָשּׁנִ ים ַהטּוֹבוֹת
ַﬠל ְפּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ,וְ ַש ְֹבּ ֵﬠנוּ ִמ ֶ
וּמ ָב ֵרְך ַה ָשּׁנִ יםָ :בּרוְּך ַא ָתּה
וּמ ִטיב ַא ָתּה ְ
לִ ְב ָרכָ ה ,כִּ י ֵאל טוֹב ֵ
יְ יָ ְמ ָב ֵרְך ַה ָשּׁנִ ים:

ֹלהינוָּ ,אב ָה ַר ֲח ָמןַ ,ר ֵחם ָﬠלֵ ינוּ ,וְ ַק ֵבּל
ְשׁ ַמע קוֹלֵ נוּ יְ יָ ֱא ֵ
שׁוֹמ ַﬠ ְתּ ִפלּוֹת וְ ַת ֲחנוּנִ ים
ְבּ ַר ֲח ִמים ְוּב ָר צוֹן ֶאת ְתּ ִפלָּ ֵתנוּ ,כִּ י ֵאל ֵ
שׁוֹמﬠַ
ֵ
וּמלְּ ָפנֶ יָך ַמלְ כֵּ נוּ ֵר ָיקם ַאל ְתּ ִשׁ ֵיבנוּ .כִּ י ַא ָתּה
ָא ָתּהִ ,
שׁוֹמ ַﬠ ְת ִפלָּ ה:
ְתּ ִפלַּ ת כָּ ל ֶפּהָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יֵָ ,

Answer all of
our Tefillos
(include
personal
)tefillah here

ְתּ ַקע ְבּ ָ
יּוֹתינוּ,
רוּתנוּ ,וְ ָשֹא נֵ ס לְ ַק ֵבּץ גָּ לֻ ֵ
שׁוֹפר גָּ דוֹל לְ ֵח ֵ
וְ ַק ְבּצֵ נוּ יַ ַחד ֵמ ַא ְר ַבּע כַּ נְ פוֹת ָה ָא ֶר ץ לְ ַא ְר צֵ נוָּ :בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ,
ְמ ַק ֵבּץ נִ ְד ֵחי ﬠַ מּוֹ יִ ְש ָֹר ֵאל:

ֹלהינוּ ְבּﬠַ ְמָּך יִ ְש ָֹר ֵאל וְ לִ ְת ִפלָּ ָתם ְשׁ ֵﬠה ,וְ ָה ֵשׁב
ְר צֵ ה יְ יָ ֱא ֵ
בוֹדה לִ ְד ִביר ֵבּ ֶיתָך ,וְ ִא ֵשּׁי יִ ְש ָֹר ֵאל ְוּת ִפלָּ ָתם ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל
ָה ֲﬠ ָ
בוֹדת יִ ְש ָֹר ֵאל ַﬠ ֶמָּך:
ְבּ ָר צוֹןְ ,וּת ִהי לְ ָר צוֹן ָתּ ִמיד ֲﬠ ַ

Desire our
avodah and
bring the
Geulah

שׁוֹפ ֵטינוּ כְּ ָב ִראשׁוֹנָ ה ,וְ יוֹﬠֲ צֵ ינוּ כְּ ַב ְתּ ִחלָּ ה ,וְ ָה ֵסר
ְ
ָה ִשׁ ָיבה
וּמלוְֹך ָﬠלֵ ינוּ ַא ָתּה יְ יָ לְ ַב ְדָּך ְבּ ֶח ֶסד ְוּב ַר ֲח ִמים,
ִמ ֶמּנּוּ יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחהְ ,
ְבּצֶ ֶדק ְוּב ִמ ְשׁ ָפּטָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ) ,עשרת ימי תשובהַ :ה ֶמלֶ ְך ַה ִמ ְשׁ ָפּט(
וּמ ְשׁ ָפּט:
אוֹהב צְ ָד ָקה ִ
ֶמלֶ ְך ֵ

בוֹתינוּ ,יַ ֲﬠלֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ גִּ יﬠַ ,
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
ראש חודש ,חול המועדֱ :א ֵ
וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר צֶ ה וְ יִ ָשּׁ ַמע ,וְ יִ ָפּ ֵקד וְ יִ זָּ כֵ ר זִ כְ רוֹנֵ נוּ ִוּפ ְקדוֹנֵ נוּ וְ זִ כְ רוֹן
רוּשׁלַ יִ ם ִﬠיר
בוֹתינוּ ,וְ זִ כְ רוֹן ָמ ִשׁ ַיח ֶבּן ָדּוִ ד ַﬠ ְב ֶדָּך ,וְ זִ כְ רוֹן יְ ָ
ֲא ֵ
טוֹבה,
ָק ְד ֶשָׁך ,וְ זִ כְ רוֹן כָּ ל ַﬠ ְמָּך ֵבּית יִ ְש ָֹר ֵאל לְ ָפנֶ יָך ,לִ ְפלֵ ָיטה לְ ָ
טוֹבים וּלְ ָשׁלוֹם ְבּיוֹם
לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַחיִּ ים ִ

וְ לַ ַמּלְ ִשׁינִ ים ַאל ְתּ ִהי ִת ְקוָ ה ,וְ כָ ל ַה ִמּינִ ים וְ כָ ל ַהזֵּ ִדים כְּ ֶרגַ ע
וּמּלְ כוּת ָה ִר ְשׁ ָﬠה ְמ ֵה ָרה
ֹאבדוּ ,וְ כָ ל אֹיְ ֵבי ﬠַ ְמָּך ְמ ֵה ָרה יִ כָּ ֵרתוַּ ,
י ֵ
ְתﬠַ ֵקּר ְוּת ַשׁ ֵבּר ְוּת ַמגֵּ ר ,וְ ַתכְ נִ יﬠַ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוָּ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ,
וּמכְ נִ יﬠַ זֵ ִדים:
שׁ ֵֹבר איְ ִבים ַ

חדשׁ | ַחג ַה ַמּצּות | ַחג ַה ֻסּכּות
רֹאשׁ ַה ֶ

וּמ ָטר לִ ְב ָרכָ ה:
בקיץְ :בּ ָרכָ ה | :בחורףַ :טל ָ

Gather Yidden
from Golus

Restore proper
leadership

Destroy
kelipah

Give strength
to kedusha

ַﬠל ַהצַּ ִדּ ִ
יקים וְ ﬠַ ל ַה ֲח ִס ִידים ,וְ ﬠַ ל זִ ְקנֵ י ַﬠ ְמָּך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל,
סוֹפ ֵר ֶיהם וְ ַﬠל גֵּ ֵרי ַהצֶּ ֶדק וְ ָﬠלֵ ינוּ ,יֶ ֱהמוּ נָ א
וְ ַﬠל ְפּלֵ ַיטת ֵבּית ְ
בּוֹט ִחים ְבּ ִשׁ ְמָך ֶבּ ֱא ֶמת,
ֹלהינוּ ,וְ ֵתן ָשׂכָ ר טוֹב לְ כָ ל ַה ְ
ַר ֲח ֶמיָך יְ יָ ֱא ֵ

הוֹשׁ ֵיﬠנוּ
טוֹבה ָוּפ ְק ֵדנוּ בוֹ לִ ְב ָרכָ ה וְ ִ
ֹלהינוּ בּוֹ לְ ָ
ַהזֶּ ה .זָ כְ ֵרנוּ יְ יָ ֱא ֵ
טוֹבים ִוּב ְד ַבר יְ שׁוּﬠָ ה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָחנֵּ נוּ וְ ַר ֵחם ָﬠלֵ ינוּ
בוֹ לְ ַחיִּ ים ִ
הוֹשׁיﬠֵ נוּ ,כִּ י ֵאלֶ יָך ֵﬠינֵ ינוּ ,כִּ י ֵאל ֶמלֶ ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָא ָתּה:
וְ ִ

שׁוּבָך לְ צִ יּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמיםָ .בּרוְּך ַא ָתּה יְ יַָ ,ה ַמּ ֲחזִ יר
וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵﬠינֵ ינוּ ְבּ ְ
ְשׁכִ ינָ תוֹ לְ צִ יּוֹן:

Rebuild
Yerushalayim

Remember
us on special
days

