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ְרכּו                                                                                                     בָּ
ְרכּו :ציבור שליח  ּךּ’ּה ֶאּת בָּ ַהְמברָּ  

רוּך :הקהל  ּך 'ּה בָּ ּם ַהְמברָּ וֶָּעּד ְלעולָּ  

רוּך :ציבור שליח  ּך 'ּה בָּ ּם ַהְמברָּ וֶָּעּד ְלעולָּ  

רוּך ּה בָּ ּם ֶמֶלּך ֱאלֵהינּו ’ּה ַאתָּ עולָּ לוּם ֹעֶשּה חֶשּך ובוֵרּא אוּר יוֵצּר הָּ ובוֵרּא שָּ  
ַהּכּל ֶאּת  

 

ה  ה ַרבָּ  ַאֲהבָּ

ּה ּה ַאֲהבָּ נּו ַרבָּ ּה .ֱאלֵהינּו 'ּה ,ֲאַהְבתָּ ּה ֶחְמלָּ ּה ְגדולָּ ַמְלתָּּ ִויֵתרָּ ֵלינּו חָּ ִבינּו :עָּ אָּ  
ְטחּו ֲאבוֵתינּו ַבֲעבוּר .ַמְלֵּכנּו ֵננּו ֵּכּן ַחִייּם ֻחֵקּי ַוְתַלְמֵדּם .ְבּך ֶשבָּ וְתַלְמֵדנּו ְתחָּ  
ִבינּו ּב אָּ אָּ ּן הָּ ַרֲחמָּ ֵלינּו ַרֵחּם .ַהְמַרֵחּם .הָּ ִביּן ְבִלֵבנּו ְוֵתּן .עָּ ִלְשמעַּ .וְלַהשִּכיּל ְלהָּ . 
ּל ֶאּת וְלַקֵיּם ְוַלֲעשוּת ִלְשמּר .וְלַלֵמּד ִלְלמּד ֶתּך ַתְלמוּד ֵרּיִדבְּ ּכָּ ּה תורָּ ְבַאֲהבָּ  
ֵאּר ֶתּך ֵעיֵנינּו ְוהָּ ֵבנּו ְוַיֵחּד  .ְבִמְצוֶתיּך ִלֵבנּו ְוַדֵבּק .ְבתורָּ ּה ְלבָּ ּה ְלַאֲהבָּ ֶאּת וְלִיְראָּ  
ּם ֵנבוּש ְולּא .ְשֶמּך ְדְשּך ְבֵשּם ִּכּי .וֶָּעּד ְלעולָּ דוּל קָּ ּא ַהגָּ ְחנּו ְוַהנורָּ טָּ ּה .בָּ ִגילָּ נָּ  

ּה ֶתּךבִּ ְוִנשְמחָּ לוּם ַוֲהִביֵאנּו .ישועָּ ֶרּץ ַּכְנפוּת ֵמַאְרַבּע ְלשָּ אָּ ְותוִליֵכנּו .הָּ  
ּה ְישועוּת ּפוֵעּל ֵאּל ִּכּי ְלַאְרֵצנּו קוְמִמיוּת תָּ נּו אָּ ַחְרתָּּ ובָּ ּל בָּ שוּן ַעּם ִמּכָּ ְולָּ  
נּו דוּל ְלִשְמּך ְוֵקַרְבתָּ ּה ַהגָּ ּהְבַאֲהבָּּ וְלַיֶחְדּך ְלּך ְלהודוּת ֶבֱאֶמּת ֶסלָּ  

רוּך ּה בָּ ֵאּל ְבַעמּו ַהבוֵחּר ,'ּה ַאתָּ ּה ִישרָּ ְבַאֲהבָּ  
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ַהְבתָּ    ְשַמע ְואָּ

ֵאּל ְשַמּע ּד 'ּה ֱאלֵהינּו 'ּה ִישרָּ ֶאחָּ  

רוּך :בלחש  : ּם ַמְלכותּו ְּכבוּד ֵשּם בָּ וֶָּעּד ְלעולָּ   

ַהְבתָּּ ּל ֱאלֶהיּך 'ה ֵאּת ְואָּ ְבּך ְבכָּ ּל ְלבָּ ּל ַנְפְשּך וְבכָּ יּו ְמאֶדּך וְבכָּ ִריּם ְוהָּ ַהְדבָּ  
ֵאֶלּה נִכּי ֲאֶשּר הָּ ֶבּך ַעּל ַהיוּם ְמַצְוּך אָּ ּם :ְלבָּ ֶניּך ְוִשַנְנתָּ ּם ְוִדַבְרתָּּ ְלבָּ ְבִשְבְתּך בָּ  
ְכְבּך ַבֶדֶרּך וְבֶלְכְתּך ְבֵביֶתּך ּם :וְבקוֶמּך וְבשָּ יּו יֶָּדּך ַעּל ְלאוּת וְקַשְרתָּ פּת ְוהָּ ְלטטָּ  

ּם :ֵעיֶניּך ֵביּן ֶריּך ֵביֶתּך ְמזֻזוּת ַעּל וְכַתְבתָּ וִבְשעָּ  

 עמידה
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לום  עשה שָּ
לום  עשה  יו  שָׁ ְמרומָׁ לום  ַיֲעשה  הּוא  .בִּ ֵלינּו  שָׁ ל  ְוַעל  עָׁ ֵאל  כָׁ שרָׁ ְמרּו  .יִּ ֵמן  ְואִּ אָׁ  


