ְׁשמַ ע י ְִׁש ָראֵ ל יהוה אֱ ֹלהֵ ינּו יהוה אֶ חָ ד:
בָ רּוְך ֵשם כְׁ בוד מַ לְׁ כּותו לְׁ עולָם וָ עֶ ד:
וְׁ ָאהַ בְׁ ָת אֵ ת יהוה אֱ ֹלהֶ יָך בְׁ כָל-לְׁ בָ בְׁ ָך ּובְׁ כָל-נַפְׁ ְׁשָך ּובְׁ כָלְׁ -מאדֶ ָך:
וְׁ הָ יּו הַ ְׁדבָ ִרים הָ אֵ לֶה אֲ ֶשר ָאנכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיום עַ ל-לְׁ בָ בֶ ָך:
יתָך ּובְׁ לֶכְׁ ְׁתָך בַ דֶ ֶרְך ּובְׁ ָשכְׁ בְׁ ָך ּובְׁ קּומֶ ָך:
וְׁ ִשנַנְׁ ָתם לְׁ בָ נֶיָך וְׁ ִדבַ ְׁר ָת בָ ם בְׁ ִשבְׁ ְׁתָך בְׁ בֵ ֶ
ּוק ַש ְׁר ָתם לְׁ אות עַ ל-יָדֶ ָך וְׁ הָ יּו לְׁ טטָ פת בֵ ין עֵ ינֶיָך:
ְׁ
יתָך ּובִ ְׁשעָ ֶריָך:
ּוכְׁ ַתבְׁ ָתם עַ לְׁ -מזֻזות בֵ ֶ
וְׁ הָ יָה ִאםָ -שמעַ ִת ְׁש ְׁמעּו אֶ לִ -מ ְׁצו ַתי אֲ ֶשר ָאנכִ י ְׁמצַ ּוֶה אֶ ְׁתכֶם הַ ּיום לְׁ ַאהֲ בָ ה אֶ ת-יהוה אֱ ֹלהֵ יכֶם
ּולְׁ עָ בְׁ דו בְׁ כָל-לְׁ בַ בְׁ כֶם ּובְׁ כָל-נַפְׁ ְׁשכֶם:
ַאר ְׁצכֶם בְׁ ִעתו יו ֶרה ּומַ לְׁ קוש וְׁ ָאסַ פְׁ ָת ְׁד ָגנֶָך וְׁ ִתיר ְׁשָך וְׁ י ְִׁצהָ ֶרָך:
וְׁ נ ַָת ִתי ְׁמטַ רְׁ -
וְׁ נ ַָת ִתי עֵ ֶשב בְׁ ָש ְׁדָך לִ בְׁ הֶ ְׁמ ֶתָך וְׁ ָאכַלְׁ ָת וְׁ ָשבָ ְׁע ָת:
יתם לָהֶ ם:
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וְׁ ִה ְׁש ַתחֲ וִ ֶ
ִה ָש ְׁמרּו ָלכֶם פֶ ן יִפְׁ ֶתה לְׁ בַ בְׁ כֶם וְׁ סַ ְׁר ֶתם וַ עֲ בַ ְׁד ֶתם אֱ ִ
וְׁ חָ ָרה ַאף-יהוה בָ כֶם וְׁ עָ צַ ר אֶ ת-הַ ָשמַ יִם וְׁ ֹלא-י ְִׁהיֶה מָ טָ ר וְׁ הָ אֲ ָדמָ ה ֹלא ִת ֵתן אֶ ת-יְׁבּולָּה וַ אֲ בַ ְׁד ֶתם
ָארץ הַ טבָ ה אֲ ֶשר יהוה נ ֵתן ָלכֶם:
ְׁמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶ
ּוק ַש ְׁר ֶתם א ָתם לְׁ אות עַ ל-י ְֶׁדכֶם וְׁ הָ יּו לְׁ טוטָ פת בֵ ין
וְׁ ַש ְׁמ ֶתם אֶ תְׁ -דבָ ַרי אֵ לֶה עַ ל-לְׁ בַ בְׁ כֶם וְׁ עַ ל-נַפְׁ ְׁשכֶם ְׁ
עֵ ינֵיכֶם:
יתָך ּובְׁ לֶכְׁ ְׁתָך בַ דֶ ֶרְך ּובְׁ ָשכְׁ בְׁ ָך ּובְׁ קּומֶ ָך:
וְׁ לִ מַ ְׁד ֶתם א ָתם אֶ ת-בְׁ נֵיכֶם לְׁ ַדבֵ ר בָ ם בְׁ ִשבְׁ ְׁתָך בְׁ בֵ ֶ
יתָך ּובִ ְׁשעָ ֶריָך:
ּוכְׁ ַתבְׁ ָתם עַ לְׁ -מזּוזות בֵ ֶ
נִשבַ ע יהוה לַאֲ ב ֵתיכֶם ל ֵָתת לָהֶ ם כִ ימֵ י הַ ָשמַ יִם
לְׁ מַ עַ ן י ְִׁרבּו יְׁמֵ יכֶם וִ ימֵ י בְׁ נֵיכֶם עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר ְׁ
ָארץ:
עַ ל-הָ ֶ
וַ ּיאמֶ ר יהוה אֶ ל-מ ֶשה לֵאמר:
יצת
יצת עַ ל-כַנְׁ פֵ י בִ גְׁ דֵ יהֶ ם לְׁ דר ָתם וְׁ נ ְָׁתנּו עַ לִ -צ ִ
ַדבֵ ר אֶ ל-בְׁ נֵי י ְִׁש ָראֵ ל וְׁ ָאמַ ְׁר ָת אֲ לֵהֶ ם וְׁ עָ שּו לָהֶ ם ִצ ִ
הַ ָכנָף פְׁ ִתיל ְׁת ֵכלֶת:
יתם א ָתם וְׁ ֹלא ָתתּורּו ַאחֲ ֵרי
יתם אתו ּוזְׁ כ ְַׁר ֶתם אֶ ת-כָלִ -מ ְׁצות יהוה וַ עֲ ִש ֶ
יצת ְּׁור ִא ֶ
וְׁ הָ יָה ָלכֶם לְׁ ִצ ִ
לְׁ בַ בְׁ כֶם וְׁ ַאחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶם אֲ ֶשר-אַ ֶתם זנִים ַאחֲ ֵריהֶ ם:
ִיתם ְׁקד ִשים ֵלאֹלהֵ יכֶם:
יתם אֶ ת-כָלִ -מ ְׁצו ָתי וִ ְׁהי ֶ
לְׁ מַ עַ ן ִתזְׁ כְׁ רּו וַ עֲ ִש ֶ
אֹלהים:
אתי אֶ ְׁתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ַריִם לִ ְׁהיות ָלכֶם ֵל ִ
אֲ נִי יהוה אֱ ֹלהֵ יכֶם אֲ ֶשר הוצֵ ִ
אֲ נִי יהוה אֱ ֹלהֵ יכֶם :אֱ מֶ ת.
יהוה אֱ ֹלהֵ יכֶם :אֱ מֶ ת.

א בָ רּוְך אַ ָתה יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֵתינּו .אֱ ֹלהֵ י ַאבְׁ ָרהָ ם .אֱ ֹלהֵ י י ְִׁצחָ ק .וֵאֹלהֵ י יַעֲ קב .הָ אֵ ל הַ גָדול
הַ גִ בור וְׁ הַ נו ָרא אֵ ל עֶ לְׁ יון .גומֵ ל חֲ סָ ִדים טובִ ים .וְׁ קונֵה הַ כל .וְׁ זוכֵר חַ ְׁסדֵ י ָאבותּ .ומֵ בִ יא גואֵ ל לִ בְׁ נֵי
בְׁ נֵיהֶ ם לְׁ מַ עַ ן ְׁשמו בְׁ ַאהֲ בָ ה .מֶ לְֶך עוזֵר ּומו ִשיעַ ּומָ גֵן.

בָ רּוְך אַ ָתה יַהַ וַ הַ  ,מָ גֵן ַאבְׁ ָרהָ ם.
ב אַ ָתה גִ בור לְׁ עולָם אֲ דנָיְׁ .מחַ ּיֵה מֵ ִתים אַ ָתהַ .רב לְׁ הו ִשיעֵ  .בקיץ :מו ִריד הַ טָ ל .בחורף :מַ ִשיב הָ רּוחַ
ּומו ִריד הַ ג ֶֶשם.
סּורים.
ְׁמכַלְׁ כֵל חַ ּיִים בְׁ חֶ סֶ דְׁ .מחַ ּיֵה מֵ ִתים בְׁ ַרחֲ ִמים ַרבִ ים .סומֵ ְך נופְׁ לִ ים וְׁ רופֵ א חולִ ים ּומַ ִתיר אֲ ִ
ּומחַ ּיֶה ּומַ צְׁ ִמיחַ
ּומי דומֶ ה לְָך .מֶ לְֶך מֵ ִמית ְׁ
ישנֵי עָ פָ רִ .מי כָמוָך בַ עַ ל גְׁ בּורות ִ
ּומ ַק ֵּים אֱ מּונָתו לִ ֵ
ְׁ
יְׁשּועָ ה ,וְׁ נֶאֱ מָ ן אַ ָתה ,לְׁ הַ חֲ יות מֵ ִתים:

בָ רּוְך אַ ָתה יֵהֵ וֵהֵ ְׁ ,מחַ ּיֶה הַ מֵ ִתים.
ג אַ ָתה ָקדוש וְׁ ִש ְׁמָך ָקדושּ ,ו ְׁקדו ִשים בְׁ כָל יום יְׁהַ לְׁ לּוָך ,סֶ לָה .כִ י אֵ ל מֶ לְֶך גָדול וְׁ ָקדוש אָ ָתה.

בָ רּוְך אַ ָתה יהֵ וָ הֵ  ,הָ אֵ ל הַ ָקדוש.
ְׁקדֻ ָשה:
ישְך וְׁ נַעֲ ִריצָ ְך כְׁ נעַ ם ִשיחַ סוד ַש ְׁרפֵ י קדֶ ש הַ ְׁמ ַשלְׁ ִשים לְׁ ָך ְׁקדֻ ָשה ַככָתּוב עַ ל יַד
שחרית לשבת :נ ְַׁק ִד ָ
נְׁ בִ יאֶ ָך וְׁ ָק ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְׁ ָאמַ ר:
ָארץ כְׁ בודו:
ָקדוש ָקדוש ָקדוש יְׁהוָ ה ְׁצבָ אות ְׁמֹלא כָל הָ ֶ
ַּשאים לְׁ עֻ מַ ת ְׁש ָרפִ ים לְׁ עֻ מָ ָתם ְׁמ ַשבְׁ ִחים
יעים קול ִמ ְׁתנ ִ
ָאז בְׁ קול ַרעַ ש גָדול אַ ִדיר וְׁ חָ זָק מַ ְׁש ִמ ִ
וְׁ או ְׁמ ִרים :בָ רּוְך כְׁ בוד יְׁהוָ ה ִמ ְׁמקומו:
ִמ ְׁמקו ְׁמָך מַ לְׁ כֵנּו תופִ יעַ וְׁ ִת ְׁמלוְך עָ לֵינּו כִ י ְׁמחַ כִ ים אֲ נ ְַׁחנּו לְָך .מָ ַתי ִת ְׁמֹלְך בְׁ ִצּיון בְׁ ָקרוב בְׁ יָמֵ ינּו
לְׁ עולָם וָ עֶ ד ִת ְׁשכון:
ְׁרּוש ַליִם ִע ְׁירָך לְׁ דור וָ דור ּולְׁ נֵצַ ח נְׁצָ ִחים:
ִת ְׁתגַדֵ ל וְׁ ִת ְׁת ַקדֵ ש בְׁ תוְך י ָ
כּותָך כ ַָדבָ ר הָ ָאמּור בְׁ ִש ֵירי עֻ זֶָך עַ ל יְׁדֵ י ָדוִ ד ְׁמ ִשיחַ ִצ ְׁד ֶקָך:
וְׁ עֵ ינֵינּו ִת ְׁראֶ ינָה מַ לְׁ ֶ
י ְִׁמֹלְך יְׁהוָ ה לְׁ עולָם אֱ ֹלהַ יְִך ִצּיון לְׁ דר וָ דר הַ לְׁ לּויָּה:
ִשראֵ ל ְׁקבּוצֵ י מַ טָ ה:
מוסף לשבת :כ ֶֶתר י ְִׁתנּו לְׁ ָך יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו מַ לְׁ ָאכִ ים הֲ מונֵי מַ ְׁעלָהִ .עם עַ ְׁמָך י ָ
יַחַ ד ֻכלָם ְׁקדֻ ָשה לְׁ ָך י ְַׁשלֵשּו כ ַָדבָ ר הָ ָאמּור עַ ל יַד נְׁ בִ יאֶ ָך וְׁ ָק ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְׁ ָאמַ ר:
ָארץ כְׁ בודו:
ָקדוש ָקדוש ָקדוש יְׁהוָ ה ְׁצבָ אות ְׁמֹלא כָל הָ ֶ
כְׁ בודו מָ לֵא עולָםְׁ .מ ָש ְׁר ָתיו שואֲ לִ ים זֶה ָלזֶה אַ ּיֵה ְׁמקום כְׁ בודו לְׁ הַ עֲ ִריצו .לְׁ עֻ מָ ָתם ְׁמ ַשבְׁ ִחים
וְׁ או ְׁמ ִרים:
בָ רּוְך כְׁ בוד יְׁהוָ ה ִמ ְׁמקומו:
ִמ ְׁמקומו הּוא יִפֶ ן בְׁ ַרחֲ מָ יו לְׁ עַ מו .וְׁ יָחון עַ ם הַ ְׁמיַחֲ ִדים ְׁשמו עֶ ֶרב וָ בו ֶקר בְׁ ָכל יום ָת ִמיד .פַ עֲ מַ יִם
בְׁ ַאהֲ בָ ה ְׁשמַ ע או ְׁמ ִרים:
ִשראֵ ל יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו יְׁהוָ ה אֶ חָ ד:
ְׁשמַ ע י ָ
הּוא אֱ ֹלהֵ ינּו הּוא ָאבִ ינּו .הּוא מַ לְׁ כֵנּו הּוא מו ִשיעֵ נּו .וְׁ הּוא יו ִשיעֵ נּו וְׁ יִגְׁ ָאלֵנּו ֵשנִית וְׁ י ְַׁש ִמיעֵ נּו
ֵאֹלהים:
אשית לִ ְׁהיות ָלכֶם ל ִ
בְׁ ַרחֲ מָ יו ֵשנִית לְׁ עֵ ינֵי כָל חַ י לֵאמר .הֵ ן גַָאלְׁ ִתי אֶ ְׁתכֶם ַאחֲ ִרית כְׁ ֵר ִ
אֲ נִי יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ יכֶם:
ּובְׁ ִדבְׁ ֵרי ָק ְׁד ְׁשָך כָתּוב לֵאמר :י ְִׁמֹלְך יְׁהוָ ה לְׁ עולָם .אֱ ֹלהַ יְִך ִצּיון לְׁ דר וָ דר .הַ לְׁ לּויָּה:

שבת
ָארץּ .ובֵ ַרכְׁ תו ִמכָל הַ ּי ִָמים.
יעי לִ ְׁשמֶ ָךַ .תכְׁ לִ ית מַ עֲ ֶשה ָשמַ יִם וָ ֶ
ז מעריב :אַ ָתה ִק ַד ְׁש ָת אֶ ת יום הַ ְׁשבִ ִ
וְׁ ִק ַד ְׁשתו ִמכָל הַ זְׁ מַ נִים .וְׁ כֵן כָתּוב בְׁ תו ָר ֶתָך:
ָארץ וְׁ כָל ְׁצבָ ָאם .וַ ְׁיכַל אֱ ֹל ִהים בַ ּיום הַ ְׁשבִ י ִעי ְׁמלַאכְׁ תו אֲ ֶשר עָ ָשה .וַ ּי ְִׁשבת בַ ּיום
וַ ְׁיכֻלּו הַ ָשמַ יִם וְׁ הָ ֶ
יעי ִמכָל ְׁמלַאכְׁ תו אֲ ֶשר עָ ָשה:
הַ ְׁשבִ ִ
יעי וַ י ְַׁקדֵ ש אתו .כִ י בו ָשבַ ת ִמכָל ְׁמלַאכְׁ תו אֲ ֶשר בָ ָרא אֱ ֹל ִהים לַעֲ שות:
וַ יְׁבָ ֶרְך אֱ ֹל ִהים אֶ ת יום הַ ְׁשבִ ִ
את לו .כְׁ לִ יל ִתפְׁ אֶ ֶרת בְׁ ראשו נ ַָת ָת לו.
ז שחרית :יִשמַ ח מ ֶשה בְׁ מַ ְׁתנַת חֶ לְׁ קו .כִ י עֶ בֶ ד נֶאֱ מָ ן ָק ָר ָ
בְׁ עָ ְׁמדו לְׁ פָ נֶיָך עַ ל הַ ר ִסינַיּ .ו ְׁשנֵי לֻחות אֲ בָ נִים הו ִריד בְׁ יָדו .וְׁ כָתּוב בָ הֶ ם ְׁש ִמ ַירת ַשבָ ת .וְׁ כֵן כָתּוב
בְׁ תו ָר ֶתָך:
ִשראֵ ל אֶ ת הַ ַשבָ ת .לַעֲ שות אֶ ת הַ ַשבָ ת לְׁ דר ָתם בְׁ ִרית עולָם:
וְׁ ָש ְׁמרּו בְׁ ֵני י ָ
ָארץּ .ובַ ּיום
ִשראֵ ל אות ִהיא לְׁ עולָם .כִ י ֵש ֶשת י ִָמים עָ ַשה יְׁהוָ ה אֶ ת הַ ָשמַ יִם וְׁ אֶ ת הָ ֶ
בֵ ינִי ּובֵ ין בְׁ נֵי י ָ
יעי ָשבַ ת וַ ִּינָפַ ש:
הַ ְׁשבִ ִ
וְׁ ֹלא נְׁ ַתתו ְׁיהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו לְׁ גויֵי הָ אֲ ָרצות .וְׁ ֹלא ִהנְׁ חַ לְׁ תו מַ לְׁ כֵנּו לְׁ עובְׁ דֵ י פְׁ ִסילִ ים .וְׁ גַם בִ ְׁמנּוחָ תו ֹלא
ִשראֵ ל עַ ְׁמָך נְׁ ַתתו בְׁ ַאהֲ בָ ה .לְׁ ז ֶַרע יַעֲ קב אֲ ֶשר בָ ם בָ חָ ְׁר ָת:
י ְִׁשכְׁ נּו עֲ ֵרלִ ים .כִ י לְׁ י ָ
דּורי נְׁ סָ כֶיהָ ְׁ .מעַ ְׁנגֶיהָ לְׁ עולָם כָבוד
רּושיהָ ִעם ִס ֵ
ית פֵ ֶ
ית ָק ְׁרבְׁ נו ֶתיהָ ִ .צּוִ ָ
ז מוסףִ :תכַנְׁ ָת ַשבָ ת ָר ִצ ָ
ִינְׁ חָ לּו .טועֲ מֶ יהָ חַ ּיִים ָזכּו .וְׁ גַם הָ אוהֲ בִ ים ְׁדבָ ֶריהָ גְׁדֻ לָה בָ חָ רּוָ .אז ִמ ִסינַי נִ ְׁצטַ ּוּו ִצּוּוי פָ עֳ לֶיהָ ָכ ָראּוי.
וַ ְׁתצַ ּוֵנּו ְׁיהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו לְׁ הַ ְׁק ִריב בָ ּה ָק ְׁרבַ ן מּוסַ ף ַשבָ ת כ ָָראּוי .י ְִׁהי ָרצון ִמלְׁ פָ נֶיָך יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י
ַארצֵ נּו .וְׁ ִתטָ עֵ נּו בִ גְׁ בּולֵנּו וְׁ ָשם נַעֲ ֶשה לְׁ פָ נֶיָך אֶ ת ָק ְׁרבְׁ נות חובו ֵתינּו.
אֲ בו ֵתינּוֶ .ש ַתעֲ לֵנּו בְׁ ִש ְׁמחָ ה לְׁ ְׁ
ְׁת ִמ ִידים כְׁ ִס ְׁד ָרם ּומּוסָ פִ ים כְׁ ִהלְׁ כ ָָתם .וְׁ אֶ ת מּוסַ ף יום הַ ַשבָ ת הַ זֶה נַעֲ ֶשה וְׁ נ ְַׁק ִריב לְׁ פָ נֶיָך בְׁ ַאהֲ בָ ה
כְׁ ִמ ְׁצוַ ת ְׁרצו ֶנָך .כְׁ מו ֶשכ ַָתבְׁ ָת עָ לֵינּו בְׁ תו ָר ֶתָך עַ ל יְׁדֵ י מ ֶשה עַ בְׁ דֶ ָך ִמפִ י כְׁ בודֶ ָך כָָאמּור:
ּושנֵי עֶ שרנִים סלֶת ִמנְׁ חָ ה בְׁ לּולָה בַ ֶשמֶ ן וְׁ נִ ְׁסכו .עלַת
ימםְׁ .
ּובְׁ יום הַ ַשבָ תְׁ .שנֵי כְׁ בָ ִשים בְׁ נֵי ָשנָה ְׁת ִמ ִ
ַשבַ ת בְׁ ַשבַ תו עַ ל עלַת הַ ָת ִמיד וְׁ נִ ְׁסכָּה:
ָארץִ .תפְׁ אֶ ֶרת גְׁדֻ לָה וַ עֲ טֶ ֶרת יְׁשּועָ ה
ּומי כְׁ עַ ְׁמָך יִש ָראֵ ל גוי אֶ חָ ד בָ ֶ
ז מנחה :אַ ָתה אֶ חָ ד וְׁ ִש ְׁמָך אֶ חָ ד ִ
ּוקדֻ ָשה לְׁ עַ ְׁמָך נ ַָת ָתַ .אבְׁ ָרהָ ם ָיגֵל י ְִׁצחָ ק י ְַׁרנֵן יַעֲ קב ּובָ נָיו יָנּוחּו בוְׁ .מנּוחַ ת ַאהֲ בָ ה ּונְׁ ָדבָ ה.
יום ְׁמנּוחָ ה ְׁ
ְׁמנּוחַ ת אֱ מֶ ת וֶ אֱ מּונָהְׁ .מנּוחַ ת ָשלום וְׁ ַשלְׁ וָ ה וְׁ הַ ְׁש ֵקט וָ בֶ טַ ח ְׁמנּוחָ ה ְׁשלֵמָ ה ָשאַ ָתה רוצֶ ה בָ ּה .יַכִ ירּו
בָ נֶיָך וְׁ י ְֵׁדעּו כִ י מֵ ִא ְׁתָך ִהיא ְׁמנּוחָ ָתם וְׁ עַ ל ְׁמנּוחָ ָתם י ְַׁק ִדישּו אֶ ת ְׁשמֶ ָך:
יעיֻ .כלָם יִשבְׁ עּו וְׁ י ְִׁתעַ נְׁ גּו ִמטּובֶ ָך.
כּותָך שו ְׁמ ֵרי ַשבָ ת וְׁ קו ְׁראֵ י עונֶג עַ ם ְׁמ ַק ְׁד ֵשי ְׁשבִ ִ
ִשמחּו בְׁ מַ לְׁ ְׁ
י ְׁ
אשית:
אתֵ .זכֶר לְׁ מַ עֲ שה בְׁ ֵר ִ
ית בו וְׁ ִק ַד ְׁשתו .חֶ ְׁמ ַדת י ִָמים אותו ָק ָר ָ
יעי ָר ִצ ָ
ּובַ ְׁשבִ ִ
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֵתינּו ְׁרצֵ ה נָא בִ ְׁמנּוחָ ֵתנּוַ .ק ְׁד ֵשנּו בְׁ ִמ ְׁצו ֶתיָך וְׁ ֵתן חֶ לְׁ ֵקנּו בְׁ תו ָר ֶתָךַ .שבְׁ עֵ נּו ִמטּובֶ ָך
וְׁ ַשמַ ח נַפְׁ ֵשנּו בִ ישּועָ ֶתָך וְׁ טַ הֵ ר לִ בֵ נּו לְׁ עָ בְׁ ְׁדָך בֶ אֱ מֶ ת .וְׁ הַ נְׁ ִחילֵנּו יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו בְׁ ַאהֲ בָ ה ּובְׁ ָרצון ַשבַ ת
ִשראֵ ל ְׁמ ַק ְׁד ֵשי ְׁשמֶ ָך:
ָק ְׁד ֶשָך .וְׁ יָנּוחּו בו כָל י ָ

בָ רּוְך אַ ָתה יהוה ְׁמ ַקדֵ ש הַ ַשבָ ת.

ּומלַמֵ ד לֶאֱ נוש בִ ינָה .חָ נֵנּו מֵ ִא ְׁתָך חָ כְׁ מָ ה בִ ינָה וָ ָדעַ ת.
ָאדם ַדעַ ת ְׁ
ד אַ ָתה חונֵן לְׁ ָ

בָ רּוְך אַ ָתה יַהַ וַ הַ חונֵן הַ ָדעַ ת.

ה הֲ ִשיבֵ נּו ָאבִ ינּו לְׁ תו ָר ֶתָך .וְׁ ָק ְׁרבֵ נּו מַ לְׁ כֵנּו לַעֲ בו ָד ֶתָך .וְׁ הַ חֲ זִ ֵירנּו בִ ְׁתשּובָ ה ְׁשלֵמָ ה לְׁ פָ נֶיָך.

בָ רּוְך אַ ָתה יֵהֵ וֵהֵ הָ רוצֶ ה בִ ְׁתשּובָ ה.

ו ְׁסלַח לָנּו ָאבִ ינּו כִ י חָ טָ אנּוְׁ .מחַ ל לָנּו מַ לְׁ כֵנּו כִ י פָ ַש ְׁענּו .כִ י אֵ ל טוב וְׁ סַ לָח אָ ָתה.

בָ רּוְך אַ ָתה יֶהֶ וֶהֶ חַ נּון הַ מַ ְׁרבֶ ה לִ ְׁסֹלחַ .

ז ְׁראֵ ה נָא בְׁ עָ נְׁ יֵנּו וְׁ ִריבָ ה ִריבֵ נּוּ .וגְָׁאלֵנּו גְׁאֻ לָה ְׁשלֵמָ ה מַ הֵ רהָ לְׁ מַ עַ ן ְׁשמֶ ָך כִ י אֵ ל גואֵ ל חָ זָק אָ ָתה.

בָ רּוְך אַ ָתה י ְְׁׁהוְׁ ְׁה גואֵ ל י ְִׁש ָראֵ ל.

ח ְׁרפָ אֵ נּו יְׁהוָ ה וְׁ נ ֵָרפֵ א .הו ִשיעֵ נּו וְׁ נִ ּוָ ֵשעָ ה כִ י ְׁת ִהל ֵָתנּו אָ ָתה .וְׁ הַ עֲ לֵה אֲ רּוכָה ּומַ ְׁרפֵ א לְׁ כָלַ -תחֲ לּואֵ ינּו
ּולְׁ כָל-מַ כְׁ אובֵ ינּו ּולְׁ כָל-מַ כו ֵתינּו .כִ י אֵ ל מֶ לֶך רופֵ א ַרחֲ מָ ן וְׁ נֶאֱ מָ ן אָ ָתה.

בָ רּוְך אַ ָתה יהוה רופֵ א חולֵי עַ מו י ְִׁש ָראֵ ל.

בּוָאתּה לְׁ טובָ ה .בקיץ :וְׁ ֵתן בְׁ ָרכָה
ָ
ט בָ ֵרְך עָ לֵינּו יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו אֶ ת הַ ָשנָה הַ זאת .וְׁ אֶ ת כָלִ -מינֵי ְׁת
וְׁ ֵתן טַ ל ּומָ טָ ר לִ בְׁ ָרכָה עַ ל פְׁ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה .וְׁ ַשבְׁ עֵ נּו ִמטּובָ ּהּ .ובָ ֵרְך ְׁשנ ֵָתנּו כ ַָשנִים הַ טובות לִ בְׁ ָרכָה .כִ י
השנִים.
ּומבָ ֵרְך ָ
אֵ ל טוב ּומֵ ִטיב אַ ָתה ְׁ

בחורף:

בָ רּוְך אַ ָתה י ִִהוִ ִה ְׁמבָ ֵרְך הַ ָשנִ ים.

ָארץ
ַארבַ ע כַנְׁפות הָ ֶ
רּותנּו .וְׁ ָשא נֵס לְׁ ַקבֵ ץ ָגלֻּיו ֵתינּו .וְׁ ַקבְׁ צֵ נּו יַחַ ד ְׁמהֵ ָרה מֵ ְׁ
י ְׁת ַקע בְׁ שופָ ר גָדול לְׁ חֵ ֵ
ַארצֵ נּו.
לְׁ ְׁ

בָ רּוְך אַ ָתה יֻהֻ וֻהֻ ְׁמ ַקבֵ ץ נִ ְׁדחֵ י עַ מו י ְִׁש ָראֵ ל.

ּומֹלְך עָ לֵינּו ְׁמהֵ ָרה
יא הָ ִשיבָ ה שופְׁ טֵ ינּו כְׁ בָ ִראשונָה .וְׁ יועֲ צֵ ינּו כְׁ בַ ְׁת ִחלָה .וְׁ הָ סֵ ר ִממֶ נּו יָגון וַ אֲ נָחָ הְׁ .
אַ ָתה יְׁהוָ ה לְׁ בַ ְׁדָך .בְׁ חֶ סֶ ד ּובְׁ ַרחֲ ִמים .וְׁ צַ ְׁד ֵקנּו בְׁ צֶ דֶ ק ּובְׁ ִמ ְׁשפָ ט.

בָ רּוְך אַ ָתה יּוהּווּוהּו מֶ לְֶך אוהֵ ב ְׁצ ָד ָקה ּו ִמ ְׁשפָ ט.

יב ַל ִמינִים וְׁ לַמַ לְׁ ִשינִים ַאל ְׁת ִהי ִת ְׁקוָ ה וְׁ כָל הַ ז ִֵדים כְׁ ֶרגַע יאבֵ דּו וְׁ כָל-אויְׁבֶ יָך וְׁ כָל-שונְׁ אֶ יָך ְׁמהֵ ָרה
ּות ַכלֵם וְׁ ַתכְׁ נִיעֵ ם בִ ְׁמהֵ ָרה בְׁ יָמֵ ינּו.
ּות ַשבֵ ר ְׁ
ִיכ ֵָרתּוּ .ומַ לְׁ כּות הָ ִר ְׁשעָ ה ְׁמהֵ ָרה ְׁתעַ ֵקר ְׁ

בָ רּוְך אַ ָתה יָהָ וָ הָ שובֵ ר אויְׁבִ ים ּומַ כְׁ נִ יעַ ז ִֵדים.

יקים וְׁ עַ ל הַ חֲ ִס ִידים וְׁ עַ ל זִ ְׁקנֵי ְׁשאֵ ִרית עַ ְׁמָך בֵ ית י ְִׁש ָראֵ ל וְׁ עַ ל פְׁ לֵטַ ת בֵ ית סופְׁ ֵריהֶ ם וְׁ עַ ל
יג עַ ל הַ צַ ִד ִ
ג ֵֵרי הַ צֶ דֶ ק וְׁ עָ לֵינּו יֶהֱ מּו נָא ַרחֲ מֶ יָך יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו וְׁ ֵתן ָש ָכר טוב לְׁ כָל הַ בו ְׁט ִחים בְׁ ִש ְׁמָך בֶ אֱ מֶ ת וְׁ ִשים
נִשעָ נְׁ נּו.
חֶ לְׁ ֵקנּו ִעמָ הֶ ם ּולְׁ עולָם ֹלא נֵבוש כִ י בְׁ ָך בָ טַ ְׁחנּו וְׁ עַ ל חַ ְׁס ְׁדָך הַ גָדול בֶ אֱ מֶ ת ְׁ

יקים.
ּומבְׁ טָ ח ַלצַ ִד ִ
בָ רּוְך אַ ָתה יּוהּווּוהּו ִמ ְׁשעָ ן ִ

ירּוש ַליִם ִע ְׁירָך בְׁ ַרחֲ ִמים ָתשּוב ו ִת ְׁשכון בְׁ תוכה כַאֲ ֶשר ִדבַ ְׁר ָת ּובְׁ נֵה או ָתּה בְׁ ָקרוב בְׁ יָמֵ ינּו בִ נְׁ יַן
ָ
יד וְׁ לִ
עולָם וְׁ כִ סֵ א ָדוִ ד עַ בְׁ ְׁדָך ְׁמהֵ ָרה לְׁ תוכָּה ָתכִ ין.

ְׁרּוש ָליִם.
בָ רּוְך אַ ָתה יֻהֻ וֻהֻ בונֵה י ָ

טו אֶ ת צֶ מַ ח ָדוִ ד עַ בְׁ ְׁדָך ְׁמהֵ ָרה ַת ְׁצ ִמיחַ וְׁ ַק ְׁרנו ָתרּום בִ ישּועָ ֶתָך .כִ י לִ ישּועָ ְׁתָך ִקּוִ ינּו וְׁ ִצפִ ינּו כָל הַ ּיום.

בָ רּוְך אַ ָתה י ִִהוִ ִה מַ ְׁצ ִמיחַ ֶק ֶרן יְׁשּועָ ה.

טז ָאב הָ ַרחֲ מָ ן ְׁשמַ ע קולֵנּו יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו חּוס ו ַרחֵ ם עָ לֵינּו וְׁ ַקבֵ ל בְׁ ַרחֲ ִמים ּובְׁ ָרצון אֶ ת ְׁתפִ ל ֵָתנּו כִ י
ּושמַ ע ְׁתפִ ל ֵָתנּו.
יקם ַאל ְׁת ִשיבֵ נּו חָ נֵנּו וַ עֲ נֵנּו ְׁ
ּומלְׁ פָ נֶיָך מַ לְׁ כֵנּו ֵר ָ
אֵ ל שומֵ עַ ְׁתפִ לות וְׁ ַתחֲ נּונִים אָ ָתהִ .
כִ י אַ ָתה שומֵ עַ ְׁתפִ לַת כָל פֶ ה עַ ְׁמָך י ְִׁש ָראֵ ל בְׁ ַרחֲ ִמים.

בָ רּוְך אַ ָתה י ְׁהוָ ה שומֵ עַ ְׁתפִ לָה.

יתָך .וְׁ ִא ֵשי
א ְׁרצֵ ה יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו בְׁ עַ ְׁמָך י ְִׁש ָראֵ ל וְׁ לִ ְׁתפִ ל ָָתם ְׁשעֵ ה ,וְׁ הָ ֵשב אֶ ת הָ עֲ בו ָדה לִ ְׁדבִ יר בֵ ֶ
ּות ִהי לְׁ ָרצון ָת ִמיד עֲ בו ַדת י ְִׁש ָראֵ ל עַ מֶ ָך .וְׁ ֶתחֱ זֶינָה
י ְִׁש ָראֵ ל ּו ְׁתפִ ל ָָתם ְׁמהֵ ָרה בְׁ ַאהֲ בָ ה ְׁת ַקבֵ ל בְׁ ָרצוןְׁ ,
עֵ ינֵינּו בְׁ שּובְׁ ָך לְׁ ִצּיון בְׁ ַרחֲ ִמים.

בָ רּוְך אַ ָתה י ִִהוִ ִה ,הַ מַ ְׁחזִ יר ְׁשכִ ינָתו לְׁ ִצּיון.
צּורנּו צּור חַ ּיֵינּו מָ גֵן
ב מו ִדים אֲ נ ְַׁחנּו לְָך ֶשאַ ָתה הּוא יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֵתינּו לְׁ עולָם וָ עֶ דֵ .
נִשמו ֵתינּו
סּורים בְׁ יָדֶ יָך וְׁ עַ ל ְׁ
ִי ְׁשעֵ נּו אַ ָתה הּוא לְׁ דור וָ דור .נודֶ ה לְׁ ָך ּונְׁסַ פֵ ר ְׁת ִהל ֶָתָך עַ ל חַ ּיֵינּו הַ ְׁמ ִ
הַ פְׁ קּודות לְָך וְׁ עַ ל נִ סֶ יָך ֶשבְׁ כָל יום ִעמָ נּו וְׁ עַ ל נִפְׁ לְׁ או ֶתיָך וְׁ טובו ֶתיָך ֶשבְׁ כָל עֵ ת עֶ ֶרב וָ ב ֶקר וְׁ צָ הֳ ָריִם.
הַ טוב כִ י ֹלא כָלּו ַרחֲ מֶ יָך .וְׁ הַ ְׁמ ַרחֵ ם כִ י ֹלא ַתמּו חֲ סָ דֶ יָך .כִ י מֵ עולָם ִקּוִ ינּו לְָך .וְׁ עַ ל ֻכלָם י ְִׁתבָ ַרְך
וְׁ י ְִׁתרומַ ם וְׁ י ְִׁתנ ֵַשא ִש ְׁמָך מַ לְׁ כֵנּו ָת ִמיד לְׁ עולָם וָ עֶ ד .וְׁ כל הַ חַ ּיִים יודּוָך סֶ לָה וִ יהַ לְׁ לּו וִ יבָ ְׁרכּו אֶ ת ִש ְׁמָך
בֶ אֱ מֶ ת .הָ אֵ ל יְׁשּועָ ֵתנּו וְׁ עֶ זְׁ ָר ֵתנּו סֶ לָה.

בָ רּוְך אַ ָתה יֻהֻ וֻהֻ הַ טוב ִש ְׁמָך ּולְׁ ָך נָאֶ ה לְׁ הודות.
מו ִדים דרבנן:
אשית.
מו ִדים אֲ נ ְַׁחנּו לְָךָ .שאַ ָתה הּוא יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֵתינּו .אֱ ֹלהֵ י כָל בָ ָשר .יו ְׁצ ֵרנּו יוצֵ ר בְׁ ֵר ִ
ּות ַקּיְׁמֵ נּו .וְׁ ֶתאֱ סוף
ִיתנּו וְׁ ִקּי ְַׁמ ָתנּו .כֵן ְׁתחַ ּיֵנּו ְׁ
בְׁ ָרכות וְׁ הו ָדאות לְׁ ִש ְׁמָך הַ גָדול וְׁ הַ ָקדוש .עַ ל ֶשהֶ חֱ י ָ
ָגלֻּיו ֵתינּו לְׁ חַ ְׁצרות ָק ְׁד ֶשָך .לִ ְׁשמור חֻ ֶקיָך .וְׁ לַעֲ שות ְׁרצונֶָךּ .ולְׁ עָ בְׁ ְׁדָך בְׁ לֵבָ ב ָשלֵם .עַ ל ֶשאֲ נ ְַׁחנּו מו ִדים
לְָך .בָ רּוְך אֵ ל הַ הו ָדאות.
ג ִשים ָשלום טובָ ה ּובְׁ ָרכָה חַ ּיִים חֵ ן וָ חֶ סֶ ד וְׁ ַרחֲ ִמים עָ לֵינּו וְׁ עַ ל כָל י ְִׁש ָראֵ ל עַ מֶ ָך .בָ ְׁרכֵנּו ָאבִ ינּו ֻכלָנּו
כְׁ אֶ חָ ד בְׁ אור פָ נֶיָך כִ י בְׁ אור פָ נֶיָך נ ַָת ָת לָנּו יְׁהוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו תו ָרת חַ ּיִים וְׁ ַאהֲ בָ ת חֶ סֶ ד ּו ְׁצ ָד ָקה ּובְׁ ָרכָה
וְׁ ַרחֲ ִמים וְׁ חַ ּיִים וְׁ ָשלום .וְׁ טוב י ְִׁהיֶה בְׁ עֵ ינֶיָך לְׁ בָ ְׁרכֵנּו ּולְׁ בָ ֵרְך אֶ ת כָל עַ ְׁמָך י ְִׁש ָראֵ ל בְׁ כָל עֵ ת ּובְׁ כָל ָשעָ ה
בִ ְׁשלומֶ ָך.

בָ רּוְך אַ ָתה יּוהּווּוהּו ,הַ ְׁמבָ ֵרְך אֶ ת עַ מו י ְִׁש ָראֵ ל בַ ָשלום.

