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Shanna Tovah From Machon Shilo 
 
Jerusalem is home to a new, unique reclamation project. Not of an ancient synagogue or of plundered 
Jewish property, but of Torah.  Of prayer. Of the pathway for communication with he Creator—as 
spoken by our forefathers in Erets Yisrael .
 
Using sources such as the Talmud HaYerushalmi, Rav Saadia Gaon, Rav Hai Gaon and manuscripts 
from the Cairo Geniza, Rav David Bar-Hayim of Machon Shilo has invested years of research to recover 
this nearly lost treasure and to create the Siddur Erets Yisrael  .His work has resulted in an authentic, 
poetic nusah (style of prayer) that is intimately connected with Erets Yisrael and our forefathers who 
lived here before us.
 
To acquaint the public with the unique, special flavor of the Nusah Erets Yisrael, Machon 
Shilo is pleased to offer this free copy of the Shmona Esray (Amidah) for Rosh HaShanna. 

 
Much of the research for the Siddur Erets Yisrael has already been completed, but we need additional 
funds to accelerate work and ready it for publication before Pesach 5768.  Whether or not you live in 
Erets Yisrael, you can help revivify Jewish practice as it was performed by our forefathers.  

1. Monthly bank account deduction (Horaat Keva) 
For Israeli bank account holders, use the attached horaat keva or download one from our 
website and send it to the address in section 3. Contact office@machonshilo.org for further 
information or assistance. 

2. PayPal 
Preferred method for non-Israelis or people who prefer Internet payments. Use the PayPal 
button at the top of the left menu on www.machonshilo.org . Monthly donations/subscriptions 
as well as one-time payments are available. 

3. Israeli Checks (any amount) 
Please send your checks to:  
 
Machon Mishkan Shilo 
c/o Louis Gordon 
Nachal Dolev 9/7 
Bet Shemesh 99621 
ISRAEL 

4. Siddur Dedications 
If you would like to dedicate a page or partial page to a loved one or family member, please 
contact office@machonshilo.org.  

5. US Checks - US Tax Deductable  
Please make out the checks in the name of "Central Fund for Israel" and write "Machon 
Mishkan Shilo" in the memo section and send your checks to: 

Noah Potter  
630 Third Avenue, 19th Floor  
New York NY 10017 
 
Note: For $250 and above a receipt will be issued according to IRS guidelines. Otherwise the 
check is your legal receipt. If you send us a check, please email us at office@machonshilo.org so 
we can verify that it arrived safely.  

http://machonshilo.org/PDF/Horaat_Keva_Machon_Mishkan_Shilo.pdf
mailto:office@machonshilo.org
http://www.machonshilo.org/
mailto:office@machonshilo.org
mailto:office@machonshilo.org
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   . ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך, ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח,ֲאֹדָני
  

ת   .א ו   אב

  , ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ָּברּוְך ַאָּתה יהוה

   ,ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם

  , ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ָהֵאל ַהָּגדֹול

  ,ץקֹוֵנה ָשַׁמִים ָוָאֶר, ֵאל ֶעְליֹון
  :בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נהגו להוסיף

  ,  ֶמֶלְך ַרֲחָמן ָחֵפץ ַּבַחִּיים,ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים

  . ֱאֹלִהים ַחִּיים, ְלַמַעְנָך,ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים

  , ָמִגֵּננּו ּוָמֵגן ֲאבֹוֵתינּו

  .ִמְבָטֵחנּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור

  :ָמֵגן ַאְבָרָהם, ָּברּוְך ַאָּתה יהוה

  
  

ת   .ב ו ר ו ב     ג

  , ַאָּתה ִּגּבֹור ְוֵאין ָּכמֹוָך

  ,ָחָזק ְוֵאין זּוָלֶתָך

  , ַחי ְלעֹוָלִמים, ָּדן ֲעִריִצים, ַמְשִּׁפיל ֵּגִאים

  , ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ּוְמַחֵּיה ֵמִתים

בחורף   ,ַמִּשׁיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם 

  בקיץ  ,מֹוִריד ַהָּטלַמִּשׁיב ָהרּוַח ּו 

  .ְּכֶהֶרף ַעִין ְיׁשּוָעה ָלנּו ַתְצִמיַח
  :בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נהגו להוסיף

  .זוֵׂכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים,  ָאב ָהַרֲחָמן,ִמי ָכמֹוָך

  :ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים, ָּברּוְך ַאָּתה יהוה
  

  
  
  
השם.  ג שת  ו   קד

ְוֵאין ֱאלֹוַּה, נֹוָרא ְׁשֶמָךָקדֹוׁש ַאָּתה ְו  .ִמַּבְלָעֶדיָך 

:ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש, ָּברּוְך ַאָּתה יהוה
  

  3בעמוד היחיד ממשיך בברכת קדושת היום שחרית ומנחה , בערבית
  6 ממשיכים בעמוד –בתפילת המוספים 
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ר ו ב י צ ח  י לשל ה  השנ ראש  ת  ו ל י בתפ השם  שת  ו קד   ברכת 
  

  ...נקדישך ונעריצך
  

  ,ר ַהְמִליכּו ָלֵאלְלדֹור ָודֹו
  .ִּכי הּוא ְלַבּדֹו ָמרֹום ְוָקדֹוׁש

  
  ִיְתַקֵּדׁש ִׁשְמָך ְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּו

  ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך
  .ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך ְוַעל ְמכֹוְנְך ְוֵהיָכֶלְך

  
  ן ַּפְחְּדָך ְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיָךֵּת

  ,ְוֵאיָמְתָך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָראָת
  ,ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ָּכל ַהְּברּוִאים, ְוִייָראּוָך ָּכל ַהַּמֲעִׂשים
  .ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת

  ,ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָך, ֶׁשִּׁשְלטֹון ְּבָיֶדיָך, נּו ְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּוְּכמֹו ֶׁשָּיַדְע
  .ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָראָת

  
  ,ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָך, ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבֹוד ְיהוָֹה ְלַעֶּמָך

  ,ִּפְתחֹון ֶּפה ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ִּתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשיָך
  ,ָׂשׂשֹון ְלִעיֶרָך, ַאְרֶצָךִׂשְמָחה ְל

  .ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַׁשי ְמִׁשיֶחָך, ְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶּדָך
  

  ,ַוֲחִסיִדים ְּבִרָּנה ָיִגילּו, ִויָׁשִרים ַיֲעֹלזּו, ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמחּו
  ,ֶּכָעָׁשן ִּתְכֶלהְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה , ְועֹוָלָתה ִּתְקָּפץ ִּפיָה

  .ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ
  

  ְוִתְמלֹוְך ַאָּתה הּוא ְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיָך
  ,ְּבַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך ּוִבירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך

  .ַהְללּוָיּה, ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר,  ְלעֹוָלםִיְמלֹוְך ְיהוָֹה: ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ָקְדֶׁשָך
  

  ,ְוֵאין ֱאלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדיָך, ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמָך
  .ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה, ַוִּיְגַּבּה ְיהוָֹה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט: ְוָכתּוב

  
  .ֹוׁשָהֵאל ַהָּקד, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהוָֹה

ערבית ומנחה, לתפילות  ברכות— שחרית  שבע     
 
ם    .ד ו י ה שת  ו קד כת    בר

  :פתיחה פיוטית לברכה שאומר שליח הציבור בשבת(
  ,ָלָעם ֶׁשָּקִניָת     יֹום ֲעֻנָּגה ַתָּת
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  .)ֵּביְנָך ּוֵביֵנינּו ְלעֹוָלם  ְלַמַען ִּתְהֶיה אֹות ְּבִרית
  

  ,ִמָּכל ָעםַאָּתה ָּבַחְרָּת ְּבִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך 
  ,ֶזַרע ְיֻׁשרּון ָרִציָת ִמָּכל ָלׁשֹון

  ,ַוַּתִּגיֵׁשם ִלְפֵני חֹוֵרב
  ,ַוְּתָקְרֵבם ְּבַאֲהָבה ְסִביבֹות ַהר ִסיָני

  ַוִּתֵּתן ָלֶהם ִמְׁשָּפִטים ְיָׁשִרים
  ,ְותֹורֹות ֱאֶמת

  ,ֻחִּקים ּוִמְצוֹות טֹוִבים
  .ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אֹוָתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם

  
  י ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה'ַוִּתֵּתן ָלנּו י

  )- ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ּו:בשבת(
  ,מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה

  ), ֶאת יֹום ַהָּמנֹוַח ַהֶּזה:בשבת(
  ,ֶאת יֹום ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה
  ,ֶאת יֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהֶּזה
  ,ֶאת יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה

  ,ה ַהֶּזהֶאת יֹום ַהְּתרּוָע: בחול
  .ְלִׂשְמָחה ּוְליֹום טֹוב ּוְלִמְקָרא ֹקֶדׁש

  
  :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך

  , ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם:בשבת(
  ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהוָֹה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ

  )יז ,אשמות ל(  .ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש
  :)ְוֶנֱאַמר

  .ַוְיַדֵּבר ְיהוָֹה ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר
  ,ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר

  .ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ִזְכרֹון ְּתרּוָעה, ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון
  )כה- כג ,ויקרא כג(  .ה ַליהוָֹהְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁש, ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו

  :ְוֶנֱאַמר
  ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם

  ,ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעֹלֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם
  )י ,במדבר י(   .ֲאִני ְיהוָֹה ֱאֹלֵהיֶכם, ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם

  
  ,ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך, ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו

  4



 

org.machonshilo.www

  ,ְמלֹוְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ִּבְמֵהָרה
  ,ְוהֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ָּכל ָחי

  ,ְוָקֵרב ְּפזּוֵרינּו ִמן ַהּגֹוִים
  ,ּוְנפּוצֹוֵתינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ

  ֹלֵהינּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְּבִרָּנהי ֱא'ַוֲהִביֵאנּו י
  ,ְוִלירּוָׁשַלִים ֵּבית ִמְקָדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת עֹוָלם

  י ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך'י: ְויֹאְמרּו ַמֲעֶׂשיָך
  .ּוַמְלכּותּו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה

  
  ,ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ָאָּנא ֱאֹלֵהינּו

  ִיָּפֵקד, ָּזֵכרִי, ִיָּׁשַמע, ֵיָרֶצה, ֵיָרֶאה, ַיִּגיַע
  ,ִּפְקדֹוֵננּו, ִזְכרֹוֵננּו

  ,ִזְכרֹון ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
  ,ְמעֹוְנָך, ִמְקָדְׁשָך, ֵהיָכְלָך, ַאְרְצָך, ִעיְרָך
  ,ְּפֵלָטְתָך, ָנְוָך, ֲעָדְתָך, ְזבּוְלָך

  ְלָפֶניָך ְלטֹוָבה ּוְלַרֲחִמים
  ), ְּביֹום ַהָּמנֹוַח ַהֶּזה:בשבת(

  ,ָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזהְּביֹום ִמְק
  ,ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהֶּזה
  ,ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה

  , ְּביֹום ַהְּתרּוָעה ַהֶּזה:בחול
  ,י ֱאֹלֵהינּו'ָזְכֵרנּו בֹו ְלטֹוָבה י

  ,ָּפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ּוְלַרֲחִמים ַמְלֵּכנּו
  ,י ֱאֹלֵהינּו'חּוָסה ַאָּתה י
  , ַוֲחמֹולַהֵּצל, ָהֵגן ְוַהְרַוח

  ,ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו
  ,ְוָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ְוַהְרַוח ָלנּו ִמָצרֹוֵתינּו

  ,ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו
  .ִּכי ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ְלַבְּדָך ִנְקֵראָת

  ), יֹום ַהָּמנֹוַח ַהֶּזה:בשבת(ִויִהי 
  ,יֹום ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה

  ,ָנה ַהֶּזהיֹום רֹאׁש ַהָּׁש
  ,יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה

  ,יֹום ַהְּתרּוָעה ַהֶּזה: בחול
  ,סֹוף ָוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינּו
  .ְּתִחָּלה ָורֹאׁש ִליׁשּוָעֵתנּו

  5



 

org.machonshilo.www

  
  י ֱאֹלֵהינּו'ְוַהִּׂשיֵאנּו י

  ,מֹוֲעֶדיָך ְלָׁשלֹום) - ַׁשְּבתֹוֶתיָך ּו:בשבת(ֶאת ִּבְרַּכת 
  ָתַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ְוָרִצי
  ,ֵּכן ְּתָבְרֵכנּו ֶסָלה

  ִּכי ְבִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָּבַחְרָּת
  ,ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת

  ), יֹום ַהָּמנֹוַח ַהֶּזה:בשבת (-ְו
  ,יֹום ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה
  ,יֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהֶּזה
  ,יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה

  , יֹום ַהְּתרּוָעה ַהֶּזה:בחול
  .ְמָחה ִהְנַחְלָּתנּוְּבַאֲהָבה ּוְבִׂש

  : ְוָכתּוב:בשבת(
  ,ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת

  ))טז ,שמות לא(  . ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלם
  

  ,י'ָּברּוך ַאָּתה י
  ,ְוָראֵׁשי ָׁשִנים ְוִזְכרֹון ְּתרּוָעה)  ְוַהַּׁשָּבת:בשבת(ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל 

  . ּוִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש,מֹוֲעֵדי ִׂשְמָחה ְוַהְּזַמִּניםּו
  

  )14עמוד (וממשיכים בשלוש ברכות אחרונות 
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ברכות— פיםמוסהתפילת ל תשע      
  
ת.  ד ו י כ מל ו ם  ו י ה שת  ו ד ק   ברכת 
  

  :פתיחה פיוטית לברכה שאומר שליח הציבור בשבת(
  ,ָלָעם ֶׁשָּקִניָת     יֹום ֲעֻנָּגה ַתָּת
  .)ֵּביְנָך ּוֵביֵנינּו ְלעֹוָלם   אֹות ְּבִריתְלַמַען ִּתְהֶיה

  
  ,ַאָּתה ָּבַחְרָּת ְּבִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ִמָּכל ָעם

  ,ֶזַרע ְיֻׁשרּון ָרִציָת ִמָּכל ָלׁשֹון
  ,ַוַּתִּגיֵׁשם ִלְפֵני חֹוֵרב

  ,ַוְּתָקְרֵבם ְּבַאֲהָבה ְסִביבֹות ַהר ִסיָני
  ַוִּתֵּתן ָלֶהם ִמְׁשָּפִטים ְיָׁשִרים

  ,תֹורֹות ֱאֶמתְו
  ,ֻחִּקים ּוִמְצוֹות טֹוִבים

  .ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אֹוָתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם
  

  י ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה'ַוִּתֵּתן ָלנּו י
  )- ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחה ּו:בשבת(

  ,מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה
  ), ֶאת יֹום ַהָּמנֹוַח ַהֶּזה:בשבת(

  ,ֶאת יֹום ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה
  ,ת יֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהֶּזהֶא

  ,ֶאת יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה
  , ֶאת יֹום ַהְּתרּוָעה ַהֶּזה:בחול

  .) ְלַהְקִריב ּבֹו ָקְרְּבנֹות ְׁשֵני מּוָסִפים:בשבת(    .ְלַהְקִריב ּבֹו ָקְרַּבן מּוָסף
  

  :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך
  ,ִהוא ְלֹעָלםֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות : בשבת(

  ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהוָֹה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ
)יז,שמות לא(  .ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש

  :ְוֶנֱאַמר
  ,ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם

  .ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכֹוּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה 
  ,ֹעַלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו

  )י- ט,במדבר כח(          .ַעל ֹעַלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה
  ,ִהְזַּכְרנּו ְלָפֶניָך מּוַסף ַׁשָּבת
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  .ְועֹוד ַנְזִּכיר ְלָפֶניָך מּוַסף מֹוֵעד
  :)ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך

ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה , ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכםּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש 
  ,לֹא ַתֲעׂשּו

  .יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם
  ,ַוֲעִׂשיֶתם ֹעָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַליהוָֹה

  .ְּתִמיִמם, ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה, ַאִיל ֶאָחד, ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד
  ,ֶמןּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁש

  .ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלָאִיל, ְׁשֹלָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר
  .ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים, ְוִעָּׂשרֹון ֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד
  .ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם, ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת

  ,יֶהם ְּכִמְׁשָּפָטםִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה ְוֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכ
,במדבר כט(       )ו-א.ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַליהוָֹה

  
ת ו י כ   מל

 
חה י   פת

ָעֵלינּו  ,ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית,  ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל
  ,ְולֹא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ֶׁשּלֹא ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות

  . ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנםֶׁשּלֹא
  .ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ָלֶהֶבל ְוָלִריק ּוִמְתַּפְּלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִׁשיַע

  ,ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים
  ,ם ְויֹוֵסד ָאֶרץֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִי

  ,ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים, ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל
  ,ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו ְוֶאֶפס זּוָלתֹו, הּוא ֱאֹלֵהינּו ְוֵאין עֹוד

  :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו
  ,ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך

  )לט ,דברים ד( .ֵאין עֹוד, ֹלִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחתִּכי ְיהוָֹה הּוא ָהֱא
  

  ,ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּזָך, ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְּלָך ְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּו
  ,ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון, ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ

ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָּכל , ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך, כּות ַׁשַּדיְלַתֵּכן עֹוָלם ְּבַמְל
  ,ִרְׁשֵעי ָאֶרץ

  ,ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון, ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך, ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל
  ,ד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּוְוִלְכבֹו, ְלָפֶניָך ְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפֹולּו
  ,ְוִתְמלֹוְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתָך

  .ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִּתְמֹלְך ְּבָכבֹוד, ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא
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ם י ק ו ס   פ

  :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך
,דברים לג(     . ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאלְּבִהְתַאֵּסף, ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך

)ה

  :ְוֶנֱאַמר
ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוְננּו , ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת ְיהוָֹה, ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך

  .ָיֶדיָך
)יח- יז          .ְיהוָֹה ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד ,שמות טו( 

  :ְוֶנֱאַמר
  ,ְולֹא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל, לֹא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב

)כא        .ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו, ְיהוָֹה ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ,במדבר כג( 

  
  :ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאֹמר

,תהילים מח( .ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב, ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי ָצפֹון, ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ 
)ג

  :ְוֶנֱאַמר
  .ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד, ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם

  .ְיהוָֹה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה, ְיהוָֹה ִעּזּוז ְוִגּבֹור? ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד
  .א ֶמֶלְך ַהָּכבֹודְוָיבֹו, ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם

)י-ז.ֶסָלה, ְיהוָֹה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד? ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד  ,תהילים כד( 

  :ְוֶנֱאַמר
.   ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט, ָלֵבׁש ְיהוָֹה עֹוז ִהְתַאָּזר, ְיהוָֹה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש

)א ,תהילים צג( 

  
  :י ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאֹמרְוַעל ְיֵד

  ,ְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה
)כג  .ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹוד, ִּכי ָמַלְך ְיהוָֹה ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם ,ישעיהו כד(  

  :ְוֶנֱאַמר
  ,וְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹוט ֶאת ַהר ֵעָׂש

)כא          .ְוָהְיָתה ַליהוָֹה ַהְּמלּוָכה ,עובדיה א( 

  :ְוֶנֱאַמר
  ,ְוָהָיה ְיהוָֹה ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ

)ט        .ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהוָֹה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד ,זכריה יד( 

  
  :ּוְבתֹוָרְתָך ָּכתּוב ֵלאֹמר

)ד        .הוָֹה ֶאָחדְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּו ְי, ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ,דברים ו( 
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  ,י ֱאֹלֵהינּו ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים'ַמְלכּוְתָך י

  ,ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ַמְלֵּכנּו ְּבָכל דֹור ָודֹור
  .ָׁשַאָּתה הּוא ַאִּדיר ַהְּקֻדָּׁשה ּוְלָך ָיֲאָתה ְמלּוָכה

  
ם ו י ה שת  ו קד ברכת    המשך 

  ,ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָךַּגֵּלה , ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו
  ,ְמלֹוְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ִּבְמֵהָרה
  ,ְוהֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא ָעֵלינּו ְלֵעיֵני ָּכל ָחי

  ,ְוָקֵרב ְּפזּוֵרינּו ִמן ַהּגֹוִים
  ,ּוְנפּוצֹוֵתינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ

  י ֱאֹלֵהינּו ְלִצּיֹון ִעיְרָך ְּבִרָּנה'ַוֲהִביֵאנּו י
  .רּוָׁשַלִים ֵּבית ִמְקָדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת עֹוָלםְוִלי

  
  ,ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ָאָּנא ֱאֹלֵהינּו

  ִיָּפֵקד, ִיָּזֵכר, ִיָּׁשַמע, ֵיָרֶצה, ֵיָרֶאה, ַיִּגיַע
  ,ִּפְקדֹוֵננּו, ִזְכרֹוֵננּו

  ,ִזְכרֹון ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
  ,ֹוְנָךְמע, ִמְקָדְׁשָך, ֵהיָכְלָך, ַאְרְצָך, ִעיְרָך
  ,ְּפֵלָטְתָך, ָנְוָך, ֲעָדְתָך, ְזבּוְלָך

  ְלָפֶניָך ְלטֹוָבה ּוְלַרֲחִמים
  ), ְּביֹום ַהָּמנֹוַח ַהֶּזה:בשבת(

  ,ְּביֹום ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה
  ,ְּביֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהֶּזה
  ,ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה

:בחול  , ְּביֹום ַהְּתרּוָעה ַהֶּזה

  ,י ֱאֹלֵהינּו'ֹו ְלטֹוָבה יָזְכֵרנּו ב
  ,ָּפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ּוְלַרֲחִמים ַמְלֵּכנּו

  ,י ֱאֹלֵהינּו'חּוָסה ַאָּתה י
  ,ַהֵּצל ַוֲחמֹול, ָהֵגן ְוַהְרַוח

  ,ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו
  ,ְוָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ְוַהְרַוח ָלנּו ִמָצרֹוֵתינּו

  ,ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו
  .ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ְלַבְּדָך ִנְקֵראָתִּכי 

:בשבת(ִויִהי   ), יֹום ַהָּמנֹוַח ַהֶּזה

  ,יֹום ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה
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  ,יֹום רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהֶּזה
  ,יֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה

  ,יֹום ַהְּתרּוָעה ַהֶּזה: בחול
  ,סֹוף ָוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינּו

  .ּוָעֵתנּוְּתִחָּלה ָורֹאׁש ִליׁש
  

  י ֱאֹלֵהינּו'ְוַהִּׂשיֵאנּו י
:בשבת(ֶאת ִּבְרַּכת   ,מֹוֲעֶדיָך ְלָׁשלֹום) - ַׁשְּבתֹוֶתיָך ּו

  ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ְוָרִציָת
  ,ֵּכן ְּתָבְרֵכנּו ֶסָלה

  ִּכי ְבִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָּבַחְרָּת
  ,ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת

  ְוַנֲעֶׂשה ְלָפֶניָך ֶאת חֹוָבֵתנּו
:בשבת(    . ְּתִמיֵדי יֹום ְוָקְרַּבן מּוָסף  .) ְּתִמיֵדי יֹום ְוָקְרְּבנֹות ְׁשֵני מּוָסִפים

:בשבת(  : ְוָכתּוב

  ,ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת
)זט  . ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְּבִרית עֹוָלם  ) ,שמות לא( 

  
  ,י'ָּברּוך ַאָּתה י

  ,ֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ַאִּדיר ַהְּמלּוָכה
:בשבת(ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל   ,ְוָראֵׁשי ָׁשִנים ְוִזְכרֹון ְּתרּוָעה)  ְוַהַּׁשָּבת

  . ּוִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש,ּומֹוֲעֵדי ִׂשְמָחה ְוַהְּזַמִּנים
 
 
ת   .ה ו נ ו ר כ   ז
  

חה י   פת

  , עֹוָלם ּופֹוֵקד ָּכל ְיצּוֵרי ֶקֶדםַאָּתה זֹוֵכר ַמֲעֵׂשה
  ,ְלָפֶניָך ִנְגלּו ָּכל ַּתֲעלּומֹות ַוֲהמֹון ִנְסָּתרֹות ֶׁשִּמְּבֵראִׁשית

  .ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך, ִּכי ֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך
  .ַחד ִמֶּמָּךְוַגם ָּכל ַהְיצּור לֹא ִנְכ, ַאָּתה זֹוֵכר ֶאת ָּכל ַהִּמְפָעל

  ,צֹוֶפה ּוַמִּביט ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות, ַהֹּכל ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּו
  ,ִּכי ָתִביא חֹוק ִזָּכרֹון ְלִהָּפֵקד ָּכל רּוַח ָוָנֶפׁש

  .ּוְלִהָּזֵכר ַמֲעִׂשים ַרִּבים ַוֲהמֹון ְּבִרּיֹות ְלֵאין ַּתְכִלית
ֹ   .ּוִמְּלָפִנים אֹוָתּה ִּגִליָת, את הֹוָדְעָּתֵמֵראִׁשית ָּכז

  ,ִזָּכרֹון ְליֹום ִראׁשֹון, ֶזה ַהּיֹום ְּתִחַּלת ַמֲעֶׂשיָך
  .ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב, ִּכי חֹוק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא
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  ,ֵאיזֹו ַלֶחֶרב ְוֵאיזֹו ַלָּׁשלֹום: ְוַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר
  ,ֵאיזֹו ַלָּמֶות ְוֵאיזֹו ַלַחִּיים, ֹו ָלֹׂשַבעֵאיזֹו ָלָרָעב ְוֵאיז

  .ּוְבִרּיֹות ּבֹו ִיָּפֵקדּו ְלַהְזִּכיָרם ַלַחִּיים ְוַלָּמֶות
  ,ִּכי ֵזֶכר ָּכל ַהְיצּור ְלָפֶניָך ָּבא, ִמי לֹא ִנְפַקד ְּכַהּיֹום ַהֶּזה

  ,ַוֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר, ַמֲעֵׂשה ִאיׁש ּוְפֻקָּדתֹו
  .ְוִיְצֵרי ַמַעְלֵלי ִאיׁש, ת ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיוַמְחְׁשבֹו

  ,ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאֶּמץ ָּבְך, ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּלֹא ִיְׁשָּכֶחָּך
  .ְולֹא ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּבְך, ִּכי דֹוְרֶׁשיָך ְלעֹוָלם לֹא ִיָּכֵׁשלּו
  .ְוַאָּתה דֹוֵרׁש ַמֲעֵׂשה ֻכָּלם, ִּכי ֵזֶכר ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְלָפֶניָך ָּבא

  
  ,ַוִּתְפְקֵדהּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, ְוַגם ֶאת ֹנַח ְּבַאֲהָבה ָזַכְרָּת

  .ַּבֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר ִמְּפֵני רֹוַע ַמַעְלֵליֶהם
ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ְּכַעְפרֹות ֵּתֵבל , ַעל ֵּכן ִזְכרֹונֹו ָּבא ְלָפֶניָך ְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּו

  .ְוֶצֱאָצָאיו ְּכחֹול ַהָּים
  

ם י ק ו ס   פ

  :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך
  ,ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה

)א      .ִיםַוַּיֲעֵבר ֱאֹלִהים רּוַח ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיֹׁשּכּו ַהָּמ       ,בראשית ח( 

  :ְוֶנֱאַמר
  ,ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם

)כד .ַוִּיְזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב         ,שמות ב( 

  :ְוֶנֱאַמר
  ,ָּת ָלֶהם ָּבְךְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְע
  ,ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים

,שמות לב(     .ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלֹעָלם
)יג

  
  :ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאֹמר

  . ְוַרחּום ְיהוָֹהַחּנּון, ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלֹאָתיו
)ה-ד   .ִיְזֹּכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו, וֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאי  ,תהילים קיא( 

  :ְוֶנֱאַמר
)ח  .ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור, ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו                   ,תהילים קה( 

  :ְוֶנֱאַמר
תהילים ( .ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו, ֲחָלֶתָךָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנ, ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ֶּקֶדם

)ב,עד
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  :ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאֹמר
  ,ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ְיהוָֹה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו

.   ֵבי ְׁשמֹוַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיהוָֹה ּוְלֹחְׁש, ַוַּיְקֵׁשב ְיהוָֹה ַוִּיְׁשָמע
)טז ,מלאכי ג(

  :ְוֶנֱאַמר
  ,ָהלֹוְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלִים ֵלאֹמר

  ,ַאֲהַבת ְּכלּולֹוָתִיְך, ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך, ֹּכה ָאַמר ְיהוָֹה
)ב ,ירמיהו ב(        .ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה, ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר

  :ְוֶנֱאַמר
ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזכֹור ֶאְזְּכֶרּנּו , ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים, ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים

  ,עֹוד
)כ ,ירמיהו לא(      .ְנֻאם ְיהוָֹה, ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו, ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹו

  
ם ו י   ס

  ,ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו
  ,ּוָפְקֵדנּו ִּבְפֻקַּדת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם, ְלָפֶניָךָזְכֵרנּו ְּבִזָּכרֹון טֹוב 

  ּוְזָכר ָלנּו ְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהְּׁשבּוָעה
  ,ֶׁשִּנְׁשַּבְעָּת ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהֹּמִרָּיה

  ,ְּבנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַחְוֵתָרֶאה ְלָפֶניָך ָהֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ֶאת ִיְצָחק 
  ,ּוְכמֹו ֶׁשָּכַבׁש ֶאת ַרֲחָמיו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם

  ,ֵּכן ִיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַּכַעְסָך ְוָיֹגּלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיָך
  ,ְוִתְתַנֵהג ִעָּמנּו ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים

  .רֹון ַאְּפָך ֵמַעְּמָך ּוֵמִעיְרָך ּוֵמַאְרְצָך ּוִמַּנֲחָלֶתָךּוְבטּוְבָך ַהָּגדֹול ָיׁשּוב ֲח
  ,ְוַקֶּים ָלנּו ְיהוָֹה ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו ְּבתֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך

  :ָּכָאמּור
  ,ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראֹׁשִנים

  ,ִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאֹלִהיםֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַר
)מה ,ויקרא כו(          .ֲאִני ְיהוָֹה

  
  ,ְוֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך, ִּכי זֹוֵכר ָּכל ַהִּנְׁשָּכחֹות ַאָּתה הּוא ֵמעֹוָלם
  .ַוֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלַזְרעֹו ַהּיֹום ְּבַרֲחִמים ִּתְזֹּכר

  
  .זֹוֵכר ַהִּנְׁשָּכחֹות, ה ְיהוָֹהָּברּוְך ַאָּת
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ת.   ו ו ר פ   שו
  

חה י   פת

  ,ַאָּתה ִנְגֵליָת ַּבֲעַנן ְּכבֹוֶדָך ַעל ַעם ָקְדְׁשָך ְלַדֵּבר ִעָּמם
  .ְוִנְגֵליָת ֲעֵליֶהם ְּבַעְרְּפֵּלי ֹטַהר, ִמן ַהָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּתם קֹוֶלָך

  ,ְבִרּיֹות ְּבֵראִׁשית ָחְרדּו ִמֶּמָּךּו, ַּגם ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָחל ִמָּפֶניָך
  ,ְּבִהָּגלֹוְתָך ַמְלֵּכנּו ַעל ַהר ִסיַני ְלַלֵּמד ְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות

  ,ַוַּתְׁשִמיֵעם ֶאת הֹוד קֹוֶלָך ְוִדְּברֹות ָקְדְׁשָך ִמַּלֲהבֹות ֵאׁש
  .ֹוָפר ֲעֵליֶהם הֹוָפְעָּתּוְבקֹול ׁש, ְּבקֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעֵליֶהם ִנְגֵליָת

  
ם י ק ו ס   פ

  :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתָך
  ,ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹות ַהֹּבֶקר

  ,ַוְיִהי קֹולֹות ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹול ׁשֹוָפר ָחָזק ְמֹאד
)טז ,שמות יט(          .ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה

  :ֱאַמרְוֶנ
  ,ַוְיִהי קֹול ַהּׁשֹוָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד
 ,שמות יט(          .מֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול
)יט

  :ְוֶנֱאַמר
ְוֵאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ְוֶאת ָהָהר , ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם, ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות

  ,ָעֵׁשן
)טו ,שמות כ(          . ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחקַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו

  
  :ּוְבִדְבֵרי ָקְדְׁשָך ָּכתּוב ֵלאֹמר

 ,תהילים מז(        .ְיהוָֹה ְּבקֹול ׁשֹוָפר, ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה
)ו

  :ְוֶנֱאַמר
  .ַּבֶּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו, ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר

- ד ,תהילים פא(           .ט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקבִמְׁשָּפ, ִּכי חֹוק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא
)ה

  :ְוֶנֱאַמר
  .ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו, ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו, ַהְללּו ָיּה

  .ַהְללּוהּו ְּכרֹוב ֻּגְדלֹו, ַהְללּוהּו ִבְגבּורֹוָתיו
  .ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור, ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר

  .ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָּגב, ֹתף ּוָמחֹולַהְללּוהּו ְּב
  .ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה, ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע
)תהילים פרק קנ(             .ַהְללּו ָיּה, ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה
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  :ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאֹמר

  ,ּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹולְוָהָיה ַּבּיֹום ַהה
  ,ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

)יג ,ישעיהו כז(          .ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַליהוָֹה ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש ִּבירּוָׁשָלִים

  :ְוֶנֱאַמר
  ,ָּכל יְׁשֵבי ֵתֵבל ְוֹׁשְכֵני ָאֶרץ

)ג ,ישעיהו יח(          .ִּתְראּו ְוִכְתקֹוַע ׁשֹוָפר ִּתְׁשָמעּוִּכְנׂשא ֵנס ָהִרים 

  :ְוֶנֱאַמר
  ,ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו, ַויהוָֹה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה

  .ְוָהַלְך ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמן, ַואֹדָני יֱהוִֹה ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע
)טו-יד ,זכריה ט(              .ְיהוָֹה ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם

  .ֵּכן ָּתֵגן ַעל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשלֹוֶמָך
  

ם ו י   ס

  ,ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו
  ,ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו

  ,ְוָקֵרב ְּפזּוֵרינּו ִמן ַהּגֹוִים ּוְנפּוצֹוֵתינּו ַּכֵּנס ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ
  ,ִצּיֹון ִעיְרָך ְּבִרָּנה ְוִלירּוָׁשַלִים ֵּבית ִמְקָדְׁשָך ְּבִׂשְמַחת עֹוָלםַוֲהִביֵאנּו ְל

  ְוִנְתַקע ְלָפֶניָך ַעל ָקְרְּבנֹות חֹובֹוֵתינּו
  ,ִּכְמֻצֶּוה ָעֵלינּו ְּבתֹוָרֶתָך ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְבֶּדָך ִמִּפי ְכבֹוֶדָך

  :ָּכָאמּור
  ם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכםּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכ

  ,ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצֹוְצרֹות ַעל עֹולֹוֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם
)י ,במדבר י(   .ֲאִני ְיהוָֹה ֱאֹלֵהיֶכם, ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאֹלֵהיֶכם

  
  .ה ָּלְך ְוֵאין ּדֹוֶמ,ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע קֹול ׁשֹוָפר ּוַמֲאִזין ְּתרּוָעה

  
  .ׁשֹוֵמַע ְּתרּוָעה, ָּברּוְך ַאָּתה ְיהוָֹה

  
  

התפילות לכל  נות  אחרו ברכות    שלוש 
  
דה. ז ו   עב

   ,ְרֵצנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו
ּוְׁשֹכן ְּבִצּיֹון ִעיֶרָך   , ְּכֵמָאז

  ,  ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים,ָאָּנא ַרחּום
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  ,ּוָׁשָלִיםָהֵׁשב ְׁשִכיָנְתָך ְלִצּיֹון ְוֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ִליר
  .ְוָׁשם ַנֲעֹבד ְלָפֶניָך ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ָלְך

  . ַּתְחֹּפץ ָּבנּו ְוִתְרֵצנּו,ְוַאָּתה ְבַרֲחִמים
.ֶׁשאֹוְתָך ְּבִיְרָאה ַנֲעֹבד, ָּברּוְך ַאָּתה יהוה

  
  
ה. ח י ד ו   ה

   , יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך
  ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים , ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות

  .ֶשְּׁגַמְלָּתנּו ְוֶשָׁעִשׂיָת ִעָּמנּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו ִמְּלָפֵנינּו
  . ַחְסְּדָך יהוה ִיְסָעֵדנּו,ִאם ָאַמְרנּו ָמָטה ַרְגֶלנּו

  :ַהּטֹוב ְלָך ְלהֹודֹות, ָּברּוְך ַאָּתה יהוה

  
ם.  ט ו   של

  ,ְלעֹוָלםָׁשלֹום ַרב ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעְּמָך ָּתִשׂים 
  :בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נהגו להוסיף

   , ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב ְלָפֶניָך,ּוְבֵסֶפר ַחִיים ְּבָרָכה ְוָשלֹום

  .ָאנּו ְוֹכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְשָרֵאל ְלַחִיים ּוְלָשלֹום

  , ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֶלְך

  .ְמעֹון ַהְּבָרכֹות ַוֲאדֹון ַהָּׁשלֹום

  . ָאֵמן.עֹוֶשׂה ַהָּׁשלֹום, רּוְך ַאָּתה יהוהָּב

  
  :נוהגים לסיים התפילה כמנהג מר בריה דרבינא

  , ְנֹצר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְשָׂפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, ֱאֹלַהי

  . ְוַנְפִשׁי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה,  ַנְפִשׁי ִתּדֹום,ְוִלְמַקְלַלי

  . ֵרי ִמְצֹוֶתיָך ִּתְרּדֹוף ַנְפִשׁיְוַאֲח, ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶתָך

  , ִמֵיֶצר ָהַרע, ְוַתִּציֵלִני ִמֶּפַּגע ָרע

  , ְוִמֹּכל ָרעֹות ַהִּמְתַרְּגׁשֹות ָלבֹא ָלעֹוָלם

   ,ְוֹכל ַהחֹוְשִׁבים ָעַלי ָרָעה

  .ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְשׁבֹוָתם
  

  :רבי היה מסיים תפילתו

   ,ֶניָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתיְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפ
   ,ֶׁשַּתִּציֵלִני ֵמַעֵּזי ָפִנים ֵמַעּזּות ָּפִנים

   , ִמֵּיֶצר ָהַרע,ֵמָאָדם ָרע
   , ּוִמָׂשָטן ַהַּמְׁשִחית, ִמָׁשֵכן ָרע ּוִמֶּפַגע ָרע,ֵמָחֵבר ָרע

   ,ִמִּדין ָקֶׁשה ִמַּבַעל ִּדין ָקֶׁשה
  .ֵבין ֶׁשֵאינֹו ֶבן ְּבִריתֵּבין ֶׁשהּוא ֶבן ְּבִרית ּו
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  . צּוִרי ְוֹגֲאִלי, ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך יהוה,ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי
  ופוסע לאחריו

  . ְוִאְמרּו ָאֵמן, הּוא ַיֲעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְשָרֵאל,עֹוֶשׂה ָשׁלֹום ִּבְמרֹוָמיו

  
  

השנה לראש  ערבית  לתפילת    פתיחה 
  

חה פתי ק  ו   :פס
, ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן, ָּברּוְך יהוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם

)מח,תהילים קו(    .ַהְללּו ָיּה
  

  
לשבת ר  מו   :מז

קכא ק  פר ם  י ל י   תה

  :ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי, ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות) א(
  :ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ,  יהוהֶעְזִרי ֵמִעם) ב(
  :ַאל ָינּום ֹׁשְמֶרָך, ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך) ג(
  :ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל, ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן) ד(
  :יהוה ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך, יהוה ֹׁשְמֶרָך) ה(
  :יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה) ו(
  :ִיְׁשֹמר ֶאת ַנְפֶׁשָך, יהוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע) ז(
  :ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, יהוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך) ח(
  

לשבת ר  מו   :מז
צב ק  פר ם  י ל י   תה

  :ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת) א(
  :ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון, טֹוב ְלֹהדֹות ַליהוה) ב(
  :ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות, ֶקר ַחְסֶּדָךְלַהִּגיד ַּבֹּב) ג(
  :ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור, ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל) ד(
  :ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן, ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני יהוה ְּבָפֳעֶלָך) ה(
  :ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתיָך, ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך יהוה) ו(
  :ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת,  לֹא ֵיָדעִאיׁש ַּבַער) ז(
  :ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד, ַוָּיִציצּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון, ִּבְפֹרַח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב) ח(
  :ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם יהוה) ט(
  :ֲעֵלי ָאֶוןִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפ, ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יהוה ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו) י(
ִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן, ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני) יא(   :ַּב
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  :ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני, ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי) יב(
  :ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה, ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח) יג(
  :ַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּוְּב, ְׁשתּוִלים ְּבֵבית יהוה) יד(
  :ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו, עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה) טו(
  :צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו, ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר יהוה) טז(
  

לשבת ר  מו   :מז
ג צ ק  פר ם  י ל י   תה

  :ֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוטַאף ִּתּכ, ָלֵבׁש יהוה ֹעז ִהְתַאָּזר, יהוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש) א(
  :ֵמעֹוָלם ָאָּתה, ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז) ב(
  :ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים, ָנְׂשאּו ְנָהרֹות יהוה ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם) ג(
  :ַאִּדיר ַּבָּמרֹום יהוה, ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים, ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים) ד(
  :יהוה ְלֹאֶרְך ָיִמים, ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש, ּו ְמֹאדֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנ) ה(
  

ה השנ לראש  ר  מו   :מז
ז מ ק  פר ם  י ל י   תה

  :ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור) א(
  :ָהִריעּו ֵלאֹלִהים ְּבקֹול ִרָּנה, ָּכל ָהַעִּמים ִּתְקעּו ָכף) ב(
  :ֶרץֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ָהָא, ִּכי יהוה ֶעְליֹון נֹוָרא) ג(
  :ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַרְגֵלינּו, ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו) ד(
  :ֶסָלה, ֶאת ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָאֵהב, ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו) ה(
  :יהוה ְּבקֹול ׁשֹוָפר, ָעָלה ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה) ו(
  :ַזֵּמרּוַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו , ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו) ז(
  :ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל, ִּכי ֶמֶלְך ָּכל ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים) ח(
  :ֱאֹלִהים ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו, ָמַלְך ֱאֹלִהים ַעל ּגֹוִים) ט(
ְמֹאד , ִּכי ֵלאֹלִהים ָמִגֵּני ֶאֶרץ, ְנִדיֵבי ַעִּמים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם) י(

  :ַנֲעָלה
ם ו י ס ק  ו   :פס

)י,תהילים קמו(     .ַהְללּו ָיּה, ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלֹדר ָוֹדר, ֹלְך יהוה ְלעֹוָלםְִמי

  
  :בשבת

  :ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם) א(
  ,ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה) ב(

  :ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשהַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכ
  ,ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו) ג(

)בראשית פרק ב(   :ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות

  18


	א.   אבות
	ב.   גבורות  
	ג.  קדושת השם
	בָּרוּךְ אַתָּה יהוה, הָאֵל הַקָּדוֹשׁ:
	ד.   ברכת קדושת היום 
	זָכְרֵנוּ בוֹ לְטוֹבָה י'י אֱלֹהֵינוּ,
	(בשבת: וְכָתוּב:
	וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת,
	לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם בְּרִית עוֹלָם.  (שמות לא, טז))
	בָּרוּך אַתָּה י'י,

	 לתפילת המוספים — תשע ברכות 
	מַלְכוּתְךָ י'י אֱלֹהֵינוּ מַלְכוּת כָּל עוֹלָמִים,
	המשך ברכת קדושת היום
	זָכְרֵנוּ בוֹ לְטוֹבָה י'י אֱלֹהֵינוּ,
	(Tבשבת:T וְכָתוּב:
	וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת,
	לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם בְּרִית עוֹלָם.  T(שמות לא, טז)T)
	בָּרוּך אַתָּה י'י,



