ַשׁבָּ ת ָשׁלוֹם
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ירָאיו .כְ פִּ ִּירים ָרשּׁו
יְ ראּו ֶאת יְ ָי ְקד ָֹשׁיו ,כִּ י ֵאין מַ ְחסוֹר לִּ ֵ
וְ ָרעֵ בּו ,וְ ד ְֹר ֵשׁי יְ ָי ֹלא י ְַח ְסרּו ָכל טוֹב .הוֹדּו לַיְ ָי כִּ י טוֹב ,כִּ י
לְ ע ֹולָם חַ ְסּדוֹּ .פוֹתֵ חַ ֶאת י ֶָדָךּ ,ומַ ְשבִּּ יעַ לְ כָל חַ י ָרצוֹן .בָּ רּוְך
יתי גַם זָ ַקנְ ִּתי,
הַ גֶבֶ ר אֲ ֶשׁר יִּ ְבטַ ח בַּ יְ יָ ,וְ הָ יָה יְ ָי ִּמבְ טַ חוֹ .נַעַ ר הָ יִּ ִּ
יתי צַ ִּּדיק ֶנעֱזָ ב ,וְ זַ ְרע ֹו ְמבַ ֶקשׁ לָחֶ ם .יְ ָי עֹז לְ עַ ּמ ֹו יִּ ֵתן ,יְ ָי
וְ ֹלא ָר ִּא ִּ
יְ בָ ֵרְך אֶ ת עַ ּמ ֹו בַ ָשלוֹם.

Because this contains G-d’s name, please treat with respect.
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הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְ זַ כֵנּו לִּ ימוֹת הַ ּמָ ִּשׁיחַ ּולְ חַ יֵי הָ ע ֹולָם הַ בָּ אִּ .מגְ ּדוֹל
יְ שּׁועוֹת מַ לְ כוֹ ,וְ ע ֶֹשה חֶ סֶ ד לִּ ְמ ִּשׁיחוֹ ,לְ ָדוִּ ד ּולְ זַ ְרע ֹו עַ ד ע ֹולָם.
ע ֶֹשה ָשׁלוֹם בִּּ ְמרוֹמָ יו ,הּוא ַיע ֲֶשה ָשׁלוֹם עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל יִּ ְש ָרַאל.
וְ ִּא ְמרּוָ :אמֵ ן.

בָּ רּוך אַ ָתה יְ ָי אֱ להֵ ינּו מֶ לֶך
הָ ע ֹולָם אַ ֶשׁר ִּק ְד ָשׁנּו בְּ ִּמ ְצוֹתָ יו
וְ ִּצוָ נּו לְ הַ ְדלִּ יק נֵר ֶשׁל ַשׁבָ ת.

3
3
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בַּ מָ רוֹם יְ ל ְַּמדּו ֲעלֵיהֶ ם וְ עָ לֵינּו זְ כּות ֶשׁ ְתהֵ א לְ ִּמ ְשׁמֶ ֶרת ָשׁלוֹם.
ּוצ ָד ָקה ֵמאֱ ֹלהֵ י יִּ ְשׁעֵ נּו ,וְ נִּ ְמצָ א חֵ ן וְ ֵשכֶל
וְ ִּנ ָשא בְ ָרכָה ֵמאֵ ת יְ יְָ ,
ָאדם.
ֹלהים וְ ָ
טוֹב בְּ עֵ ינֵי אֱ ִּ

בָּ ְרכּוּנִ י לְ ָשׁלוֹם מַ לְ אֲ כֵ י
הַ ָשׁלוֹם ַמלְ ָאכֵ י עֶ לְ יוֹן
ִּממֶ לְֶך מַ לְ כֵ י הַ ְמלָכִּ ים
הַ ָקדוֹשׁ בָ רּוְך הּוא.
אתכֶם לְ ָשׁלוֹם מַ לְ אֲ כֵ י
צֵ ְ
הַ ָשׁלוֹם ַמלְ ָאכֵ י עֶ לְ יוֹן
ִּממֶ לְֶך מַ לְ כֵ י הַ ְמלָכִּ ים
הַ ָקדוֹשׁ בָּ רּוְך הּוא

ּומנּוחָ ה לְ חַ יֵי
בְּ ַשׁבָּ ת— הַ ָרחֲ מָ ן הּוא ַי ְנ ִּחילֵנּו יוֹם ֶשׁכֻּל ֹו ַשׁבָּ ת ְ
הָ ע ֹול ִָּמים.
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ָשׁלוֹם ֲעלֵיכֶם מַ לְ אֲ ֵכי
הַ ָשׁ ֵרת מַ לְ אֲ ֵכי עֶ לְ יוֹן
ִּממֶ לְֶך מַ לְ כֵ י הַ ְמלָכִּ ים
הַ ָקדוֹשׁ בָּ רּוְך הּוא.
בּוֹאֲ כֶם לְ ָשלוֹם מַ לְ אֲ ֵכי
הַ ָשלוֹם מַ לְ אֲ ֵכי עֶ לְ יוֹן
ִּממֶ לְֶך מַ לְ כֵ י הַ ְמלָכִּ ים
הַ ָקדוֹשׁ בָּ רּוְך הּוא.

הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְ בָ ֵרְך אֶ ת ָאבִּ י מו ִֹּרי בַּ עַ ל הַ בַּ יִּ ת הַ זֶ ה ,וְ ֶאת ִּא ִּּמי
מו ָֹר ִּתי בַּ ֲעלַת הַ בַּ יִּ ת הַ זֶ ה.

ימָך אֱ להיִּ ם כְ אֶ פְ ַריְ ם וְ כִּ ְמנ ֶַשה.
יְ ִּש ְ

אוֹתָ ם וְ ֶאת בֵּ יתָ ם וְ אֶ ת זַ ְרעָ ם וְ אֶ ת ָכל אֲ ֶשׁר לָהֶ ם ,או ָֹתנּו וְ אֶ ת
כָל אֲ ֶשׁר לָנּו ,כְ מ ֹו ֶשׁ ִּנ ְתבָּ ְרכּו אֲ בו ֵֹתינּו ַאבְ ָרהָ ם יִּ ְצחָ ק וְ ַי ֲעקֹב
בַּ כֹל ִּמכֹל כֹל – כֵן יְ בָ ֵרְך אוֹתָ נּו ֻּכלָנּו יַחַ ד בִּּ ְב ָרכָה ְשׁלֵמָ ה.
וְ נֹאמַ רָ :אמֵ ן.

יְ ִּשימֵ ְך אֱ להיִּ ם כְ ָש ָרה ִּרבְ ָקה ָרחֵ ל וְ לֵָאה.

יְ בָ ֶרכְ ָך ְי ָי וְ יִּ ְשׁ ְמ ֶרָך

יָאֵ ר יְ ָי ּפָ נָיו אֵ לֶיָך וִּ יחֻּ ֶנ ָךּ

יִּ ָֹשא יְ ָי פָ נָיו אֵ לֶיָך וְ ָי ֵֹשם לְ ָך ָֹשלום.
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הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִּ ְמלוְֹך עָ לֵינּו לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד .הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִּ ְתבָּ ַרְך
ָארץ .הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִּ ְשׁ ַתבַּ ח לְ דוֹר ּדו ִֹּרים ,וְ יִּ ְתּפָ ַאר בָּ נּו
בַּ ָשמַ יִּ ם ּובָ ֶ
לָעַ ד ּולְ נֵצַ ח נְצָ ִּחים ,וְ יִּ ְתהַ ַּדר בָּ נּו לָעַ ד ּולְ עוֹלְ מֵ י ע ֹול ִָּמים.

הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְ פַ ְר ְנ ֵסנּו בְּ ָכבוֹד .הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִּ ְשׁבּוֹר ֻּעלֵנּו מֵ עַ ל
ַארצֵ נּו .הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִּ ְשׁלַח
ארנּו ,וְ הּוא יוֹלִּ יכֵנּו קו ְֹמ ִּמיּות לְ ְ
צַ ּוָ ֵ
לָנּו בְּ ָר ָכה ְמ ֻּרבָּ ה בַּ בַּ יִּ ת הַ זֶ ה ,וְ עַ ל שֻּׁ לְ חָ ן זֶ ה ֶשָׁאכַלְ נּו עָ לָיו.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִּ ְשׁלַח לָנּו אֶ ת אֵ לִּ יָהּו הַ נָבִּ יא זָ כּור לַּטוֹב ,וִּ יבַ ֵשר
לָנּו בְּ שוֹרוֹת טוֹבוֹת יְ שּׁועוֹת וְ נֶחָ מוֹת.
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אֵ ֶשׁת ַֽ ַחיִּ ל ִּמי יִּ ְמצָ א ,וְ ָרחֹק ִּמפְ ִּנינִּים ִּמכְ ָרהּ.
בָּ טַ ח בָּ הּ לֵב בַּ עְ לָהּ ,וְֹ ָשלָל ֹלא י ְֶחסָ ר.
גְ מָ ַֽ ַל ְתהּו טוֹב וְ ֹלא ָרע ,כֹל יְ ֵמי חַ ַֽ ֶייהָ .
ָד ְר ָשׁה ַֽ ֶצמֶ ר ּופִּ ְשׁ ִּתים ,וַ ַֽ ַתעַ ש בְ ַֽ ֵחפֶ ץ כ ַֽ ֶַפיהָ .
הָ יְ תָ ה ָכאֳ ִּניוֹת סוֹחֵ רִּ ,ממֶ ְרחָ ק תָ בִּ יא ל ְַחמָ הּ.
ַו ַֽ ָתקם בְ עוֹד לַיְ לָה ,וַ ִּת ַֽ ֵתן ַֽ ֶט ֶרף לְ בֵ יתָ הּ וְ חֹק לְ ַֽ ַנ ֲער ַֽ ֶֹתיהָ .
שדה וַ ִּת ָק ַֽ ֵחהּוִּ ,מפְ ִּרי ַכ ַֽ ֶפיהָ נ ְָטעָ ה ָכ ֶרם.
ָז ְממָ ה ֶ
חָ גְ ָרה בְּ עוֹז ָמ ְת ַֽ ֶניהָ  ,וַ ְתַאמֵ ץ זְ ר ֹוע ַֽ ֶֹתיהָ .
ָטעֲמָ ה כִּ י טוֹב סַ ְח ָרהֹּ ,לא יִּ כְ בֶ ה בַּ ַֽ ַליְ לָה נ ֵָרהּ.
ָי ַֽ ֶדיהָ ִּשׁלְ חָ ה בַ כִּ ישׁוֹר ,וְ כ ַֽ ֶַפיהָ ַֽ ָת ְמכּו ַֽ ָפלְֶך.
כַ פָ הּ פָ ְרשה לֶעָ ִּני ,וְ י ַֽ ֶָדיהָ ִּשׁלְ חָ ה לָאֶ בְ יוֹן.
ירא לְ בֵ יתָ הּ ִּמ ָשׁלֶג ,כִּ י כל־בֵ יתָ הּ ָלבֻּשׁ ָשׁנִּים.
ֹלא ִּת ָ
בּושׁהּ.
ַארג ָָמן לְ ָ
מַ ְרבַ ִּדים עָ שתָ ה־לָהֵּ ,שׁשׁ וְ ְ
ֵי־ָארץ.
נו ָֹדע בַ ְשׁעָ ִּרים בַ עְ לָהּ ,בְ ִּשבְ ת ֹו עִּ ם זִּ ְקנ ֶ
ָס ִּדין עָ שתָ ה וַ ִּת ְמכֹר ,וַ חֲ גוֹר נ ְָתנָה לַכְ ַנ ֲענִּי.
בּושׁהּ ,וַ ִּתשחַ ק לְ יוֹם ַאחֲ רוֹן.
עוֹז וְ הָ ָדר לְ ָ
ִפיהָ פָ ְתחָ ה בְ חכְ מָ ה ,וְ ַֽתו ַֹרת ַֽ ֶחסֶ ד עַ ל לְ שׁ ֹונָהּ:
צוֹפִּ יָה הֲ לִּ יכוֹת בֵ יתָ הּ ,וְ ַֽ ֶלחֶ ם עַ ְצלּות ֹלא תֹאכֵ ל:
ָקמּו בָ ַֽ ֶניהָ וַ יְ אַ ְשׁ ַֽרּוהָ  ,בַ עְ לָהּ וַ יְ הַ לְ לָהּ:
ַאת עָ לִּ ית עַ ל ֻּכ ָלנָה:
ַרבּוֹת בָ נוֹת ַֽ ָעשּו ַֽ ָחיִּ ל ,וְ ְ
ֶשׁ ֶקר הַ חֵ ן וְ ַֽ ֶהבֶ ל הַ ַֽ ֹיפִּ יִּ ,א ָשׁה יִּ ְרַאת ה' ִּהיא ִּת ְתהַ לָל:
שיהָ :
ְת נּו לָהּ ִּמפְ ִּרי י ַֽ ֶָדיהָ  ,וִּ יהַ לְ לַֽ ּוהָ בַ ְשׁעָ ִּרים מַ ֲע ְ ֹ
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רּושׁלַיִּ ם עִּ יר הַ ק ֶֹדשׁ בִּּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינּו .בָּ רּוְך אַ ָתה יְ יָ ,בּ ֹונֵה
ּובְ נֵה יְ ָ
ָאמן.
רּושׁלַיִּ םֵ .
בְ ַרחֲ מָ יו יְ ָ

ירנּו,
ַאד ֵ
בָּ רּוְך אַ ָתה יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ,מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,הָ אֵ ל ָאבִּ ינּו ,מַ לְ כֵ נּוִּ ,
יִּש ָרַאל,
בּו ְֹראֵ נּו ,גֹאֲ לֵנּו ,יו ְֹצ ֵרנּוְ ,קדו ֵֹשׁנּו ְקדוֹשׁ ַי ֲעקֹב ,רוֹעֵ נּו רוֹעֵ ה ְ
יטיב,
יטיב ,הּוא מֵ ִּ
יטיב ַלכֹלֶ ,שׁבְּ כָ ל יוֹם וָ יוֹם הּוא הֵ ִּ
הַ ּמֶ לְֶך הַ ּטוֹב וְ הַ ּמֵ ִּ
ֵיטיב לָנּו ,הּוא גְ מָ לָנּו ,הּוא גו ְֹמלֵנּו ,הּוא יִּגְ ְמלֵנּו לָעַ ד ,לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד
הּוא י ִּ
ּולְ ַרחֲ ִּמים ּולְ ֶרוַ ח הַ צָ לָה וְ הַ ְצלָחָ ה ,בְּ ָרכָה וִּ ישּׁועָ ה ,נֶחָ מָ ה ּפַ ְרנָסָ ה וְ כַ לְ ָכלָה
ּומכָל טּוב לְ ע ֹולָם ַאל יְחַ ְס ֵרנּו.
וְ ַרחֲ ִּמים וְ חַ יִּים וְ ָשׁלוֹם ,וְ כָ ל טוֹב; ִּ
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בְּ ַשׁבָּ ת
ְרצֵ ה וְ הַ חֲ לִּ יצֵ נּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו בְּ ִּמ ְצוֹתֶ יָך ּובְ ִּמ ְצוַ ת יוֹם הַ ְשׁבִּ יעִּ י
הַ ַשׁבָּ ת הַ גָדוֹל וְ הַ ָקדוֹש הַ זֶ ה .כִּ י יוֹם זֶ ה גָדוֹל וְ ָקדוֹשׁ הּוא
לְ פָ נֶיָך לִּ ְשׁבָּ ת בּ ֹו וְ לָנּוחַ בּ ֹו בְּ ַאהֲ בָ ה כְ ִּמ ְצוַ ת ְרצ ֹונֶָךּ .ובִּ ְרצ ֹונְָך
הָ נִּיחַ לָנּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ֶשֹּׁלא ְתהֵ א צָ ָרה וְ יָגוֹן וַ אֲ נָחָ ה בְּ יוֹם
ירָך ּובְ בִּ ְניַן
ְמנּוחָ תֵ נּו .וְ הַ ְר ֵאנּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו בְּ נֶחָ מַ ת ִּציוֹן עִּ ֶ
רּושׁלַיִּ ם עִּ יר ָק ְד ֶשָׁך כִּ י אַ ָתה הּוא בַּ עַ ל הַ יְ שּׁועוֹת ּובַ עַ ל
יְ ָ
הַ נֶחָ מוֹת.
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ּומבָ ְרכִּ ים אוֹתָ ְך ,יִּ ְתבָּ ַרְך
וְ עַ ל הַ כֹל יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ נ ְַחנּו מו ִֹּדים לְָך ְ
ִּשׁ ְמָך בְּ פִּ י כָל חַ י ָת ִּמיד לְ ע ֹולָם וָ עֶ דַ ,ככָתּוב :וְ ָאכַלְ ָת וְ ָשבַ עְ ָת,
ָארץ הַ ּטוֹבָ ה אֲ ֶשר נ ַָתן לְָך .בָּ רּוְך
ּובֵ ַרכְ ָת ֶאת יְ ָי אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל הָ ֶ
ָארץ וְ עַ ל הַ ּמָ זוֹן.
אַ ָתה יְ יָ ,עַ ל הָ ֶ

ירָך ,וְ עַ ל
רּושׁלַיִּ ם עִּ ֶ
ַרחֶ ם נָא יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל יִּ ְש ָראֵ ל עַ ּמֶ ָך ,וְ עַ ל יְ ָ
ִּציוֹן ִּמ ְשׁכַן כְ בו ֶֹדָך ,וְ עַ ל מַ לְ כּות בֵּ ית ָּדוִּ ד ְמ ִּשׁיחֶ ָך ,וְ עַ ל הַ בַּ יִּ ת
הַ גָדוֹל וְ הַ ָקדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִּשׁ ְמָך עָ לָיו .אֱ ֹלהֵ ינּוָ ,אבִּ ינּוְ ,רעֵ נּו,
זּונֵנּו ,פַ ְרנְ סֵ נּו וְ כַלְ כְ לֵנּו וְ הַ ְרוִּ יחֵ נּו ,וְ הַ ְרוַ ח לָנּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ְמהֵ ָרה
ידי מַ ְתנַת
ִּמכָל צָ רוֹתֵ ינּו .וְ נָא ַאל ַת ְצ ִּרי ֵכנּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּוֹ ,לא לִּ ֵ
ידי הַ לְ וָ ָאתָ ם ,כִּ י ִּאם לְ י ְָדָך הַ ְּמלֵָאה הַ ּפְ תּוחָ ה
בָּ ָשר וָ ָדם וְ ֹלא לִּ ֵ
הַ ְקדו ָֹשׁה וְ הָ ְרחָ בָ הֶ ,שֹׁלא נֵבוֹשׁ וְ ֹלא ִּנ ָכלֵם לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד.
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נו ֶֹדה לְ ָך יְ הֹוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל ֶשׁ ִּהנְחַ לְ ָת לַאֲ בוֹתֵ ינּו אֶ ֶרץ
חֶ ְמ ָּדה טוֹבָ ה ְּורחָ בָ ה וְ עַ ל ֶשׁהוֹצֵ אתָ נּו יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֵ אֶ ֶרץ
יתָך ֶשׁחָ תַ ְמ ָת
ִּמ ְצ ַריִּ ם ּופְ ִּדיתָ נּו ִּמבֵּ ית עֲבָ ִּדים וְ עַ ל בְּ ִּר ְ
בִּּ בְ ָש ֵרנּו וְ עַ ל תו ָֹר ְתָך ֶשׁלִּ ּמַ ְד ָתנּו וְ עַ ל חֻּ ֶקיָך ֶשׁהו ַֹדעְ ָתנּו
וְ עַ ל חַ יִּ ים חֵ ן וָ חֶ סֶ ד ֶשׁח ֹו ַננ ְָתנּו ,וְ עַ ל אֲ כִּ ילַת מָ זוֹן ָשׁאַ ָתה
ּומפַ ְרנֵס אוֹתָ נּו ָת ִּמיד ,בְּ כָל יוֹם ּובְ כָל עֵ ת ּובְ כָל ָשׁעָ ה.
זָ ן ְ

15

15

בקר
יְהי ֶ
יְהי עֶ ֶרב וַ ִּ
וַ ִּ
ָארץ וְ כָ ל ְצבָ ָאם
יום הַ ִּש ִּשי .וַ יְ כֻּלּו הַ ָשמַ יִּם וְ הָ ֶ
להים בַּ יום הַ ְשבִּ יעִּ י ְמלַאכְ תו אֲ ֶשׁר עָ ָשה .וַ י ְִּשׁבּת בַּ יום
וַ יְ כַל אֱ ִּ
הַ ְשבִּ יעִּ י ִּמכָל ְמלַאכְ תו אֲ ֶשׁר עָ ָשה
ֹלהים אֶ ת יוֹם הַ ְשבִּ יעִּ י וַ יְ ַק ֵּדשׁ אֹתוֹ .כִּ י בוֹ ָשׁבַ ת ִּמכָ ל
וַ יְ בָ ֶרְך אֱ ִּ
להים ַלעֲשות
ְמלַאכְ תו אֲ ֶשׁר בָּ ָרא אֱ ִּ
סַ בְ ִּרי מָ ָרנָן וְ ַרבָּ נָן וְ ַרבּותַ י
בּוֹרא ּפְ ִּרי הַ גָפֶ ן
ַאדנָי אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם ֵ
בָּ רּוְך אַ ָתה ָ
בָּ רּוְך אַ ָתה ה’ אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עולָם .אֲ ֶשׁר ִּק ְּד ָשׁנּו בְּ ִּמ ְצותָ יו וְ ָרצָ ה בָ נּו.
אשׁית .כִּ י
וְ ַשׁבַּ ת ָק ְדשׁו בְּ ַאהֲ בָ ה ּובְ ָרצוֹן ִּהנ ְִּחילָנּו .זִּ כָ רון לְ מַ ע ֲֵשה בְ ֵר ִּ
יציַאת ִּמ ְצ ָריִּם .כִּ י בָ נּו בָ חַ ְר ָת
קדשׁ זֵ כֶ ר לִּ ִּ
הּוא יוֹם ְת ִּחלָה לְ ִּמ ְק ָראֵ י ֶ
וְ אותָ נּו ִּק ַּד ְשׁ ָת ִּמכָ ל הָ עַ ִּּמים וְ ַשׁבַּ ת ָק ְד ְשָׁך בְּ ַאהֲ בָ ה ּובְ ָרצון ִּהנְחַ לְ ָתנּו
ַאדנָי ְמ ַק ֵּדשׁ הַ ַשבָּ ת
בָּ רּוְך אַ ָתה ָ
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בָּ רּוְך אַ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם הַ זָ ן אֶ ת הָ ע ֹולָם
כֻּל ֹו בְּ טּוב ֹו בְּ חֵ ן בְּ חֶ סֶ ד ּובְ ַרחֲ ִּמים ,הּוא נֹתֵ ן לֶחֶ ם
לְ כָל־בָּ ָשר כִּ י לְ ע ֹולָם חַ ְסּד ֹו ּובְ טּוב ֹו הַ גָדוֹל ָת ִּמיד ֹלא
(ת ִּמיד) לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד בַּ עֲבּור
חָ סַ ר לָנּו וְ ַאל י ְֶחסַ ר לָנּו מָ זוֹן ָ
ּומפַ ְרנֵס ַלכֹל ּומֵ ִּטיב ַלכֹל
ְשׁמ ֹו הַ גָדוֹל כִּ י הּוא אֵ ל זָ ן ְ
ּומֵ כִּ ין מָ זוֹן לְ כָל־בְּ ִּריוֹתָ יו אֲ ֶשׁר בָּ ָרא בָּ רּוְך אַ ָתה יְ ָי הַ זָ ן
אֶ ת הַ כֹל.

11

11

14

14

ַאדנָי אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עוֹלָם אֲ ֶשׁר ִּק ְּד ָשׁנּו
בָּ רּוְך אַ ָתה ָ
נְטילַת י ַָדיִּ ם.
בְּ ִּמ ְצותָ יו וְ ִּצּוָ נּו עַ ל ִּ

ַאדנָי אֱ להֵ ינּו מֶ לֶך הָ ע ֹולָם הָ מוֹציא לֶחֶ ם
בָּ רּוך אַ ָתה ָ
ַארץ.
ִּמן הַ ֶ
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