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ֶ
ֶמלֶ ַ חי ְו ַקיָּ ם,
ֶשׁ ֶה ֱחזַ ְר ָתּ ִבּי
נִ ְשׁ ָמ ִתי ְבּ ֶח ְמלָ ה.
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ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר

ָבּרוַּ א ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר
ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ִצ ָ ּונ ּו ַעל דִּ ְב ֵרי
תוֹ ָרה:
וְ ַה ֲע ֶרב נָ א יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶאת דִּ ְב ֵרי תוֹ ָר ְת ָך
ְ ּב ִפינ ּוּ ,ו ְב ִפי ָּכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל,
וְ נִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנ ּו וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינ ּו ,וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ָּכל ַע ְּמ ָך
ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאלֻּ ,כ ָּלנ ּו יוֹ ְד ֵעי ׁ ְש ֶמ ָך וְ לוֹ ְמ ֵדי תוֹ ָר ְת ָך
לִ ׁ ְש ָמ ּהּ ָ .בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,ה ְּמלַ ֵּמד ּתוֹ ָרה לְ ַע ּמוֹ
יִ שְׂ ָר ֵאל:
ָבּרוַּ א ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר
ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים וְ נָ ַתן לָ נ ּו ֶאת
ּתוֹ ָרתוֹ ּ ָ .בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ  ,נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה:
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ְתּ ִפלַּ ת ַשׁ ֲח ִרית

ְ Zתּ ִפלַּ ת ַש ֲׁח ִרית Y
ֲה ֵרינִ י ְמ ַק ֵ ּבל ָעלַ י ִמ ְצוַ ת ֲעשֵׂ ה ׁ ֶשל וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲע ָך
ָּכמוֹ ָך:
ַמה ּטֹב ּו א ָֹהלֶ ָיך יַ ֲעקֹבִ ,מ ׁ ְש ְּכנ ֶֹת ָיך יִ שְׂ ָר ֵאל :וַ ֲאנִ י ְ ּברֹב
ַח ְסדְּ ָך ָאבֹא ֵב ֶית ָךֶ ,א ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל ֵהיכַ ל ָק ְד ׁ ְש ָך
ְ ּביִ ְר ָא ֶת ָך :וַ ֲאנִ י ְּת ִפ ָּל ִתי לְ ָך | יְ יָ ֵ ,עת ָרצוֹ ןֱ ,אל ִֹהים ְ ּב ָרב
ַח ְסדֶּ ָךֲ ,ענֵ נִ י ֶ ּב ֱא ֶמת יִ ׁ ְש ֶע ָך:
ֲאדוֹן עוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ָמלַ ְךּ ְ ,ב ֶט ֶרם ָּכל יְ צ ּור נִ ְב ָרא :לְ ֵעת
נַ ֲעשָׂ ה ְ ּב ֶח ְפצוֹ כּ ֹלֲ ,אזַ יֶ ,מלֶ ְך ׁ ְשמוֹ נִ ְק ָרא :וְ ַא ֲח ֵרי
ִּככְ לוֹ ת ַהכּ ֹל ,לְ ַב ּדוֹ יִ ְמלוֹ ְך נוֹ ָרא :וְ ה ּוא ָהיָ ה וְ ה ּוא הֹוֶ ה,
וְ ה ּוא יִ ְהיֶ ה ְ ּב ִת ְפ ָא ָרה :וְ ה ּוא ֶא ָחד וְ ֵאין ׁ ֵשנִ י ,לְ ַה ְמ ׁ ִשיל לוֹ
אשית ְ ּבלִ י ַתכְ לִ ית ,וְ לוֹ ָהעֹז וְ ַה ִּמשְׂ ָרה:
לְ ַה ְח ִ ּב ָירהּ ְ :בלִ י ֵר ׁ ִ
וְ ה ּוא ֵאלִ י וְ ַחי ג ֲֹאלִ י ,וְ צ ּור ֶח ְבלִ י ְ ּב ֵעת ָצ ָרה :וְ ה ּוא נִ ִּסי
ּו ָמנוֹ ס לִ יְ ,מנָ ת כּ וֹ ִסי ְ ּביוֹ ם ֶא ְק ָראּ ְ :ביָ דוֹ ַא ְפ ִקיד ר ּו ִחי,
ישן וְ ָא ִע ָירה :וְ ִעם ר ּו ִחי ְ ּגוִ ָ ּי ִתי ,יְ יָ לִ י וְ לֹא ִא ָירא:
ְ ּב ֵעת ִא ׁ ַ
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ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל,
הינוּ ,יְ יָ | ֶא ָחד:
יְ יָ ֱא ֵ
ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:

וְ ָא ַה ְב ָתּ ֶאת יְ יָ ֱאל ֶֹה ָיךּ ְ ,בכָ ל לְ ָב ְב ָך ּו ְבכָ ל נַ ְפ ׁ ְש ָך ּו ְבכָ ל
ְמא ֶֹד ָך :וְ ָהי ּו ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלהֲ ,א ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ְמ ַצ ְ ּו ָך
ַה ּיוֹ םַ ,על לְ ָב ֶב ָך :וְ ׁ ִש ַ ּננְ ָּתם לְ ָבנֶ ָיך וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבםּ ְ ,ב ׁ ִש ְב ְּת ָך
ְ ּב ֵב ֶית ָךּ ,ו ְבלֶ כְ ְּת ָך ַבדֶּ ֶר ְך ּו ְב ׁ ָשכְ ְ ּב ָך ּו ְבק ּו ֶמ ָךּ :ו ְק ׁ ַש ְר ָּתם
לְ אוֹ ת ַעל יָ ֶד ָך ,וְ ָהי ּו לְ ט ָֹטפֹת ֵ ּבין ֵעינֶ ָיך :וּכְ ַת ְב ָּתם ַעל
ְמזֻ זוֹ ת ֵ ּב ֶית ָך ּו ִב ׁ ְש ָע ֶר ָיך:
וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצוֹ ַתיֲ ,א ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ְמ ַצ ֶ ּוה
ֶא ְתכֶ ם ַה ּיוֹ ם ,לְ ַא ֲה ָבה ֶאת יְ יָ ֱאל ֵֹהיכֶ ם וּלְ ָע ְבדוֹ ּ ְ ,בכָ ל
לְ ַב ְבכֶ ם ּו ְבכָ ל נַ ְפ ׁ ְשכֶ ם :וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצכֶ ם ְ ּב ִע ּתוֹ יוֹ ֶרה
ּו ַמלְ קוֹ ׁש ,וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ָך וְ ִתיר ׁ ְֹש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך :וְ נָ ַת ִּתי ֵעשֶׂ ב
ְ ּבשָׂ ְד ָך לִ ְב ֶה ְמ ֶּת ָך וְ ָאכַ לְ ָּת וְ שָׂ ָב ְע ָּתִ :ה ּׁ ָש ְמר ּו לָ כֶ ם ּ ֶפן יִ ְפ ֶּתה
לְ ַב ְבכֶ ם ,וְ ַס ְר ֶּתם וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוִ ֶיתם
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