




Morning Blessings ַחר         ִּבְרכֹות ַהַּׁשַֽ
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♫ ♫

 
 

יָך,  מֹוֶדה / מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶנֶֽ
ֶלְך ַחי ְוַקָים:   ֶמֶֽ
ְַֽרָת ִבי    ֶשֶהֱחַזֶֽ

 ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה. 
ָך!   ַרָבה ֱאמּוָנֶתֶֽ

♫ ♫

בּו ַמה   יָך ַיֲעק ב,  ט ֶֽ  א ָהֶלֶֽ
יָך ִיְשָרֵאל.   ִמְשְכנ ֶתֶֽ

ַוֲאִני ְבר ב ַחְסְּדָך  
ָך;   ָאבֹוא ֵביֶתֶֽ

ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְשָך
ָך.   ְבִיְרָאֶתֶֽ

 ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְיָי, 
 ֵעת ָרצֹון, 

ָך,  ֱאֹלִהים ְבָרב ַחְסֶּדֶֽ
ָך.  ִני ֶבֱאֶמת ִיְשֶעֶֽ  ֲעֵנֶֽ
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 ִנִּסים ְבׇכל יֹום 
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תֹוָרה ִבְרַכת  

 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי  
ֶלְך ָהעֹוָלם,  ינּו ֶמֶֽ  ֱאֹלֵהֶֽ
נּו ְבִמְצֹוָתיו,    ֲאֶשר ִקְּדָשֶֽ

נּו ַלֲעסֹוק ְבִדְבֵרי תֹוָרה.   ְוִצָּוֶֽ

 

♫ ♫♫ ♫

 



ְפסּוֵקי ְדִזְמָרה
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♫ ♫

ָך  ַאְשֵרי יֹוְשֵבי ֵביֶתֶֽ
ָלה!  ּוָך ֶּסֶֽ  עֹוד ְיַהְללֶֽ

♫ ♫

ְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה,  ַוֲאַנֶֽ
ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם, 

 ַהְללּוָיּה! 

♫ ♫

כ ל ַהְנָשָמה ְתַהֵּלל ָיּה 
 ַהְללּוָיּה! 



 ְׁשַמע ּוִבְרכֹוֶתיָה 

Sh’ma and Its Blessings 
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 ָבְרכּו 

ָבְרכּו

  

ָבְרכּו ְיָי 

ָבְרכּו ֶאת ְיָי ַהְמב ָרְך. 

 

 

ָברּוְך ְיָי 

ָברּוְך ְיָי ַהְמב ָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. 
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 יֹוֵצר אֹור 

 

 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי  

ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ח ֶשְך, 

ע ֶשה ָשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהכ ל. 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי,  
 יֹוֵצר ַהְמאֹורֹות. 

 
ְיָלה,   בֹוֵרא יֹום ָוָלֶֽ

ֶשְך,  ּגֹוֵלל אֹור ִמְפֵני ח ֶֽ
ֶשְך ִמְפֵני אֹור.   ְוח ֶֽ

 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי,  
 ַהַמֲעִריב ֲעָרִבים. 
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 ַאֲהָבה ַרָבה 

 
 

 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי,  

 ַהבֹוֵחר ְבַעמֹו ִיְשָרֵאל ְבַאֲהָבה. 

 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי,  

 אֹוֵהב ַעמֹו ִיְשָרֵאל. 
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♫ ♫

 ְקִריַאת ְשַמע 
 

ה׀ ֶאָחֶֽ  ע ְשַמ   ינּו ְיהָוָ֥ ה ֱאֹלֵה  ל ְיהָוָ֥ ׃דִיְשָרֵאֵ֑

ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. 
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יָך    ת ְיהָוָ֣ה ֱאֹלֶהֵ֑ ַהְבָתָּ֔ ֵא  ְוָאָ֣
ְבָכל־ְלָבְבָךָ֥ ּוְבָכל־ַנְפְשָך  

ָך׃   ּוְבָכל־ְמא ֶדֶֽ
ֶּלה  ים ָהֵאֵ֗  ְוָה֞יּו ַהְּדָבִרָ֣
י ְמַצְּוָךָ֛ ַהי   ר ָאנ ִכִ֧ ֹום ֲאֶשֶׁ֙

ָך׃   ַעל־ְלָבֶבֶֽ
יָך   ם ְלָבֶנָּ֔  ְוִשַנְנָתָ֣

ָךֶׁ֙   ם ְבִשְבְתָךָ֤ ְבֵביֶתֶׁ֙  ְוִדַבְרָת  ָבֵ֑
ֶרְך    ּוְבֶלְכְתָךָ֣ ַבֶּדָּ֔

ָך׃ ְבָשְכְבָך  ּוְבקּוֶמֶֽ  ּוֶֽ
ָך   ֹות ַעל־ָיֶדֵ֑ ם ְלא   ּוְקַשְרָתָ֥
יָך׃  ין ֵעיֶנֶֽ ת ֵבָ֥ ּו ְלט ָטפ    ְוָהיָ֥
ת  ם ַעל־ְמזּוז ָ֥  ּוְכַתְבָתָ֛
יָך׃  ָך ּוִבְשָעֶרֶֽ  ֵביֶת 

ּו   ַען ִתְזְכרָּ֔  ְלַמָ֣
י   ם ֶאת־ָכל־ִמְצֹוָתֵ֑  ַוֲעִשיֶת 
ם׃  אֹלֵהיֶכֶֽ ים ֵלֶֽ ם ְקד ִש   ִוְהִייֶתָ֥

ם  ֵהיֶכֵ֗ י ְיהָוָ֣ה ֱאֹלֶֽ  ֲאִנ֞
אִתי ֶאְתֶכםֶׁ֙   ר הֹוֵצָ֤  ֲאֶשֶׁ֙

ִים   ֶרץ ִמְצַרָּ֔  ֵמֶאָ֣
ים  ם ֵלאֹלִהֵ֑ ֹות ָלֶכ   ִלְהיָ֥
ם׃ ה ֱאֹלֵהיֶכֶֽ י ְיהָוָ֥  ֲאִנ 
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 ְּגֻאָּלה 

 

 

ָכה ָבֵאִלם  ְיָי? ִמי ָכמ ֶֽ
ֶדש   ָכה ֶנְאָּדר ַבק ֶֽ ִמי ָכמ ֶֽ
ֶלא?  ֵשה ֶפֶֽ  נֹוָרא ְתִהֹּלת, ע ֶֽ

 
 ִשיָרה ֲחָדָשה ִשְבחּו ְגאּוִלים 

ְלִשְמָך ַעל ְשַפת ַהָים,  
ַחד ֻכָּלם הֹודּו   ַיֶֽ
יכּו ְוָאְמרּו:  ְוִהְמִלֶֽ

 ְיָי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

 
יָך,   ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶנֶֽ

ַע ָים ִלְפֵני מ ֶשה ּוִמְרָים.  בֹוֵֹקֶֽ
ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו:  

 ְיָי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ָּגַאל ִיְשָרֵאל. 
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נּו   ַהְשִכיֵבֶֽ

 

 

ינּו ְלָשלֹום,  נּו ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ ַהְשִכיֵבֶֽ
נּו ְלַחִיים,  נּו שֹוְמֵרֶֽ ְוַהֲעִמיֵדֶֽ
ָך,   ינּו ֻסַכת ְשלֹוֶמֶֽ  ּוְפרֹוש ָעֵלֶֽ

♫ ♫ ♫ ♫

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי,  
 שֹוֵמר ַעמֹו ִיְשָרֵאל ָלַעד. 



  ֲעִמיָדה
Amidah 
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 ְתִפָּלה 

 

 

ֲאד ָני ְשָפַתי ִתְפָתח 
ָך.  ּוִפי ַיִּגיד ְתִהָּלֶתֶֽ
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 ָאבֹות ְוִאָמהֹות 

 

ינּו  ָברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ
ינּו,  ינו ְוִאמֹוֵתֶֽ  ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶֽ

 ם, ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֱאֹלֵהי ַאְבָרָה 
 ֵואֹלֵהי ַיֲעק ב 

 ֱאֹלֵהי ָשָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה, 
 ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֵואֹלֵהי ֵלָאה, 

 ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגבֹור ְוַהנֹוָרא, 
 ֵאל ֶעְליֹון, 

 ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, 
 ְוקֹוֵנה ַהכ ל, 

 ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות ְוִאָמהֹות, 
 ְגֻאָלה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ּוֵמִביא 

ַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה,   ְלַמֶֽ
יַע ּוָמֵגן.  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשֶֽ  ֶמֶֽ

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, 
ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוֶעזַרת ָשָרה. 
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 ְּגבּורֹות 

ַאָתה  ִּגבֹור  ְלעֹוָלם  ֲאד ָני, 
יַע.   ְמַחֵיה  ַהכ ל ַאָתה  ַרב  ְלהֹוִשֶֽ

 

ֶשם.  ַמִשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָּגֶֽ
 

 מֹוִריד ַהַטל. 

ֶסד, ְמַכְלֵכל ַחִיים    ְבֶחֶֽ
 ְמַחֵיה  ַהכ ל ְבַרֲחִמים ַרִבים, 
 סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים 

 ּוַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּוָנתֹו  
 ִליֵשֵני ָעָפר. 

ַעל ְּגבּורֹות?  ֹוָך ַבֶֽ  ִמי ָכמֶֽ
 ּוִמי דֹוֶמה ָּלְך, 

ֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיה   ֶמֶֽ
יַח ְישּועה   ּוַמְצִמֶֽ

 ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹות ַהָכל? 
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ְמַחֵיה ַהכ ל. 
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 ְקדּוָשה 

 

 

 
ְנַקֵּדש ֶאת ִשְמָך ָבעֹוָלם,
 ְכֵשם ֶשַמְקִּדיִשים אֹותֹו 

 ִבְשֵמי ָמרֹום, 
ָך:   ַכָכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאֶֽ
 ’ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

ָקדֹוש   

ָקדֹוש ָקדֹוש ְיָי ְצָבאֹות ָקדֹוש  
ֶרץ ְכבֹודֹו.‘   ְמל א ָכל ָהָאֶֽ

 

רּו:   ְלֻעָמָתם ָברּוְך י אֵמֶֽ

ָברּוְך ְכבֹוד ְיָי  
 ִמְמקֹומֹו. 

  ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשָך ָכתּוב ֵלאמ ר:
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ינּו,   נּו, ְיָי ֲאד ֵנֶֽ ַאִּדיר ַאִּדיֵרֶֽ

ֶרץ.   ָמה ַאִּדיר ִשְמָך ְבָכל ָהָאֶֽ

ָברּוְך ְכבֹוד ְיָי  
 ִמְמקֹומֹו. 

ינּו,    ֶאָחד הּוא ֱאֹלֵהֶֽ

ינּו, נּו,   הּוא ָאִבֶֽ  הּוא ַמְלֵכֶֽ

נּו  נּו, ְוהּוא ַיְשִמיֵעֶֽ  הּוא מֹוִשיֵעֶֽ

 ,  ְבַרֲחָמיו ְלֵעיֵני ָכל ָחי

 ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם. 

 

ִיְמֹלְך ְיָי ְלעֹוָלם 
ִיְך ִציֹון ְלד ר ָוד ר    ֱאֹלַהֶֽ

 ַהְללּוָיּה! 

ָך  ְלדֹור ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלֶֽ

 ְקֻדָשְתָך ַנְקִּדיש. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים 

 ְוִשְבֲחָך ֱאֹלֵהינּו  

 ִמִפינּו ל א ָימּוש ְלעֹוָלם ָוֶעד, 

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי ָהֵאל ַהָקדֹוש. 
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 ַאָתה ָקדֹוש ְוִשְמָך ָקדֹוש, 

 ּוְקדֹוִשים ְבָכל יֹום 
ָלה ּוָך ֶּסֶֽ  ְיַהְללֶֽ

 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ָהֵאל ַהָקדֹוש. 

 ֵמֵעין ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה 
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ַע ְתִפָּלה.   ָברּוְך ַאָתה ְיָי, שֹוֵמֶֽ
 
 
 
 
 
 

 ֲעבֹוָדה 

 

ָברּוְך ַאָתה ְיָי,  
 ְביְרָאה ַנֲעב ד. ֶשאֹוְתָך ְלַבְּדָך  
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 הֹוָדָאה 

 

ְחנּו ָלְך.  מֹוִדים ֲאַנֶֽ

♫ ♫

ְחנּו ָלְך.  מֹוִדים ֲאַנֶֽ

ָברּוְך ַאָתה ְיָי,  
ַהטֹוב ִשְמָך  

 ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. 
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 ִבְרַכת ָשלֹום 

  

 
ִשים ָשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, 

ינּו   ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלֶֽ
ָך.  ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ַעֶמֶֽ

נּו ֻכָּלנּו ְכֶאָחד   נּו יֹוְצֵרֶֽ  ָבְרֵכֶֽ
יָך.  ְבאֹור ָפֶנֶֽ

נּו   ָת ָּלֶֽ יָך ָנַתֶֽ  ִכי ְבאֹור ָפֶנֶֽ
ינּו  תֹוַרת ַחִיים  ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ

ֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה    ְוַאֲהַבת ֶחֶֽ
ְוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוָשלֹום. 

יָך ְלָבֵרְך   ְוטֹוב ְבֵעיֶנֶֽ
ֶאת ַעְמָך ִיְשָרֵאל, 

ָך.  ְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה ִבְשלֹוֶמֶֽ

ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ַהְמָבֵרְך  
 ֶאת ַעמֹו ִיְשָרֵאל ַבָשלֹום. 
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ָשלֹום ָרב ַעל ִיְשָרֵאל ַעְמָך  

ָתִשים ְלעֹוָלם,  
ֶלְך  ִכי ַאָתה הּוא ֶמֶֽ
ָאדֹון ְלָכל ַהָשלֹום. 
יָך ְלָבֵרְך   ְוטֹוב ְבֵעיֶנֶֽ

 ֶאת ַעְמָך ִיְשָרֵאל ְבָכל ֵעת  
ָך.  ּוְבָכל ָשָעה ִבְשלֹוֶמֶֽ
 ָברּוְך ַאָתה ְיָי, ַהְמָבֵרְך  
 ֶאת ַעמֹו ִיְשָרֵאל ַבָשלֹום. 

 ְתִפַּלֹות ַהֵּלב 

♫ ♫

ְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי   ִיֶֽ
ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך  
י׃  ֲאִלֶֽ ה צּוִרי ְוג   ְיהָוֵ֗

♫ ♫

ע ֶשה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו, 
ינּו   הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלֶֽ

 ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 



Concluding Prayers 
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ינּו   ָעֵלֶֽ

  

ַח ַלֲאדֹון ַהכ ל,  ינּו ְלַשֵבֶֽ ָעֵלֶֽ
ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְבֵראִשית, 
נּו ְכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות,   ֶשּל א ָעָשֶֽ

נּו   ְול א ָשָמֶֽ
ְכִמְשְפחֹות ָהֲאָדָמה, 
נּו ָכֶהם,  ֶשל א ָשם ֶחְלֵֹקֶֽ
נּו ְכָכל ֲהמֹוָנם,  ָרֵלֶֽ ְוג 

ְחנּו כֹוְרִעים   ַוֲאַנֶֽ
ּוִמְשַתֲחִוים ּומֹוִדים, 

ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים,   ִלְפֵני ֶמֶֽ
ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. 

ְוֶנֱאַמר, ְוָהָיה ְיָי  
ֶרץ,  ֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶֽ ְלֶמֶֽ

ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד, 
 ּוְשמֹו ֶאָחד. 
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 ַקִּדיש ָיתֹום 

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָבא 
 ְבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, 

ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה  
 ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 
 ִיְשָרֵאל, ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵבית 

 . ָאֵמןַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו  

 ְיֵהא ְשֵמּה ַרָבא ְמָבַרְך 
 ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא. 

 ִיְתָבַרְך ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם  
 ְוִיְתַנֵשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 

 , ְבִריְך הּואְשֵמּה ְּדֻקְדָשא  
ָּלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא   ְלֵעֶֽ

 ֻתְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, 
 . ָאֵמןַּדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, ְוִאְמרּו  

 ְיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמן ְשַמָיא, 
ינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל,   ְוַחִיים ָעֵלֶֽ

 . ָאֵמןְוִאְמרּו  

 ם ִבְמרֹוָמיו, ע ֶשה ָשלֹו
ינּו   הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלֶֽ

 . ָאֵמןְוִאְמרּו   ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל, 
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ֵנרֹות   ַהְדָלַקת   

 ְייָ  ַאָתה ָברּוְך
ינּו ֶלְך ֱאֹלֵהֶֽ  , ָהעֹוָלם ֶמֶֽ
נּו ֲאֶשר  ְבִמְצֹוָתיו ִקְּדָשֶֽ
נּו  ְלַהְדִליק  ְוִצָּוֶֽ
. ַשָבת ֶשל ֵנר

 * ַשָבת טֹוב םֹוי  
 
 

ים ִד לָ יְ   ִבְרַכת   

ָך ְש ְויִ  ְייָ  ְיָבֶרְכְך  ְמֶרֶֽ
יָך  ָניופָ   ְייָ  ָיֵאר  ֵאֶלֶֽ
ַּֽךָ ִויֻח   ֶנֶֽ
יָך  ָניופָ   ְייָ  אָש יִ   ֵאֶלֶֽ
 םֹולָש  ְלָך םֵש ְויָ 

 
 

 ַהמֹוִציא 

 ְייָ  ַאָתה ָברּוְך
ינּו ֶלְך ֱאֹלֵהֶֽ  ָהעֹוָלם ֶמֶֽ
 ָהָאֶרץ  ִמן ֶלֶחם ַהמֹוִציא
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ּדּוש קִ   

 ְייָ  הָת ַא  ְךּורבָ 
ינ  ֶלְך ּוֱאֹלֵהֶֽ  ָלםֹו ָהע ֶמֶֽ
 ֶפןָּגֶֽ ַה  ִריפְ  ֵראבֹו

 ְייָ  הָת ַא  ְךּורבָ 
ינ  ֶלְך ּוֱאֹלֵהֶֽ  ָלםֹו ָהע ֶמֶֽ
 ִמְצֹוָתיובְ  ּונ ְּדָשֶֽ קִ  רֶש ֲא 

ָצה נ  ְוָרֶֽ  ּוָבֶֽ
 שֹוָקְד  תַשבַ וְ 
נ  ןֹוְבָרצּו ַאֲהָבהבְ   ּוִהְנִחיָלֶֽ
 יתִש ְבֵרא הֵש ְלַמעֲ  ןֹורכָ זִ 
ֶד  ְלִמְקָרֵאי הּלָ ִח ְת  םֹוי  אּוה יכִ   ש ק ֶֽ
ֶכר ִים ִליִציַאת ֵזֶֽ  ִמְצָרֶֽ
נ יכִ  ְר  ּוָבֶֽ  ָת ָבַחֶֽ
נ ֹוְוא ְשָת קִ  ּוָתֶֽ  יםִמ ָהעַ  לכָ ִמ  ַּדֶֽ
 ָךְש ָקְד  תַשבַ וְ 
 ּונ ָתֶֽ ִהְנַחלְ  ןֹוְבָרצּו ַאֲהָבהבְ 
 ְייָ  הָת ַא  ְךּורבָ 
 תַשבָ ַה  ֵּדשְמַק 
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 ְוָשְמרּו 

 ַהַשָבת ֶאת ִיְשָרֵאל ְבֵני ְוָשְמרּו
 ְלד ר ָתם ַהַשָבת ֶאת ַלֲעשֹות
 עֹוָלם ְבִרית
 ִיְשָרֵאל ְבֵני ּוֵבין  ֵביִני
 ְלעֹוָלם ִהיא אֹות
ֶשת ִכי  ְייָ  ָעָשה ָיִמים ֵשֶֽ
ִים ֶאת ֶרץ  ְוֶאת ַהָשַמֶֽ  ָהָאֶֽ
 ַהְשִביִעי ּוַביֹום
 . ַוִיָנַפש ָשַבת

 
 

 ִיְשְמחּו 

 ְבַמְלכּוְתָך  ִיְשְמחּו
ֹוְרֵאי ַשָבת שֹוְמֵרי ֶנג ְוקֶֽ  ע ֶֽ
 ְשִביִעי ְמַקְּדֵשי ַעם
ָך ְוִיְתַעְנגּו ִיְשְבעּו ֻכָּלם  ִמטּוֶבֶֽ

יָת  ְוַהְשִביִעי  ְוִקַּדְשתֹו בֹו ָרִצֶֽ
אָת  אֹותֹו  ָיִמים ֶחְמַּדת  ָקָרֶֽ
ֶכר  . ְבֵראִשית ְלַמֲעֵשה ֵזֶֽ

 
 
  



27 

 

תֹוָרה ַה   ת יַא ִר י קְ נֵ פְ ה לִ כָ ְבָר   

ַהְמב ָרְך ְייָ   ֶאת ָבְרכּו
 

 ָוֶעד ְלעֹוָלם ַהְמב ָרְך ְייָ  ָברּוְך

  ַהְמב ָרְך ְייָ   ָברּוְך
 ָוֶעד ְלעֹוָלם
  ְייָ  ַאָתה ָברּוְך
ינּו ֶלְך ֱאֹלֵהֶֽ  ָהעֹוָלם ֶמֶֽ
ַחר ֲאֶשר נּו ָבֶֽ  ָהַעִמים ִמָכל ָבֶֽ
ַתן נּו ְוָנֶֽ  תֹוָרתֹו ֶאת ָלֶֽ
 . ַהתֹוָרה נֹוֵתן, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך

 
 

תֹוָרה ַה   ת יַא ִר קְ   ַאֲחֵרי ה  כָ ְבָר   

  ְייָ  ַאָתה ָברּוְך
ינּו ֶלְך ֱאֹלֵהֶֽ  ָהעֹוָלם ֶמֶֽ
ַתן ֲאֶשר נּו ָנֶֽ ,  ֱאֶמת תֹוַרת ָלֶֽ
נּו ָנַטע עֹוָלם ְוַחֵיי  ְבתֹוֵכֶֽ
 . ַהתֹוָרה נֹוֵתן, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך

 
  



28 

   ה יָא ִר קְ י ַה נֵ פְ ה לִ כָ ְבָר 

ה ָב֨רּוְך  ְיָיֶׁ֙  ַאָתָ֤
ינּוֶׁ֙  ֶלְך ֱאֹלֵה֨ ם ֶמָ֣  ָהעֹוָלָּ֔
ר ים ָבַחרֶׁ֙  ֲאֶשָ֤ ים ִבְנִביִאָ֣  טֹוִבָּ֔
ה ם ְוָרָצָ֥   ְבִדְבֵריֶה 

ים ת ַהֶנֱאָמִרָ֣  ֶבֱאֶמֵ֑
ה ָב֨רּוְך  ְיָיֵ֗  ַאָתָּ֜
ר  ַבתֹוָרהֶׁ֙  ַהבֹוֵחָ֤
ה ֹו ּוְבמ ֶשָ֣  ַעְבּדָּ֔
ל ֹו ּוְבִיְשָרֵאָ֣  ַעמָּ֔
י ת ּוִבְנִביֵאָ֥ ֶדק׃  ָהֱאֶמ   ָוֶצֶֽ
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ה יָא ִר קְ ַה   ַאֲחֵרי ה  כָ ְבָר   

,  ְייָ  ַאָתה ָברּוְך
, ָהעֹוָלם ֶמֶלְך ֱאֹלֵהינּו
, ָהעֹוָלִמים ָכל צּור
, ַהּדֹורֹות ְבָכל ַצִּדיק
, ַהֶנֱאָמן ָהֵאל

, ְועֹוֶשה ָהאֹוֵמר
, ּוְמַקֵים ַהְמַדֵבר
. ָוֶצֶדק ֱאֶמת  ְּדָבָריו ֶשָכל
,  ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל, ַהתֹוָרה ַעל
,  ַהְנִביִאים ְוַעל
, ַהֶזה ַהַשָבת יֹום ְוַעל

,  ֱאֹלֵהינּו ְייָ  ָּלנּו ֶשָנַתָת 
, ְוִלְמנּוָחה ִלְקֻדָשה
: ּוְלִתְפָאֶרת  ְלָכבֹוד
 ֱאֹלֵהינּו ְייָ   ַהכ ל ַעל

  ָלְך מֹוִדים ֲאַנְחנּו
,  אֹוָתְך ּוְמָבְרִכים
  ַחי ָכל ְבִפי  ִשְמָך ִיְתָבַרְך
: ָוֶעד  ְלעֹוָלם ָתִמיד
 : ַהַשָבת ְמַקֵּדש, ְייָ  ַאָתה ָברּוְך
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♫ ♫

ינּו,  רֹוְממּו ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ
 ְוִהְשַתֲחוּו ְלַהר ָקְדשֹו, 
ינּו.   ִכי ָקדֹוש ְיָי ֱאֹלֵהֶֽ

♫ ♫

ַעל ְשלָשה ְדָבִרים 
 ָהעֹוָלם עֹוֵמד: 

 ַעל ַהתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה  
 ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים. 

♫ ♫

ֵעץ ַחִיים ִהיא  
 ַלַמֲחִזיִקים ָבּה, 
יָה ְמֻאָשר.   ְות ְמֶכֶֽ

 . ָשלֹום ָשלֹום 
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♫ ♫

 ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמַלְך, 
 ְבֶטֶרם ָכל ְיִציר ִנְבָרא. 
 ְלֵעת ַנֲעָשה ְבֶחְפצֹו כ ל, 
 ֲאַזי ֶמֶלְך ְשמֹו ִנְקָרא. 

 ְוַאֲחֵרי ִכְכלֹות ַהכ ל, 
 ְלַבּדֹו ִיְמלֹוְך נֹוָרא. 

 ְוהּוא ָהָיה, ְוהּוא ה ֶוה, 
 ֶיה, ְבִתְפָאָרה. ְוהּוא ִיְה 

 ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵשִני, 
 ְלַהְמִשיל לֹו ְלַהְחִביָרה. 
 ְבִלי ֵראִשית ְבִלי ַתְכִלית, 

 ְולֹו ָהע ז ְוַהִמְשָרה. 

ֲאִלי,   ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּג 
 ְוצּור ֶחְבִלי ְבֵעת ָצָרה. 
 ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי, 

 ְביֹום ֶאְקָרא. ְמָנת כֹוִסי  

 ְבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי, 
 ְבֵעת ִאיַשן ְוָאִעיָרה. 
 ְוִעם רּוִחי ְּגִוָיִתי, 
 ְיָי ִלי ְול א ִאיָרא. 
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♫ ♫

ינּו,  ֵאין ֵכאֹלֵהֶֽ
ַכאדֹוֵנֶֽינּו,  ֵאין 

נּו,   ֵאין ְכַמְלֵכֶֽ
נּו.  ֵאין ְכמֹוִשיֵעֶֽ

ינּו,   ִמי ֵכאֹלֵהֶֽ
ִמי ַכאדֹוֵנֶֽינּו, 
נּו,  ִמי ְכַמְלֵכֶֽ
נּו.  ִמי ְכמֹוִשיֵעֶֽ

ינּו,   נֹוֶדה ֵלאֹלֵהֶֽ
נֹוֶדה ַלאדֹוֵנֶֽינּו,  
נּו,  נֹוֶדה ְלַמְלֵכֶֽ
נּו.  נֹוֶדה ְלמֹוִשיֵעֶֽ

ינּו,  ָברּוְך ֱאֹלֵהֶֽ
ָברּוְך ֲאדֹוֵנֶֽינּו,  
נּו,   ָברּוְך ַמְלֵכֶֽ
נּו.  ָברּוְך מֹוִשיֵעֶֽ

ינּו,  ַאָתה הּוא ֱאֹלֵהֶֽ
ַאָתה הּוא ֲאדֹוֵנֶֽינּו, 
נּו,  ַאָתה הּוא ַמְלֵכֶֽ
נּו.   ַאָתה הּוא מֹוִשיֵעֶֽ
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♫ ♫

 כ ל עֹוד ַבֵּלָבב ְפִניָמה 
ֶנֶפש ְיהּוִדי הֹוִמָיה 

ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה
ְלִציֹון צֹוִפָיהַעִין 

עֹוד ל א ָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו 
ַהִתְקָוה ַבת ְשנֹות ַאְלַפִים 
ִלְהיֹות ַעם ָחְפִשי ְבַאְרֵצנּו

 ֶאֶרץ ִציֹון ִוירּוָשַלִים

♫ ♫

 



 

 

 


