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Shema
ְשׁמַ ע יִ ְשׂ ָראֵ ל ,יְ ָי אֱ הֵ ינוּ ,יְ ָי אֶ ֽ ָחד:
בָּ רוּ ֵשׁם כְּ בוֹד מַ לְ כוּת ֹו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.

Ve ‘ahavta
וְ אָהַ בְ ָתּ אֵ ת יְ ָי אֱ הֶ י  ,בְּ כָל-לְ ֽ ָבבְ  ,וּבְ כָל-נַפְ ְשׁ  ,וּבְ כָלְ -מאֶ ֽ ֶ ֹד  .וְ הָ יוּ
הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה ,אֲ ֶשׁר ֽ ָאנ ִֹכי ְמצַ וְּ הַ יּוֹם ,עַ ל-לְ בָ ֽ ֶב  :וְ ִשׁנַּנְ ָתּם
לְ בָ נֶי  ,וְ ִדבַּ ְר ָתּ בָּ ם בְּ ִשׁבְ ְתּ בְּ בֵ יתֶ  ,וּבְ לֶכְ ְתּ בַ ֶדּ ֶר וּֽ בְ ָשׁכְ בְּ  ,וּבְ קוּמֶ
וּק ַשׁ ְר ָתּם לְ אוֹת עַ ל-י ֶָד  ,וְ הָ יוּ לְ ט ָֹטפ ֹת בֵּ ין עֵ ינֶיֽ  ,וּכְ תַ בְ ָתּם
ְ
עַ ל ְמזֻז ֹת בֵּ יתֶ וּבִ ְשׁעָ ֶרי :
שים לֵא ֽ הֵ י ֽ ֶכם:
לְ מַ עַ ן ִתּזְ כְּ רוּ וַ ע ֲִשׂיתֶ ם אֶ ת-כָּלִ -מ ְצוֹתָ י ,וִ ְהייתֶ ם ְקד ִ ֹ
אתי אֶ ְתכֶם מֵ ֽ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַרים ,לִ ְהיוֹת ָל ֶכם
אֲ נִי יְ ָי אֱ ֽ הֵ יכֶם ,אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
ֽ ֵלא ִהים ,אֲ נִי יְ ָי אֱ ֽ הֵ יכֶם .אֱ מֶ ת.

Avot

G’vurot
אַ ָתּה גִּ בּוֹר לְ ע ֹולָם אֲ ד ֹנָיְ ,מחַ יֵּה הַ כּ )מֵ ִתים( אַ ָתּהַ ,רב לְ הו ִֹֽשׁיעַ .
)מַ ִשּׁיב הָ ֽרוּחַ וּמו ִֹריד הַ ֽ ֶגּ ֶשׁםWinter (.
)מו ִֹריד הַ טַּ לSummer (.
ְמכַלְ כֵּל חַ יִּ ים בְּ ֽ ֶחסֶ דְ ,מחַ יֵּה הַ כּ )מֵ ִתים( בְּ ַרחֲ ִמים ַרבִּ ים ,סוֹמֵ
וּמ ַקיֵּם אֱ מוּנָת ֹו לִ ֵ
סוּריםְ ,
נוֹפְ לִ ים ,וְ רוֹפֵ א חוֹלִ ים ,וּמַ ִתּיר אֲ ִ
ישׁנֵי עָ פָ ר,
וּמחַ יֶּה וּמַ ְצ ִֽמיחַ
וּמי ֽדּוֹמֶ ה ָלּ ֶ ֽ ,מ ֶל מֵ ִמית ְ
ִמי ָכ ֽמ ֹו ֽ ַבּעַ ל גְּ בוּרוֹת ִ
יְ שׁוּעָ ה.
בָּ רוּ אַ ָתּה ,יְ ָיְ ,מחַ יֵּה הַ כּ )הַ מֵּ ִתים(.

Blessing Before Reading the Torah
בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ָי הַ ְמּבו ָֹר  :בָּ רוּ יְ ָי הַ ְמּבו ָֹר לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי
אֱ ֽ ֵהינוּ ֽ ֶמ ֶל הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשׁר ֽ ָבּחַ ר ֽ ָבּנוּ ִמכָּ ל הָ עַ ִמים וְ נ ֽ ַָתן ֽ ָלנוּ אֶ ת
תּו ָֹרת ֹו :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי ,נוֹתֵ ן הַ תּו ָֹרה:

Blessing After Reading the Torah
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי אֱ ֽ ֵהינוּ ֽ ֶמ ֶל הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשׁר נ ֽ ַָתן ֽ ָלנוּ תּו ַֹרת אֱ מֶ ת ,וְ חַ יֵּי
ע ֹולָם נָטַ ע בְּ ת ֹו ֽ ֵכנוּ :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי ,נוֹתֵ ן הַ תּו ָֹרה:

Blessing Before Haftorah
יאים טוֹבִ ים ,וְ ָרצָ ה
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי אֱ ֽ ֵהינוּ ֽ ֶמ ֶל הָ ע ֹולָם ,אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר בִּ נְבִ ִ
בְ ִדבְ ֵריהֶ ם הַ נֶאֱ מָ ִרים בֶּ אֱ מֶ ת ,בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי ,הַ בּוֹחֵ ר בַּ תּו ָֹרה
וּבְ מ ֶֹשׁה עַ בְ דּ ֹו ,וּבְ יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ מּ ֹו ,וּבִ ְנבִ יאֵ י הָ אֱ מֶ ת וָ ֽ ֶצ ֶדק.

Blessing After Haftorah
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי אֱ ֽ ֵהינוּ ֽ ֶמ ֶל הָ ע ֹולָם ,צוּר כָּל הָ ע ֹול ִָמים ,צַ ִדּיק בְּ כָל
וּמ ַקיֵּםֶ ,שׁכָּל ְדּבָ ָריו
הַ דּוֹרוֹת ,הָ אֵ ל הַ נֶּאֱ מָ ן הָ אוֹמֵ ר וְ ע ֶשֹׂה ,הַ ְמ ַדבֵּ ר ְ
אֶ מֶ ת וָ ֽ ֶצ ֶדק.
יאים ,וְ עַ ל יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת הַ זֶּ הֶ ,שׁנ ֽ ַָת ָתּ
עַ ל הַ תּו ָֹרה ,וְ עַ ל הָ עֲבו ָֹדה ,וְ עַ ל הַ ְנּבִ ִ
ֽ ָלנוּ יְ ָי אֱ הֵ ינוּ ,לִ ְקדֻ ָשּׁה וְ לִ ְמנוּחָ ה ,לְ ָכבוֹד וּלְ ִתפְ ֽ ַָא ֶרת.
וּמבָ ְרכִ ים אוֹתָ  ,יִ ְתבָּ ַר ִשׁ ְמ
עַ ל הַ כּ יְ ָי אֱ ֽ ֵהינוּ ,אֲ נ ְַֽחנוּ מו ִֹדים ָל ְ ,
בְּ פִ י כָּל חַ י ָתּ ִמיד לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָיְ ,מ ַק ֵדּשׁ הַ ַשּׁבָּ ת

Al Shloshim D’varim

Misheberach
ִמי ֶשׁבֵּ ַר אַבוֹתֵ ינוּ ְמקוֹר הַ בְּ ָרכָה לְ ִאמוֹתֵ ינוּ.
ִמּי ֶשׁבֵּ ַר ִאמוֹתֵ ינוּ ְמקוֹר הַ בְּ ָרכָה לְ אֲ בוֹתֵ ינוּ.

Mourner’s Kaddish
י ְתגּ ַַדּל וְ י ְת ַק ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א בְּ עָ לְ מָ א ִדּי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ יהּ ,וְ י ְַמלִ י
מַ לְ כוּתֵ יהּ בְּ חַ יֵּיכוֹן וּבְ יוֹמֵ יכוֹן וּבְ חַ יֵּי ְדכָל בֵּ ית י ְשׂ ָראֵ ל .בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְ מַ ן
ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן:
יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַר לְ עָ לַם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָּא :י ְתבָּ ַר וְ י ְשׁ ַתּבַּ ח
וְ י ְתפָּ אַר וְ י ְתרוֹמַ ם וְ י ְתנ ֵַשּׂא וְ י ְתהַ ָדּר וְ י ְתעַ לֶּה וְ י ְתהַ לָּל ְשׁמֵ הּ ְדּקֻ ְד ָשׁא
ירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א וְ נֶחֱ מָ תָ א,
בְּ ִרי הוּא לְ ֽ ֵעלָּא ִמן כָּל בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָ
ירן בְּ עָ לְ מָ א ,וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן:
ַדּאֲ ִמ ָ
יְ הֵ א ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ חַ יִּ ים עָ ֽ ֵלינוּ וְ עַ ל כָּל י ְשׂ ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרוּ :
אָמֵ ן .ע ֶשֹׂה ָשׁלוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו ,הוּא ַיע ֲֶשׂה ָשׁלוֹם עָ לֵיֽ נוּ וְ עַ ל כָּל י ְשׂ ָראֵ ל,
וְ ִא ְמרוּ :אָמֵ ן.

Adon Olam

Yotzeir
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי ,אֱ ֽ ֵהינוּ ֽ ֶמ ֶל הָ ע ֹולָם ,יוֹצֵ ר אוֹר ,וּבו ֵֹרא ֽח ֶֹש  ,ע ֶשֹׂה
ָשׁלוֹם וּבו ֵֹרא אֶ ת הַ כּ
הַ מֵּ ִאיר ל ֽ ָָא ֶרץ וְ ל ַָדּ ִרים עָ ֽ ֶליהָ בְּ ַרחֲ ִמים .וּבְ טוּב ֹו ְמחַ ֵדּשׁ בְּ כָל יוֹם ָתּ ִמיד
אשׁית :מָ ה ַרבּוּ מַ ע ֽ ֲֶשׂי יְ ָיֻ .כּלָּם בְּ חָ כְ מָ ה עָ ִֽשׂיתָ ,
מַ ע ֲֵשׂה בְ ֵר ִ
מָ לְ אָה הָ ֽ ָא ֶרץ ִק ְנ ָינ ֽ ֶָךִ :תּ ְתבָּ ַר יְ ָי אֱ ֽ ֵהינוּ עַ ל ֽ ֶשׁבַ ח מַ ע ֲֵשׂה י ֽ ֶָדי  .וְ עַ ל
ְמ ֽאו ֵֹרי אוֹר ֶשׁעָ ִֽשׂיתָ יְ פָ אֲ ֽרוּ סֶּ לָה.
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי יוֹצֵ ר הַ ְמּאוֹרוֹת.

Ahava Rabba
אַהֲ בָ ה ַרבָּ ה אֲ הַ בְ ָתּנוּ יְ ָי אֱ הֵ ינוּ חֶ ְמלָה גְ ד ֹולָה וִ יתֵ ָרה חָ מַ לְ ָתּ עָ לֵנוּ.
אָבִ ינוּ מַ לְ כֵּנוּ בַּ עֲבוּר אֲ בוֹתֵ ינוּ וְ ִאמּוֹתֵ ינוּ ֶשׁבָּ ְטחוּ בְ וַ ְתּל ְַמּ ֵדם חֻ ֵקּי
וּתל ְַמּ ֵדנוּ .אָבִ ינוּ הָ אָב הָ ַרחֲ מָ ן הָ ְמ ַרחֵ ם ַרחֵ ם עָ לֵינוּ
חַ יִּ ים כֵּן ְתּחָ נֵּנוּ ְ
וְ תֵ ן בְּ לִ בֵּ נוּ לְ הָ בִ ין וּלְ הַ ְשׂכִּ יל לִ ְשׁמ ַ ֹע לִ לְ מ ֹד וּלְ לַמֵּ ד לִ ְשׁמ ֹר וְ ַלעֲשׂוֹת
וּלְ ַקיֵּם אֶ ת כָּל ִדּבְ ֵרי ַתּלְ מוּד תּו ָֹרתֶ בְּ אַהֲ בָ ה.

Ma Tovu

Kiddush
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי אֱ ֽ ֵהינוּ ֽ ֶמ ֶל הָ ע ֹולָם ,בּו ֵֹרא פְּ ִרי הַ ֽ ָגּפֶ ן

Mi Chamocha
ִמי כ ָֽמ ָ ֹכה בָּ אֵ לִ ים יְ ָיִ ,מי כּ ָֽמ ֹכָה נ ְֶא ָדּר בַּ ֽקּ ֶֹדשׁ ,נו ָֹרא ְת ִהילּ ֹת,עֽ ֵשֹׂה ֽ ֶפלֶא:
ירה חֲ ָד ָשׁה ִשׁבְּ חוּ גְ אוּלִ ים לְ ִשׁ ְמ עַ ל ְשׂפַ ת הַ ָיּםַ ֽ ,יחַ ד ֻכּלָּם הוֹדוּ
ִשׁ ָ
אָמרוּ :יְ ָי י ְמ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.
וְ ִה ְמ ִֽליכוּ וְ ְ
הוּדה וְ י ְשׂ ָראֵ ל .
צוּר י ְשׂ ָראֵ לֽ ,קוּמָ ה בְּ עֶ זְ ַרת י ְשׂ ָראֵ ל ,וּפְ ֵדה כִ ְנאֻ ֽ ֶמ יְ ָ
א ֽ ֵלנוּ יְ ָי ְצבָ אוֹת ְשׁמ ֹוְ ,קדוֹשׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי גָּאַל י ְשׂ ָראֵ ל.
גּ ֲֹ

Shalom Rav

K’dusha
ישׁים אוֹת ֹו בִּ ְשׁמֵ י מָ רוֹםַ ,כּכָּתוּב
נ ְַק ֵדּשׁ אֶ ת ִשׁ ְמ בָּ ע ֹולָם ,כְּ ֵשׁם ֶשׁמַּ ְק ִדּ ִ
יא  ,וְ ָק ָרא זֶ ה אֶ ל זֶ ה וְ אָמַ ר:
עַ ל יַד נְ בִ ֽ ֶ
ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ יְ ָי ְצבָ אוֹתְ ,מ א כָל הָ ֽ ָא ֶרץ כְּ בוֹד ֹו.
ירנוּ יְ ָי אַד ֵֹנינוּ מָ ה אַ ִדּיר ִשׁ ְמ בְּ כָל הָ ֶ
אָרץ!
אַ ִדּיר אַ ִדּ ֵ
בָּ רוּ כְּ בוֹד יְ ָיִ ,מ ְמּקוֹמ ֹו.
אֶ חָ ד הוּא אֱ הֵ ינוּ ,הוּא אָבִ ינוּ ,הוּא מַ לכֵּנוּ ,הוּא מו ִֹשׁיעֵ נוּ וְ הוּא
י ְַשׁ ִמיעֵ נוּ בְּ ַרחֲ מָ יו לְ עֵ ינֵי כָּ ל חָ י
אֲ נִי יְ ָי אֱ הֵ י ֶכם!
יִ ְמ

יְ ָי לְ ע ֹולָם ,אֱ ֽ ַהיִ ִציּוֹן לְ ד ֹר וָ ד ֹר ,הַ לְ לוּיָהּ.

לְ דוֹר וָ דוֹר נַגִּ יד גּ ְָד ֽ ֶל וּלְ נ ֽ ֵַצח נְצָ ִחים ְקדֻ ָשּׁ ְת נ ְַק ִדּישׁ ,וְ ִשׁבְ חֲ אֱ ֽ ֵהינוּ
ִמ ִֽפּינוּ א יָמוּשׁ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי ,הָ אֵ ל הַ ָקּדוֹשׁ.

Hamotzi
אָרץ
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי אֱ ֽ ֵהינוּ ֽ ֶמ ֶל הָ ע ֹולָם ,הַ מּו ִֹציא לֶחֶ ם ִמן הָ ֶ

Barchu
בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ָי הַ ְמב ָ ֹר ! בָּ רוּ יְ ָי הַ ְמב ָ ֹר לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד!

