The Morning Blessings

הדבר הראשון שיאמר האדם ברגע שניעור משנתו:

The first thing a person say when they open their eyes.

לאחר שלבש בגד (אם ישן ללא בגדי שינה) ,אם צריך לצרכיו יטול ידיו ללא ברכה לסירוגין ,יעשה צרכיו ,יטול ידיו ,ואז לאחר הניגוב יברך (לנוהגים כרמב"ם יש
לברך לפני הנטילה)

After washing the Hands say the Blessing on washing the hands

עולָּ ם ,אֲ ֶשר ִק ְ ּד ָּשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו וִ ִצָּ ֵֽ ּונ ּו ַעל נְ ִטילַ ת
ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֵֽ
י ָּ ֵָּֽדיִ ם:
בו
עולָּ ם אֲ ֶשר י ַָּצר ֶאת ָּה ָּא ָּדם ְּב ָּח ְכ ָּמה ּ ,ו ָּב ָּרא ֹ
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
בו ֶד ָּך ֶ ,ש ִאם יִ ּ ָּסתם
נְ ָּק ִבים נְ ָּק ִבים  ,חֲ ל ּולִ ים חֲ ל ּולִ יםָּּ .גל ּוי וְ יָּד ּו ַע לִ ְפני ִכ ּסא ְכ ֹ
או ִאם יִ ּ ָּפתח ֶא ָּחד מ ֶהםִ ,אי ֶא ְפ ַשר לְ ִה ְת ַק ּים ַא ִפלּ ּו ָּש ָּעה ֶא ָּחת.
ֶא ָּחד מ ֶהםֹ ,
רופא ָּכל ָּּב ָּשר ּו ַמ ְפלִ יא לַ עֲ ש ֹות:
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ייֹ ,
יש להצמיד קטע זה לקודם:
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אֱ ל ַֹהי!
את ּה ַ ,א ּ ָּתה יְ ַצ ְר ּ ָּת ּה ַ ,א ּ ָּתה נְ ַפ ְח ּ ָּת ּה
הו ָּרה ַ .א ּ ָּתה ְב ָּר ָּ
נְ ָּש ָּמה ֶש ּנ ַָּת ּ ָּת ִּבי ְט ֹ
ִּבי ,וְ ַא ּ ָּתה ְמ ַש ְּמ ָּר ּה ְּב ִק ְר ִּבי ,וְ ַא ּ ָּתה ָּע ִתיד לִ ְּטלָּ ּה ִמ ּ ֶמ ִּני ,ולְ ַהחֲ זִ ָּיר ּה ִּבי לֶ ָּע ִתיד
מו ֶדה אֲ נִ י לְ פנ ָּ
בו ַתי.
ֶיך יי אֱ ל ַֹהי ואל ֹהי אֲ ֹ
בוא ָּּ .כל זְ ַמן ֶש ַה ְּנ ָּש ָּמה ְּב ִק ְר ִּבי ֹ
לָּ ֹ
ָּ
מות.
דון ָּּכל ַה ְּנ ָּש ֹ
ִר ּב ֹון ָּּכל ַה ּ ַמעֲ ִשים אֲ ֹ
מות לִ ְפגָּ ִרים מ ִתים.
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ייַ ,ה ּ ַמחֲ זִ יר נְ ָּש ֹ

ברכות השחר

The Morning Blessings

כל הברכות הללו ,מברך אפילו לא נתחייב בהן ,כגון שניעור כל הלילה ולא פשט בגדיו ולא לבש אחרים .אלא שאם ניעור
כל הלילה ולא נתחייב בהן ,אינו מברך אלא אחר שיעלה עמוד השחר .אבל אם ישן בלילה ונתחייב בהן ,יכול לברך מיד
שנתחייב בהן ,ובלבד שיהיה מחצות לילה ואילך .ואם ניעור כל הלילה ושמע קול תרנגול מחצות ואילך ,יכול לברך
"הנותן לשכוי בינה"; אבל על שמיעה שקודם חצות לא יברך ,אלא ימתין עד אחר שיעלה עמוד השחר:

עולָּ ם אֲ ֶשר ִק ְ ּדשֵָּֽנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו וִ ִצָּ ֵֽ ּונ ּו ַעל נְ ִטילַ ת י ָּ ֵָּֽדיִ ם:
ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֵֽ
בו נְ ָּק ִבים
עולָּ ם ,אֲ ֶשר י ַָּצר ֶאת ָּה ָּא ָּדם ְּב ָּח ְכ ָּמהּ ,ו ָּב ָּרא ֹ
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
בו ֶד ָּךֶ ,ש ִאם יִ ּ ָּפת ַח ֶא ָּחד מ ֶהםִ ,או ִאם
נְ ָּק ִבים ,חֲ ל ּולִ ים חֲ ל ּולִ יםָּּ .גל ּוי וְ יָּד ּו ַע לִ ְפני ִכ ּסא ְכ ֹ
ְ
רופא ָּכל ָּּב ָּשר
יִ ּ ָּסתם ֶא ָּחד מ ֶהםִ ,אי ֶא ְפ ַשר לְ ִה ְת ַק ּים אֲ ִפיל ּו ָּש ָּעה ֶא ָּחתָּ ּ .בר ּוך ַא ּ ָּתה ה' ֹ
ּו ַמ ְפלִ יא לַ עֲ ש ֹות:
את ּהַ ,א ּ ָּתה יְ ַצ ְר ּ ָּת ּהַ ,א ּ ָּתה נְ ַפ ְח ּ ָּת ּה ִּבי ,וְ ַא ּ ָּתה
הו ָּרה ִהיאַ ,א ּ ָּתה ְב ָּר ָּ
אֱ ל ַֹהי ,נְ ָּש ָּמה ֶש ָּ ּנ ַת ּ ָּת ִּבי ְט ֹ
בואָּּ .כל זְ ַמן ֶש ַה ְּנ ָּש ָּמה
ְמ ַש ְּמ ָּר ּה ְּב ִק ְר ִּבי ,וְ ַא ּ ָּתה ָּע ִתיד לִ ְּטלָּ ּה ִמ ּ ֶמ ִ ּניּ ,ו ְל ַהחֲ זִ ָּיר ּה ִּבי לֶ ָּע ִתיד לָּ ֹ
מו ֶדה אֲ נִ י לְ פנ ָּ
מות.
דון ָּּכל ַה ְּנ ָּש ֹ
בו ַתיִ ,ר ּב ֹון ָּּכל ַה ּ ַמעֲ ִשים ,אֲ ֹ
ֶיך ה' אֱ ל ַֹהי ואל ֹהי אֲ ֹ
ְּב ִק ְר ִּביֹ ,
ָּ
מות לִ ְפגָּ ִרים מ ִתים:
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' ַה ּ ַמחֲ זִ יר נְ ָּש ֹ
עולָּ ם ַ .ה ֹנותן לַ ּ ֶש ְכוִ י ִבינָּ ה לְ ַה ְב ִחין ּבין ֹיום ּובין לָּ יְ לָּ ה:
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
עולָּ םּ .פ ֹוק ַח ִעוְ ִרים:
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
עולָּ םַ .מ ִּתיר אֲ ס ּו ִרים:
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
עולָּ םֹ .זוקף ְ ּכפ ּו ִפים:
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
עולָּ םַ .מ ְל ִּביש עֲ ֻר ִּמים:
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
רו ַקע ָּה ָּא ֶרץ ַעל ַה ּ ָּמיִ ם:
עולָּ םֹ .
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
עולָּ םַ .ה ּמ ִכין ִמ ְצעֲ די גָּ ֶבר:
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
בתשעה באב וביום הכיפורים ,שבהם אסור לנעול נעלי עור ,יש שאין מברכים ברכה זו עד הערב
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עולָּ םֶ .ש ָּע ָּשה ִלי ָּּכל ָּצ ְר ִ ּכי:
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
אוזר יִ ְש ָּראל ִּבגְ ב ּו ָּרה:
עולָּ םֹ .
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
עוטר יִ ְש ָּראל ְּב ִת ְפ ָּא ָּרה:
עולָּ םֹ .
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
עולָּ םַ .הנ ֹּותן לַ ּיָּעף ּכ ַֹח:
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
For men
ְ
עולָּ םֶ .ש ּל ֹא ָּע ַשנִ י ֹגּוי:
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ך ָּה ֹ
עולָּ םֶ .ש ּל ֹא ָּע ַשנִ י ָּע ֶבד:
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
עולָּ םֶ .ש ּל ֹא ָּע ַשנִ י ִא ּ ָּשה:
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
For women
עולָּ םֶ .ש ּל ֹא ָּע ַשנִ י ג ֹּויה:
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
עולָּ םֶ .ש ּל ֹא ָּע ַשנִ י ִש ְפ ָּחה:
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
צו ֹנו:
עולָּ םֶ .ש ָּע ַשנִ י ִ ּכ ְר ֹ
ָּּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
צון
יהי ָּר ֹ
עולָּ םַ .ה ּ ַמעֲ ִביר שנָּ ה מעינָּ י ּו ְתנ ּו ָּמה מ ַע ְפ ַע ּ ָּפי .וִ ִ
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
ות ָּ
ִמ ְּלפנ ָּ
יך .וְ ַאל ְּת ִביאנ ּו
תו ָּר ֶת ָּך .וְ ַת ְד ִּביקנ ּו ְּב ִמ ְצ ֶ
בותינ ּו ֶש ּ ַת ְר ִ ּגילנ ּו ְּב ֹ
ֶיך ה' אֱ ל ֹהינ ּו ואל ֹהי אֲ ֹ
ָּ
לוט ּ ָּבנ ּו יצֶ ר
ל ֹא לִ ידי ח ְטא .וְ ל ֹא לִ ידי עֲ ב ָּרה וְ ָּעון .וְ ל ֹא לִ ידי נִ ּ ָּס ֹיון .וְ ל ֹא ִלידי ִב ָּ ּז ֹיון .וְ ַאל יִ ְש ֹ
טו ִבים .וְ כֹף ֶאת
טוב ּו ְב ַמעֲ ִשים ֹ
ָּה ָּרע .וְ ַה ְר ִחיקנ ּו מ ָּא ָּדם ָּרע ּומ ָּחבר ָּרע .וְ ַד ְּבקנ ּו ְּביצֶ ר ֹ
יִ ְצרנ ּו לְ ִה ְש ּ ַת ְע ּ ֶבד לָּ ְךּ .ו ְתננ ּו ַהי ֹּום ּו ְב ָּכל ֹיום ְלחן ּו ְל ֶח ֶסד ּו ְל ַרחֲ ִמים ְּבעינ ָּ
ֶיך ּו ְבעיני ָּכל
טו ִבים ְל ַע ּמ ֹו יִ ְש ָּראל:
רואינ ּו .וְ ִתגְ ְמלנ ּו חֲ ָּס ִדים ט ֹו ִביםָּ ּ :בר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' ַהג ֹּומל חֲ ָּס ִדים ֹ
ֹ
צון ִמ ְּלפנ ָּ
בו ַתיֶ ,ש ּ ַת ִּצילנִ י ַהי ֹּום ּו ְב ָּכל ֹיום ,מ ַע ּזי ָּפנִ ים ּומ ַע ּז ּות
ֶיך ה' אֱ ל ַֹהי ואל ֹהי אֲ ֹ
יְ ִהי ָּר ֹ
ָּ
ּ ָּפנִ ים .מ ָּא ָּדם ָּרעּ ,ומ ָּחבר ָּרע ּ ,ו ִמ ּ ָּשכן ָּרעּ ,ו ִמ ּ ֶפגַ ע ָּרע .מ ַעיִ ן ָּה ָּרעִ ,מ ּ ָּלש ֹון ָּה ָּרעִ ,מ ּ ַמ ְל ִשינ ּות.
יתה ְמש ּו ָּ ּנה ,מחֳ לָּ יִ ם ָּר ִעיםִ ,מ ִּמ ְק ִרים
מעד ּות ֶש ֶקרִ .מ ּ ִשנְ ַאת ַה ְּב ִרי ֹּות ,מעֲ לִ ילָּ הִ ,מ ִּמ ָּ
ינו ֶבן
ָּר ִעים ּו ִמ ּ ָּש ָּטן ַה ּ ַמ ְש ִחיתִ .מ ִ ּדין ָּק ֶשהּ ,ו ִמ ּ ַב ַעל ִ ּדין ָּק ֶשהּ .בין ֶשה ּוא ֶבן ְּב ִרית ּובין ֶשא ֹ
יה ּנֹם:
ְּב ִרית ּ ,ו ִמ ִ ּדינָּ ּה ֶשל ּג ִ

These blessings (below) are recited before Torah study. They cover for the
entire day of study. One who slept at night, and woke up after midnight can say
the blessings below. Some recommends saying the torah blessings below only
after the day break even if he doesn't go back to sleep.
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ברכות אלו מברכים לפני לימוד תורה על פי הדין .ויכוון לפטור בזה את לימוד התורה של כל היום .ומי שישן
בלילה ,מברך בקומו מחצות הלילה ואילך .ואם ניעור כל הלילה ,יש אומרים שמברך כשיאור היום ,כמו כל ברכת
השחר ,ויש חולקים .ועל מנת לצאת ידי חובת כולם ראוי שישמע הברכות מאדם אחר ויכוון לצאת ידי חובה:

תו ָּרה
עולָּ ם אֲ ֶשר ִק ְ ּד ָּשנ ּו ְּב ִמ ְצ ֹו ָּתיו וְ ִצ ָּ ּונ ּו ַעל ִ ּד ְברי ֹ
ּ ָּבר ּו ְך ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
נַחנ ּו,
תו ָּר ְת ָּך ְּב ִפינ ּו ּו ְב ִפי ָּכל ַע ְּמ ָּך ּבית יִ ְש ָּראל ,וְ נִ ְהיֶה אֲ ְ
וְ ַהעֲ רב נָּ א ,ה' אֱ ל ֹהינ ּוֶ ,את ִ ּד ְברי ֹ
תו ָּר ְת ָּך ִל ְש ָּמ ּהָּּ .בר ּוךְ
ָּ
לו ְמדי ֹ
וְ ֶצאֱ ָּצאינ ּו ,וְ ֶצאֱ ָּצאי ָּכל ַע ְּמ ָּך ּבית יִ ְש ָּראלֻ ּ ,כ ּ ָּלנ ּו ֹיו ְדעי ְש ֶמך ,וְ ֹ
ַא ּ ָּתה ה ַ ',ה ְמלַ ּמד ּת ֹו ָּרה לְ ַע ּמ ֹו יִ ְש ָּראל.
ּ ָּבר ּו ְך
ּ ָּבר ּו ְך

תו.
עולָּ ם ,אֲ ֶשר ּ ָּב ַחרָּ ּ -בנ ּו ִמ ָּּכל ָּה ַע ִּמים וְ נָּ ַתן לָּ נ ּו ֶאת ּת ֹו ָּר ֹ
ַא ּ ָּתה ה' אֱ ל ֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּה ֹ
ַא ּ ָּתה ה' ֹנותן ַה ּת ֹו ָּרה:

כדי להסמיך לימוד התורה לברכותיה ,קוראים את הפסוקים הבאים מן התורה שבכתב ושבעל פה :במדבר ו ,כב-כז

וַ יְ ַד ּבר יְ הוָּ ה ֶאל מ ֶֹשה ּלאמֹר .כג ַ ּד ּבר ֶאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל ּ ָּבנָּ יו לאמֹר ּכֹה ְת ָּב ֲרכ ּו ֶאת ְּבני
מור לָּ ֶהם.
יִ ְש ָּראל ָּא ֹ
כד יְ ָּב ֶר ְכ ָּך יְ הוָּ ה וְ יִ ְש ְמ ֶר ָּך.
כה יָּאר יְ הוָּ ה ּפנָּ יו אלֶ ָּ
ֶך.
יח ּנ ּ ָּ
יך וִ ֻ
ָּ
כו יִ ּ ָּשא יְ הוָּ ה ּפנָּ יו אלֶ ָּ
לום
יך וְ יָּשם ְל ָּך ָּש ֹ
ָּ
.כז וְ ָּשמ ּו ֶאת ְש ִמי ַעל ְּבני יִ ְש ָּראל וַ אֲ נִ י אֲ ָּב ֲרכם .
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The Morning Blessings

ְש ַמע

,

יְ הוָּ ה

יִ ְש ָּראל:

יְ הוָּ ה

אֱ ל ֹהינ ּו,

ֶא ָּחד

echad Adonai Eloheinu Adonai Yisrael Shema
ָּּבר ּו ְך
Baruch

בוד
ְ ּכ ֹ
Kevod

שם
Shem

וָּ ֶעד
Va-ed

עולָּ ם
לְ ֹ
תו
ַמלְ כ ּו ֹ
Leolam Makchuto

The lines above should be memorized and recited with the right hand covering the eyes. The first line
said in normal voice and the second line is whispered before opening the eyes.

וְ ָּא ַה ְב ּ ָּת,

את

יְ הוָּ ה

Veahavta

Et

Adonai

נ ְַפ ְש ָּך,

ּו ְב ָּכל

Nafshecha

U'vchol

אֱ ל ֶֹה ָּ
יך,

ְּב ָּכל

לְ ָּב ְב ָּך

ּו ְב ָּכל

Elohecha

Bechol

Levavcha

U'vechol

ְמא ֶֹד ָּך

.וְ ָּהי ּו

ַה ְ ּד ָּב ִרים

ָּהא ּ ֶלה,

אֲ ֶשר

Meodecha

Vehayu

Hadevarim

Ha-eleh

asher

ָּאנ ִֹכי

ְמ ַצ ְ ּו ָּך

ַהי ֹּום

Anochi

Metzavecha

Al Hayom

ְּב ִש ְב ְּת ָּך

וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָּת

ּ ָּבם,

Vedibarta

Beshivtecha Bam

ּו ְבק ּו ֶמ ָּך

ּו ְק ַש ְר ּ ָּתם

ַעל

ּבין

עינ ָּ
ֶיך

U'chtavtam Einecha Ben

וְ ִש ּנַנְ ּ ָּתם

Veshinantam Levavecha

kevanecha

ית ָּך
ְּבב ֶ

ּו ְבלֶ ְכ ְּת ָּך

ַב ֶּד ֶר ְך,

ּו ְב ָּש ְכ ְּב ָּך

Bevetecha

U'velechtecha

Baderech

U'veshochvecha

י ֶָּד ָּך;

וְ ָּהי ּו

לְ ט ָֹּטפ ֹת,

Al

Yadecha

vehayu

Letotafot

ַעל

ְמז ֹֻזות

ית ָּך,
ּב ֶ

Al

U'vishearecha Betecha Mezuzot

אותַ ,על
לְ ֹ

Keot U'keshartam U'vekumecha
ּו ְכ ַת ְב ּ ָּתם

לְ ָּב ֶב ָּך

לְ ָּבנ ָּ
ֶיך,

ּו ִב ְש ָּע ֶר ָּ
יך .

דוְּ ,ב ָּכל ְל ַב ְב ֶכם ,ו ְּב ָּכל
יכם ,וּלְ ָּע ְב ֹ
וְ ָּהיָּהִ ,אם ָּשמ ַֹע ִּת ְש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצו ַתי ,אֲ ֶשר ָּאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכםַ ,הי ֹּום ְל ַאהֲ ָּבה ֶאת יְ הוָּ ה אֱ ל ֹה ֶ
ָּ
ָּ
קוש; וְ ָּא ַספ ּ ָּת ְדגָּ נ ָּ
ֶך ,וְ ִתיר ְֹש ָּך וְ יִ ְצ ָּה ֶר ָּך .וְ נָּ ַת ִּתי ע ֶשב ְּב ָּש ְדךִ ,ל ְב ֶה ְמ ּ ֶתך; וְ ָּא ַכלְ ּ ָּת,
נַ ְפ ְש ֶכם וְ נ ַָּת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְּב ִע ּת ֹוֹ ,יו ֶרה ו ַּמ ְל ֹ
ְ
יתם ,לָּ ֶהם .וְ ָּח ָּרה ַאף יְ הוָּ ה ָּּב ֶכם ,וְ ָּע ַצר
וְ ָּש ָּב ְע ּ ָּתִ .ה ּ ָּש ְמר ּו לָּ ֶכםֶ ּ ,פן יִ ְפ ּ ֶתה ְל ַב ְב ֶכם; וְ ַס ְר ּ ֶתם ,וַ עֲ ַב ְד ּ ֶתם אֱ ל ִֹהים אֲ ח ִרים ,וְ ִה ְש ּ ַתחֲ וִ ֶ
ֶאת ַה ּ ָּש ַמיִ ם וְ ל ֹא יִ ְהיֶה ָּמ ָּטר ,וְ ָּהאֲ ָּד ָּמה ,ל ֹא ִת ּתן ֶאת יְ בוּלָּ ּה וַ אֲ ַב ְד ּ ֶתם ְמה ָּרה ,מ ַעל ָּה ָּא ֶרץ ַה ּט ָֹּבה ,אֲ ֶשר יְ הוָּ ה ,נֹתן לָּ ֶכם .
יכם .וְ ִל ּ ַמ ְד ּ ֶתם א ָֹּתם
טו ָּטפ ֹת ּבין עינ ֶ
אות ַעל י ְֶד ֶכם ,וְ ָּהי ּו לְ ֹ
וְ ַש ְמ ּ ֶתם ֶאת ְ ּד ָּב ַרי א ּ ֶלהַ ,על ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ ְפ ְש ֶכם; ו ְּק ַש ְר ּ ֶתם א ָֹּתם ְל ֹ
ָּ
ָּ
ָּ
יתך ,ו ִּב ְש ָּע ֶריך .לְ ַמ ַען יִ ְר ּב ּו
ית ָּך ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָּך ַב ֶּד ֶר ְך ,ו ְּב ָּש ְכ ְּב ָּך ו ְּבקו ֶּמך .ו ְּכ ַת ְב ּ ָּתם ַעל ְמזו ֹּזות ּב ֶ
יכםְ ,ל ַד ּבר ָּּבם ְּ ,ב ִש ְב ְּת ָּך ְּבב ֶ
ֶאת ְּבנ ֶ
יכם לָּ תת לָּ ֶהם ִ ּכימי ַה ּ ָּש ַמיִ ם ַ ,על ָּה ָּא ֶרץ.
יכםַ ,על ָּהאֲ ָּד ָּמה ,אֲ ֶשר נִ ְש ַּבע יְ הוָּ ה לַ אֲ בֹת ֶ
יכם ,וִ ימי ְבנ ֶ
יְ מ ֶ
יהםְ ,לדֹר ָֹּתם; וְ נָּ ְתנ ּו ַעל
יצת ַעל ַּכנְ פי ִבגְ ד ֶ
ֹאמר יְ הוָּ הֶ ,אל מ ֶֹשה ּלאמֹרּ ַ .ד ּבר ֶאל ְּבני יִ ְש ָּראל ,וְ ָּא ַמ ְר ּ ָּת אֲ ל ֶהם ,וְ ָּעש ּו לָּ ֶהם ִצ ִ
וַ ּי ֶ
יתם א ָֹּתם; וְ ל ֹא ָּתתוּר ּו ַאחֲ רי
ֹתו וּזְ ַכ ְר ּ ֶתם ֶאת ָּּכל ִמ ְצות יְ הוָּ ה ,וַ עֲ ִש ֶ
יתם א ֹ
יצת ,ו ְּר ִא ֶ
יצת ַה ָּּכנָּ ףְ ּ ,פ ִתיל ְּתכלֶ ת .וְ ָּהיָּה לָּ ֶכםְ ,ל ִצ ִ
ִצ ִ
יכם .אֲ נִ י יְ הוָּ ה
יתם ְקד ִֹשים ,לאל ֹה ֶ
יתם ֶאת ָּּכל ִמ ְצו ָּתי; וִ ְהיִ ֶ
יהם .לְ ַמ ַען ִּתזְ ְ ּכר ּו ,וַ עֲ ִש ֶ
יכם ,אֲ ֶשר ַא ּ ֶתם זֹנִ יםַ ,אחֲ ר ֶ
לְ ַב ְב ֶכם ,וְ ַאחֲ רי עינ ֶ
יכם .אֱ ֶמת.
אתי ֶא ְת ֶכם מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םִ ,ל ְה ֹיות לָּ ֶכם ,לאל ִֹהים :אֲ נִ י ,יְ הוָּ ה אֱ ל ֹה ֶ
הוצ ִ
יכם ,אֲ ֶשר ֹ
אֱ ל ֹה ֶ
יכם אֱ ֶמת.
יְ הוָּ ה אֱ ל ֹה ֶ
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