


,מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶני
ֶמֶל ַחי ְוַקָּים,
ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי

ִנְׁשָמִתי ְּבֶחְמָלה.
:ַרָּבה ֱאמּוָנֶת

ַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

טח



 ר ָּברּו ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ

ְבֵרי  ּדִ ַעל  נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ

תֹוָרה:

תֹוָרְתָך ְוַהֲעֶרב  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָנא 

ָרֵאל,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ִפינּו, ּוְבִפי ּכָ ּבְ

ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו,  ֲאַנְחנּו  ְוִנְהֶיה 

ֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך  נּו יֹוְדֵעי ׁשְ ּלָ ָרֵאל, ּכֻ ית ִיׂשְ ּבֵ

ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו  ַלּמֵ ה ְיָי, ַהּמְ רּוְך ַאּתָ ָמּה. ּבָ ִלׁשְ

ָרֵאל: ִיׂשְ

 ר ָּברּו ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ

ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ים  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחר  ּבָ

ה ְיָי, נֹוֵתן ַהּתֹוָרה: רּוְך ַאּתָ ּתֹוָרתֹו. ּבָ

ַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

טויד



ְלֵרֲעָך ֲהֵריִני  ְוָאַהְבּתָ  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ָעַלי  ל  ְמַקּבֵ

מֹוָך: ּכָ

רֹב ַמה  ּבְ ַוֲאִני  ָרֵאל:  ִיׂשְ נֶֹתיָך  ּכְ ִמׁשְ ַיֲעקֹב,  אָֹהֶליָך  ּטֹבּו 

ָך  ָקְדׁשְ ֵהיַכל  ֶאל  ֲחֶוה  ּתַ ֶאׁשְ ֵביֶתָך,  ָאבֹא  ָך  ַחְסּדְ

ָרב  ּבְ ֱאלִֹהים  ָרצֹון,  ֵעת  ְיָי,   | ְלָך  ִתי  ִפּלָ ּתְ ַוֲאִני  ִיְרָאֶתָך:  ּבְ

ֶעָך: ֱאֶמת ִיׁשְ ָך, ֲעֵנִני ּבֶ ַחְסּדֶ

ְלֵעת ֲאדֹון  ִנְבָרא:  ְיצּור  ל  ּכָ ֶטֶרם  ּבְ ָמַלְך,  ר  ֲאׁשֶ עֹוָלם 

ְוַאֲחֵרי  ִנְקָרא:  מֹו  ׁשְ ֶמֶלְך  ֲאַזי,  ּכֹל,  ֶחְפצֹו  ּבְ ה  ַנֲעׂשָ

הֶֹוה,  ְוהּוא  ָהָיה  ְוהּוא  נֹוָרא:  ִיְמלֹוְך  ְלַבּדֹו  ַהּכֹל,  ְכלֹות  ּכִ

יל לֹו  ִני, ְלַהְמׁשִ ִתְפָאָרה: ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ

ָרה:  ׂשְ ִלי ַתְכִלית, ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ ית ּבְ ִלי ֵראׁשִ יָרה: ּבְ ְלַהְחּבִ

י  ִנּסִ ְוהּוא  ָצָרה:  ֵעת  ּבְ ֶחְבִלי  ְוצּור  גֲֹאִלי,  ְוַחי  ֵאִלי  ְוהּוא 

רּוִחי,  ַאְפִקיד  ָידֹו  ּבְ ֶאְקָרא:  יֹום  ּבְ ּכֹוִסי  ְמָנת  ִלי,  ּוָמנֹוס 

ִתי, ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא: ִוּיָ ן ְוָאִעיָרה: ְוִעם רּוִחי ּגְ ֵעת ִאיׁשַ ּבְ

 ְּתִפַּלת ַשֲׁחִרית 

ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית

כאכ



ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל,

ְיָי ֱאֵהינּו, ְיָי | ֶאָחד:
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

ּוְבָכל ְוָאַהְבָּת  ָך  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ֱאלֶֹהיָך,  ְיָי  ֶאת 

ָך  ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ה, ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְמאֶֹדָך: ְוָהיּו ַהּדְ

ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ ְלָבֶניָך  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ְלָבֶבָך:  ַעל  ַהּיֹום, 

ם  ְרּתָ ּוְקׁשַ ּוְבקּוֶמָך:  ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶתָך,  ּבְ

ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ ֵעיֶניָך:  ין  ּבֵ ְלטָֹטפֹת  ְוָהיּו  ָיֶדָך,  ַעל  ְלאֹות 

ָעֶריָך: יֶתָך ּוִבׁשְ ְמֻזזֹות ּבֵ

ה ְוָהָיה  ְמַצּוֶ ָאנִֹכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוַתי,  ֶאל  ְמעּו  ׁשְ ּתִ מַֹע  ׁשָ ִאם 

ָכל  ֶאְתֶכם ַהּיֹום, ְלַאֲהָבה ֶאת ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו, ּבְ

יֹוֶרה  ִעּתֹו  ּבְ ַאְרְצֶכם  ְמַטר  י  ְוָנַתּתִ ֶכם:  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם 

ב  ֵעׂשֶ י  ְוָנַתּתִ ְוִיְצָהֶרָך:  ָך  ְוִתירֹׁשְ ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפּתָ  ּוַמְלקֹוׁש, 

ה  ן ִיְפּתֶ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ : ִהּשׁ ָבְעּתָ ָך ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ּבְ

ֲחִויֶתם  ּתַ ְוִהׁשְ ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ ם  ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכם, 

ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית

כגכב




