
ְרכּו ֶאת ה ךְ ' ּבָּ רּוְך ה:  ַהְמֹברָּ ֶעד' ּבָּ ם וָּ ְך ְלעֹולָּ :ַהְמֹברָּ
רּוךְ  הּבָּ םֶמֶלךְ ֱאלֵֹהינוּ 'הַאּתָּ עֹולָּ ךְ ּובֹוֵראאֹוריֹוֵצרהָּ ֶ החֹש  ֶ לֹוםעֹש  ָּ ,ה"מישעיה)ַהּכֹלֶאתּובֹוֵראש 

ִאיר:(ז ֶרץַהּמֵ אָּ ִריםלָּ ֶליהָּ ְוַלּדָּ ַרֲחִמיםעָּ ש  ּוְבטּובוֹ .ּבְ לְמַחּדֵ כָּ ִמידֹוםיּבְ הּתָּ ֵ יתַמֲעש  ה.ְבֵראש ִ ַרּבוּ מָּ
יךָּ  ֶ ם'הַמֲעש  ּלָּ הּכֻּ ְכמָּ חָּ יתָּ ּבְ ש ִ העָּ ְלאָּ ֶרץמָּ אָּ ֶנךָּ הָּ ֶלךְ :(כד,ד"קתהלים)ִקְניָּ םַהּמֶ זְלַבּדוֹ ַהְמרֹומָּ .ֵמאָּ
ח ּבָּ ֻּ רַהְמש  אְוַהְמֹפאָּ ֵ ְתַנש ּ םִמימֹותְוַהּמִ םֱאלֵֹהי:עֹולָּ ַרֲחֶמיךָּ .עֹולָּ יםּבְ ַרּבִ ֵלינוּ ַרֵחםהָּ זֵּנוּ ֲאדֹון.עָּ .עֻּ

נוּ צּור ּבֵ ּגַ ֵגן.ִמש ְ ֵענוּ מָּ ב.ִיש ְ ּגָּ ֲעֵדנוּ ִמש ְ הדֵּ דֹולגְּ רּוךְ ּבָּ לאֵ :ּבַ ַעלוּ ִכיןהֵ .עָּ בֹודּכָּ ַצריָּ ֹובט.הּמָּ חַ ֳהֵריזָּ פָּ
מוֹ לִ  יוצְ ּנֹותפִּ .זּוֹ עֻּ ִביבֹותסְ ַתןנָּ אֹורֹותמְ .ש ְ אָּ יםְק בָּ יש ַ ֹוְמֵמיר.דֹוש ִ ִריםִמידּתָּ .ּדַ בֹודְמַסּפְ ֵאלּכְ
תוֹ (ב,ט"יתהלים) ָּ ש ּ ַרךְ :ּוְקדֻּ ְתּבָּ ַבחַעלֱאלֵֹהינוּ 'הּתִ ֶ יש  ֵ יתָּ אֹורֵריְמאוֹ ְוַעל.יֶָּדיךָּ ַמֲעש  ש ִ עָּ ֶ ֲארּוךָּ .ש  ְיפָּ

ה לָּ ַרךְ :ּסֶ ְתּבָּ נוּ צּוֵרנוּ ּתִ יםּבֹוֵראְוגֹוֲאֵלנוּ ַמְלּכֵ בַּ .ְקדֹוש ִ ּתַ ְמךָּ חִיש ְ ַעדש ִ נוּ לָּ ְרִתיםיֹוֵצרַמְלּכֵ ָּ ְמש 
ר ֶ יוַוֲאש  ְרתָּ ָּ םְמש  ּלָּ רּוםעֹוְמִדיםּכֻּ םּבְ ִמיִעים.עֹולָּ הּוַמש ְ ִיְראָּ קֹולַחדיַ ּבְ ְבֵרי.ּבְ יםֱאלִֹהיםּדִ ּוֶמֶלךְ ַחיִּ
ם ם:(י',יירמיה)עֹולָּ ּלָּ ם.הּוִביםאֲ ּכֻּ ּלָּ ם.רּוִריםבְּ ּכֻּ ּלָּ ם.ּבֹוִריםגִּ ּכֻּ ּלָּ יםעְוכֻּ הֹוש ִ ֵאימָּ הּבְ ְרצֹוןּוְבִיְראָּ
ם ם:קֹונָּ ּלָּ יֶהםֶאתּפֹוְתִחיםְוכֻּ הּפִ ָּ ש ּ ְקדֻּ הּבִ ֳהרָּ הּוְבטָּ ירָּ ש ִ הּוְבזִ ּבְ ְרִכיםְמרָּ ִחיםּוְמבָּ ּבְ ַ ֲאִריּוְמש  םּוְמפָּ

יםּוַמֲעִריִצים יש ִ םֶאת:ּוַמְמִליִכיםּוַמְקּדִ ֵ ֵאלש  ֶלךְ הָּ דֹולַהּמֶ ּבֹורהַ ַהּגָּ אּגִ דֹוש  .ְוַהּנֹורָּ ם.הּואקָּ ּלָּ ְוכֻּ
ִלים ַמִיםַמְלכּותעֹלֲעֵליֶהםְמַקּבְ ָּ הְונֹוְתִנים.ִמזֶּהֶזהש  ַאֲהבָּ וּ ּבְ ֶזהֶזהתְרש  יש  לָּ םְלַהְקּדִ ַנחַ ְליֹוְצרָּ תּבְ

ה.רּוחַ  פָּ ש ָּ הּבְ הְברּורָּ ה.ּוִבְנִעימָּ ָּ ש  םְקדֻּ ּלָּ דּכֻּ ֶאחָּ היםְואֹוְמִר עֹוִנים.ּכְ ִיְראָּ :ּבְ
דֹוש  ה דֹוש  קָּ דֹוש  קָּ בֹודוֹ ' קָּ ֶרץ ּכְ אָּ ל הָּ אֹות ְמלֹא כָּ :(ג, ישעיה ו)ְצבָּ

ים אֹוַפּנִ ַרַעש  ַהּקֶֹדש  ְוַחיֹּותְוהָּ דֹולּבְ ִאיםּגָּ ְ תִמְתַנש ּ ּמַ פִ ְלעֻּ רָּ ם.יםש ְ תָּ ּמָּ ִחיםְלעֻּ ּבְ ַ :ְואֹוְמִריםְמש 
בֹוד ה רּוְך ּכְ קֹומוֹ ' ּבָּ :(יב', יחזקאל ג)ִמּמְ

רּוךְ ְלֵאל נוּ ְנִעימֹותּבָּ ֶלךְ .ִיּתֵ חֹותְוִתש ְ ֹיאֵמרוּ ְזִמירֹותְוַקיָּּםַחיֵאלְלּמֶ ִמיעוּ ּבָּ יַיש ְ ּפֹוֵעלְלַבּדוֹ הּואּכִ
בּורֹות הּגְ ֶ ֹותעֹוש  ש  ַעלֲחדָּ מֹותּבַ קֹותזֹוֵרעַ ִמְלחָּ ּועֹותַמְצִמיחַ ְצדָּ אְרפּואֹותאּבֹוֵר ְיש  ְתִהּלֹותנֹורָּ
אֹותֲאדֹון ְפלָּ ש  :ַהּנִ טּובוֹ ַהְמַחּדֵ לּבְ כָּ ִמידיֹוםּבְ הּתָּ ֵ יתַמֲעש  מְבֵראש ִ אָּ הּורּכָּ ֵ דִֹליםאֹוִריםְלֹעש  יּגְ ּכִ

ם ש  אֹור:(ז,ו"קלתהלים)ַחְסּדוֹ ְלעֹולָּ דָּ ִאירִציֹּוןַעלחָּ הּתָּ נוּ ְוִנְזּכֶ ּלָּ הכֻּ רּוךְ .וֹ ְלאֹורְמֵהרָּ הּבָּ יֹוֵצר.'הַאּתָּ
אֹורֹות :ַהּמְ

ה הַאֲהבָּ נוּ ַרּבָּ הֱאלֵֹהינוּ 'הֲאַהְבּתָּ הֶחְמלָּ דֹולָּ הּגְ ַמְלּתָּ ִויֵתרָּ ִבינוּ :ֵלינוּ עָּ חָּ נוּ אָּ ֲעבּור.ַמְלּכֵ ּבַ
ְטחוּ ֲאבֹוֵתינוּ  ּבָּ ֶ ֵדם.ךָּ בְ ש  ַלּמְ יַוּתְ ּקֵ יםחֻּ נֵּ ןכֵּ ַחיִּ חָּ ֵדנוּ ּוְתלַ נוּ ּתְ ִבינוּ :ּמְ אָּ אָּ ןבהָּ ַרֲחמָּ םַרחֵ .ַהְמַרֵחם.הָּ
ֵלינוּ  נוּ ְוֵתן.(ב"עה"כתענית)עָּ ִלּבֵ ִביןּבְ ילְלהָּ ּכִ ֹמעַ .ּוְלַהש ְ דוּ ִלְלֹמד.ִלש ְ ֹמר.ְלַלּמֵ ֹותִלש ְ אבות)ְוַלֲעש 

לֶאתּוְלַקיֵּם(ה"מד"פ ְבֵריּכָּ ֶתךָּ ַתְלמּודּדִ הּתֹורָּ ַאֲהבָּ ֵאר:ּבְ ֶתךָּ נוּ ֵעיֵניְוהָּ תֹורָּ ק.ּבְ נוּ ִלבֵּ ְוַדּבֵ
ִמְצֹוֶתיךָּ  ֵבנוּ ְוַיֵחד.ּבְ הְלבָּ הְלַאֲהבָּ ֶמךָּ ֶאתּוְלִיְראָּ םֵנבֹוש  אְולֹ .(יא,ו"פתהלים)ש ְ עֶ ְלעֹולָּ םיכִּ :דוָּ ֵ ְבש 

ְדש ְ  דֹולךָּ קָּ אַהּגָּ טָּ ְוַהּנֹורָּ ה.ְחנוּ ּבָּ ִגילָּ הנָּ ְמחָּ ֶתךָּ ְוִנש ְ ּועָּ יש  לֹוםַוֲהִביֵאנוּ :(ט,ה"כעיהיש)ּבִ ָּ עְלש  ֵמַאְרּבַ
ְנפֹות ֶרץּכַ אָּ י:(יג,ו"כויקרא)ְלַאְרֵצנוּ קֹוְמִמיּּותְותֹוִליֵכנוּ .(יב,א"יישעיה)הָּ ּועֹותֹוֵעלפּ ֵאלּכִ הְיש  ּתָּ אָּ

נוּ .(יב,ד"עתהלים) ַחְרּתָּ ּובָּ לבָּ ֹוןַעםִמּכָּ ש  נוּ .ְולָּ ְמךָּ ְוֵקַרְבּתָּ דְלש ִ הֹולַהּגָּ ֱאֶמתֶסלָּ ךָּ לְ ְלהֹודֹות:ּבֶ
הךָּ ּוְלַיֶחְד  ַאֲהבָּ רוּ :ּבְ הךְ ּבָּ ַעּמוֹ ַהּבֹוֵחר.'הַאּתָּ ֵאלּבְ רָּ ַאהֲ ִיש ְ הּבְ :בָּ

ן:יחיד אומר (ב"ט ע"שבת קי):ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאמָּ

ֵאל ה( ד) רָּ ַמע ִיש ְ ד' ֱאלֵֹהינּו ה' ש ְ :ֶאחָּ
ֶעד:בלחש ם וָּ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ ם ּכְ ֵ רּוְך ש  (ח"ג מ"משנה יומא פ): ּבָּ

ַהְבּתָּ (ה) לֱאלֶֹהיךָּ 'הֵאתְואָּ כָּ ְבךָּ ּבְ לְלבָּ ךָּ ּוְבכָּ לַנְפש ְ יוּ (ו):ךָּ ְמֹאדֶ ּוְבכָּ ִריםְוהָּ בָּ הַהּדְ ֵאּלֶ רהָּ ֶ נֹ ֲאש  ִכיאָּ
ךָּ  ֶבךָּ ַעלַהיֹּוםְמַצּוְ ם(ז):ְלבָּ ְנּתָּ ּנַ ֶניךָּ ְוש ִ ְרּתָּ ְלבָּ םְוִדּבַ ךָּ ּבָּ ְבּתְ ש ִ ֵביֶתךָּ ּבְ ךָּ וּ ּבְ ֶרךְ ְבֶלְכּתְ ךָּ ַבּדֶ ְכּבְ ָּ ּוְבש 

ם(ח):ּוְבקּוֶמךָּ  ְרּתָּ ַ יוּ יֶָּדךָּ ַעלְלאֹותּוְקש  ֹפתְוהָּ יןְלטֹטָּ םּוְכתַ (ט):ֵעיֶניךָּ ּבֵ יֶתךָּ ְמזֻּזֹותַעלְבּתָּ ֶריךָּ ּבֵ עָּ :ּוִבש ְ

יָּה(יג) ֹמעַ ִאםְוהָּ ָּ ְמעוּ ש  ש ְ רִמְצֹוַתיֶאלּתִ ֶ ֹנִכיֲאש  האָּ היֹּוםהַ ֶאְתֶכםְמַצּוֶ ֱאלֵֹהיֶכם'הֶאתְלַאֲהבָּ
ְבדוֹ  לּוְלעָּ כָּ לְלַבְבֶכםּבְ ֶכםּוְבכָּ י(יד):ַנְפש ְ ַתּתִ ַסְפּתָּ ּוַמְלקֹוש  יֹוֶרהִעּתוֹ בְּ ַאְרְצֶכםְמַטרְונָּ ֶנךָּ ְואָּ ְדגָּ
ךָּ  ֶרךָּ ְוִתירש ְ י(טו):ְוִיְצהָּ ַתּתִ בְונָּ ֶ ְדךָּ ֵעש  ָּ ש  ךָּ ּבְ כַ ִלְבֶהְמּתֶ ְעּתָּ ְלּתָּ ְואָּ בָּ ְמרוּ (טז):ְוש ָּ ָּ ֶכםִהש ּ ןלָּ הִיפְ ּפֶ ּתֶ
םְלַבְבֶכם םְוַסְרּתֶ ֲחִויֶתםֲאֵחִריםֱאלִֹהיםַוֲעַבְדּתֶ ּתַ ֶהםְוִהש ְ ה(יז):לָּ רָּ ַצרֶכםּבָּ 'הַאףְוחָּ ַמִיםֶאתְועָּ ָּ ַהש ּ

רִיְהֶיהְולֹא טָּ המָּ מָּ ֲאדָּ ןלֹאְוהָּ הּ ֶאתִתּתֵ םְיבּולָּ הַוֲאַבְדּתֶ ֶרץלֵמעַ ְמֵהרָּ אָּ ההָּ רַהּטֹבָּ ֶ ֹנֵתן'הֲאש 
ֶכם ם(יח):לָּ ְמּתֶ ַ ַריֶאתְוש  בָּ הּדְ ֶכםְוַעלְלַבְבֶכםַעלֵאּלֶ םּוְקש ַ ַנְפש ְ םְרּתֶ יוּ ֶיְדֶכםַעלְלאֹותֹאתָּ ְוהָּ

ֹפת יןְלטֹוטָּ ם(יט):ֵעיֵניֶכםּבֵ ְדּתֶ םְוִלּמַ ֵניֶכםֶאתֹאתָּ רּבְ םְלַדּבֵ ש ִ ּבָּ ךָּ ּבְ ֵביֶתךָּ ְבּתְ ךָּ ּבְ ֶר ּוְבֶלְכּתְ ךְ ַבּדֶ
ךָּ  ְכּבְ ָּ ם(כ):ּוְבקּוֶמךָּ ּוְבש  יֶתךָּ ְמזּוזֹותַעלּוְכַתְבּתָּ ֶריךָּ ּבֵ עָּ ַעלְבֵניֶכםִויֵמיְיֵמיֶכםִיְרּבוּ ְלַמַען(כא):ּוִבש ְ
ה מָּ ֲאדָּ רהָּ ֶ עֲאש  ּבַ ֵתתַלֲאֹבֵתיֶכם'הִנש ְ ֶהםלָּ יֵמילָּ ַמִיםּכִ ָּ ֶרץַעלַהש ּ אָּ :הָּ

הֶאל'הַויֹּאֶמר(לז) ֶ אֹמרֹמש  ר(לח):ּלֵ ּבֵ ֵניֶאלּדַ ֵאלּבְ רָּ ַמְרּתָּ ִיש ְ וּ ֵלֶהםאֲ ְואָּ ש  ֶהםְועָּ ְנֵפיַעלִציִצתלָּ ּכַ
םִבְגֵדיֶהם ְתנוּ ְלדֹרֹתָּ ףִציִצתַעלְונָּ נָּ ִתילַהּכָּ ֵכֶלתּפְ יָּה(לט):ּתְ כֶ ְוהָּ םֹאתוֹ ּוְרִאיֶתםְלִציִצתםלָּ ּוְזַכְרּתֶ

לֶאת יֶתם'הִמְצֹותּכָּ םַוֲעש ִ רוּ ְולֹאֹאתָּ תֻּ ריֶכםֵעינֵ ְוַאֲחֵריְלַבְבֶכםַאֲחֵריתָּ ֶ םֲאש  :ַאֲחֵריֶהםזִֹניםַאּתֶ
רוּ ְלַמַען(מ) ְזּכְ יֶתםּתִ לֶאתַוֲעש ִ יּכָּ יםִוְהִייֶתםִמְצֹותָּ רֱאלֵֹהיֶכם'הֲאִני(מא):םֵלאלֵֹהיכֶ ְקדֹש ִ ֶ ֲאש 

ֶכםִלְהיֹותִמְצַרִיםֵמֶאֶרץֶאְתֶכםהֹוֵצאִתי :ֱאלֵֹהיֶכם'הֲאִניֵלאלִֹהיםלָּ

יב:(י',יירמיה)ֱאֶמת כֹוןְוַיּצִ רְוַקיָּּםְונָּ ָּ ןְויָּש  הּובְוֶנֱאמָּ ִביבְואָּ דְוֶנחְ ְוחָּ ִעיםמָּ אְונָּ ירְונֹורָּ ןְוַאּדִ ּקָּ ּוְמתֻּ
ל ּבָּ רְויֶָּפהְוטֹובּוְמקֻּ בָּ ֵלינוּ ַהזֶּהַהּדָּ םעָּ ֶעדְלעֹולָּ םֱאלֵֹהי.ֱאֶמת:וָּ נוּ עֹולָּ ֵגןַיֲעקֹבצּור.ַמְלּכֵ ֵענוּ מָּ .ִיש ְ
דֹרְלדֹר מוֹ ַקיָּּםהּואוָּ כֹוןְוִכְסאוֹ .ַקיָּּםּוש ְ תוֹ ּוַמְלכּותוֹ .נָּ ַעדֶוֱאמּונָּ יו:יֶֶּמתקַ לָּ רָּ ִייםּוְדבָּ .ְוַקיִָּּמיםחָּ

ִנים ִדיםֶנֱאמָּ ַעדְוֶנֱחמָּ ִמיםּוְלעֹוְלֵמילָּ ֵלינוּ ֲאבֹוֵתינוּ ַעל.עֹולָּ לְוַעל.ּדֹורֹוֵתינוּ ְוַעלֵנינוּ ּבָּ ַעל.ְועָּ ּכָּ
ֵאלֶזַרעּדֹורֹות רָּ ֶדיךָּ ִיש ְ :ֲעבָּ
ֹוִניםַעל ִראש  ַאֲחרֹוִניםְוַעלהָּ ר.הָּ בָּ םְוַקיָּּםטֹובּדָּ ֶעדְלעֹולָּ הֶואֱ ֱאֶמת.וָּ .ֱאֶמת.ַיֲעֹברְולֹאחֹק.מּונָּ

ה ַאּתָּ ָּ נוּ .ֲאבֹוֵתינוּ ֵואלֵֹהיֱאלֵֹהינוּ 'ההּואש  צּוריֹוְצֵרנוּ .ֲאבֹוֵתינוּ ּגֹוֵאלנוּ ּגֹוֲאלֵ .ֲאבֹוֵתינוּ ֶמֶלךְ ַמְלּכֵ
ֵתנוּ  ּועָּ יֵלנוּ ּפֹוֵדנוּ .ְיש  םּוַמּצִ ֶמךָּ ֵמעֹולָּ ֶתךָּ ֱאלִֹהיםֵאין.ש ְ :זּולָּ
הֲאבֹוֵתינוּ ֶעְזַרת םהּואַאּתָּ ֵגןֵמעֹולָּ יעַ מָּ לבְּ ַאֲחֵריֶהםִלְבֵניֶהםּומֹוש ִ דֹורּדֹורכָּ רּוםוָּ םּבְ ֶבךָּ עֹולָּ ָּ מֹוש 

ֶטיךָּ  ּפָּ ְתךָּ ּוִמש ְ ֶרץַאְפֵסיַעדְוִצְדקָּ ֵרי:אָּ ַמעִאיש  ַאש ְ ש ְ יִּ ֶ ְתךָּ ִמְצֹוֶתיךָּ לְ ש  ְרךָּ ְותֹורָּ יםּוְדבָּ :וֹ ִלבּ ַעליָּש ִ
הֱאֶמת דֹוןהּואַאּתָּ ךָּ אָּ ּבֹורּוֶמֶלךְ ְלַעּמֶ ִריבּגִ םלָּ הֱאֶמת:ִריבָּ ֹוןּואהַאּתָּ הִראש  .ַאֲחרֹוןהּואְוַאּתָּ

ֶדיךָּ  ְלעָּ נוּ ֵאיןּוִמּבַ יעַ ּגֹוֵאלֶמֶלךְ לָּ ְצַרִים:(ו,ד"מישעיה)ּומֹוש ִ ַאלְ ִמּמִ נוּ ּגְ ית.ֱאלֵֹהינוּ 'הּתָּ ִדיםּוִמּבֵ ֲעבָּ
נוּ  ִדיתָּ ל.ּפְ כֹוֵריֶהםּכָּ ְגּתָּ ּבְ רָּ ְלּתָּ ּוְבכֹוְרךָּ .הָּ אָּ ַקעְ סּוףְוַים.ּגָּ ְעּתָּ ְוֵזִדים.ּתָּ ּבָּ ַוְיַכּסוּ .ֶהֱעַבְרּתָּ ִויִדיִדים.ִטּבַ
ֵריֶהםַמִים דצָּ רלֹאֵמֶהםֶאחָּ חוּ זֹאתַעל:נֹותָּ ּבְ ירֹותְזִמירֹותְיִדיִדיםְתנוּ ְונָּ .ֵאלְורֹוְממוּ ֲאהּוִביםש ִ ש ִ

חֹות ּבָּ כֹות.ְוִתש ְ רָּ אֹותּבְ ֶלךְ ְוהֹודָּ ם:ְוַקיָּּםַחיֵאלְלּמֶ ארָּ ָּ דֹולְוִנש ּ אּגָּ ילְונֹורָּ ּפִ ִאיםַמש ְ יהַּ ּגֵ ִליםש ְ ּוַמְגּבִ פָּ
ִויםּופֹוֶדה.ֲאִסיִריםמֹוִציא יםְועֹוֵזר.ֲענָּ ּלִ ֵעתְלַעּמוֹ ְועֹוֶנה.ּדַ םּבְ עָּ ּוְ ַ יוש  ִהּלֹות:ֵאלָּ ֶעְליֹוןְלֵאלּתְ

רּוךְ .(כב-כ,ד"יבראשית) ךְ הּואּבָּ ה.ּוְמֹברָּ ֶ ֵאלּוְבֵנימש  רָּ נוּ ְלךָּ ִיש ְ העָּ ירָּ הש ִ ְמחָּ ש ִ הּבְ ְמרוּ .ַרּבָּ םְואָּ ּלָּ :כֻּ
ֵאִלים ה ה ּבָּ ֹמכָּ ּקֶֹדש  . 'ִמי כָּ ר ּבַ ה ֶנְאּדָּ ֹמכָּ א ְתִהּלֹת. ִמי ּכָּ ה ֶפלֶ . נֹורָּ ֵ (:יא, ו"שמות ט)אעֹש 

ה ירָּ הש ִ ש ָּ חוּ ֲחדָּ ּבְ ְמךָּ ְגאּוִליםש ִ ַפתַעלְלש ִ ּלָּ ַיַחד.ַהיָּּםש ְ ְמרוּ ְוִהְמִליכוּ הֹודוּ םּכֻּ :ְוְאָּ
ֶעד' ה ם וָּ (:יח, ו"שמות ט)ִיְמלְֹך ְלעֹולָּ

ֵאלצּור רָּ ה.ִיש ְ ֶעְזַרתקּומָּ ֵאלּבְ רָּ ֶמךָּ ּוְפֵדה.ִיש ְ הִכְנאֻּ ֵאלְוִיש ְ ְיהּודָּ ֲאֵלנוּ .רָּ אֹות'הּגֹ מוֹ ְצבָּ ְקדֹוש  ש ְ
ֵאל רָּ רּוךְ :ִיש ְ הּבָּ ַאל.'הַאּתָּ ֵאלּגָּ רָּ :ִיש ְ

ֶתךָּ  ִהּלָּ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָּ ַתי ּתִ פָּ י ש ְ (: יז, א"תהלים נ)ֲאדֹנָּ

(אשכנז)קריאת שמע וברכותיה של תפילת שחרית
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עֵמַאְר  ּבַ
ְנפ ֹותּכַ
ֶר  אָּ ץהָּ

יְנפֵ כַּ ַעל 
ם  ִבְגֵדיהֶ 

ה אֹוִרים   ֵ ְלעֹש 
דִֹלים אֹור... ּגְ

ש  ַעל ִציּ  דָּ ֹון  חָּ
ִאיר  ה  ְמהֵ ... ּתָּ רָּ
יֹוֵצר  ... ְלאֹורוֹ 

אֹורֹות ַהּמְ

ֵאר יֵנינוּ עֵ ְוהָּ
תֶ  תֹורָּ ךָּ ּבְ

ַרֲחמִ  ...  יםּבְ
ַרֲחמֶ  יךָּ ּבְ
ים ַרּבִ הָּ
לֵ  ינוּ ַרֵחם עָּ

ַרֲחמָּ  ן  הָּ
ם  ַהְמַרחֵ 
לֵ  ינוּ ַרֵחם עָּ

בַּ  ּתַ ְמךָּ ִיש ְ ח ש ִ
ַעד ַמְלכֵּ  נוּ לָּ

בַּ  ּתַ מְ ִיש ְ ךָּ  ח ש ִ
ַעד ַמְלכֵּ  נוּ לָּ

ֵאל ֶלְך  ַהמֶּ הָּ
דֹול הַ  ּבוֹ ַהּגָּ ר  ּגִ
א ְוַהּנֹורָּ

ֵאל ַהּגָּ  דֹול  הָּ
ּבֹור ְוהַ  אַהּגִ ּנֹורָּ

ֵאל ֶעְליֹון

ֵרי ִאיש   מַ ש ֶ ַאש ְ ש ְ ע  יִּ
ְתךָּ   ְותֹורָּ ְלִמְצֹוֶתיךָּ 
י ְרךָּ יָּש ִ ם ַעל ִלּבוֹ ּוְדבָּ

ֵבנוּ ְוַיֵחד ְלבָּ 
ה ְלַאֲהבָּ

הַאֲהבָּ ּוְלַיֶחְדךָּ בְּ 

ד' ה ...  ֶאחָּ
ַהְבּתָּ  ֵאת  ְואָּ

ֱאלֶֹהיךָּ ' ה
ל  כָּ ְבךָּ ְלבָּ ּבְ
ֶבךָּ ְלבָּ ַעל...
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ֶבךָּ  ָּ מֹוש 

יו   אָּ ְצבָּ
ים ...  ְקדֹוש ִ
 ָּ ש ּ תוֹ ּוְקדֻּ

ּבֹוֵרא  
יםְקדֹוש ִ 

 ָּ ש ּ ְקדֻּ ה  ּבִ
ֳהרָּ  ...  הּוְבטָּ
יש ִ  ...  יםּוַמְקּדִ
דֹוש   ...הּואקָּ

י ש  ְלַהְקּדִ
ם ְליֹוְצרָּ

ם  ֵ ְד ְבש  ךָּ קָּ ש ְ

י   ּכִ
ם ֵ ְבש 
ְדש ְ  ךָּ קָּ
ד ֹולַהּגָּ
אְוַהּנוֹ  רָּ
חְ  טָּ נוּ ּבָּ

םש ֵ ֶאת 
ֵאל   הָּ
לֶ  ְך  ַהּמֶ
דוֹ  לַהּגָּ
בּ  ֹור  ַהּגִ
אְוַהּנֹורָּ 
דֹוש   קָּ
הּוא

דוֹ  דֹוש  קָּ ש   קָּ
דֹוש   קָּ
ֶדש  ַהּקְֹוַחיֹּות 

יםְקדִֹוְהִייֶתם  ש ִ
ֵלאלֵֹהיֶכם

ר  ש  ּקֹדֶ בַּ ֶנְאּדָּ

ֵאלִיש ְ ְקדֹוש   רָּ

ברכת
קדושה
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!(במוסף

ְתּבָּ  ְך  ַר ּתִ
צּוֵרנוּ 
נּו  ַמְלכֵּ 
נוּ ְוגֹוֲאלֵ 

נוּ ֶמֶלךְ  ֲאבֹוֵתינּו  ַמְלּכֵ
בֹוֵתינּו  אֲ ּגֹוֲאֵלנוּ ּגֹוֵאל 
וּ יֹוְצֵרנוּ צּור  ֵתנוּ ְיש  עָּ

ּלָּ  ם  ּכֻּ
יםֲאהּובִ 

ים  ְונֹוְתנִ 
ַאהֲ  הּבְ בָּ

ה ה  ַרּבָּ ַאֲהבָּ
נ וּ ֲאַהְבּתָּ

תֶ  ךָּ ּתֹורָּ
ַאהֲ  הּבְ בָּ

ן  הּובוְ ְוֶנֱאמָּ אָּ

בְּ  חּו  ש ִ
יםֲאהּובִ 
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ְוֵתן  
ִלבֵּ  נוּ ּבְ
ק  ְוַדבֵּ ...

נוּ  ִלּבֵ
ִמצְ  ֹוֶתיךָּ ּבְ

ֹנכִ  י  אָּ
ךָּ ְמַצוְּ 

ל  ...  'הִמְצֹותּכָּ
רוּ  תֻּ ְולֹא תָּ

ְבֶכםְלבַ ַאֲחֵרי  ץ  ֵמֶאֶר 
ִיםִמְצַר 

צְ  ַרִיםִמּמִ
ַאלְ  נוּ ּגְ ּתָּ

ַאל ּגָּ
רָּ  ֵאלִיש ְ

לגֹואֵ ּוֵמִביא 
יֶהםִלְבֵני ְבנֵ 

יד  ּוִפי ַיגִּ 
ִהּלָּ  ֶתךָּ ּתְ

ִהּלֹות ְליֹוןְלֵאל עֶ ּתְ

דַּ רֹוְמֵמי ַ ....  יש 
ם  ּלָּ ...  יםֲאהּובִ ּכֻּ

נְנִעימֹות  וּ ִיּתֵ
ֶלְך ֵאל ַחי  ְלּמֶ
ֹותְוַקיָּּם ְזִמיר

חֹותְוִתש ְ יֹאֵמרוּ  ּבָּ
ִמיעוּ  א  נ...ַיש ְ ֹורָּ

ְתִהּלֹות

צּור
גַּ  נוּ בֵּ ִמש ְ

ֵגן   מָּ
עֵ  נוּ ִיש ְ

צּור
בַיֲעקֹ
ֵגן מָּ
ֵענוּ ִיש ְ 

ּלָּ  ם  ּכֻּ
ם  עֹוְמִדי
רּום ּבְ
ם עֹולָּ

ַעּמֹו יִ  אֵ ּבְ רָּ ל  ש ְ
ה ַאֲהבָּ ּבְ

קריאת שמע

...אֹוריֹוֵצר 
ִאיר אָּ ַהּמֵ ...ֶרץלָּ

ַתןְמאֹורֹות ...נָּ
ר  ְמאֹוֵרי אוֹ ְוַעל 

יתָּ  ש ִ עָּ ֶ ...ש 

ֹונִ ַעל  ִראש  יםהָּ
ַאֲחרוֹ ְוַעל  ִניםהָּ

ה הּוא  ֹוןִראש  ַאּתָּ
ה הּוא  רֹוןַאחֲ ְוַאּתָּ

חֹות ּבָּ ירֹות     ְוִתש ְ ְתנוּ ְיִדיִדים ְזִמירֹות      ש ִ אֹות לְ ,    ְונָּ כֹות       ְוהֹודָּ רָּ ֶלְך ֵאל ַחי ְוַקיָּּםּבְ ...ּמֶ
(  קריאת שמע(        )=ש"ברכות ק(   )=ישתבח(    )=שירת הים)=( פסוקי דזמרא)=

צּור
רָּ  ֵאלִיש ְ

יָּה ִאם  ֹמעַ ְוהָּ ָּ ש ְ ש  ֶאל  ְמעוּ ּתִ
ֹנִכי ִמְצֹוַתי ר אָּ ֶ המְ ֲאש  ...ַצּוֶ

ה ֶכםֱאלֵֹהי' ֶאת הְלַאֲהבָּ
ל  כָּ ן... ְלַבְבֶכםּבְ ה  ּפֶ ִיְפּתֶ

ְמּתֶ ...  ְלַבְבֶכם ַ ֶאת  םְוש 
ַרי בָּ ה ּדְ ְבֶכםַעל ְלבַ ֵאּלֶ

ִבינוּ  אָּ
נוּ  .  ַמְלּכֵ
ֲעבּור   ּבַ
..  .ֲאבֹוֵתינוּ 
ִבינוּ הָּ  ב  אָּ אָּ
ן ַרֲחמָּ הָּ

ּבוּ ְלַמַען ִיְר 
יֵמי  ְיֵמיֶכם וִ 
...  ְבֵניֶכם
ע ּבַ '  הִנש ְ

םַלֲאֹבֵתיכֶ 

ֲאבֹוֵתינוּ ַעל 
ֵלינוּ  ַעל, ְועָּ
ֵנינוּ  ל  ְועַ ּבָּ

ל  ּדֹורֹוֵתינוּ ְועַ 
ל ּדֹורֹות זֶ  ַרע  ּכָּ
ֵאל עֲ  רָּ ֶדיךָּ ִיש ְ בָּ

ֵהי  ֱאלֵֹהינוּ ֵואלֹ 
נוּ ַמלְ ֲאבֹוֵתינוּ  ּכֵ
ינוּ ֲאבֹותֵ ֶמֶלְך 

ל  ּגֹוֲאֵלנוּ ּגֹואֵ 
ֲאבֹוֵתינוּ 

ינוּ ֲאבֹותֵ ֶעְזַרת 
ה הּואַאּתָּ
ם ֵגן ֵמעֹולָּ מָּ
יעַ  ֵניֶהםִלבְ ּומֹוש ִ

...ַאֲחֵריֶהם
י ֵגן ּומֹוש ִ עַ מָּ
ִלְבֵניֶהם

נְ  ּנַ םְוש ִ ּתָּ
ֶניךָּ  ְלבָּ

ְדּתֶ  ם  ְוִלּמַ
ם ֶאת   ֹאתָּ
ֵניֶכם   ּבְ
ר ּבָּ  ם  ְלַדּבֵ

ֹוֵתינוּ ֲאבֵואלֵֹהיֱאלֵֹהינוּ 
י... בֹותַחְסּדֵ ֹוֵאלג...אָּ

...ְבֵניֶהםִלְבֵני

חוּ  ּבְ ַעל זֹאת ש ִ
.  ֵאלְורֹוְממוּ ֲאהּוִבים
ְתנוּ  ְזִמירֹותְיִדיִדיםְונָּ

ירֹות  ּבָּ ש ִ .  חֹותְוִתש ְ
אֹות כֹות ְוהֹודָּ רָּ ּבְ

ֶלְך ֵאל ַחי ...ְוַקיָּּםְלּמֶ
ִהּלֹות ...  ּתְ

א ְתִהּלֹות נֹורָּ

הּואהֲאבֹוֵתינוּ ַאּתָּ ֶעְזַרת
ם ֵגןֵמעֹולָּ ימָּ עַ ּומֹוש ִ
ים  דַּ ְועֹוֵזר... ִלְבֵניֶהם ּלִ

ה ...  ֶעְזַרתקּומָּ ֵאליִ ּבְ רָּ ש ְ
ֵענוּ ...  ֵגן ִיש ְ ֵגן מָּ ... מָּ

יעַ  ִלְבֵניֶהםּומֹוש ִ

יעַ ֶמֶלְך  עֹוֵזר ּומֹוש ִ
ֵגן ֵגן... ּומָּ םַאְברָּ מָּ הָּ



תפילת שחרית
ַמח הִישְׂ ַנתמשֶׁ ַמתְׂ קֹובְׂ לְׂ דִכי.חֶׁ בֶׁ ֱאָמןעֶׁ ִליל.ּלֹוָקָראָת נֶׁ כְׂ

ת רֶׁ אֶׁ רֹאשֹוִתפְׂ דֹו.ּלֹוָנַתתָ בְׂ ָעמְׂ יָךבְׂ ָפנֶׁ ֵני.ִסיַניַהרַעללְׂ ּושְׂ
ָידֹוהֹוִרידֲאָבִניםֻלחֹות ָכתּוב.בְׂ םוְׂ ִמיַרתָבהֶׁ ֵכן.ַשָבתשְׂ וְׂ
ָךָכתּוב תֹוָרתֶׁ :(יז-טז,א"לשמות)בְׂ

רּו ָשמְׂ ֵניוְׂ ָרֵאלבְׂ תִישְׂ תַלֲעשֹות.ַהַשָבתאֶׁ ֹדֹרָתםַהַשָבתאֶׁ לְׂ
ִרית ֵניּוֵביןֵביִני:עֹוָלםבְׂ ָרֵאלבְׂ עֹוָלםִהיאאֹותִישְׂ תִכי.לְׂ ֵששֶׁ
ת'הָעָשהָיִמים תַהָשַמִיםאֶׁ אֶׁ ץוְׂ ִביִעיּוַבּיֹום.ָהָארֶׁ ָשַבתַהשְׂ

:ַוִּיָנַפש
לֹא ַתתֹווְׂ גֹוֵייֹלֵהינּו-אֱ 'הנְׂ לֹא.ָהֲאָרצֹותלְׂ תֹווְׂ ַחלְׂ ֵכנּוִהנְׂ ַמלְׂ

ֵדי עֹובְׂ ִסיִליםלְׂ ַגם.פְׂ נּוָחתֹווְׂ נּולֹאִבמְׂ כְׂ ָרֵאלִכי.ֲעֵרִליםִישְׂ ִישְׂ לְׂ
ָך ַתתֹוַעמְׂ ַאֲהָבהנְׂ ַרע.בְׂ זֶׁ רַיֲעֹקבלְׂ תָ ָבםֲאשֶׁ :ָבָחרְׂ

חּו מְׂ ָךִישְׂ כּותְׂ ַמלְׂ ֵריבְׂ ֵאיַשָבתשֹומְׂ קֹורְׂ גוְׂ ֵשיַעםעֹונֶׁ ַקדְׂ מְׂ
ִביִעי עּוֻכָּלם.שְׂ בְׂ גּוִישְׂ ַענְׂ ִיתְׂ ָךוְׂ ִביִעי.ִמּטּובֶׁ בֹוָרִציָת ּוַבשְׂ

תֹו ִקַדשְׂ ַדת.וְׂ מְׂ ר).ָקָראתָ אֹותֹוָיִמיםחֶׁ ַמֲעֵשהֵזכֶׁ ֵראִשיתלְׂ :(בְׂ
ֵצהֲאבֹוֵתינּוֹלֵהי-ֵואֹלֵהינּו-אֱ  נּוָחֵתנּוָנארְׂ ...ִבמְׂ

ָינּוחּו ָרֵאלָכלבֹווְׂ ֵשיִישְׂ ַקדְׂ ָךמְׂ מֶׁ :שְׂ
ַקֵדש'הַאָתהָברּוְך ַהַשָבתמְׂ

תפילת מעריב
תָ ַאָתה תִקַדשְׂ ִביִעייֹוםאֶׁ ָךַהשְׂ מֶׁ ִלית.ִלשְׂ ַמֲעֵשהַתכְׂ

ץָשַמִים תֹו.ָוָארֶׁ תֹו.ַהָּיִמיםִמָכלּוֵבַרכְׂ ִקַדשְׂ ִמָכלוְׂ
ַמִנים ֵכן.ַהזְׂ ָךָכתּובוְׂ תֹוָרתֶׁ :(ג-א',בבראשית)בְׂ

ֻכּלּו ץַהָשַמִיםַויְׂ ָהָארֶׁ ָכלוְׂ ָבָאםוְׂ ַכל:צְׂ ַבּיֹוםֹלִהים-אֱ ַויְׂ
ִביִעי תֹוַהשְׂ ַלאכְׂ רמְׂ ֹבת.ָעָשהֲאשֶׁ ִביִעיַבּיֹוםַוִּישְׂ ַהשְׂ

תֹוִמָכל ַלאכְׂ רמְׂ ְך:ָעָשהֲאשֶׁ ָברֶׁ תֹלִהים-אֱ ַויְׂ יֹוםאֶׁ
ִביִעי ַקֵדשַהשְׂ תֹוִמָכלָשַבתבֹוִכי.ֹאתֹוַויְׂ ַלאכְׂ רמְׂ ֲאשֶׁ

:ַלֲעשֹותֹלִהים-אֱ ָבָרא

חּו מְׂ ָךִישְׂ כּותְׂ ַמלְׂ ֵריבְׂ ֵאיַשָבתשֹומְׂ קֹורְׂ גוְׂ ֵשיַעםֹענֶׁ ַקדְׂ מְׂ
ִביִעי עּוֻכָּלםשְׂ בְׂ גּוִישְׂ ַענְׂ ִיתְׂ ָךוְׂ ִביִעיִמּטּובֶׁ בֹוָרִציָת ּוַבשְׂ

תֹו ִקַדשְׂ ַדתוְׂ מְׂ רָקָראתָ אֹותֹוָיִמיםחֶׁ ַמֲעֵשהֵזכֶׁ לְׂ
ֵראִשית בְׂ

ֵצהֲאבֹוֵתינּוֹלֵהי-ֵואֹלֵהינּו-אֱ  נּוָחֵתנּוָנארְׂ ...ִבמְׂ
ָינּוחּו ָרֵאלָכלָבּהוְׂ ֵשיִישְׂ ַקדְׂ ָךמְׂ מֶׁ :שְׂ
ַקֵדש'הַאָתהָברּוְך ַהַשָבתמְׂ

תפילת מנחה
ָחדַאָתה ָךאֶׁ ִשמְׂ ָחדוְׂ ָךּוִמיאֶׁ ַעמְׂ ָרֵאלכְׂ ּגֹויִישְׂ
ָחד ץאֶׁ ת.ָבָארֶׁ רֶׁ אֶׁ ֻדָּלהִתפְׂ תּגְׂ רֶׁ שּוָעהַוֲעטֶׁ יֹוםיְׂ

נּוָחה ֻדָשהמְׂ ָךּוקְׂ ַעמְׂ ָרָהם.ָנַתתָ לְׂ ָחקָיֵגלַאבְׂ ִיצְׂ
ַרֵנן נּוַחת.בֹוָינּוחּוּוָבָניוַיֲעֹקביְׂ ָדָבהַאֲהָבהמְׂ .ּונְׂ

נּוַחת תמְׂ ֱאמּוָנהֱאמֶׁ נּוַחת.וֶׁ ָוהָשלֹוםמְׂ ַשלְׂ וְׂ
ֵקט ַהשְׂ ַטחוְׂ נּוָחהָובֶׁ ֵלָמהמְׂ הָשַאָתהשְׂ .ָבּהרֹוצֶׁ

יָךַיִכירּו עּוָבנֶׁ ֵידְׂ ָךִכיוְׂ נּוָחָתםִהיאֵמִאתְׂ ַעלמְׂ וְׂ
נּוָחָתם ִדישּומְׂ תַיקְׂ ָךאֶׁ מֶׁ :שְׂ

ֵצהֲאבֹוֵתינּוֹלֵהי-ֵואֹלֵהינּו-אֱ  נּוָחֵתנּוָנארְׂ ...ִבמְׂ
ָינּוחּו ָרֵאלָכלָבםוְׂ ֵשיִישְׂ ַקדְׂ ָךמְׂ מֶׁ :שְׂ
ַקֵדש'הַאָתהָברּוְך :ַהַשָבתמְׂ

ת
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ת 

א
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ִמיָמה'התֹוַרת(ח) ִשיַבתתְׂ שמְׂ ָנפֶׁ
ֱאָמָנה'הֵעדּות ִכיַמתנֶׁ ִתיַמחְׂ :פֶׁ

ָשִרים'הִפּקּוֵדי(ט) ֵחייְׂ ַשמְׂ ֵלבמְׂ
ַות ִאיַרתָבָרה'הִמצְׂ :ֵעיָנִיםמְׂ

ַאת(י) הֹוָרה'הִירְׂ תטְׂ דֶׁ ָלַעדעֹומֶׁ
ֵטי פְׂ ת'הִמשְׂ קּוֱאמֶׁ ָדוָצדְׂ :ַיחְׂ

ֱחָמִדים(יא) תּוִקיםָרבּוִמַפזִמָזָהבַהנֶׁ ַבשּומְׂ תִמדְׂ ֹנפֶׁ :צּוִפיםוְׂ

ַנֵצחַ (א) מֹורַלמְׂ ָדִודִמזְׂ ִריםַהָשַמִים(ב):לְׂ ַספְׂ בֹודמְׂ כְׂ
יֹוםיֹום(ג):ָהָרִקיעַ ַמִּגידָיָדיוּוַמֲעֵשהל-אֵ  רַיִביעַ לְׂ ֹאמֶׁ

ָלה ַליְׂ ָלהוְׂ ַליְׂ הּלְׂ ַחּוֶׁ רֵאין(ד):ָדַעתיְׂ ֵאיןֹאמֶׁ ָבִריםוְׂ ִלידְׂ בְׂ
ָמע ָכל(ה):קֹוָלםִנשְׂ ץבְׂ ֵצהַקָּוםָיָצאָהָארֶׁ ֵתֵבלּוִבקְׂ

ם שִמֵּליהֶׁ מֶׁ לָשםַלשֶׁ םֹאהֶׁ הּוא(ו):ָבהֶׁ ָחָתןוְׂ ֹיֵצאכְׂ
ִגבֹורָיִשישֵמֻחָפתֹו ֵצה(ז):ֹאַרחָלרּוץכְׂ ַהָשַמִיםִמקְׂ
קּוָפתֹומֹוָצאֹו צֹוָתםַעלּותְׂ ֵאיןקְׂ ָתרוְׂ :ֵמַחָמתֹוִנסְׂ

ָךַּגם(יב) דְׂ ָהרַעבְׂ םִנזְׂ ָרםָבהֶׁ ָשמְׂ בבְׂ :ָרבֵעקֶׁ
ִגיאֹות(יג) ָתרֹותָיִביןִמישְׂ :ַנֵּקִניִמִנסְׂ
ָךֲחשְךִמֵזִדיםַּגם(יד) דֶׁ ַעבְׂ

לּוַאל שְׂ ִנֵּקיִתיֵאיָתםָאזִביִימְׂ ַשעוְׂ :ָרבִמפֶׁ
יּו(טו) ָרצֹוןִיהְׂ ֵרילְׂ יֹוןִפיִאמְׂ גְׂ הֶׁ יָךִלִביוְׂ ָפנֶׁ לְׂ

ֹגֲאִליצּוִרי'ה :וְׂ
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ַמִים  בֹוד ֵא ַהשָּׁ ִרים כְׂ ַספְׂ ל-מְׂ
ִמיד בֹוד ֵא תָּׁ ִרים כְׂ ַספְׂ תֹול -מְׂ ּוְקֻדשָּׁ

ֹגֲאִלי'ה צּוִרי וְׂ
ֵאלצּור  ֵאלָּגַאל י"בא...ִיְשרָּׁ ִיְשרָּׁ

ֵחי ֵלב...'תֹוַרת ה ַשמְׂ ַות ה. מְׂ ִאיַרת ֵעיָנִים...'ִמצְׂ ַאת ה: מְׂ ת ...'ִירְׂ ְדקּוֱאמֶׁ ָדוצָּׁ :ַיחְׂ
ָך תֹוָרתֶׁ ָהֵאר ֵעיֵנינּו בְׂ יָךְוַדֵבק וְׂ ֹותֶׁ ִמצְׂ ָבֵבנּוִלֵבנּו בְׂ ַיֵחד לְׂ ה וְׂ ָאהְלַאֲהבָּׁ ִירְׂ ֶאת  ּולְׂ

ָחה...ְשֶמָך מְׂ ִנשְׂ ֶתָךוְׂ ה ...ִבישּועָּׁ תֶסלָּׁ ֱאמֶׁ בֶׁ

ת
חרי

ש

ברכה שניה לפני קריאת שמע
ָתנּו ה ָך. ... ֹלֵהינּו-אֱ ' ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהבְׂ תֹוָרתֶׁ ָהֵאר ֵעיֵנינּו בְׂ .  וְׂ

יָך ֹותֶׁ ִמצְׂ ַדֵבק ִלֵבנּו בְׂ ָך. וְׂ מֶׁ ת שְׂ ָאה אֶׁ ִירְׂ ַאֲהָבה ּולְׂ ָבֵבנּו לְׂ ַיֵחד לְׂ ...  וְׂ
ָך ָחה ִבישּוָעתֶׁ מְׂ ִנשְׂ ָלה  : ... ָנִגיָלה וְׂ ָך ַהָּגדֹול סֶׁ ִשמְׂ ָתנּו לְׂ ֵקַרבְׂ וְׂ

ת ֱאמֶׁ :בֶׁ

ַעמֹוַהבֹוֵחר'הַאָתהָברּוְך ָרֵאלבְׂ ַאֲהָבהִישְׂ בְׂ

ָרֵאלֵביתעֹוָלםַאֲהַבת ָךִישְׂ תָ ַעמְׂ ֹותתֹוָרה.ָאָהבְׂ ֻחִּקיםּוִמצְׂ
ָפִטים ָרֵאלַעמֹואֹוֵהב'הַאָתהָברּוְך...אֹוָתנּוּוִמשְׂ ִישְׂ

ברכה ראשונה לפני קריאת שמע
ְךֹלֵהינּו-אֱ 'הַאָתהָברּוְך לֶׁ ּובֹוֵראאֹוריֹוֵצרָהעֹוָלםמֶׁ
ְך הֹחשֶׁ תּובֹוֵראָשלֹוםֹעשֶׁ דֹולָברּוְךל-אֵ ...ַהֹכלאֶׁ ּגְׂ
מֹוָכבֹודָיַצרטֹוב.ַחָמהָזֳהֵריּוָפַעלֵהִכין.ֵדָעה .ִלשְׂ

אֹורֹות ִביבֹותָנַתןמְׂ ָבָאיוִפנֹות.ֻעזֹוסְׂ דֹוִשיםצְׂ ֵמי.קְׂ רֹומְׂ
ִריםָתִמיד.ַשַדי ַספְׂ בֹודמְׂ ֻדָשתֹול-אֵ כְׂ :ּוקְׂ

בֹודֹו' ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש ה ץ כְׂ לֹא ָכל ָהָארֶׁ ָבאֹות מְׂ :צְׂ
בֹוד ה קֹומֹו' ָברּוְך כְׂ :ִממְׂ

אֹורֹותיֹוֵצר'הַאָתהָברּוְך... ַהמְׂ

ְךֹלֵהינּו-אֱ 'הַאָתהָברּוְך לֶׁ ר.ָהעֹוָלםמֶׁ ָברֹוֲאשֶׁ ִבדְׂ
ֲעָרִביםַהַמֲעִריב'הַאָתהָברּוְך....ֲעָרִביםַמֲעִריב

ברכה לאחר קריאת שמע
ד' ה עֹוָלם ָועֶׁ ֹלְך לְׂ :ִימְׂ

ָרֵאלצּור ַרתקּוָמהִישְׂ זְׂ עֶׁ ָרֵאלבְׂ ֵדהִישְׂ ָךּופְׂ ֻאמֶׁ ִכנְׂ
הּוָדה ָרֵאליְׂ ִישְׂ ֱאַמרוְׂ נֶׁ ָבאֹות'הֹּגֲאֵלנּווְׂ מֹוצְׂ שְׂ
דֹוש ָרֵאלקְׂ ָרֵאלָּגַאל'הַאָתהָברּוְךִישְׂ ִישְׂ

ֱאַמר ִכי ָפָדה ה נֶׁ ָאלֹו ִמַּיד ָחָזק  ' וְׂ ת ַיֲעֹקב ּוגְׂ אֶׁ
נּו ָרֵאל' ָברּוְך ַאָתה הִממֶׁ ָּגַאל ִישְׂ
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