




Morning Blessings ַחר         ִּבְרכֹות ַהַּׁשַֽ
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♫ ♫

 
 

יָך,   מֹוֶדה / מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶנַֽ
ֶלְך ַחי ְוַקָים  : ֶמַֽ
ְַֽרָת ִּבי    ֶשֶהֱחַזַֽ
 . ִנְשָמִתי ְּבֶחְמָלה
ָך  ! ַרָּבה ֱאמּוָנֶתַֽ

♫ ♫

בּו  יָך יַ  ַמה ט ַֽ  ֲעק ב, א ָהֶלַֽ
יָך ִיְשָרֵאל.   ִמְשְכנ ֶתַֽ

י ְּבר ב ַחְסְּדָך  ַוֲאנִ 
ָך  ;ָאבֹוא ֵביֶתַֽ

ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְשָך
ָך.  ְּבִיְרָאֶתַֽ

 ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְיָי, 
 ֵעת ָרצֹון, 

ָך,   ֱאֹלִהים ְּבָרב ַחְסֶּדַֽ
ָך.  ִני ֶּבֱאֶמת ִיְשֶעַֽ  ֲעֵנַֽ
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 ִנִּסים ְּבׇכל יֹום 
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תֹוָרה ִּבְרַכת 

 

 ַאָתה ְיָי   ּוְךָּבר
ֶלְך ָהעֹוָלם,   ינּו ֶמַֽ  ֱאֹלֵהַֽ
נּו ְּבִמְצֹוָתיו,    ֲאֶשר ִקְּדָשַֽ

נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה.   ְוִצָּוַֽ

 

♫ ♫♫ ♫

 



ְדִזְמָרה  ְפסּוֵקי
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♫ ♫

 ָך ַאְשֵרי יֹוְשֵבי ֵביֶתַֽ 
ָלה ּוָך ֶּסַֽ  ! עֹוד ְיַהְללַֽ

♫ ♫

ְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה,  ַוֲאַנַֽ
ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם,  

 !ַהְללּוָיּה

♫ ♫

ֵּלל ָיּה  כ ל ַהְנָשָמה ְתַה 
 ַ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 

 

 
 ְך ַאָתה ְיָי  ָּברּו

ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  
יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ח ֶשְך,  

ע ֶשה ָשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהכ ל. 

 ָּברּוְך ַאָתה ְיָי,  
 ַהְמאֹורֹות. יֹוֵצר 

 
ְיָלה יֹום ּבֹוֵרא  , ָוָלַֽ
ֶשְך ִמְפֵני אֹור  ּגֹוֵלל  , ח ַֽ
ֶשְך  . אֹור ִמְפֵני  ְוח ַֽ

 

 ָּברּוְך ַאָתה ְיָי,  
 . ֲעָרִבים ַהַמֲעִריב
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 ַאֲהָבה ַרָּבה 

 
 

 
 ָּברּוְך ַאָתה ְיָי,  

 ַהּבֹוֵחר ְּבַעמֹו ִיְשָרֵאל ְּבַאֲהָבה. 

 
 ָּברּוְך ַאָתה ְיָי,  

 . ִיְשָרֵאל  ַעמֹו אֹוֵהב
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♫ ♫

 ְקִריַאת ְשַמע 
 

ינּו עְשַמ   ה ֱאֹלֵה  ל ְיהָוָ֥ ה׀ ֶאָחַֽ  ִיְשָרֵאֵ֑ ׃ ד ְיהָוָ֥

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

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

ָך׃   ַעל־ְלָבֶבַֽ
יָך   ם ְלָבֶנָּ֔  ְוִשַנְנָתָ֣

ָךֶׁ֙  ם ְּבִשְבְתָךָ֤ ְּבֵביֶתֶׁ֙    ְוִדַּבְרָת  ָּבֵ֑
ֶרְך    ּוְבֶלְכְתָךָ֣ ַבֶּדָּ֔

ָך׃  ְבָשְכְּבָך  ּוְבקּוֶמַֽ  ּוַֽ
ָך   ֹות ַעל־ָיֶדֵ֑ ם ְלא   ּוְקַשְרָתָ֥
יָך׃  ין ֵעיֶנַֽ ת ֵּבָ֥ ּו ְלט ָטפ    ְוָהיָ֥
ת   ם ַעל־ְמזּוז ָ֥  ּוְכַתְבָתָ֛
יָך׃  ָך ּוִבְשָעֶרַֽ  ֵּביֶת 

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

ם   ֵהיֶכֵ֗ י ְיהָוָ֣ה ֱאֹלַֽ  ֲאִנ֞
אִתי ֶאְתֶכםֶׁ֙ ר הֹוֲאֶשֶׁ֙     ֵצָ֤

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

 

 

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

 
 ִשיָרה ֲחָדָשה ִשְּבחּו ְגאּוִלים  

ְלִשְמָך ַעל ְשַפת ַהָים,  
ַיַַֽחד ֻכָּלם הֹודּו  
יכּו ְוָאְמרּו:  ְוִהְמִלַֽ

 ָוֶעד.  ְך ְלעֹוָלםְיָי ִיְמֹל

 
יָך,   ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶנַֽ

ַע ָים ִלְפֵני מ ֶשה ּוִמ  ְרָים. ּבֹוֵֹקַֽ
ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו:  

 ְיָי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

 

 ָּברּוְך ַאָתה ְיָי ָּגַאל ִיְשָרֵאל. 
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נּו   ַהְשִכיֵבַֽ

 

 

ינּו ְלָשלֹום,   נּו ְיָי ֱאֹלֵהַֽ ַהְשִכיֵבַֽ
נּו ְלַחִיים,  נּו שֹוְמֵרַֽ ְוַהֲעִמיֵדַֽ
ָך,   ינּו ֻסַכת ְשלֹוֶמַֽ  ּוְפרֹוש ָעֵלַֽ

♫ ♫ ♫ ♫

 ָּברּוְך ַאָתה ְיָי,  
 ִיְשָרֵאל ָלַעד. שֹוֵמר ַעמֹו 



  ֲעִמיָדה
Amidah 
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 ה ּלָ פִ ְת 

 

 

ֲאד ָני ְשָפַתי ִתְפָתח  
ָך.  ִּגיד ְת ּוִפי יַ  ִהָּלֶתַֽ
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 ָאבֹות ְוִאָמהֹות 

 

ינּו ָּברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהַֽ
ינּו, ינו ְוִאמֹוֵתַֽ  ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתַֽ

 ָרָהם, ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֱאֹלֵהי ַאבְ 
 ֵואֹלֵהי ַיֲעק ב

 ֱאֹלֵהי ָשָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה, 
 ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֵואֹלֵהי ֵלָאה, 

 ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהנֹוָרא, 
 ֵאל ֶעְליֹון, 

 טֹוִבים, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים 
 ְוקֹוֵנה ַהכ ל, 

 ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות ְוִאָמהֹות, 
 ְבֵני ְבֵניֶהםּוֵמִביא ְגֻאָלה לִ 

ַען ְשמֹו ְּבַאֲהָבה,   ְלַמַֽ
יַע ּוָמֵגן.  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִשַֽ  ֶמַֽ

 ָּברּוְך ַאָתה ְיָי,
ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוֶעזַרת ָשָרה. 
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 ְּגבּורֹות 

ַאָתה  ִּגּבֹור  ְלעֹוָלם  ֲאד ָני,
יַע.  ְמַחֵיה  ַהכ ל ַאָתה  ַרב  ְלהֹוִשַֽ

 

ֶּׁשם. ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָּגַֽ
 

 מֹוִריד ַהַטל.

ֶסד,  ְמַכְלֵכל ַחִיים ְּבֶחַֽ
 ְמַחֵיה  ַהכ ל ְּבַרֲחִמים ַרִּבים,
 סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים

 ַמִתיר ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵים ֱאמּוָנתֹו  ּו
 ִליֵשֵני ָעָפר.

ַעל ְּגבּורֹות?  ֹוָך ַּבַֽ  ִמי ָכמַֽ
 ּוִמי דֹוֶמה ָּלְך,
ֶלְך ֵמִמית    ּוְמַחֶיהֶמַֽ

יַח ְישּועה  ּוַמְצִמַֽ
 ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹות ַהָכל? 
 ָּברּוְך ַאָתה ְיָי, ְמַחֵיה ַהכ ל.
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 ָשה דּו קְ 

 

 

 
ָּבעֹוָלם, ְנַקֵּדש ֶאת ִשְמָך 

 ְכֵשם ֶשַמְקִּדיִשים אֹותֹו  
 ִּבְשֵמי ָמרֹום, 

ָך:   ַכָכתּוב ַעל ַיד ְנִביֶאַֽ
 ’ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

  

ָקדֹוש   

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

רּו:  ְלֻעָמָתם ָּברּוְך י אֵמַֽ

  

ָּברּוְך ְכבֹוד ְיָי  
 ִמְמקֹומֹו. 

  

  ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשָך ָכתּוב ֵלאמ ר:

 



16 

ְלעֹוָלם  ִיְמֹלְך ְייָ 
ִיְך ִציֹון ְלד ר ָוד ר    ֱאֹלַהַֽ

 ַהְללּוָיּה! 

 

ָך דֹולְ  ר ָודֹור ַנִּגיד ָּגְדֶלַֽ

 ְתָך ַנְקִּדיש. ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ְקֻדָּׁש 

 ְוִשְבֲחָך ֱאֹלֵהינּו 

 ִמִפינּו ל א ָימּוש ְלעֹוָלם ָוֶעד, 

 ָּברּוְך ַאָתה ְיָי ָהֵאל ַהָקדֹוש. 

  

 

 
 , ָקדֹוש ְוִשְמָך  ָקדֹוש ַאָתה

 יֹום ְּבָכל  ּוְקדֹוִשים
ּוָך ָלה   ְיַהְללַֽ  ֶּסַֽ
 . ַהָקדֹוש ָהֵאל , ְייָ  ַאָתה  ָּברּוְך
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 ֵמֵעין ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה 

 

ַע ְתִפָּלה. ָּברּוְך ַא   ָתה ְיָי, שֹוֵמַֽ
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 ֲעבֹוָדה 

 

ָּברּוְך ַאָתה ְיָי,  
 .ֶשאֹוְתָך ְלַבְּדָך ְּביְרָאה ַנֲעב ד
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 הֹוָדָאה 

 

ְחנּו לָ  . ְךמֹוִדים ֲאַנַֽ

♫ ♫

ְחנּו ָלְך . מֹוִדים ֲאַנַֽ

ֹוב  ָּברּוְך ַאָתה ְיָי, ַהט
ִשְמָך  

 ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. 
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 ִּבְרַכת ָשלֹום 

  

 
ִשים ָשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה,  

ינּו   ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלַֽ
ָך.   ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל ַעֶמַֽ

נּו יֹוְצֵרַֽ   נּו ֻכָּלנּו ְכֶאָחד  ָּבְרֵכַֽ
יָך . ְּבאֹור ָפֶנַֽ

נּו   ָת ָּלַֽ יָך ָנַתַֽ  ִכי ְבאֹור ָפֶנַֽ
ינּו  תֹוַרת ַחִיים  ְיָי ֱאֹלֵהַֽ

ֶסד, ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה    ְוַאֲהַבת ֶחַֽ
. ְוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוָשלֹום

יָך ְלָבֵרְך    ְוטֹוב ְּבֵעיֶנַֽ
ֶאת ַעְמָך ִיְשָרֵאל,  

ָך.  ְּבָכל ֵעת ּו ְבָכל ָשָעה ִּבְשלֹוֶמַֽ

   ֶאת  ַהְמָבֵרְך ה ְיָי, ָּברּוְך ַאָת 
 . ַּבָּׁשלֹום ִיְשָרֵאל  ַעמֹו
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  ַעְמָך  ִיְשָרֵאל ַעל ָרב ָשלֹום
,  ְלעֹוָלם  ָתִשים
ֶלְך  הּוא  ַאָתה ִכי   ֶמַֽ

.  ַהָּׁשלֹום ְלָכל  ָאדֹון
יָך בְוטֹו    ְלָבֵרְך  ְּבֵעיֶנַֽ
   ֵעת ְּבָכל  ִיְשָרֵאל  ַעְמָך ֶאת
ָך ָשָעה ּוְבָכל . ִּבְשלֹוֶמַֽ
   ַהְמָבֵרְך , ְייָ  ַאָתה  ָּברּוְך
 . ַּבָּׁשלֹום ִיְשָרֵאל ַעמֹו ֶאת

 ְתִפַּלֹות ַהֵּלב 

♫ ♫

ְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי־ִפי   ִיַֽ
יָך  ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפנֶ 

י׃ יְ  ֲאִלַֽ ה צּוִרי ְוג   הָוֵ֗

♫ ♫

ע ֶשה ָשלֹום ִּבְמרֹוָמיו,  
ינּו   הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלַֽ

 ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 



Concluding Prayers 
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ינּו   ָעֵלַֽ

  

ינּו ,  ַהכ ל  ַלֲאדֹון  ַח ְלַשֵּבַֽ  ָעֵלַֽ
,  ְּבֵראִשית ְליֹוֵצר  ְּגֻדָּלה   ָלֵתת
נּו ֶשּל א ,  ָהֲאָרצֹות ְכגֹוֵיי  ָעָשַֽ
נּו ְול א   ָשָמַֽ

,  ָהֲאָדָמה ְכִמְשְפחֹות 
נּו ָשם  ֶשל א ,  ָכֶהם ֶחְלֵֹקַֽ
נּו ָרֵלַֽ , ֲהמֹוָנם ְכָכל   ְוג 

ְחנּו   כֹוְרִעים ַוֲאַנַֽ
,  ֹוִדיםּומ ּוִמְשַתֲחִוים

ֶלְך  ִלְפֵני ,  ַהְמָלִכים ַמְלֵכי ֶמַֽ
.הּוא ָּברּוְך  ַהָקדֹוש

ְוֶנֱאַמר, ְוָהָיה ְיָי  
ֶרץ,   ֶלְך ַעל ָכל ָהָאַֽ ְלֶמַֽ

ַּביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד,  
 ּוְשמֹו ֶאָחד. 
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 ַקִּדיש ָיתֹום 

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדש ְשֵמּה ַרָּבא 
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, 

 ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 
 ל, ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית ִיְשָרֵא 

 . ָאֵמןַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו 

 ְיֵהא ְשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך 
 ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא. 

 ִיְתָּבַרְך ְוִיְשַתַּבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרֹוַמם  
 ְוִיְתַנֵשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל 

 , ְּבִריְך הּואְשֵמּה ְּדֻקְדָשא 
 ָּלא ִמן ָכל ִּבְרָכָתא ְוִשיָרָתא ְלֵעַֽ 

 ֻתְשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא,  
 .ָאֵמןַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו 

 ְיֵהא ְשָלָמא ַרָּבא ִמן ְשַמָיא, 
ינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל,   ְוַחִיים ָעֵלַֽ

 . ָאֵמןְוִאְמרּו 

 ע ֶשה ָשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, 
   ֹוםהּוא ַיֲעֶשה ָשל

ינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרֵאל,   ָעֵלַֽ
 . ָאֵמןְוִאְמרּו 
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ֵנרֹות   ַהְדָלַקת   

 ְייָ  ַאָתה  ָּברּוְך
ינּו ֶלְך ֱאֹלֵהַֽ  ,  ָהעֹוָלם ֶמַֽ
נּו  ֲאֶשר  ְּבִמְצֹוָתיו ִקְּדָשַֽ
נּו  ְלַהְדִליק ְוִצָּוַֽ
. ַשָּבת ֶשל  ֵנר

 * ַשָּבת  ֹובט  םֹוי  
 
 

ים ִד לָ יְ   ִּבְרַכת   

ָך ְש ְויִ  ְייָ  ְיָבֶרְכְך  ְמֶרַֽ
יָך  ָניופָ  ְייָ  ָיֵאר  ֵאֶלַֽ
ַּֽךָ ִויֻח   ֶנַֽ
יָך  ָניופָ  ְייָ  אָש יִ   ֵאֶלַֽ
 םֹו לָש   ְלָך  םֵש ְויָ 

 
 

 המוציא 

 ְייָ  ַאָתה  ָּברּוְך
ינּו ֶלְך ֱאֹלֵהַֽ  ָהעֹוָלם ֶמַֽ
 ָהָאֶרץ  ִמן ֶלֶחם ַהמֹוִציא
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ּדּוש קִ   

 ְייָ  ה ָת ַא  ְךּורּבָ 
ינ  ָלםֹו ָהע ֶלְךֶמַֽ  ּוֱאֹלֵהַֽ
 ֶפן ָּגַֽ ַה  ִרי פְ  ֵראּבֹו

 ְייָ  ה ָת ַא  ְךּורּבָ 
ינ ֶלְך ּוֱאֹלֵהַֽ  ָלםֹו ָהע ֶמַֽ
 ִמְצֹוָתיוּבְ  ּו נְּדָשַֽ קִ  רֶש ֲא 

ָצה נ ְוָרַֽ  ּוָבַֽ
 שֹו ָקְד  תַשּבַ וְ 
נ ןֹוְבָרצּו ַאֲהָבהּבְ   ּוִהְנִחיָלַֽ
 ית ִש ְבֵרא ה ֵש ְלַמעֲ  ןֹורכָ זִ 
ֶד  ְלִמְקָרֵאי ה ּלָ ִח ְת  םֹוי אּוה יכִ   ש ק ַֽ
ִים ִליִציַאת  ֵזֶַֽכר  ִמְצָרַֽ
נ יכִ  ְר  ּוָבַֽ  ָת ָבַחַֽ
נֹוְוא ְשָת קִ  ּוָתַֽ  יםִמ ָהעַ  לכָ ִמ  ַּדַֽ
 ָך ְש ָקְד  תַשּבַ וְ 
 ּונָתַֽ ִהְנַחלְ  ןֹוְבָרצּו ַאֲהָבהּבְ 
 ְייָ  ה ָת ַא  ְךּורּבָ 
 ת ַּׁשּבָ ַה  ֵּדשְמַק 
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 ְוָשְמרּו 

 ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ִיְשָרֵאל ְבֵני ְוָשְמרּו
 ְלד ר ָתם ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ַלֲעשֹות
 עֹוָלם ְּבִרית
 ִיְשָרֵאל ְּבֵני ּוֵבין ֵּביִני
 ְלעֹוָלם ִהיא אֹות
ֶשת  ִכי  ְייָ  ָעָשה ָיִמים ֵשַֽ
ִים ֶאת ֶרץ ְוֶאת  ַהָּׁשַמַֽ  ָהָאַֽ
 ַהְּׁשִביִעי ּוַביֹום
 . ַוִיָנַפש  ָשַבת

 
 

 ִיְשְמחּו 

 ְבַמְלכּוְתָך  ִיְשְמחּו
ֹוְרֵאי  ַשָּבת  שֹוְמֵרי ֶנג ְוקַֽ  ע ַֽ
 ְשִביִעי  ְמַקְּדֵשי ַעם
ָך ְוִיְתַעְנגּו ִיְשְּבעּו ֻכָּלם  ִמטּוֶבַֽ

יָת  ְוַהְּׁשִביִעי  ְוִקַּדְשתֹו ּבֹו ָרִצַֽ
אָת  אֹותֹו  ָיִמים ֶחְמַּדת  ָקָרַֽ
ֶכר  . ְבֵראִשית ְלַמֲעֵשה ֵזַֽ
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ה ָר ֹו ת ַה   ת יַא ִר קְ י  נֵ פְ ה לִ כָ ָר ּבְ   

ַהְמב ָרְך  ְייָ  ֶאת ָּבְרכּו
 

 ָוֶעד  ְלעֹוָלם ַהְמב ָרְך ְייָ  ָּברּוְך

  ַהְמב ָרְך  ְייָ  ָּברּוְך
 ָוֶעד ְלעֹוָלם
  ְייָ  ַאָתה  ָּברּוְך
ינּו ֶלְך ֱאֹלֵהַֽ  ָהעֹוָלם ֶמַֽ
ַחר  ֲאֶשר נּו ָּבַֽ  ָהַעִמים ִמָכל  ָּבַֽ
ַתן נּו ְוָנַֽ  תֹוָרתֹו  ֶאת  ָלַֽ
 . ַהתֹוָרה נֹוֵתן, ְייָ  ַאָתה  ָּברּוְך

 
 

תֹוָרה ַה   ת יַא ִר קְ   ַאֲחֵרי ה  כָ ָר ּבְ   

  ְייָ  ַאָתה  ָּברּוְך
ינּו ֶלְך ֱאֹלֵהַֽ  ָהעֹוָלם ֶמַֽ
ַתן  ֲאֶשר נּו ָנַֽ ,  ֱאֶמת תֹוַרת ָלַֽ
נּו ָנַטע  עֹוָלם ְוַחֵיי  ְּבתֹוֵכַֽ
 . ַהתֹוָרה נֹוֵתן, ְייָ  ַאָתה  ָּברּוְך
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   ה יָא ִר קְ ַה י  נֵ פְ לִ ה  כָ ָר ּבְ 

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  ַהּבֹוֵחָ֤
ה ֹו ּוְבמ ֶשָ֣  ַעְבּדָּ֔
ל ֹו ּוְבִיְשָרֵאָ֣  ַעמָּ֔
י ת ּוִבְנִביֵאָ֥ ֶדק׃ ָהֱאֶמ   ָוֶצַֽ
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ה יָא ִר קְ ַה   ַאֲחֵרי ה  כָ ָר ּבְ   

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

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

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

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

ינּו,   רֹוְממּו ְיָי ֱאֹלֵהַֽ
 ְוִהְשַתֲחוּו ְלַהר ָקְדשֹו,  

ינּו.ִכי ָקדֹוש ְיָי  ֱאֹלֵהַֽ  

♫ ♫

ַעל ְשלָשה ְדָבִרים  
 ָהעֹוָלם עֹוֵמד:  

 ַעל ַהתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה  
 ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים. 

♫ ♫

ֵעץ ַחִיים ִהיא  
 ַלַמֲחִזיִקים ָּבּה,  
יָה ְמֻאָּׁשר.   ְות ְמֶכַֽ

 . ָשלֹום ָשלֹום
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♫ ♫

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

 ,ִכְכלֹות ַהכ ל ַאֲחֵריוְ 
 .ּדֹו ִיְמלֹוְך נֹוָראְלבַ 

 ,ְוהּוא ָהָיה, ְוהּוא ה ֶוה
 .ְּבִתְפָאָרהְוהּוא ִיְהֶיה, 

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

 .ְולֹו ָהע ז ְוַהִמְשָרה

 ,ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי ּג ֲאִלי
 .ֵעת ָצָרהְוצּור ֶחְבִלי ּבְ 

 ,ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי
 .ְמָנת כֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא 

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

י נּו,  ֵאין ֵכאֹלֵהַֽ
ֵאין ַכאדֹוֵנַֽינּו, 
נּו,   ֵאין ְכַמְלֵכַֽ
נּו.   ֵאין ְכמֹוִשיֵעַֽ

ינּו,   ִמי ֵכאֹלֵהַֽ
ִמי ַכאדֹוֵנַֽינּו,  
נּו,   ִמי ְכַמְלֵכַֽ
נּו.   ִמי ְכמֹוִשיֵעַֽ

ינּו,   נֹוֶדה ֵלאֹלֵהַֽ
נֹוֶדה ַלאדֹוֵנַֽינּו, 
נּו,   נֹוֶדה ְלַמְלֵכַֽ
נּו.  נֹוֶדה ְלמֹוִשיֵעַֽ

ינּו,   ָּברּוְך ֱאֹלֵהַֽ
ָּברּוְך ֲאדֹוֵנַֽינּו,  
נּו,   ָּברּוְך ַמְלֵכַֽ
נּו.   ָּברּוְך מֹוִשיֵעַֽ

ינּו,   ַאָתה הּוא ֱאֹלֵהַֽ
ַאָתה הּוא ֲאדֹוֵנַֽינּו,  
נּו,   ַאָתה הּוא ַמְלֵכַֽ
נּו.   ַאָתה הּוא מֹוִשיֵעַֽ
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♫ ♫

  כ ל עֹוד ַּבֵּלָבב ְפִניָמה
הֹוִמָיה ְיהּוִדי  ֶנֶפש

ָקִדיָמה ִמְזָרח ּוְלַפֲאֵתי
צֹוִפָיה  ְלִציֹון ַעִין

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

♫ ♫

 



 

 


