Jewish Congregation of Marco Island

Satellite Siddur
ְ ַשחֲ ִרית ָֹשבַּ ת תפילוֹן
ִ
לִ ְת ִפילַה ִממֶּ ְרחָ ק

rev. Dec 20, 2020

Saturday Morning Service
for distance-davvening

The following excerpts from the CCAR prayerbook Mishkan T’filah constitute a digested
format of our usual Saturday morning Shabbat worship at JCMI.
Until such time as we are once more able to gather safely for public prayer in shared space,
join us virtually for Congregational worship with Cantor Jacobsen and Rabbi Gross on Saturday mornings at 10:30 in January through March at the same interactive Zoom room used
for Torah-study at 9:30: user 944-816-2391, passcode “GrossTorah.”

Welcome in Song, and Preliminaries

, ַיעֲקבטּבוּ אהָ ֶלי
ֹ מַ ה
. יִ ְש ָראֵ לִֹמ ְשכְּ נתֶ י
…טּבוּ
ֹ מַ ה

mah to-vu

…טּבוּ
ֹ מַ ה

mah to-vu

mah to-vu mish-k’no-te-cha ya-a-kov,
mish-k’no-tei-cha yis-ra-eil

.בוֹד
ֶ ְוּמקוֹם ִמ ְשׁ ַכּן כּ
ְ , ֶאָהבְ ִתּי ְמעוֹן בֵּ ית
ַ ֽ יְ ָי
. ֲֶע ֵנ ִני בֶּ אֱ מֶ ת יִ ְשׁע

,הים בְּ ָרב חַ ְס ֶדּ
ִ ֱא

=======================================================================================================

.הוֹרה ִהיא
ָ ְשׁמָ ה ֶשׁנּ ֽ ַָת ָתּ בִּ י ְט
ָ  נ,הַ י ֱא
 אַ ָתּה, אַ ָתּה יְ צַ ְר ָתּהּ,אַ ָתּה בְ ָראתָ הּ
. וְ אַ ָתּה ְמ ַשׁ ְמּ ָרהּ בְּ ִק ְרבִּ י,נְפַ ְח ָתּהּ בִּ י

My God, the soul that You have given me is
pure. You created it pure; You shaped it pure;
You breathed it into me pure; and pure, within
me, do You protect it.

For as long as my soul is within me, I offer thanks to You— Adonai, my God and God of my
forebears; Source of all Creation; Sovereign of all souls.
Praised are You, Adonai, in Whose Hand is every living soul and the breath of humankind.
=======================================================================================================

: סֶּ לָהעוֹד יְ הַ לְ לוּ
:הָ יו ֱאַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם ֶשׁיָי א
: לְ עוֹלָם וָ עֶ דוַ אֲ בָ ְר ָכה ִשׁ ְמ
: לְ עוֹלָם וָ עֶ דוַ אֲ הַ לְ לָה ִשׁ ְמ
:וְ לִ גְ דֻ לָּתוֹ אֵ ין חֵ ֶקר
: יַגִּ ידוּוּגְ בוּרֹתֶ י
: אָ ִשׂיחָ הוְ ִדבְ ֵרי נִפְ לְ אֹתֶ י
:  אֲ סַ פְּ ֶרנָּהוּגְ דֻ לּ ְָת

, ֶיוֹשׁבֵ י בֵ ית
ְ אַ ְשׁ ֵרי
,אַ ְשׁ ֵרי הָ עָ ם ֶשׁ ֽ ָכּ ָכה לּוֹ
!ְתּ ִהלָה לְ ָדוִ ד
,ֶ אֱ לוֹהַ י הַ מֶּ לרוֹמ ְמ
ִ ֲא
,ָבְּ כָל יוֹם אֲ בָ ְר ֶכךּ
,וּמהֻ לָּל ְמאֹד
ְ ָגּדוֹל יְ ָי
,יְשׁבַּ ח מַ ע ֲֶשׂי
ַ דּוֹר לְ דוֹר
,הוֹד
ֶ הֲ ַדר כְּ בוֹד
 יֹאמֵ רוֶּועֱזוּז נוֹראוֹתֶ י
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ֶז ֶכר ַרב טוּבְ  יַבִּ יעוּ,
חַ נּוּן וְ ַרחוּם ְייָ,
טוֹב יְ ָי ַלכֹּל,
יוֹדוְּ י ָי כָּל מַ ע ֲֶשׂי,
כוּת יֹאמֵ רוּ,
כְּ בוֹד מַ לְ ְ
אָדם גְ בוּרֹתָ יו,
הוֹדיעַ לִ בְ נֵי הָ ָ
לְ ִ
כוּת מַ לְ כוּת כָּל עוֹל ִָמים,
מַ לְ ְ
סוֹמֵ  יְ ָי לְ כָל הַ נֹּפְ לִ ים,
עֵ ינֵי כֹל אֵ לֶי יְ ַשׂבֵּ רוּ,
פּוֹתֵ חַ אֶ ת י ֶָד,
צַ ִדּיק ְי ָי בְּ כָל ְדּ ָרכָיו,
ָקרוֹב יְ ָי לְ כָל ק ְֹראָיו,
ְרצוֹן יְ ֵראָיו ַיע ֲֶשׂה,
שׁוֹמֵ ר ְי ָי אֶ ת כָּל אֹהֲ בָ יו,
ְתּ ִהלַּת יְ ָי יְ ַדבֶּ ר פִּ י,
וַ אֲ ֽ ַנ ְחנוּ נְבָ ֵר יָהּ,

וְ ִצ ְד ָק ְתְ י ַר ֵנּנוּ:
אֶ ֶר אַ ֽ ַפּיִ ם וּגְ ָדל ֽ ָחסֶ ד:
וְ ַרחֲ מָ יו עַ ל כָּל מַ ע ֲָשׂיו:
ידיְ יבָ ְרכוּ ָכה:
וַ חֲ ִס ֶ
וּגְ בוּ ָר ְתְ י ַדבֵּ רוּ:
וּכְ בוֹד הֲ ַדר מַ לְ כוּתוֹ:
וּמֶ ְמ ַשׁלְ ְתּ בְּ כָל דֹר וָ דֹר:
זוֹקף לְ כָל הַ כְּ פוּפִ ים:
וְ ֵ
וְ אַ ָתּה נוֹתֵ ן לָהֶ ם אֶ ת אָכְ לָם בְּ עִ תּוֹ:
וּמַ ְשׂבִּ יעַ לְ כָל חַ י ָרצוֹן:
וְ חָ ִסיד בְּ כָל מַ ע ֲָשׂיו:
לְ כָל אֲ ֶשר יִ ְק ָראֻ הוּ בֶ אֱ מֶ ת:
יוֹשיעֵ ם:
וְ אֶ ת ַשׁוְ עָ תָ ם יִ ְשׁ ַמע וְ ִ
וְ אֵ ת כָּל הָ ְר ָשׁעִ ים י ְַשׁ ִמיד:
וִ יבָ ֵר כָּל בָּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ,לְ עוֹלָם וָ עֶ ד:
מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד עוֹלָם ,הַ לְ לוּיָהּ:

The Sh’ma and Its Blessings

yit-ga-dal v’yit-ka-dash sh’mei ra-ba
[a-mein!] b’al-ma di v’ra chir-u-tei
v’yam-lich mal-chu-tei
b’cha-yei-chon
u-v’yo-mei-chon u-v’cha-yei d’chol beit
— yis-ra-eil ba-a-ga-la u-bi-z’man ka-riv
v’i-m’ru, a-mein.
Y’hei sh’mei ra-bah m’va-rach l’a-lam

u-l’al-mei al-ma-ya yit-ba-rach
yit-ba-rach
v’yish-ta-bach
v’yit-pa-ar
v’yit-ro-mam v’yit-na-sei
v’yit-ha-dar
v’yit-a-leh v’yit-ha-lal sh’mei d’kud-sha
b’rich
hu
l-ei-la min kol
bir-cha-ta v’shi-ra-ta tush-b’cha-ta
v’ne-che-ma-ta da-a-mi-ran b’al-ma
— v’i-m’ru, a-mein.

יִ ְתגּ ַַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א אָמֵ ן
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 יִ ְ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 יָּ א יִ ְתבָּ ַר:
יִ ְתבָּ ַר וְ יִ ְשׁ ַתּבַּ ח וְ ִי ְתפָּ אַר וְ יִ ְתרוֹמַ ם
וְ יִ ְתנ ֵַשּׂא וְ יִ ְתהַ ָדּר וְ יִ ְתעַ לֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל
ְשׁמֵ הּ ְדּקֻ ְד ָשׁא ,בְּ ִרי הוּא לְ עֵ לָּא ִמן
ירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א
כָּל בִּ ְר ָכתָ א וְ ִשׁ ָ
ירן בְּ עָ לְ מָ א וְ ִא ְמרוּ -
וְ נֶחֱ מָ תָ א ַדּאֲ ִמ ָ
אָמֵ ן
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Ba-r’chu et a-do-nai ha-m’vo-rach
Ba-ruch a-do-nai ha-m’vo-rach
l’o-lam va-ed

בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ָי הַ ְמב ָֹר:
בָּ רוּ יְ ָי הַ ְמּב ָֹר לְ עוֹלָם וָ עֶ ד:

Preparatory Prayer #1: God’s Unknowable Transcendence, as Creator

וּבוֹרא אֶ ת
וּבוֹרא ֹח ֶש ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ֵ
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ יָ ,אֱ הֵ ינוּ מֶ לֶ הָ עוֹלָם ,יוֹצֵ ר אוֹר ֵ
הַ כֹּל ,הַ מֵּ ִאיר ָל ֽ ָא ֶרץ וְ ל ַָדּ ִרים עָ ֶליהָ בְּ ַרחֲ ִמים ,וּבְ טוּבוֹ ְמחַ ֵדּשׁ בְּ כָל יוֹם ָתּ ִמיד
אשׁית:
מַ ֲע ֵשׂה בְ ֵר ִ
מָ ה ַרבּוּ מַ ע ֲֶשׂי ,יְ ָיֻ ,כּלָּם בְּ חָ כְ מָ ה עָ ִשׂיתָ ָ ,מלְ אָה הָ ֽ ָא ֶרץ ִק ְנ ָי ֶנִ :תּ ְתבָּ ַרְ ,י ָי
וֹרי אוֹר ֶשׁעָ ִשׂיתָ יְ פָ אֲ רוּ סֶּ לָה :אוֹר חָ ָדשׁ
אֱ הֵ ינוּ ,עַ ל ֶשׁבַ ח מַ ע ֲֵשׁה י ֶָדי ,וְ עַ ל ְמא ֵ
עַ ל ִציּוֹן ָתּ ִאיר ,וְ ִנזְ כֶּה ֻכ ֽ ָלּנוּ ְמהֵ ָרה לְ אוֹרוֹ:
Praised are You, Adonai, Who forms light.
בָּ רוּ אַ ָתּה ,יְ ָי ,יוֹצֵ ר הַ ְמּאוֹרוֹת:
Preparatory Prayer #2: God’s Immanence, as Covenant Partner

אַהֲ בָ ה ַרבָּ ה אֲ הַ בְ ֽ ָתּנוּ ,יְ ָי אֱ הֵ ינוּ ,חֶ ְמלָה גְ דוֹלָה וִ יתֵ ָרה חָ ֽ ַמלְ ָתּ עָ לֵינוּ.
אָבִ ינוּ מַ לְ ֵכּנוּ ,בַּ עֲבוּר אֲ בוֹתֵ ינוּ ֶשׁבָּ ְטחוּ בְ  וַ ְתּל ְַמּ ֵדם חֻ ֵקּי חַ יִּ יםֵ ,כּן ְתּחָ נֵּנוּ
וּתל ְַמּ ֵדנוּ .אָבִ ינוּ ,הָ אָב הָ ַרחֲ מָ ן הַ ְמ ַרחֵ םַ ,רחֵ ם עָ לֵינוּ וְ תֵ ן בְּ לִ בֵּ נוּ לְ הָ בִ ין וּלְ הַ ְשׂכִּ יל,
ְ
תּוֹרתֶ 
ָ
מעַ לִ לְ מֹד וּלְ ל ֵַמּד ,לִ ְשׁמֹר וְ ַלעֲשׂוֹת וּלְ ַקיֵּם אֶ ת כָּל ִדּבְ ֵרי תַ לְ מוּד
לִ ְשׁ ֹ
תוֹרתֶ  ,וְ ַדבֵּ ק לִ בֵּ נוּ בְּ ִמ ְצוֹתֶ י ,וְ יַחֵ ד לְ בָ בֵ נוּ לְ אַהֲ בָ ה
בְּ אַהֲ בָ ה .וְ הָ אֵ ר עֵ ינֵינוּ בְּ ָ
וּלְ יִ ְראָה אֶ ת ְשׁמֶ  ,וְ א נֵבוֹשׁ לְ עוֹלָם וָ עֶ ד:
נּוֹרא בָּ ֽ ָט ְחנוּ ,נָגִ ילָה וְ נ ְִשׂ ְמחָ ה בִּ ישׁוּעָ תֶ  .וַ הֲ בִ יאֵ נוּ
כִּ י בְ ֵשׁם ָק ְד ְשׁ הַ גָּדוֹל וְ הַ ָ
אַרצֵ נוּ ,כִּ י אֵ ל פּוֹעֵ ל יְ שׁוּעוֹת
קוֹמ ִמיּוּת לְ ְ
אַרבַּ ע ַכּנְפוֹת הָ ֽ ָא ֶרץ ,וְ תוֹלִ ֵכנוּ ְ
לְ ָשׁלוֹם ֵמ ְ
וּבנוּ בָ ֽ ַח ְר ָתּ וְ ֵק ַרבְ ֽ ָתּנוּ לְ ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל סֶ לָה בֱּאֱ מֶ ת ,לְ הוֹדוֹת לְ  וְּ לְ יַחֶ ְד
ֽ ָא ָתּהָ ֽ ,
בְּ אַהֲ בָ ה.
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ יָ ,הַ בּוֹחֵ ר בְּ עַ מּוֹ יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ אַהֲ בָ ה.
Praised are You, Adonai, Who in love has chosen our people, Israel.
=======================================================================================================

sh’ma yis-ra-eil,
a-do-nai e-lo-hei-nu a-do-nai e-chad.
ba-ruch shem k’vod ma-l’chu-to,
l’o-lam va-ed

ְשׁמַ ע יִ ְשׂ ָראֵ ל,
יְ ָי אֱ הֵ ינוּ ,יְ ָי אֶ ֽ ָחד:
בָּ רוֵּ שׁם כְּ בוֹד מַ לְ כוּתוֹ
לְ עוֹלָם וָ עֶ ד.

Hear, O Israel—Adonai is our God, Adonai is One! Blessed is God’s glorious majesty, forever and
ever.
v’a-hav-ta et a-do-nai e-lo-hei-cha
וְ אָהַ בְ ָתּ אֵ ת יְ ָי אֱ הֶ י
b’chol l’vav-cha u-v’chol naf-sh’cha
u-v’chol m’o-de-cha.

בְּ כָל-לְ ֽ ָבבְ  וּבְ כָל-נַפְ ְשׁ
וּבְ כָלְ -מא ֶֹד.

You shall love Adonai, your God, with all your heart, with all your soul and with all your might.
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וְ הָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה
 הַ יּוֹם ְאֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וּ
. ֶעַ ל־לְ בָ ב

v’ha-yu ha-d’va-rim ha-ei-leh
a-sher a-no-chi m’tza-v’cha ha-yom

al l’va-ve-cha.
Take to heart these instructions, with which I charge you this day.

וְ ִשׁ ַנּ ְנ ָתּם לְ בָ נֶי
וְ ִדבַּ ְר ָתּ בָּ ם
 בַ ֶדּ ֶר וּבְ לֶכְ ְתּ ֶ בְּ בֵ יתבְּ ִשׁבְ ְתּ
 ֶ וּבְ קוּמ ְוּבְ ָשׁכְ בּ

v’shi-nan-tam l’va-nei-cha
v’di-bar-ta bam
b’shiv-t’cha b’vei-te-cha
u-v’lech-t’cha va-de-rech
u-v’shoch-b’cha u-v’ku-me-cha
Impress them upon your children; recite them when you stay at home and when you are away, when
you lie down and when you get up.

וּק ַשׁ ְר ָתּם לְ אוֹת עַ ל־י ֶָד
ְ
וְ הָ יוּ לְ טֹטָ פֹת בֵּ ין עֵ ינֶי
: וּבִ ְשׁעָ ֶרי ֶל־מזֻזוֹת בֵּ ית
ְ ַוּכְ תַ בְ ָתּם ע

u-kshar-tam l’ot al ya-de-cha
v’ha-yu l’to-ta-fot bein ei-nei-cha

ָל־מ ְצוֹתָ י
ִ שיתֶ ם אֶ ת־כּ
ֹ ִ לְ מַ עַ ן ִתּזְ כְּ רוּ וַ ֲע
.הֵ יכֶםוִ ְהיִ יתֶ ם ְקד ִֹשׁים לֵא
הֵ יכֶם ֱאֲ ִני יְ הוָֹ ה א
אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ִ ֵאֲ ֶשׁר הוֹצ
היםֵא
ִ לִ ְהיוֹת ָלכֶם ל
 אֱ מֶ ת:הֵ יכֶם ֱאֲ נִ י יְ הוָֹה א

l’ma-an tiz-k’ru
va-a-si-tem et kol mitz-vo-tai
vi-h’yi-tem k’do-shim lei-lo-hei-chem.

u-ch’tav-tam al m’zu-zot bei-te-cha
u-vi-sh’a-rei-cha
Bind them for a sign on your hand, and let them serve as a symbol on your forehead; inscribe them
on the doorposts of your house, and on your city gates.

a-ni a-do-nai e-lo-hei-chem
a-sher ho-tzei-ti et-chem mei-e-retz
mitz-ra-yim li-y’hot la-chem lei-ho-him
a-ni a-do-nai e-lo-hei-chem!

e-met

Thus you shall remember to observe all My mitzvot, to be holy to your God. I am Adonai, your God,
Who brought you out of the land of Egypt to be your God— I am Adonai, your God!

,אַ ָתּה הוּא מֵ עוֹלָם
עֶ זְ ַרת אֲ בוֹתֵ ינוּ
.בְּ כָל דּוֹר וָ דוֹר
וּמוֹשׁיעַ לִ בְ נֵיהֶ ם אַחֲ ֵריהֶ ם
ִ
מָ גֵן
,וְ אַ ָתּה הוּא אַחֲ רוֹן
אֱ מֶ ת אַ ָתּה הוּא ִראשׁוֹן
. ַוּמוֹשׁיע
ִ
גוֹאֵ ל
ֶ אֵ ין ֽ ָלנוּ מֶ לוּמבַּ לְ עָ ֶדי
ִ
.יתנוּ
ָ ֽ וּמבֵּ ית עֲבָ ִדים פְּ ִד
ִ
,הֵ ינוּ ֱִמ ִמּצְ ֽ ַריִ ם גְּ אַלְ ֽ ָתּנוּ יְ ָי א
:רוֹממוּ אֵ ל
ְ ְעַ ל זֹאת ִשׁבְּ חוּ אֲ הוּבִ ים ו
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mi cha-mo-chah ba-ei-lim a-do-nai
,ָמ ָכה בָּ אֵ לִ ים יְ י
ֹ ִמי ָכ
mi ka-mo-chah ne-e-dar ba-ko-desh.
.קּ ֶדשׁ
ֹ ַמ ָכה נ ְֶא ָדּר בּ
ֹ ִמי ָכּ
no-ra t’hi-lot o-sei fe-le
: ע ֵֹשׂה פֶ לֶא,נוֹרא ְת ִהילּ ֹת
ָ
 ֽ ַיחַ ד ֻכּלָּם הוֹדוּ וְ ִה ְמלִ יכוּ, עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּםירה חֲ ָד ָשׁה ִשׁבְּ חוּ גְ אוּלִ ים לְ ִשׁ ְמ
ָ ִשׁ
:אָמרוּ
ְ ְו
a-do-nai yim-loch
l’o-lam va-ed
. לְ עוֹ ָלֶם וָעֶ ד יְ ָי יִ ְמיְ ָי יִ ְמ

 גֹּאֲ ֵלנוּ ְי ָי.הוּדה וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל
ָ ְ י ֶ וּפְ ֵדה כִ ְנאֻ מ, קוּמָ ה בְּ עֶ זְ ַרת יִ ְשׂ ָראֵ ל,צוּר יִ ְשׂ ָראֵ ל
: אַ ָתּה יְ ָי גָּאַל יִ ְשׂ ָראֵ ל בָּ רוּ. ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל,ְצבָ אוֹת ְשׁמוֹ

Shabbat T’filah (or such personal devotion as you find in your heart of hearts)

אֲ ֹדנָי ְשׂפָ תַ י ִתּפְ ָתּח
: ֶוּפִ י יַגִּ יד ְתּ ִהלָּת

Eternal One, open my lips,
that my mouth may proclaim Your praise.

[Psalm 51:17]

הֵ י יִ ְצחָ ק ֱ א,הֵ י אַבְ ָרהָ ם וְ ָש ָרה ֱ א,הֵ י ַק ְדמוֹנוֹתֵ נוּהֵ ינוּ וֵ א ֱ אַ ָתּה יְ ָי אבָּ רוּ
 גּוֹמֵ ל, אֵ ל עֶ לְ יוֹן,נּוֹרא
ָ ַ הָ אֵ ל הַ גָּדוֹל הַ גִּ בּוֹר וְ ה,הֵ י ַי ֲעקֹב ָרחֵ ל וְ לֵאָה וֵ א,וְ ִרבְ ָקה
ֵיהם לְ מַ עַ ן
ֵֶ  וּמֵ בִ יא גּוֹאֵ ל לִ בְ נֵי בְ נ, וְ זוֹ ֵכר חַ ְס ֵדי אָבוֹת, וְ קוֹנֵה הַ כֹּל,חֲ סָ ִדים טוֹבִ ים
: מָ גֵן אַבְ ָרהָ ם,ָ אַ ָתּה יְ י בָּ רוּ:וּמוֹשׁיעַ וּמָ גֵן
ִ
 עוֹזֵ רֶ מֶ ל:ְשׁמוֹ בְּ אַהֲ בָ ה
וּמוֹריד
ִ
ַהוֹשׁיעַ מַ ִשּׁיב הָ רוּח
ִ ְ ַרב ל, ְמחַ יֵּה הַ כֹּל ֽ ַא ָתּה,אַ ָתּה גִּ בּוֹר לְ עוֹלָם אֲ ֹדנָי
 וְ רוֹפֵ א, נוֹפְ לִ ים ֵ סוֹמ, ְמחַ יֵּה הַ כֹּל בְּ ַרחֲ ִמים ַרבִּ ים, ְמכַלְ כֵּל חַ יִּ ים בְּ חֶ סֶ ד:הַ ֽ ָגּ ֶשׁם
וּמי
ִ  ֽ ַבּעַ ל גְּ בוּרוֹת ִמי ָכמוֹ:ישׁנֵי עָ פָ ר
ֵ ִוּמ ַקיֵּם אֱ מוּנָתוֹ ל
ְ ,סוּרים
ִ ֲ וּמַ ִתּיר א,חוֹלִ ים
. וְ נֶאֱ מָ ן אַ ָתּה לְ הַ חֲ יוֹת מֵ ִתים:וּמחַ יֶּה וּמַ ְצ ִמיחַ יְ שׁוּעָ ה
ְ  ֵמ ִמיתֶ מֶ ל,ָדּוֹמֶ ה לּ
: ְמחַ יֵּ ה הַ כֹּל,ָ אַ ָתּה יְ יבָּ רוּ
Eternal God, Ruler of the Universe, I pray for awareness and insight, that my eyes might see in
everything a mirror of the Divine Image; that my eyes might see my true and holy role that You have
promised and ordained for me, as nothing less than the co-creator of Your world; that my eyes might
see the true Source of everything— of life and wisdom, of strength and peace, of worthiness and selfrespect, of wholeness and healing, and also the Source of my misery and pain, helplessness and
hopelessness.

 ֵָהאֵ ל,ָ אַ ָתּה יְ י בָּ רוּ. סֶּ לָה,דוֹשׁים בְּ כָל יוֹם יְ הַ לְ לוּ
ִ וּק
ְ  ָקדוֹשׁאַ ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמ
.הַ ָקּדוֹשׁ
Let my eyes see that real healing is not so much in the world as in myself, and that my heart may
understand, at the deepest level of my being, that healing does not have to be sought: it is a gift already
present.
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אֱ הֵ ינוּ וֵ אהֵ י ַק ְדמוֹנוֹתֵ נוְּ ,רצֵ ה בִ ְמנוּחָ תֵ נוַּ .ק ְדּ ֵשׁנוּ בְּ ִמ ְצוֹתֶ י וְ תֵ ן חֶ לְ ֵקנוּ
תוֹרתֶ ַ ,שׂבְּ עֵ נוּ ִמטּוּבֶ  ,וְ ַשׂ ְמּחֵ נוּ בִּ ישׁוּעָ תֶ  ,וְ טַ הֵ ר לִ בֵּ נוּ לְ עָ בְ ְדּ בֶּ אֱ מֶ ת,
בְ ָ
וְ הַ ְנ ִחילֵנוּ יְ ָי אֱ הֵ ינוּ בְּ אַהֲ בָ ה וּבְ ָרצוֹן ַשׁבַּ ת ָק ְד ֶשׁ ,וְ יָנוּחוּ בָ הּ יִ ְשׂ ָראֵ לְ ,מ ַק ְדּ ֵשׁי
ְשׁמֶ  .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ יְָ ,מ ַק ֵדּשׁ הַ ַשּׁבָּ ת:
And help me to find rest, respite, restoration to wholeness and to oneness with You and all people,
and healing for all the wounds of the living.

וּת ִהי
וּתפִ לּ ָָתם בְּ אַהֲ בָ ה ְת ַקבֵּ ל בְּ ָרצוֹןְ ,
ְרצֵ ה ,יְ ָי אֱ הֵ ינוּ ,בְּ עַ ְמּ יִ ְשׂ ָראֵ ל וּבִ ְתפִ לָּתָ םְ ,
ֲבוֹדת יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ מֶּ  .וְ תֶ חֱ זֶ ינָה עֵ י ֵנינוּ בְּ שׁוּבְ  לְ ִציּוֹן בְּ ַרחֲ ִמים .בָּ רוּ
לְ ָרצוֹן ָתּ ִמיד ע ַ
אַ ָתּה יְ יָ ,הַ מַּ חֲ זִ יר ְשׁכִ ינָתוֹ לְ צִ יּוֹן.
Giver of peace, teach us to see ourselves in the face of others, that we may learn to be patient with
fault; generous with love; and sparing with anger.

מוֹדים אֲ ֽ ַנ ְחנוּ לָָ ,שׁאַ ָתּה הוּא ,יְ ָי אֱ הֵ ינוּ וֵ אהֵ י אֲ בוֹתֵ ינוּ ,לְ עוֹלָם וָ עֶ ד .צוּר
ִ
נוֹדה לְּ  וּ ְנסַ פֵּ ר ְתּ ִהלָּתֶ  עַ ל חַ יֵּינוּ
חַ יֵּינוּ ,מָ גֵן יִ ְשׁעֵ נוּ ,אַ ָתּה הוּא לְ דוֹר וָ דוֹרֶ .
סוּרים בְּ י ֶָד ,וְ עַ ל נ ְִשׁמוֹתֵ ינוּ הַ פְּ קוּדוֹת לָ ,וְ עַ ל ִנסֶּ יֶ שׁבְּ ָכל יוֹם עִ ֽ ָמּנוּ ,וְ עַ ל
הַ ְמּ ִ
נִפְ לְ אוֹתֶ י וְ טוֹבוֹתֶ יֶ שׁבְּ כָל עֵ תֵֶ ,ע ֶרב וָ ֹב ֶקר וְ צָ הֳ ֽ ָריִ ם .הַ טּוֹב כִּ י א כָלוּ ַרחֲ מֶ י,
וְ הַ ְמ ַרחֵ ם כִּ י א ֽ ַתמּוּ חֲ סָ ֶדי מֵ עוֹלָם ִקוִּ ינוּ לָ .וְ עַ ל ֻכּלָּם יִ ְתבָּ ַר וְ יִ ְתרוֹמַ ם ִשׁ ְמ
מַ לְ ֽ ֵכּנוּ ָתּ ִמיד לְ עוֹלָם וָ עֶ ד וְ כֹל הַ חַ יִּ ים יוֹדוּ סֶּ לָה ,וִ יהַ לְ לוּ אֶ ת ִשׁ ְמ בֶּ אֱ מֶ ת ,הָ אֵ ל
יְ שׁוּעָ תֵ נוּ וְ עֶ זְ ָרתֵ נוּ סֶ לָה .בָּ רוּ אַ ָתּה יְ יָ ,הַ טּוֹב ִשׁ ְמ וּלְ ָ נאֶ ה לְ הוֹדוֹת.
Help us to understand that our small lives are potent with great good; that we are healers in Your
image; that reaching out to others more in need, we find You near.

ָשׁלוֹם ָרב עַ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל עַ ְמָּ תּ ִשׂים לְ עוֹלָם ,כִּ י אַ ָתּה הוּא ֶמלֶ אָדוֹן לְ כָל הַ ָשּׁלוֹם.
וְ טוֹב בְּ עֵ י ֶני לְ בָ ֵר אֶ ת עַ ְמּ יִ ְשׂ ָראֵ לְ ,בּכָל עֵ ת וּבְ כָל ָשׁעָ ה בִּ ְשׁלוֹמֶ  .בָּ רוּ אַ ָתּה
יְ יָ ,הַ ְמבָ ֵר אֶ ת עַ מּוֹ יִ ְשׂ ָראֵ ל בַּ ָשּׁלוֹם.
Give us the grace simply to be kind— then peace must surely come to dwell among us.

וּשׂפָ תַ י ִמ ַדּבֵּ ר ִמ ְרמָ ה :וְ לִ ְמ ַקלְ לַי נַפְ ִשׁי ִתדֹּם ,וְ נַפְ ִשׁי ֶכּעָ פָ ר
אֱ הַ יְ ,נצוֹר לְ שׁוֹ ִני מֵ ָרע ְ
חוֹשׁבִ ים עָ לַי ָרעָ ה,
וֹתיִ תּ ְרדּוֹף נַפְ ִשׁי .וְ כָל הַ ְ
תוֹר ֽ ֶת ,וּבְ ִמ ְצ ֽ ֶ
ַלכֹּל ִתּ ְהיֶה .פְּ תַ ח לִ ִבּי בְּ ָ
ְמהֵ ָרה הָ פֵ ר עֲצָ תָ ם וְ ַקלְ ֵקל מַ חֲ ַשׁבְ ָתּם .ע ֲֵשׂה לְ ֽ ַמעַ ן ְשׁמֶ  ,ע ֲֵשׂה לְ ֽ ַמעַ ן יְ ִמינֶ ,ע ֲֵשׂה
הוֹשׁיעָ ה יְ ִמי ְנ וַ ֲע ֵננִי.
ידיִ ,
תּוֹרתֶ  .ל ֽ ַַמעַ ן יֵחָ לְ צוּן יְ ִד ֶ
לְ מַ עַ ן ְקדֻ ָשּׁתֶ  .ע ֲֵשׂה לְ מַ עַ ן ָ
and the meditations of my heart
my Rock and my Redeemer.
yi-h’yu l’ra-tzon im-rei fi
v’heg-yon li-bi l’fa-ne-cha
a-donai tzu-ri v’go-a-li

May the words of my mouth
be acceptable before You,

יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ י
וְ הֶ גְ יוֹן לִ בִּ י לְ פָ ֶני,
צוּרי וְ גוֹאֲ לִ י.
יְ ָי ִ
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make peace for us
”and let us say: “Amen.

May the Maker of Peace On High
—and for all our People, Israel

o-seh sha-lom bi-m’ro-mav
hu ha-a-seh sha-lom a-lei-nu
v’al kol yis-ra-eil v’i-m’ru a-mein.

ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו,
הוּא ַיע ֲֶשׂה ָשׁלוֹם עָ לֵינוּ,
וְ עַ ל כָּל יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ִא ְמרוּ :אָמֵ ן.

For the Reading of the Torah

בוּרה וְ הַ ִתּפְ אֶ ֶרת וְ הַ ֵנּצַ ח וְ הַ הוֹד
לְ  יְ ָי הַ גְּ דֻ לָּה וְ הַ גְּ ָ
כִּ י כֹל בַּ ָשּׁ ֽ ַמיִ ם וּבָ ֽ ָא ֶרץ
לְ  יְ ָי הַ מַּ ְמ ָל ָכה וְ הַ ִמּ ְתנ ֵַשּׂא לְ כֹל לְ רֹאשׁ:
Prayer Before the reading of the Torah

Ba-r’chu et a-do-nai ha-m’vo-rach
Ba-ruch a-do-nai ha-m’vo-rach
l’o-lam va-ed

בָּ ְרכוּ אֶ ת יְ ָי הַ ְמב ָֹר:
בָּ רוּ יְ ָי הַ ְמּב ָֹר לְ עוֹלָם וָ עֶ ד:

הינוּ ֽ ֶמלֶ הָ עוֹלָם ,אֲ ֶשׁר ֽ ָבּחַ ר ֽ ָבּנוּ ִמכָּל הָ עַ ִמּים ,וְ ֽ ָנתַ ן ֽ ָלנוּ אֶ ת
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי אֱ ֽ ֵ
תּוֹרה:
תּוֹרתוֹ :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ יָ ,נוֹתֵ ן הַ ָ
ָ
Prayer After the reading of the Torah

תּוֹרת אֱ מֶ ת ,וְ חַ יֵּי עוֹלָם נָטַ ע
הינוּ ֽ ֶמלֶ הָ עוֹלָם ,אֲ ֶשׁר ֽ ָנתַ ן ֽ ָלנוּ ַ
בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי אֱ ֽ ֵ
תּוֹרה:
בְּ תוֹ ֽ ֵכנוּ :בָּ רוּ אַ ָתּה יְ יָ ,נוֹתֵ ן הַ ָ
A Shared Prayer for Those in Need of Healing
Prayer Before the reading of the Haftarah

יאים טוֹבִ ים ,וְ ָרצָ ה בְּ ִדבְ ֵריהֶ ם
הינוּ ֽ ֶמלֶ הָ עוֹלָם ,אֲ ֶשׁר בָּ חַ ר בִּ ְנבִ ִ
בָּ רוּ אַ ָתּה ְייָ ,אֱ ֽ ֵ
הַ נֶאֱ מָ ִרים בֶּ אֱ מֶ ת.
תּוֹרה ,וּבְ מ ֶֹשׁה עַ בְ דּוֹ ,וּבְ יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ מּוֹ ,וּבִ ְנבִ יאֵ י הָ אֱ מֶ ת
בָּ רוּ אַ ָתּה ,יְ יָ ,הַ בּוֹחֵ ר בַּ ָ
וָ ֽ ֶצ ֶדק.
Prayer After the reading of the Haftarah

בָּ רוּ אַ ָתּה יְ ָי ,אֱ הֵ ינוּ מֶ לֶ הָ עוֹלָם ,צוּר כָּל הָ עוֹל ִָמים ,צַ ִדּיק בְּ כָל הַ דּוֹרוֹת ,הָ אֵ ל
וּמ ַקיֵּםֶ ,שׁ ָכּל ְדּבָ ָריו אֶ מֶ ת ָוצֶ ֶדק.
הַ נֶּאֱ מָ ן ,הָ אוֹמֵ ר וְ ע ֶֹשׂה ,הַ ְמ ַדבֵּ ר ְ
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 יְ ָי, וְ עַ ל יוֹם הַ ַשּׁבָּ ת הַ זֶּ ה ֶשׁנ ֽ ַָת ָתּ ֽ ָלנוּ,יאים
ִ ִ וְ עַ ל הַ ְנּב,ֲבוֹדה
ָ  וְ עַ ל הָ ע,תּוֹרה
ָ ַעַ ל ה
. לְ ָכבוֹד וּלְ ִתפְ ַָא ֶרת, לִ ְקדֻ ָשּׁה וְ לִ ְמנוּחָ ה,הֵ ינוּ ֱא
 בְּ פִ י כָּל חַ י ִשׁ ְמ יִ ְתבָּ ַר, ָוּמבָ ְרכִ ים אוֹת
ְ ,ָמוֹדים ל
ִ  אֲ ֽ ַנ ְחנוּ,הינוּ
ֵ ֽ ֱ יְ ָי א,עַ ל הַ כֹּל
. ְמ ַק ֵדּשׁ הַ ַשּׁבָּ ת,ָ אַ ָתּה יְ י בָּ רוּ.ָתּ ִמיד לְ עוֹלָם וָ עֶ ד
Towards a Conclusion of our Worship Service

,עָ לֵינוּ לְ ַשׁבֵּ חַ לַאֲ דוֹן הַ כֹּל
,אשׁית
ִ לָתֵ ת גְּ דֻ לָּה לְ יוֹצֵ ר בְּ ֵר
,ֶשׁלּ ֹא עָ ֽ ָשׂנוּ כְּ גוֹיֵי הָ אֲ ָרצוֹת
,א ָשׂ ֽ ָמנוּ כְּ ִמ ְשׁפְּ חוֹת הָ אֲ ָדמָ ה ְו
,א ָשׂם חֶ לְ ֵקנוּ ָכּהֶ םֶשׁ
וְ ג ָֹר ֵלנוּ כְּ כָל הֲ מוֹנָם
כּוֹרעִ ים
ְ וַאֲ ֽ ַנ ְחנוּ
,וּמוֹדים
ִ
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים
ִ
, מַ לְ ֵכי הַ ְמּלָכִ ים,ֶלִ ְפנֵי מֶ ל
 הוּאהַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ
 וְ הָ יָה ְי ָי,וְ נֶאֱ מַ ר
, עַ ל כָּל הָ ֽ ָא ֶרץֶלְ מֶ ל
בַּ יּוֹם הַ הוּא
,יִ ְהיֶה יְ ָי אֶ חָ ד
:וּשמוֹ אֶ חָ ד
ְ

יִ ְתגּ ַַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א אָמֵ ן
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
,יִ ְשׂ ָראֵ ל
: אָמֵ ן- בַּ ֲע ָגלָא וּבִ זְ מַ ן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ
יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַר
:לְ עָ לַם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָּ א יִ ְתבָּ ַר

a-lei-nu l’sha-bei’ach la-a-don ha-kol
la-teit g’du-lah l’yo-tzeir b’rei-sheet
she-lo a-sa-nu k’go-yei ha-a-ra-tzot
v’lo sa-ma-nu k’mish-p’chot ha-a-da-mah
she-lo sam chel-kei-nu ka-hem
v’go-ra-lei-nu k’chol ha-mo-nam
va-a-nach-nu ko-r’im
u-mish-ta-cha-vim u-mo-dim
li-f’nei me-lech ma-l’chei ha-m’la-chim
ha-qa-dosh ba-ruch hu
v’ne-e-mar v’ha-yah a-do-nai
l’me-lech al kol ha-a-retz
ba-yom ha-hu
yi-h’yeh a-do-nai e-chad
u-sh’mo e-chad.

yit-ga-dal v’yit-ka-dash sh’mei ra-ba
[a-mein!] b’al-ma di v’ra chir-u-tei
v’yam-lich mal-chu-tei
b’cha-yei-chon u-v’yo-mei-chon
u-v’cha-yei d’chol beit yis-ra-eil
ba-a-ga-la u-bi-z’man ka-riv — v’i-m’ru,
a-mein.
Y’hei sh’mei ra-bah m’va-rach l’a-lam

u-l’al-mei al-ma-ya yit-ba-rach
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 וְ יִ ְשׁ ַתּבַּ ח וְ ִי ְתפָּ אַר וְ יִ ְתרוֹמַ םיִ ְתבָּ ַר
וְ יִ ְתנ ֵַשּׂא
וְ יִ ְתהַ ָדּר וְ יִ ְתעַ לֶּה וְ ִי ְתהַ לָּל ְשׁמֵ הּ
 הוּא לְ עֵ לָּא ִמן כָּל בְּ ִרי,ְדּקֻ ְד ָשׁא
ירתָ א תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א
ָ בִּ ְר ָכתָ א וְ ִשׁ
- ירן בְּ עָ לְ מָ א וְ ִא ְמרוּ
ָ וְ נֶחֱ מָ תָ א ַדּאֲ ִמ
אָמֵ ן

yit-ba-rach
v’yish-ta-bach
v’yit-ro-mam v’yit-na-sei

יְ הֵ א ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָּא וְ חַ יִּ ים
: אָמֵ ן-  וְ ִא ְמרוּ,עָ ֽ ֵלינוּ וְ עַ ל כָּל יִ ְשׂ ָר ֵאל

y’hei sh’la-ma ra-ba min sh’ma-ya
v’cha-yim a-lei-nu v’al kol yis-ra-eil —
v’i-m’ru, a-mein.

ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו
הוּא ַיע ֲֶשׂה ָשּׁלוֹם עָ ֽ ֵלינוּ
: אָמֵ ן-  וְ ִא ְמרוּ,וְ עַ ל כָּל יִ ְשׂ ָראֵ ל

v’yit-pa-ar

v’yit-ha-dar v’yit-a-leh v’yit-ha-lal sh’mei
d’kud-sha b’rich hu
l-ei-la min kol bir-cha-ta v’shi-ra-ta
tush-b’cha-ta v’ne-che-ma-ta da-a-mi-ran
b’al-ma — v’i-m’ru, a-mein.

o-seh sha-lom bi-m’ro-mav
hu ha-a-seh sha-lom a-lei-nu
v’al kol yis-ra-eil — v’i-m’ru, a-mein.

A Song of Faith as Farewell
13th-century hymn paraphrasing Maimonides’ Thirteen Principles of Faith

,ַאֲ דוֹן עוֹלָם אֲ ֶשׁר מָ ל
.בְּ טֶ ֶרם כָּל יְ ִציר נִבְ ָרא
,לְ עֵ ת ַנע ֲָשׂה בְ חֶ פְ צוֹ כֹּל
. ְשׁמוֹ ִנ ְק ָראֶאֲ זַ י ֽ ֶמל
,וְ הוּא אֵ לִ י וְ חַ י גֹּאֲ לִ י
.וְ צוּר חֶ בְ לִ י בְּ עֵ ת צָ ָרה
וְ הוּא ִנ ִסּי וּמָ נוֹס לִ י
.כּוֹסי בְּ יוֹם אֶ ְק ָרא
ִ ְמנָת
,רוּחי
ִ בְּ יָדוֹ אַפְ ִקיד
.ישׁן וְ אָעִ י ָרה
ַ בְּ עֵ ת ִא
,רוּחי גְּ וִ יּ ִָתי
ִ ועִ ם
.א ִאי ָרא ְיְ ָי לִ י ו

a-don o-lam a-sher ma-lach
b’te-rem kol y’tzir niv-ra
l’eit na-‘a-sah b’chef-tzo kol
a-zai me-lech sh’mo nik-ra
v’hu ei-li v’-chai go-a-li
v’tzur chev-li b’eit tza-rah
v’hu ni-si u-ma-nos li
m’nat ko-si b’yom ek-ra
b’ya-do af-kid ru-chi
b’eit i-shan v’a-i-rah
v’im ru-chi g’vi-ya-ti
a-do-nai li v’lo i-ra

ַֹשבָּ ת ָֹשלוֹם

