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ָפֶנֽיָך  3   מֹוֶדה     מֹוָדה     ֲאִני לְְ
ָמִתי  4 י ִנׁשְְְ ּתָ ּבִ ֶהֱחַזֽרְְְ ַקָּים ׁשֶ ֶלךְְְ ַחי וְְ ֶמֽ
ָך. 5 ה ֱאמּוָנֶתֽ ָלה ַרּבָ ֶחמְְְ ּבְְ

ת 1 ִהַלּ ה קְְ ה מֹוָרׁשָ נּו מֹׁשֶ ה ָלֽ ּתֹוָרה ִצָוּ
ַאל 2 יָך וְְ ִני מּוַסר ָאִבֽ ַמע ְבְּ ַיֲעקֹב:: ׁשְְ
ֵהא 3 ָך:: ּתֹוָרה ּתְְ ֽ ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ּתִ
ם 4 ַאּתֶ ָרִתי. וְְ ֶעזְְְ י ְבְּ ַדּ ֵאל ׁשַ נּוִתי, וְְ ֻאּמָ
ֶכם 5 ְלְּ יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ַחִּיים ֻכּ ֵבִקים ַבּ ַהְדְּ
יִתי יהוה:: 6 ֽ ָך ִקּוִ ַהּיֹום:: ִליׁשּוָעתְְ

ֶכל טֹוב  6 ֽ ַאת יהוה ׂשֵ ָמה ִירְְְ כְְְ ית חָָ ֵראׁשִ
ֶדת ָלַעד::  7 תֹו עֶֹמֽ ִהּלָ יֶהם ּתְְ ל־עֹׂשֵ כָָ לְְ

ה 1 ַות ֲעׂשֵ ל ָעַלי ִמצְְְ ַקֵבּ יִני מְְ ֲהֵרֽ
ֽמֹוָך 2 ֵרֲעָך ָכּ ּתָ לְְ ָאַהבְְְ ל וְְ ׁשֶ



ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתעֹוְרִרים ַּבּבֶֹקר ֲאַנְחנּו נֹוְטִלים 
ֶאת ַהָּיַדִים. ַהַּמִים ְמַטֲהִרים ֶאת ּגּוֵפנּו 
ִלְקַראת ַהּיֹום ֶהָחָדׁש. ִּבְכִלי ָמֵלא ַמִים 

ִנּצֹוק ַמִים ַעל ָיד ָיִמין, ְוָאז ִנּצֹוק ַמִים ַעל ָיד 
ְׂשמֹאל. ִנּטֹל ָּכְך ֶאת ָיֵדינּו עֹוד ַּפֲעַמִים.
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ה יהוה 1 רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ
ֶלךְְְ ָהעֹוָלם 2 ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ
וָֹתיו  3 ִמצְְְ נּו ּבְְ ֽ ׁשָ ר ִקּדְְ ֲאׁשֶ
ִים. 4 ִטיַלת ָיָדֽ ֽנּו ַעל נְְ ִצּוָ וְְ
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ה יהוה 1 רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ
ֶלךְְְ ָהעֹוָלם 2 ינּו ֶמֽ ֱאלֵֹהֽ
ָמה 3 כְְְ חָָ ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ּבְְ ֲאׁשֶ
ָקִבים 4 ָקִבים נְְ ּוָבָרא בֹו נְְ
ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים. 5
ָך 6 בֹוֶדֽ א כְְ ֵני ִכּסֵ ָיֽדּוַע ִלפְְְ לּוי וְְ ּגָ
ַח ֶאָחד ֵמֶהם  7 ֵתֽ ִאם ִיּפָ ׁשֶ
ֵתם ֶאָחד ֵמֶהם 8 אֹו ִיּסָ
ָפֶנֽיָך 9 ַלֲעמֹד לְְ ַקֵּים וְְ ִהתְְְ ר לְְ ׁשָ ִאי ֶאפְְְ
ָעה ֶאָחת. 10 ֲאִפּלּו ׁשָ
ה יהוה 11 רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ
ר  12 ׂשָ ל ּבָ רֹוֵפא כָָ
ִליא ַלֲעׂשֹות. 13 ּוַמפְְְ
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ֱאלַֹהי 1
הֹוָרה. 2 י טְְ ּתָ ּבִ ַתֽ ּנָ ָמה ׁשֶ ׁשָ נְְ
ּה 3 ּתָ ַצרְְְ ה יְְ ָראָתּה, ַאּתָ ה בְְ ַאּתָ
י 4 ּבִ ִקרְְְ ָרּה ּבְְ ּמְְ ׁשַ ה מְְ ַאּתָ י וְְ ּה ּבִ ּתָ ַפחְְְ ה נְְ ַאּתָ
י 5 ּנִ ֽ ָלּה ִמּמֶ ה ָעִתיד ִלּטְְ ַאּתָ וְְ
י ֶלָעִתיד ָלבֹוא. 6 ַהֲחִזיָרּה ּבִ ּולְְְ
י 7 ּבִ ִקרְְְ ָמה בְְ ׁשָ ַהּנְְ ַמן ׁשֶ ל זְְ ּכָָ
 מֹוֶדה    מֹוָדה  8
ָפֶנֽיָך 9 ֲאִני לְְ
יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי 10
ים 11 ֲעׂשִ ל ַהּמַ ִרּבֹון ּכָָ
מֹות. 12 ׁשָ ל ַהּנְְ ֲאדֹון ּכָָ
ה יהוה 13 רּוךְְְ ַאּתָ ּבָ
ָגִרים ֵמִתים. 14 מֹות ִלפְְְ ׁשָ ֲחִזיר נְְ ַהּמַ


