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Because this contains G-d’s name, please treat with respect. 
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ים ָרׁשּו  ירִּ יֵרָאיו. ְכפִּ י ֵאין ַמְחסֹור לִּ ְיראּו ֶאת ְיָי ְקֹדָׁשיו, כִּ
י  י טֹוב, כִּ ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵׁשי ְיָי ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַלְיָי כִּ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשּבִּ
י,  י ַגם ָזַקְנתִּ יתִּ ְבַטחֹו. ַנַער ָהיִּ ְבַטח ַּבְיָי, ְוָהָיה ְיָי מִּ ַהֶגֶבר ֲאֶׁשר יִּ

ֵתן, ְיָי  יק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֶקׁש ָלֶחם. ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו יִּ י ַצּדִּ יתִּ ְוֹלא ָראִּ
 ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשלֹום. 
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ְגּדֹול  יַח ּוְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. מִּ ימֹות ַהָּמׁשִּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכנּו לִּ
ד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.  יחֹו, ְלָדוִּ ְמׁשִּ ְיׁשּועֹות ַמְלכֹו, ְוֹעֶשה ֶחֶסד לִּ

ְשָרַאל.  ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל יִּ ֹעֶשה ָׁשלֹום ּבִּ
ְמרּו: ָאֵמן.   ְואִּ
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ה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלך ָת רּוך אַ ּבָ 
ְצֹוָתיו  ְדָׁשנּו ְּבמִּ ָהעֹוָלם ַאֶׁשר קִּ

יק ֵנר ֶׁשל ַׁשָבת. ָונּו ְלַהְדלִּ  ְוצִּ
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ַמְלֲאֵכי ָׁשלוֹם ֲעֵליֶכם 
 ַהָׁשֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון

ים  ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלכִּ מִּ
 ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ַמְלֲאֵכי ּבוֲֹאֶכם ְלָשלוֹם 
 ַהָשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון

ים  ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלכִּ מִּ
 ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ַמְלֲאֵכי ָּבְרּכּוִני ְלָׁשלוֹם 
 ַהָׁשלֹום ַמְלָאֵכי ֶעְליֹון

ים  ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלכִּ מִּ
 ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא.

ַמְלֲאֵכי ֵצאְתֶכם ְלָׁשלוֹם 
 ַהָׁשלֹום ַמְלָאֵכי ֶעְליֹון

ים  ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלכִּ מִּ
 ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
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ְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום.  ַּבָמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶׁשְתֵהא ְלמִּ
ְמָצא ֵחן ְוֵשֶכל  ְׁשֵענּו, ְונִּ ָשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי יִּ ְונִּ

ים ְוָאָדם.   טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלהִּ

יֵלנּו יֹום ֶׁשכֻּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיי —ְּבַׁשָּבת ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנחִּ
ים.   ָהעֹוָלמִּ
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י  ּמִּ ת ַהֶזה, ְוֶאת אִּ י ַּבַעל ַהַּביִּ י מֹורִּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאבִּ
ת ַהֶזה. י ַּבֲעַלת ַהַּביִּ  מֹוָרתִּ

אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת 
ְצָחק ְוַיֲעֹקב  ְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם יִּ ָכל ֲאֶׁשר ָלנּו, ְכמֹו ֶׁשנִּ

ֹכל ֹכל  ְבָרָכה ְׁשֵלָמה.  –ַּבֹכל מִּ ָלנּו ַיַחד ּבִּ ֵכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו כֻּ
 ְוֹנאַמר: ָאֵמן.  
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ְמַנֶשה. ם ְכֶאְפַרְים ְוכִּ יְמָך ֱאלהיִּ  ְישִּ

 
ְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה. ם ְכָשָרה רִּ יֵמְך ֱאלהיִּ  ְישִּ

 

   
ְׁשְמֶרָך       ְיָבֶרְכָך ְיָי ְויִּ

 
 
  
ֶנּךָ   יחֻּ  ָיֵאר ְיָי ָּפָניו ֵאֶליָך וִּ

  
 

 
ם ְלָך  ָֹשלום.  א ְיָי ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיֹשֵ ֹשָ  יִּ
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ְכָרּה.אֵ  ים מִּ ינִּ ְפנִּ ְמָצא, ְוָרֹחק מִּ י יִּ ל מִּ יִּ  ֶׁשת ַחַֽ

 ַטח ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה, ְֹוָשָלל ֹלא ֶיְחָסר.ּבָ 

יָה.גְ  ְתהּו טֹוב ְוֹלא ָרע, ֹכל ְיֵמי ַחֶיַֽ  ָמַלַֽ

יָה.דָ  ֶפץ ַכֶפַֽ ַעש ְבֵחַֽ ים, ַוַתַֽ ְׁשתִּ ֶמר ּופִּ  ְרָׁשה ֶצַֽ

יא ַלְחָמּה.הָ  ֶמְרָחק ָתבִּ יֹות סֹוֵחר, מִּ  ְיָתה כָ ֳאנִּ

יָה.וַ  ֲעֹרֶתַֽ ֶרף ְלֵביָתּה ְוֹחק ְלַנַֽ ן ֶטַֽ ֵתַֽ ק   ם ְבעֹוד ַלְיָלה, ַותִּ  ָתַֽ

יָה ָנְטָעה ָכֶרם.זָ  י ַכֶפַֽ ְפרִּ הּו, מִּ ָקֵחַֽ  ְמָמה שֶדה ַותִּ

יָה.חָ  יָה, ַוְתַאֵמץ ְזרֹוֹעֶתַֽ  ְגָרה ְּבעֹוז ָמְתֶנַֽ

ְיָלה ֵנָרּה.ָט   ְכֶבה ַּבַלַֽ י טֹוב ַסְחָרּה, ֹלא יִּ  ֲעָמה כִּ

ֶלְך.יָ  ְמכּו ָפַֽ יָה ָתַֽ יׁשֹור, ְוַכֶפַֽ ְלָחה ַבכִּ יָה ׁשִּ  ֶדַֽ

ְלָחה ָלֶאְביֹון.כַ  יָה ׁשִּ י, ְוָיֶדַֽ  ָפּה ָפְרשה ֶלָענִּ

ים.ֹל ׁש ָׁשנִּ י כ ל־ֵביָתּה ָלבֻּ ָׁשֶלג, כִּ יָרא ְלֵביָתּה מִּ  א תִּ

ים ָעשָתה־ָלּה, ֵׁשׁש ְוַאְרָגָמן ְלבּוָׁשּה.מַ   ְרַבדִּ

ְקֵני־ָאֶרץ.נ ם זִּ ְבתֹו עִּ ים ַבְעָלּה, ְבשִּ  ֹוָדע ַבְׁשָערִּ

י.סָ  ְמֹכר, ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכַנֲענִּ ין ָעשָתה ַותִּ  דִּ

שַחק ְליֹום ַאֲחרֹון.ע  ֹוז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה, ַותִּ

ֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה:ִפ   ֹוַרת ֶחַֽ  יָה ָפְתָחה ְבח ְכָמה, ְותַֽ

ֶחם ַעְצלּות ֹלא ֹתאֵכל:צ יכֹות ֵביָתּה, ְוֶלַֽ ָיה ֲהלִּ  ֹופִּ

ּוָה, ַבְעָלּה ַוְיַהְלָלּה:ָק  יָה ַוְיַאְׁשרַֽ  מּו ָבֶנַֽ

ָלָנה:ַר  ית ַעל כֻּ ל, ְוַאְת ָעלִּ יִּ שּו ָחַֽ  ּבֹות ָבנֹות ָעַֽ

ְתַהָלל: יא תִּ ְרַאת ה' הִּ ָׁשה יִּ י, אִּ פִּ ֶבל ַהֹיַֽ  ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהַֽ

יָה:ְת  ים ַמֲעֹשְ ּוָה ַבְׁשָערִּ יַהְללַֽ יָה, וִּ י ָיֶדַֽ ְפרִּ  נּו ָלּה מִּ
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ְתָּבַרְך  ְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן הּוא יִּ ָהַרֲחָמן הּוא יִּ
ְתָּפַאר ָּבנּו  ים, ְויִּ ְׁשַתַּבח ְלדֹור ּדֹורִּ ם ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא יִּ ַּבָשַמיִּ

ים.  ְתַהַּדר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלמִּ ים, ְויִּ  ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצחִּ

ֵלנּו ֵמַעל  ְׁשּבֹור עֻּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא יִּ
ְׁשַלח  יּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא יִּ יֵכנּו קֹוְממִּ ַצָּואֵרנּו, ְוהּוא יֹולִּ

ְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו.  ת ַהֶזה, ְוַעל ׁשֻּ ָּבה ַּבַּביִּ ָלנּו ְּבָרָכה ְמרֻּ
יַבֵשר  יא ָזכּור ַלּטֹוב, וִּ ָיהּו ַהָנבִּ ְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאלִּ ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

 ָלנּו ְּבשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. 
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ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָתה ְיָי, ּבֹוֵנה  יר ַהֹקֶדׁש ּבִּ ם עִּ ּוְבֵנה ְירּוָׁשַליִּ
ם. ָאֵמן.   ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשַליִּ

יֵרנּו,  ינּו, ַמְלֵכנּו, ַאדִּ ָּברּוְך ַאָתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאבִּ
ְשָרַאל,  ּבֹוְרֵאנּו, ֹגֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה יִּ

יב,  יב, הּוא ֵמיטִּ יב ַלֹכל, ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיטִּ ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמיטִּ
ְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד  יב ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא יִּ הּוא ֵייטִּ

יׁשּוָעה, ֶנָחָמה ַּפְרָנָסה ְוַכְלָכָלה  ים ּוְלֶרַוח ַהָצָלה ְוַהְצָלָחה, ְּבָרָכה וִּ ּוְלַרֲחמִּ
ָכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסֵרנּו.  ים ְוָׁשלֹום, ְוָכל טֹוב; ּומִּ ים ְוַחיִּ  ְוַרֲחמִּ
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 ְּבַׁשָּבת

י  יעִּ ְצַות יֹום ַהְׁשבִּ ְצֹוֶתיָך ּוְבמִּ יֵצנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבמִּ ְרֵצה ְוַהֲחלִּ
י יֹום ֶזה ָגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא  ַהַׁשָּבת ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ַהֶזה. כִּ

ְרצֹוְנָך  ְצַות ְרצֹוֶנָך. ּובִּ ְׁשָּבת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְכמִּ ְלָפֶניָך לִּ
יַח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶׁשֹּלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום  ָהנִּ
ְנַין  יֶרָך ּוְבבִּ יֹון עִּ ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבֶנָחַמת צִּ
י ַאָתה הּוא ַּבַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל  יר ָקְדֶׁשָך כִּ ם עִּ ְירּוָׁשַליִּ

  ַהֶנָחמֹות.
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ְתָּבַרְך  ים אֹוָתְך, יִּ ים ָלְך ּוְמָבְרכִּ ְוַעל ַהֹכל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹודִּ
יד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַכָכתּוב: ְוָאַכְלָת ְוָשַבְעָת,  י ָכל ַחי ָתמִּ ְמָך ְּבפִּ ׁשִּ
ּוֵבַרְכָת ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ָנַתן ָלְך. ָּברּוְך 

 ַאָתה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון. 

יֶרָך, ְוַעל  ם עִּ ְשָרֵאל ַעֶּמָך, ְוַעל ְירּוָׁשַליִּ ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל יִּ
ת  יֶחָך, ְוַעל ַהַּביִּ ד ְמׁשִּ ְׁשַכן ְכבֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדוִּ יֹון מִּ צִּ

ינּו, ְרֵענּו,  ְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאבִּ ְקָרא ׁשִּ ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶׁשנִּ
יֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה  זּוֵננּו, ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְכֵלנּו ְוַהְרוִּ

יֵדי ַמְתַנת  יֵכנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ֹלא לִּ ָכל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתְצרִּ מִּ
ם ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה  י אִּ יֵדי ַהְלָוָאָתם, כִּ ָּבָשר ָוָדם ְוֹלא לִּ

ָכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.   ַהְקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא נִּ
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י בֶקר י ֶעֶרב ַוְיהִּ  ַוְיהִּ
ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם י. ַוְיכֻּלּו ַהָשַמיִּ שִּ  יום ַהשִּ

ְׁשּבת ַּביום  י ְמַלאְכתו ֲאֶׁשר ָעָשה. ַויִּ יעִּ ים ַּביום ַהְשבִּ ַוְיַכל ֱאלהִּ
ָכל ְמַלאְכתו ֲאֶׁשר ָעָשה י מִּ יעִּ  ַהְשבִּ

ָכל  י בֹו ָׁשַבת מִּ י ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו. כִּ יעִּ ים ֶאת יֹום ַהְשבִּ ַוְיָבֶרְך ֱאֹלהִּ
ים ַלֲעשות  ְמַלאְכתו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאלהִּ

י ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבוַתי  ַסְברִּ
י ַהָגֶפן  ָּברּוְך ַאָתה ַאָדָני ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ּבֹוֵרא ְּפרִּ

ְצוָתיו ְוָרָצה ָבנּו. ’ ָּברּוְך ַאָתה ה ְּדָׁשנּו ְּבמִּ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם. ֲאֶׁשר קִּ
י  ית. כִּ ָכרון ְלַמֲעֵשה ְבֵראׁשִּ יָלנּו. זִּ ְנחִּ ְוַׁשַּבת ָקְדׁשו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון הִּ
י ָבנּו ָבַחְרָת  ם. כִּ ְצָריִּ יַאת מִּ יצִּ ְקָרֵאי קֶדׁש ֵזֶכר לִּ ָלה ְלמִּ הּוא יֹום ְתחִּ
ְנַחְלָתנּו ים ְוַׁשַּבת ָקְדְׁשָך ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצון הִּ ָכל ָהַעּמִּ ַּדְׁשָת מִּ  ְואוָתנּו קִּ

 ָּברּוְך ַאָתה ַאָדָני ְמַקֵּדׁש ַהַשָּבת 
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ְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ  נֹוֶדה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶׁשהִּ
ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ 

יְתָך ֶׁשָחַתְמָת  ים ְוַעל ְּברִּ ֵּבית ֲעָבדִּ יָתנּו מִּ ם ּוְפדִּ ְצַריִּ מִּ
ֶקיָך ֶׁשהֹוַדְעָתנּו  ַּמְדָתנּו ְוַעל חֻּ ְבָשֵרנּו ְוַעל תֹוָרְתָך ֶׁשלִּ ּבִּ

יַלת ָמזֹון ָׁשַאָתה  ים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָתנּו, ְוַעל ֲאכִּ ְוַעל ַחיִּ
יד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.   ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתמִּ
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ָּברּוְך ַאָתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם 
ים, הּוא ֹנֵתן ֶלֶחם  כֻּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחמִּ

יד ֹלא  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול ָתמִּ ְלָכל־ָּבָשר כִּ
יד( ְלעֹוָלם ָוֶעד ַּבֲעבּור  ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון )ָתמִּ

יב ַלֹכל  י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹכל ּוֵמטִּ ְׁשמֹו ַהָגדֹול כִּ
יֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ָּברּוְך ַאָתה ְיָי ַהָזן  ין ָמזֹון ְלָכל־ְּברִּ ּוֵמכִּ

 ֶאת ַהֹכל. 
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ְּדָׁשנּו  ָּברּוְך ַאָתה ַאָדָני ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר קִּ
ם. יַלת ָיַדיִּ ָּונּו ַעל ְנטִּ ְצוָתיו ְוצִּ  ְּבמִּ

12 

 

 13 

 ָּברּוך ַאָתה ַאָדָני ֱאלֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ָהמֹוציא ֶלֶחם
ן ַהַאֶרץ.  מִּ  
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