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, עֹוד יְהַלְלּוךָ ּסֶלָה: אַׁשְרֵי יֹוׁשְבֵי בֵיתֶךָ
 אֱלֹהָיו: ה'אַׁשְרֵי הָעָם ׁשֶּכָכָה ּלֹו, אַׁשְרֵי הָעָם  ׁשֶ

ּתְהִלָה לְדָוִד, 
, וַאֲבָרְכָה ׁשִמְךָ לְעֹולָם וָעֶד: אֲרֹומִמְךָ אֱלֹוהַי הַּמֶלֶךְ

, וַאֲהַלְלָה ׁשִמְךָ לְעֹולָם וָעֶד:  ּבְכָל יֹום אֲבָרְכֶּךָ
ּומְהֻּלָל מְאֹד, וְלִגְדֻּלָתֹו אֵין חֵקֶר: ה' ּגָדֹול 

, ּוגְבּורֹתֶיךָ יַּגִידּו:  דֹור לְדֹור יְׁשַּבַח מַעֲׂשֶיךָ
, וְדִבְרֵי נִפְלְאֹתֶיךָ אָׂשִיחָה:  הֲדַר ּכְבֹוד הֹודֶךָ

וֶעֱזּוז נֹוראֹותֶיךָ יֹאמֵרּו ּוגְדֻּלָתְךָ אֲסַּפְרֶּנָה : 
זֶכֶר רַב טּובְךָ יַּבִיעּו, וְצִדְקָתְךָ יְרַּנֵנּו: 

, אֶרֶךְ אַּפַיִם ּוגְדָל חָסֶד: ה'חַּנּון וְרַחּום 
 לַּכֹל, וְרַחֲמָיו עַל ּכָל מַעֲׂשָיו: ה'טֹוב 

, וַחֲסִידֶיךָ יְבָרְכּוכָה: ה'יֹודּוךָ   ּכָל מַעֲׂשֶיךָ
ּכְבֹוד מַלְכּותְךָ יֹאמֵרּו, ּוגְבּורָתְךָ יְדַּבֵרּו: 

לְהֹודִיעַ לִבְנֵי הָאָדָם גְבּורֹתָיו, ּוכְבֹוד הֲדַר מַלְכּותֹו: 
מַלְכּותְךָ מַלְכּות ּכָל עֹולָמִים, ּומֶמְׁשַלְּתְךָ ּבְכָל דֹר וְדֹר: 

 לְכָל הַּנֹפְלִים, וְזֹוקֵף לְכָל הַּכְפּופִים: ה'סֹומֵךְ 
עֵינֵי כֹל אֵלֶיךָ יְׂשַּבֵרּו, וְאַּתָה נֹותֵן לָהֶם אֶת אָכְלָם ּבְעִּתֹו: 

, ּומַׂשְּבִיעַ לְכָל חַי רָצֹון:  ּפֹותֵחַ אֶת יָדֶךָ
 ּבְכָל ּדְרָכָיו, וְחָסִיד ּבְכָל מַעֲׂשָיו: ה'צַּדִיק 

 לְכָל קֹרְאָיו, לְכָל אֲשֶר יִקְרָאֻהּו בֶאֱמֶת: ה'קָרֹוב 
רְצֹון יְרֵאָיו יַעֲׂשֶה, וְאֶת ׁשַוְעָתָם יִׁשְמַע וְיֹושִיעֵם: 

 אֶת ּכָל אֹהֲבָיו, וְאֵת ּכָל הָרְׁשָעִים יַׁשְמִיד: ה'ׁשֹומֵר 
 יְדַּבֶר ּפִי, וִיבָרֵךְ ּכָל ּבָׂשָר ׁשֵם קָדְׁשֹו, לְעֹולָם וָעֶד: ה'ּתְהִּלַת 

וַאֲנַחְנּו נְבָרֵךְ יָ-ּה, מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם, הַלְלּויָּה:
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, הַּנְׁשָמָה לָךְ וְהַּגּוף ּפָעֳלָךְ
. חּֽוסָה עַל עֲמָלָךְ

, הַּנְׁשָמָה לָךְ וְהַּגּוף ׁשֶּלָךְ
. ה', עֲׂשֵה לְמַֽעַן ׁשְמֶֽךָ

Haneshama Lach, V'haguf Pa'olach
Husa, Husa al amalach

Haneshama Lach, V'haguf shelach
Adonai ase lma'an shemach

The soul is Yours and the body is Your handiwork.
Have mercy on the fruit of Your labors.

חצי קדיש

יִתְּגַּדַל וְיִתְקַּדַׁש ׁשְמֵּה רַּבָא.
ּבְעָלְמָא ּדִי בְרָא כִרְעּותֵּה, וְיַמְלִיךְ מַלְכּותֵּה
ּבְחַּיֵיכֹון ּובְיֹומֵיכֹון ּובְחַּיֵי דְכָל ּבֵית יִׂשְרָאֵל,

ּבַעֲגָלָא ּובִזְמַן קָרִיב, וְאִמְרּו אָמֵן.
יְהֵא ׁשְמֵּה רַּבָא מְבָרַךְ לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְמַּיָא.
יִתְּבָרַךְ וְיִׁשְּתַּבַח וְיִתְּפָאַר וְיִתְרֹומַם וְיִתְנַּׂשֵא

וְיִתְהַּדָר וְיִתְעַּלֶה וְיִתְהַּלָל ׁשְמֵּה ּדְקֻדְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא,
לְעֵּֽלָא מִן ּכָל ּבִרְכָתָא וְׁשִירָתָא ּתֻׁשְּבְחָתָא וְנֶחֱמָתָא,

ּדַאֲמִירָן ּבְעָלְמָא, וְאִמְרּו אָמֵן.

Psalm  116
; אָּנָה ה' ּכִי אֲנִי עַבְדֶּךָ
, אֲנִי עַבְדְּךָ ּבֶן אֲמָתֶךָ
ּפִּתַחְּתָ לְמֹוסֵרָי

Ana Hashem ki ani avdecha;
Ani avdicha ben amasecha,

 pi'tachta le'mosei'roy.

"Please, Hashem, for I am Your servant; I am Your servant,
son of Your handmaid; You have released my bonds."
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בשעה שמלך המשיח בא,
עומד על גג בית המקדש,
משמיע לישראל ואומר:

´ענווים,ענווים,
הגיע זמן גאולתכם,
ואם אין אתם מאמינים
ראו באורי שזורח

B'sha'ah shemelech hamashiach ba
Omed al gag beit hamikdash

Mashmia l'yisrael v'omer
Anavim, anavim

higia zeman geulatchem
V'im ain atem ma'aminim

R'u b'ori shezoreiach

אֶּׂשָא עֵינַי אֶל־הֶהָרִים
מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי:
עֶזְרִי מֵעִם ה'

עֹׂשֵה ׁשָמַיִם וָאָרֶץ:

Esa einai el heharim
Mei'ayin yavo ezri

Ezri mei'im Hashem
Ose shamayim va'aretz

I will lift up my eyes to the mountains. From where does my help come?
My help comes from the Lord, who made heaven and earth.

וַּיַעֲבֹר ה' עַל ּפָנָיו וַּיִקְרָא:

ה', ה', אֵל, רַחּום, וְחַּנּון, אֶֽרֶךְ אַּפַֽיִם, וְרַב חֶֽסֶד, וֶאֱמֶת,
נֹצֵר חֶֽסֶד לָאֲלָפִים, נֹׂשֵא עָֹון, וָפֶֽׁשַע, וְחַּטָאָה, וְנַּקֵה.

Adonai Adonai El rachum v'chanun, erech apayim v'rav chesed v'emet
Notzer chesed la-alafim, nosei avon vafesha v'chata'a v'nakei

וְסָלַחְּתָ לַעֲֹונֵֽנּו ּולְחַּטָאתֵֽנּו ּונְחַלְּתָֽנּו.

סְלַח לָֽנּו אָבִֽינּו ּכִי חָטָֽאנּו, מְחַל לָֽנּו מַלְּכֵֽנּו ּכִי פָׁשָֽעְנּו.
. ּכִי אַּתָה אֲדֹנָי טֹוב וְסַּלָח, וְרַב חֶֽסֶד לְכָל קֹרְאֶֽיךָ
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שומר ישראל
שמור שארית ישראל
ואל יאבד ישראל

האומרים שמע ישראל

Shomer Yisrael
Shemor She'erit Yisrael

V'al Yovad Yisrael
Haomerim Shema Yisrael

Guardian of Israel, protect the remnant of Israel
Don't let Israel be destroyed,
Those who say "Shma Yisrael"

אלי אלי שלא יגמר לעולם
החול והים רישרוש של המים
ברק השמים תפילת האדם

Eli, Eli, shelo yigamer l'olam
hachol v'hayam rishrush shel hamayim

barak hashamayim tefillat ha'adam

Oh Lord, my God, I pray that these things never end
The sand and the sea, the rush of the waters

the crash of the heavens, the prayer of the heart.

אֱלֹהֵֽינּו וֵאלֹהֵי אֲבֹותֵֽינּו, ּתָבֹא לְפָנֶֽיךָ ּתְפִּלָתֵֽנּו, וְאַל ּתִתְעַּלַם מִּתְחִּנָתֵֽנּו,
ׁשֶאֵין אָֽנּו עַּזֵי פָנִים ּוקְׁשֵי עֹֽרֶף, לֹומַר לְפָנֶֽיךָ ה' אֱלֹהֵֽינּו וֵאלֹהֵי אֲבֹותֵֽינּו,

צַּדִיקִים אֲנַֽחְנּו וְלֹא חָטָֽאנּו, אֲבָל אֲנַֽחְנּו וַאֲבֹותֵֽינּו חָטָֽאנּו.

אָׁשַֽמְנּו, ּבָגַֽדְנּו, ּגָזַֽלְנּו, ּדִּבַֽרְנּו דֹֽפִי.
הֶעֱוִֽינּו, וְהִרְׁשַֽעְנּו,

זַֽדְנּו, חָמַֽסְנּו, טָפַֽלְנּו ׁשֶֽקֶר.
יָעַֽצְנּו רָע, ּכִּזַֽבְנּו, לַֽצְנּו,
מָרַֽדְנּו, נִאַֽצְנּו, סָרַֽרְנּו,

עָוִֽינּו, ּפָׁשַֽעְנּו, צָרַֽרְנּו, קִּׁשִֽינּו עֹֽרֶף.
רָׁשַֽעְנּו, ׁשִחַֽתְנּו,

ּתִעַֽבְנּו, ּתָעִֽינּו, ּתִעְּתָֽעְנּו.

Ashamnu, bagadnu, gazalnu, dibarnu dofi
He'evinu, v'hirshanu,

zadnu, chamasnu, tafalnu sheker.
Ya'atznu ra, kizavnu, latznu,
maradnu, niatznu, sararnu,

avinu, pashanu, tzararnu, kishinu oref.
Rashanu, shichatnu,
tiavnu, ta'inu titanu

We have trespassed; we have delat treacherously; we have robbed;
we have spoken slander; we have acted perversely; we have done wrong;

we have acted presumptuously; we have done violence; we have practiced deceit;
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we have counseled evil; we have spoken falsehood; we have scoffed; we have revolted;
we have blasphemed; we have rebelled; we have committed iniquity; we have transgressed;

we have oppressed; we have been stiff-necked; we have acted wickedly;
we have dealt corruptly; we have committed abomination;

we have gone astray; we have led others astray.

סַֽרְנּו מִּמִצְֹותֶֽיךָ ּומִּמִׁשְּפָטֶֽיךָ הַּטֹובִים, וְלֹא ׁשָֽוָה לָֽנּו.
וְאַּתָה צַּדִיק עַל ּכָל הַּבָא עָלֵֽינּו, ּכִי אֱמֶת עָׂשִֽיתָ וַאֲנַֽחְנּו הִרְׁשָֽעְנּו.

מלאכי רחמים, משרתי עליון
חלו נא פני א-ל במיטב הגיון.

אולי אולי יחוס עם עני ואביון, 
.אולי אולי ירחם

Malachei rachamim, meshartei elyon
chalu na, penei-el b'maytav higayon

Ulai, ulai yachos am ani v'evyon
Ulai, ulai yirachem

אַחֵינּו ּכָל ּבֵית יִׂשְרָאֵל,
הַּנְתּונִים ּבְצָרָה ּובַּׁשִבְיָה,

הָעֹומְדִים ּבֵין ּבַּיָם ּובֵין ּבַיַּבָׁשָה,
הַּמָקֹום יְרַחֵם עֲלֵיהֶם,
וְיֹוצִיאֵם מִּצָרָה לִרְוָחָה,

ּומֵאֲפֵלָה לְאֹורָה, ּומִּׁשִעְּבּוד לִגְאֻּלָה,
הַׁשְּתָא ּבַעֲגָלָא ּובִזְמַן קָרִיב,

Acheinu kol beit yisrael
Hanetunim b'tzara uvashiva

ha'omdim bain bayaim
uvain bayabasha

Hamakom yirachem aleihem
V'yotziem mitzara lirvacha

U'meafela l'ora mishibud l'geula
Hashta ba'agala uvizman kariv

אָבִינּו מַלְּכֵנּו!
חָּנֵנּו וַעֲנֵנּו,

ּכִי אֵין ּבָנּו מַעֲׂשִים,
עֲׂשֵה עִּמָנּו

צְדָקָה וָחֶסֶד וְהֹוׁשִיעֵנּו.

Avinu malkeinu
Choneinu va'aneinu
ki ain banu ma'asim

asei imanu
tzekah vachesed v'hoshieinu
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קדיש שלם

יִתְּגַּדַל וְיִתְקַּדַׁש ׁשְמֵּה רַּבָא. ּבְעָלְמָא ּדִי בְרָא כִרְעּותֵּה, וְיַמְלִיךְ מַלְכּותֵּה
ּבְחַּיֵיכֹון ּובְיֹומֵיכֹון ּובְחַּיֵי דְכָל ּבֵית יִׂשְרָאֵל, ּבַעֲגָלָא ּובִזְמַן קָרִיב, וְאִמְרּו אָמֵן.

יְהֵא ׁשְמֵּה רַּבָא מְבָרַךְ לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְמַּיָא.
יִתְּבָרַךְ וְיִׁשְּתַּבַח וְיִתְּפָאַר וְיִתְרֹומַם וְיִתְנַּׂשֵא וְיִתְהַּדָר וְיִתְעַּלֶה וְיִתְהַּלָל ׁשְמֵּה ּדְקֻדְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא,

לְעֵּֽלָא מִן ּכָל ּבִרְכָתָא וְׁשִירָתָא ּתֻׁשְּבְחָתָא וְנֶחֱמָתָא, ּדַאֲמִירָן ּבְעָלְמָא, וְאִמְרּו אָמֵן.
ּתִתְקַּבֵל צְלֹותְהֹון ּובָעּותְהֹון ּדְכָל (ּבֵית) יִׂשְרָאֵל קֳדָם אֲבּוהֹון ּדִי בִׁשְמַּיָא וְאִמְרּו אָמֵן.

יְהֵא ׁשְלָמָא רַּבָא מִן ׁשְמַּיָא, וְחַּיִים (טֹובִים) עָלֵֽינּו וְעַל ּכָל יִׂשְרָאֵל, וְאִמְרּו אָמֵן.
עֹׂשֶה ׁשָלֹום ּבִמְרֹומָיו, הּוא יַעֲׂשֶה ׁשָֹום עָלֵֽינּו וְעַל ּכָל יִׂשְרָאֵל, וְאִמְרּו אָמֵן.

לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי,
. אֲדַּבְרָה ּנָא ׁשָלֹום ּבָךְ
לְמַעַן ּבֵית ה אֱלֹהֵינּו,

. אֲבַקְׁשָה טֹוב לָךְ
ה עֹז לְעַּמֹו יִּתֵן,

ה' יְבָרֵךְ אֶת עַּמֹו בַּׁשָלֹום.

Lma'an achai v'rei'aye
Adabra na, adabra na, shalom bach

Lema'an beit Hashem Elokeinu
Avaksha tov Lach

Hashem Oz l'amo yitein
Hashem yivarech et amo bashalom

Because of my brothers and friends, because of my sisters and friends
Please let me ask, Please let me say, "Peace to you"

This is the house the house of Hashem, I wish the best for you

קדיש יתום

יִתְּגַּדַל וְיִתְקַּדַׁש ׁשְמֵּה רַּבָא.
ּבְעָלְמָא ּדִי בְרָא כִרְעּותֵּה, וְיַמְלִיךְ מַלְכּותֵּה

ּבְחַּיֵיכֹון ּובְיֹומֵיכֹון ּובְחַּיֵי דְכָל ּבֵית יִׂשְרָאֵל. ּבַעֲגָלָא ּובִזְמַן קָרִיב וְאִמְרּו אָמֵן:
יְהֵא ׁשְמֵּה רַּבָא מְבָרַךְ לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְמַּיָא:
יִתְּבָרַךְ וְיִׁשְּתַּבַח, וְיִתְּפָאַר וְיִתְרֹומַם וְיִתְנַּׂשֵא

וְיִתְהַּדָר וְיִתְעַּלֶה וְיִתְהַּלָל ׁשְמֵּה ּדְקֻדְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא
לְעֵּלָא מִן ּכָל ּבִרְכָתָא וְׁשִירָתָא,

ּתֻׁשְּבְחָתָא וְנֶחֱמָתָא, ּדַאֲמִירָן ּבְעָלְמָא, וְאִמְרּו אָמֵן:
יְהֵא ׁשְלָמָא רַּבָא מִן ׁשְמַּיָא וְחַּיִים עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְרָאֵל, וְאִמְרּו אָמֵן:

עֹׂשֶה ׁשָלֹום ּבִמְרֹומָיו הּוא יַעֲׂשֶה ּׁשָלֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְרָאֵל, וְאִמְרּו אָמֵן:
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