
 שבלב העבודה
 

 

 

 

 ולעבדו אלוהיכם יי את לאהבה

 נפשיכם ובכל לבבכם בכל

 (יג, יא דברים)

 

 ? בלב שהיא עבודה היא איזו

 תפילה זו אומר הווה

 (א"ע' ב תענית)
 

 יש וכי – לבבכם בכל ולעבדו

 ?ואיזה? בלב עבודה
 '(ע' ד ברכות ירושלמי)
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 ערבית לשבת וליום טוב
 
 

 במדבר כד 
 תהלים ה

 שם כו
 

 שם סט

י בְ -ַמה ל: ַוֲאנִׁ ְשָראֵּ ְשְכֹנֶתיָך יִׁ יֶתָך, ֶאְשַתֲחֶוה ֹטבּו ֹאָהֶליָך, ַיֲעֹקב, מִׁ ֹרב ַחְסְדָך, ָאבֹוא בֵּ
יַכל-ֶאל ְרָאֶתָך.-הֵּ י  ָקְדְשָך, ְביִׁ ְשַכן ְכבֹוֶדָך. ַוֲאנִׁ יֶתָך; ּוְמקֹום, מִׁ י, ְמעֹון בֵּ ְיהָוה ָאַהְבתִׁ

י.  י יהוה ֹעשִׁ ְפנֵּ ַתֲחֶוה ְוֶאְכָרָעה, ֶאְבְרָכה לִׁ יֶאֹשְ ָלתִׁ י ְתפִׁ ת ָרצֹו ַוֲאנִׁ ים , ןְלָך ְיהָוה, עֵּ ֱאֹלהִׁ
ְשֶעָך, ַחְסֶדָך ְבָרב י ֶבֱאֶמת יִׁ נִׁ   :ֲענֵּ

 
 
 

 שמות לא 

י.  ְצַות בֹוְראִׁ י מּוכן ּוְמֻזָמן ְלַקּיֵּם מִׁ ְננִׁ  הִׁ
 ְכמֹו ֶשָכתּוב ַבתֹוָרה:

 ": ַהַשָבת ּוְשַמְרֶתם ֶאת "
 

 פסוקים לשירה מתוך שיר השירים 
 שיר השירים ד'

 
 
 

 שם ה
 

 שם ד
 
 

 בשם 
 שם ג

 
 

 שם ד
 
 
 

 שם ו
 

 שם ז
 
 
 
 

 שם ו
 
 
 
 
 

 שם ב
 

י, ְלָבנֹון ָתבֹואִׁ י מִׁ תִׁ ְלָבנֹון ַכָלה, אִׁ י מִׁ תִׁ  אִׁ
יר ְוֶחְרמֹון. רֹאש ְשנִׁ רֹאש ֲאָמָנה, מֵּ י מֵּ  ָתשּורִׁ

ים:  רִׁ י ְנמֵּ ַהְררֵּ ְמֹענֹות ֲאָריֹות, מֵּ  מִׁ
ִׁם:  י, ְבנֹות ְירּוָשָל עִׁ י ְוֶזה רֵּ  ֶזה דֹודִׁ

נָ  י,הִׁ ָנְך ָיָפה ְך ָיָפה ַרְעָיתִׁ   .הִׁ
ְך:  ַבַעד ְלַצָמתֵּ ים. מִׁ ְך יֹונִׁ יַניִׁ  עֵּ

 
ים י לֹו, ָהֹרֶעה ַבשֹוַשנִׁ י ַוֲאנִׁ י לִׁ  : דֹודִׁ

ן י זֹאת, ֹעָלה מִׁ ְדָבר-מִׁ ְמרֹות ָעָשן .ַהמִׁ  ְכתִׁ
ל: ֹכל ַאְבַקת רֹוכֵּ  ְמֻקֶטֶרת ֹמר ּוְלבֹוָנה, מִׁ

י ָצפֹון, ּובֹואִׁ  יָמן עּורִׁ  .י תֵּ
ְזלּו ְבָשָמיו י, יִׁ י ַגנִׁ יחִׁ  : ָהפִׁ

 
י ַהָנַחל. ". בֵּ ְראֹות ְבאִׁ י, לִׁ ַנת ֱאגֹוז ָיַרְדתִׁ   ֶאל גִׁ

ים ֹמנִׁ צּו ָהרִׁ נֵּ ְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן, הֵּ  : לִׁ
ים׃  ִֽ יָנה ַבְכָפרִׁ א ַהָשֶדה, ָנלִׁ צֵּ י נֵּ  ְלָכה דֹודִׁ

ְרֶאה אִׁ  ים, נִׁ יָמה ַלְכָרמִׁ  ָפְרָחה ַהֶגֶפן, -םַנְשכִׁ
ים מֹונִׁ צּו ָהרִׁ נֵּ ַתח ַהְסָמַדר, הֵּ  :  פִׁ

 
ים ְך, ַהָּיָפה ַבָנשִׁ  .ָאָנה ָהַלְך דֹודֵּ
ָמְך ְך, ּוְנַבְקֶשנּו עִׁ  :ָאָנה ָפָנה דֹודֵּ

י ָיַרד ְלַגנֹו, ַלֲערּוגֹות ַהֹבֶשם  .דֹודִׁ
ים: ְלֹקט שֹוַשנִׁ ים, ְולִׁ ְרעֹות ַבַגנִׁ   לִׁ

 
ין ַהָבנֹותכְ  י בֵּ ן ַרְעָיתִׁ ים כֵּ ין ַהחֹוחִׁ  :שֹוַשָנה בֵּ

ים ין ַהָבנִׁ י בֵּ ן דֹודִׁ י ַהַּיַער, כֵּ  :ְכַתפּוַח ַבֲעצֵּ
 

יעַ  גִׁ יר הִׁ ת ַהָזמִׁ ְראּו ָבָאֶרץ, עֵּ ים נִׁ ָצנִׁ  :ַהנִׁ
ה ַהְסָתו ָעָברת, ַהֶגֶשם ָחַלף, ָהַלְך  נֵּ י הִׁ  לֹו:כִׁ

ים ְסָמדַ  יחַ ְוַהְגָפנִׁ  .ר, ָנְתנּו רֵּ
 

ָגה ֶתר ַהַמְדרֵּ י ַהֶסַלע, ְבסֵּ י ְבַחְגוֵּ  .יֹוָנתִׁ
ְך,  י ֶאת קֹולֵּ ינִׁ יעִׁ ְך ַהְשמִׁ י ֶאת ַמְרַאיִׁ ינִׁ  ַהְראִׁ

י יְך ָנאֶוה-כִׁ ב, ּוַמְראֵּ ְך ָערֵּ  :                                            קֹולֵּ
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 ידיד נפש 
 )סימן: יהוה(

 
יד ֶנֶפש ָאב  ְמֹשְך ַעְבָדְך ֶאל ְרצֹוָנְך  ָהַרֲחָמן, ְידִׁ

ְשַתֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך,  ָירּוץ ַעְבָדְך ְכמֹו ַאָּיל,  יִׁ

ידּוָתְך י ֶיֱעַרב לֹו ְידִׁ ֹנֶפת צּוף ְוָכל ַטַעם.  כִׁ  מִׁ

   

יו ָהעֹוָלם. י חֹוַלת ַאֲהָבָתְך.  ָהדּור ָנֶאה זִׁ  ַנְפשִׁ

ל ָנא ְרָפא ָנא לָ  יָוְך.  ּהָאָנא אֵּ  ְבַהְראֹות ָלּה ֹנַעם זִׁ

א ְתַרפֵּ ק ְותִׁ ְתַחזֵּ ְפַחת עֹוָלם.  ָאז תִׁ  ְוָהְיָתה ָלְך שִׁ

   

יק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך  ְוחּוָסה ָנא ַעל ֶבן אֹוֲהָבְך,  ָותִׁ

ְכַסף ְכֹסף נִׁ י ֶזה ַכֶמה נִׁ ְפֶאֶרת ֻעָזְך.  כִׁ ְראֹות ְבתִׁ  לִׁ

י ָאָנא לִׁ בִׁ  אֵּ ְתַעָלם. חּוָשה ָנא  י,ַמְחַמד לִׁ  ְוַאל תִׁ

   

יב, ָגֶלה ָנא ּוְפֹרש ָחבִׁ  ָעַלי ֶאת ֻסַכת ְשלֹוָמְך,  הִׁ

ְכבֹוָדְך, יר ֶאֶרץ מִׁ ְשְמָחה ָבְך.  ָתאִׁ יָלה ְונִׁ  ָנגִׁ

ד, י ָבא מֹועֵּ ר ָאהּוב כִׁ י עֹוָלם.  ַמהֵּ ימֵּ י כִׁ נִׁ  ְוָחנֵּ

 
 ר' אליעזר אזכרי                                                                                                                            

 
 

 שלום לבוא שבת
 

מָחה  ָשלֹום ְלבֹוא ַשָבת, ָשלֹום ְושִׁ
 ָשלֹום ְלָך ָשלֹום, יֹום ַהְמנּוָחה:

 
י יעִׁ י ָבא ְשבִׁ י ַיעֹקב, כִׁ ישּו ְבנֵּ  שִׁ

ילּו בְ  יגִׁ  ֶלַקח טֹוב, יֹום ַשֲעשּועִׁ
י עִׁ י ְורֵּ  ּוְראּו ֱאֶמת ַמה טֹוב, דֹודִׁ

מָחה:  ֶאמָצא ְביֹום ֶזה טֹוב, ָששֹון ְושִׁ
מָחה  ָשלֹום ְלבֹוא ַשָבת, ָשלֹום ְושִׁ
 ָשלֹום ְלָך ָשלֹום, יֹום ַהְמנּוָחה:

 ר' שלום שבזי                                                                                                                    
 

יַע ֻעזֹו,  תהלים קנ ְרקִׁ ל ְבָקְדשֹו, ַהְללּוהּו בִׁ  ַהְללּוָיּה, ַהְללּו אֵּ
ְגבּוֹרָתיו, ַהְללּוהּו ְכֹרב גְֻדלֹו:   ַהְללּוהּו בִׁ

ֶבל  ַקע שֹוָפר, ַהְללּוהּו ְבנֵּ נֹור: ַהְללּוהּו ְבתֵּ  ְוכִׁ
ים ְוֻעָגב:  נִׁ  ַהְללּוהּו ְבֹתף ּוָמחֹול, ַהְללּוהּו ְבמִׁ

י ְתרּוָעה: ְלְצלֵּ י ָשַמע, ַהְללּוהּו ְבצִׁ ְלְצלֵּ  ַהְללּוהּו ְבצִׁ
ל ָיּה ַהְללּו  ָיּה: -ֹכל ַהְנָשָמה ְתַהלֵּ
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 שבת המלכה 

 
ְסַתְלָקה.  יָלנֹות נִׁ רֹאש ָהאִׁ  ַהַחָמה מֵּ

ְקַראת ַשָבתבֹואּו וְ  א לִׁ צֵּ  .ַהַמְלָכה נֵּ
יא יֹוֶרֶדת, ַהְקדֹוָשה, ַהְברּוָכה.  ה הִׁ נֵּ  הִׁ

ָמּה ים, ְצָבא ָשלֹום ּוְמנּוָחה.  ְועִׁ  ַמְלָאכִׁ
י י ַהַמְלָכה. בֹואִׁ י בֹואִׁ י ַהַמְלָכה. בֹואִׁ  בֹואִׁ

י ַהָשלֹום יֶכם, ַמְלֲאכֵּ  :ָשלֹום ֲעלֵּ
 

 ח"נ ביאליק                                                                                                                 
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 הדלקת הנרות לשבת
 

ר ֶשל ַשָבת.  יק נֵּ ָּונּו ְלַהְדלִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ
 

ְהיּו  ינּו ֶחְדַות ַשָבת: יִׁ  ַהְנרֹות ַהָללּו אֹות ְבָרָכה ְבַשַבת ָקְדְשָך, ְוַיְשרּו ָעלֵּ
 

ים, ְמקֹור ָכל ה-ַאב ָהַרֲחמִׁ יל-ַהְבָרכֹות. ְשעֵּ לֵּ ינּו בֵּ יָלתֵּ ְתפִׁ נּו -ָנא לִׁ ָשא ְלָבבֵּ ינּו, נִׁ ֶליָך, ֱאֹלהֵּ ַשָבת ֶזה. אֵּ
ָּיה, שֶ  פִׁ י צִׁ אֵּ ינּו ְביֹוםְבהֹוָדָיה, ְמלֵּ ַקְדשֵּ ְצֹוֶתיּך, -תִׁ נּו ְבמִׁ בֵּ ק לִׁ ינּו ְבתֹוָרֶתָך, ְוַדבֵּ ינֵּ ר עֵּ ַהְמנּוָחה ַהֶזה. ָהאֵּ

ְרָאה ֶאת ינּו, ְלַאֲהָבה ּוְליִׁ ד ְלָבבֵּ ינּו, ּוְשלֹוְמָך ַעל-ְוַיחֵּ ית-ָכל-ְשֶמָך. ְשַלח אֹוְרָך ָעלֵּ ל. ְונֹאַמר: -בֵּ ְשָראֵּ יִׁ
ן:   ָאמֵּ

 
י -הּוא ְלֹמֶשה: "ֹמֶשה, ַמָתָנה טֹוָבה ֶיש-ָברּוְך-ַמר לֹו ַהָקדֹושָא  שבת י ית ְגָנָזי, ְוַשָבת ְשָמה, ַוֲאנִׁ י ְבבֵּ לִׁ

בֹונֹו ם". רִׁ יעֵּ ְך ְוהֹודִׁ ל. לֵּ ְשָראֵּ ְתָנּה ְליִׁ ש לִׁ ים ֲאַנְחנּו ָלְך ַעל-ֶשל-ְמַבקֵּ ַהַמָתָנה ַהטֹוָבה -עֹוָלם, מֹודִׁ
יר ֹזַהר ַהּיֹום ַהֶזה ֶאת ֶשָנַתָת  ְלָפֶניָך, ֶשָּיאִׁ י ָרצֹון מִׁ ים. ְיהִׁ ינּו, -ָלנּו, יֹום ַהָשָבת, ֶחְמַדת ַהָּימִׁ ַדְרכֵּ

ן ֶאת ן:-ְויַכּוֵּ יֹות. ְונֹאַמר: ָאמֵּ י ַהְברִׁ ְפנֵּ ינּו, ַלֲעשֹות ַהָּיָשר ְלָפֶניָך ְולִׁ  ַמֲעשֵּ
 
 

 הדלקת הנרות לרגלים
 

ר ֶשל )ַשָבת וֶשל( יֹום  ָברּוְך ַאָתה יק נֵּ ָּונּו ְלַהְדלִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ יהוה ֱאֹלהֵּ
 טֹוב:

ינּו י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ רֹות ַהָללּו ֶאתֱאלהֵּ ירּו ַהנֵּ י ָרצֹון ֶשָּיאִׁ נּו ְביֹום -, ְיהִׁ  ַחגֵּ
 ַהַמצֹות -ַחג בפסח

 ָשבּועות הַ -ַחג בשבועות
 ַהֻסכות -ַחג בסוכות

י ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶזה. בשמיני עצרת ינִׁ   ְשמִׁ
ם ינּו ֶשַבָשַמיִׁ ְשַמח ְבַחֶגך. ָאבִׁ נּו ֶבֱאמּוָנְתָך ְונִׁ בֵּ ר לִׁ  , ָהאֵּ

 
י תהלים לו  נּו, כִׁ ְמעֹונֵּ ְמָחה בִׁ ים ָשלֹום, אֹוָרה ְושִׁ ים. ְבאֹוְרָך-שִׁ ְמָך ְמקֹור ַחּיִׁ ְרֶאה עִׁ אֹור. ְונֹאַמר: -נִׁ

ן:   ָאמֵּ
 

 בערב הראשון של יום טוב ובערב עצרת מוסיפים ברכה "שהחיינו" 
 

יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה: גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָיינּו ְוקִׁ  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ
 

 
 קבלת שבת

 
 ( 74באמירת "מזמיר שיר ליום השבת" )בעמוד  בערב יום טוב, ביום טוב ובחוה"מ מקבלים שבת

 
 תהלים צה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נּו:  ְשעֵּ יָעה ְלצּור יִׁ  ְלכּו ְנַרְנָנה ליהוה, ָנרִׁ
יַע לֹו רֹות ָנרִׁ ְזמִׁ  :ְנַקְדָמה ָפָניו ְבתֹוָדה, בִׁ

ים: ל ָגדֹול יהוה, ּוֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל ֱאֹלהִׁ י אֵּ  כִׁ
ים לֹו: י ָאֶרץ, ְותֹוֲעפֹות ָהרִׁ  ֲאֶשר ְבָידֹו ֶמְחְקרֵּ
 ֲאֶשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָשהּו, ְוַיֶבֶשת ָיָדיו ָיָצרּו:

נּו:  י יהוה ֹעשֵּ ְפנֵּ ְבְרָכה לִׁ ְכָרָעה, נִׁ ְשַתֲחֶוה ְונִׁ  באּו נִׁ
י הּו יתֹו ְוצֹאן ָידֹו, ַהּיֹום כִׁ ינּו, ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרעִׁ  א ֱאֹלהֵּ

ְשָמעּו: ם ְבֹקלֹו תִׁ  אִׁ
ְדָבר: יָבה, ְכיֹום ַמָסה ַבמִׁ ְמרִׁ  ַאל ַתְקשּו ְלַבְבֶכם כִׁ

י: י ַגם ָראּו ָפֳעלִׁ יֶכם, ְבָחנּונִׁ י ֲאבֹותֵּ סּונִׁ  ֲאֶשר נִׁ
ים ָשָנה ָאקּוט ְבדֹור, ָואֹ  ם, ַאְרָבעִׁ ָבב הֵּ י לֵּ  ַמר ַעם ֹתעֵּ

ם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי:  ְוהֵּ
י: ם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחתִׁ י, אִׁ י ְבַאפִׁ ְשַבְעתִׁ  ֲאֶשר נִׁ
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 תהלים צו
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים צט
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים צח
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים צט
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים כט
 
 

ירּו ַליהָוה ָכל יר ָחָדש, שִׁ ירּו ַליהָוה שִׁ ּיֹום  שִׁ ירּו ַליהָוה, ָבְרכּו ְשמֹו, ַבְשרּו מִׁ ָהָאֶרץ: שִׁ
י ָגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָלל ְמֹאד,  ְליֹום ְישּוָעתֹו: ַסְפרּו ְפְלאֹוָתיו: כִׁ ים נִׁ ם ְכבֹודֹו, ְבָכל ָהַעמִׁ ַבגֹויִׁ

ם ָעָשה: ים, ַויהָוה ָשַמיִׁ ילִׁ ים ֱאלִׁ י ָהַעמִׁ י ָכל ֱאֹלהֵּ ים: כִׁ  נֹוָרא הּוא, ַעל ָכל ֱאֹלהִׁ
ְקָדשֹו: ָהבּו ַליהָוה ְפֶאֶרת ְבמִׁ ְנָחה ּוֹבאּו  הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו, ֹעז ְותִׁ ְכבֹוד ְשמֹו, ְשאּו מִׁ

ְשַתֲחוּו ַליהָוה ְבַהְדַרת ם ְיהָוה -ְלַחְצרֹוָתיו: הִׁ ְמרּו ַבגֹויִׁ ָפָניו ָכל ָהָאֶרץ: אִׁ ילּו מִׁ ֹקֶדש, חִׁ
ל  ם ְוָתגֵּ ְשְמחּו ַהָשַמיִׁ ים: יִׁ יָשרִׁ ים ְבמֵּ ין ַעמִׁ מֹוט, ָידִׁ ל ַבל תִׁ בֵּ כֹון תֵּ ָהָאֶרץ, ָמָלְך, ַאף תִׁ

י  י ָבא, כִׁ י ְיהָוה כִׁ ְפנֵּ י ָיַער: לִׁ ְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו: ַיֲעֹלז ָשַדי ְוָכל ֲאֶשר בֹו, ָאז ְיַרְננּו, ָכל ֲעצֵּ יִׁ
ים ֶבֱאמּוָנתֹו: ל ְבֶצֶדק ְוַעמִׁ בֵּ ְשֹפט תֵּ ְשֹפט ָהָאֶרץ, יִׁ  ָבא לִׁ

ים  ּיִׁ ְשְמחּו אִׁ ל ָהָאֶרץ, יִׁ ְשָפט ְמכֹון ְיהָוה ָמָלְך ָתגֵּ יָביו, ֶצֶדק ּומִׁ ים: ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסבִׁ ַרבִׁ
ל ָהָאֶרץ:  ל, ָרֲאָתה ַוָתחֵּ בֵּ ירּו ְבָרָקיו תֵּ אִׁ יב ָצָריו: הֵּ ט ָסבִׁ ְך, ּוְתַלהֵּ לֵּ ש ְלָפָניו תֵּ ְסאֹו: אֵּ כִׁ

יד גִׁ י ֲאדֹון ָכל ָהָאֶרץ: הִׁ ְפנֵּ לִׁ י ְיהָוה, מִׁ ְפנֵּ לִׁ ים ַכדֹוַנג ָנַמסּו מִׁ ְדקֹו, ְוָראּו ָכל ָהרִׁ ם צִׁ ּו ַהָשַמיִׁ
ְשַתֲחוּו ים, הִׁ ילִׁ ים ָבֱאלִׁ ְתַהְללִׁ י ֶפֶסל  ַהמִׁ ים ְכבֹודֹו: יֵֹּבשּו ָכל ֹעְבדֵּ ים:-לֹו ָכל-ָהַעמִׁ  ֱאֹלהִׁ

י ַאָתה ְיהוָ  ְשָפֶטיָך ְיהָוה: כִׁ ְלָנה ְבנֹות ְיהּוָדה, ְלַמַען מִׁ ּיֹון, ַוָתגֵּ ְשַמח צִׁ ה ֶעְליֹון ָשְמָעה ַותִׁ
יָדיו,  ר ַנְפשֹות ֲחסִׁ ְנאּו ָרע, ֹשמֵּ י ְיהָוה שִׁ ים: ֹאֲהבֵּ יָת ַעל ָכל ֱאֹלהִׁ ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ְמֹאד ַנֲעלֵּ

י ְשרֵּ יק, ּוְליִׁ ם: אֹור ָזֻרַע ַלַצדִׁ ילֵּ ים ַיצִׁ ַּיד ְרָשעִׁ ים ַביהָוה, ְוהֹודּו -מִׁ יקִׁ ְמחּו ַצדִׁ ְמָחה: שִׁ ב שִׁ לֵּ
ֶכר ָקְדשֹו  : ְלזֵּ

יָעה ְפָלאֹות ָעָשה, הֹושִׁ י נִׁ יר ָחָדש, כִׁ ירּו ַליהָוה שִׁ ְזמֹור, שִׁ יַע -מִׁ ינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדשֹו: הֹודִׁ לֹו ְימִׁ
ל, ָראּו ָכל  ְשָראֵּ ית יִׁ ְדָקתֹו: ָזַכר ַחְסדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלבֵּ ָלה צִׁ ם גִׁ י ַהגֹויִׁ ינֵּ ְיהָוה ְישּוָעתֹו,  ְלעֵּ

ת,  י ָאֶרץ אֵּ רּו: ַזְמרּו ַאְפסֵּ ְצחּו ְוַרְננּו ְוַזמֵּ יעּו ַליהָוה ָכל ָהָאֶרץ, פִׁ ינּו: ָהרִׁ ְישּוַעת ֱאֹלהֵּ
ְרַעם  י ַהֶמֶלְך ְיהָוה: יִׁ ְפנֵּ יעּו לִׁ ְמָרה: ַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול שֹוָפר ָהרִׁ נֹור ְוקֹול זִׁ נֹור, ְבכִׁ ַליהָוה ְבכִׁ

י ָבּה: נְ  ל ְוֹיְשבֵּ בֵּ נּו: ַהָּים ּוְמֹלאֹו, תֵּ ים ְיַרנֵּ ְמֲחאּו ָכף, ַיַחד ָהרִׁ  ָהרֹות יִׁ
 

ּיֹון ָגדֹול, ְוָרם הּוא ַעל ָכל  ים ָתנּוט ָהָאֶרץ: ְיהָוה ְבצִׁ ב ְכרּובִׁ ים, ֹישֵּ ְרְגזּו ַעמִׁ ְיהָוה ָמָלְך יִׁ
ב, ַא  ְשָפט ָאהֵּ ְמָך ָגדֹול ְונֹוָרא, ָקדֹוש הּוא: ְוֹעז ֶמֶלְך מִׁ ים: יֹודּו שִׁ ָתה כֹוַנְנָת ָהַעמִׁ

ְשַתֲחוּו ַלֲהֹדם  ינּו ְוהִׁ יָת: רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ְשָפט ּוְצָדָקה ְבַיֲעֹקב ַאָתה ָעשִׁ ים, מִׁ יָשרִׁ מֵּ
אים ֶאל ְיהָוה ְוהּוא  י ְשמֹו, ֹקרִׁ ל ְבֹקְראֵּ ַרְגָליו, ָקדֹוש הּוא: ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ְבֹכֲהָניו, ּוְשמּואֵּ

ם: ְבַעמּו יָתם,ַיֲענֵּ ינּו ַאָתה ֲענִׁ ֹדָתיו ְוֹחק ָנַתן ָלמֹו: ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יֶהם, ָשְמרּו עֵּ ר ֲאלֵּ  ד ָעָנן ְיַדבֵּ
ְשַתֲחוּו ְלַהר ָקְדשֹו,  ינּו ְוהִׁ ילֹוָתם: רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ם ַעל ֲעלִׁ יָת ָלֶהם, ְוֹנקֵּ א ָהיִׁ ל ֹנשֵּ  אֵּ

ינּו:  י ָקדֹוש ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  כִׁ

ְזמֹור ְלדָ  ים, ָהבּו ַליהָוה ָכבֹוד ָוֹעז: ָהבּו ַליהָוה ְכבֹוד ְשמֹו,  מִׁ לִׁ י אֵּ ד, ָהבּו ַליהָוה, ְבנֵּ וִׁ
ם  ים, ְיהָוה ַעל ַמיִׁ ְרעִׁ ל ַהָכבֹוד הִׁ ם, אֵּ ְשַתֲחוּו ַליהָוה ְבַהְדַרת ֹקֶדש: קֹול ְיהָוה ַעל ַהָמיִׁ הִׁ

ים: קֹול ְיהָוה ַבֹכַח, קֹול ְיהָוה ֶבָהָדר: י  ַרבִׁ ר ְיהָוה ֶאת ַאְרזֵּ ים, ַוְיַשבֵּ ר ֲאָרזִׁ קֹול ְיהָוה ֹשבֵּ
ְרֹין ְכמֹו ֶבן ֶגל, ְלָבנֹון ְושִׁ ם ְכמֹו עֵּ ידֵּ ש: -ַהְלָבנֹון: ַוַּיְרקִׁ ב ַלֲהבֹות אֵּ ים. קֹול ְיהָוה ֹחצֵּ מִׁ ְראֵּ

ל ש: קֹול ְיהָוה ְיחֹולֵּ ְדַבר ָקדֵּ יל ְיהָוה מִׁ ְדָבר, ָיחִׁ יל מִׁ ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹשף ְיָערֹות,  קֹול ְיהָוה ָיחִׁ
ֶשב ְיהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: ְיהָוה ֹעז ְלַעמֹו  ר ָכבֹוד: ְיהָוה ַלַמבּול ָיָשב, ַוּיֵּ יָכלֹו ֻכלֹו ֹאמֵּ ּוְבהֵּ

ְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום:  ן, ְיהָוה ְיָברֵּ תֵּ  יִׁ
 
 



 44 

 
 לכה דודי 

 )סימן: שלמה הלוי(
 

ְקַראת כַ  י לִׁ י ַשָבת ְנַקְבָלה. ְלָכה דֹודִׁ  ָלה, ְפנֵּ

י ַשָבת ְנַקְבָלה ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

בּור ֶאָחד  שָ   מֹור ְוָזכֹור ְבדִׁ
ל ַהְמיּוָחד,   יָענּו אֵּ ְשמִׁ  הִׁ
 יהוה ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד 

ָלה.  ְתהִׁ ְפֶאֶרת ְולִׁ ם ּוְלתִׁ  ְלשֵּ
ְקַראת ַכָלה, פְ  י לִׁ י ַשָבת ְנַקְבָלהְלָכה דֹודִׁ  . נֵּ

ְלָכה,  לִׁ   ְקַראת ַשָבת ְלכּו ְונֵּ
יא ְמקור ַהְבָרָכה,  י הִׁ  כִׁ
ֶקֶדם ְנסּוָכה,  רֹאש מִׁ  מֵּ

ָלה.   סֹוף ַמֲעֶשה ְבַמֲחָשָבה ְתחִׁ
י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

יר ְמלּוָכה,  מִׁ   ְקַדש ֶמֶלְך עִׁ
ָכה, קּומִׁ  תֹוְך ַהֲהפֵּ י מִׁ  י ְצאִׁ

ֶמק ַהָבָכא   ַרב ָלְך ֶשֶבת ְבעֵּ
ְך ֶחְמָלה.   ְוהּוא ַיְחמול ָעַליִׁ

י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

י,  הִׁ  ָעָפר, קּומִׁ י מֵּ  ְתַנֲערִׁ
י,  ְך ַעמִׁ ְפַאְרתֵּ י תִׁ ְגדֵּ י בִׁ ְבשִׁ  לִׁ

ית ַשי בֵּ י  ַעל ַיד ֶבן יִׁ  ַהַלְחמִׁ
י ְגָאָלּה.    ָקְרָבה ֶאל ַנְפשִׁ

י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

י  הִׁ  ְתעֹוְררִׁ י הִׁ  ְתעֹוְררִׁ
י,  י אּורִׁ ְך קּומִׁ י ָבא אֹורֵּ  כִׁ

י,   רִׁ יר ַדבֵּ י שִׁ י עּורִׁ  עּורִׁ
ְגָלה.  ְך נִׁ  ְכבֹוד יהוה ָעַליִׁ

ְקַראת כַ  י לִׁ י ַשָבת ְנַקְבָלה. ְלָכה דֹודִׁ  ָלה, ְפנֵּ

 ֹ י,  ל ָכְלמִׁ י ְולֹא תִׁ בושִׁ  א תֵּ
י,  י ּוַמה ֶתֱהמִׁ ְשתֹוֲחחִׁ  ַמה תִׁ

י,   י ַעמִׁ ּיֵּ  ָבְך ֶיֱחסּו ֲענִׁ
ָלּה.   יר ַעל תִׁ ְבְנָתה עִׁ  ְונִׁ

י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

ָסה שוסָ  וְ  ְמשִׁ ְך, ָהיּו לִׁ  יִׁ
ְך   ְוָרֲחקּו ָכל ְמַבְלָעיִׁ
ְך  ְך ֱאלָהיִׁ יש ָעַליִׁ  ָישִׁ

ְמשֹוש ָחָתן ַעל ַכָלה.   כִׁ
י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

י,  י ְפֹרצִׁ ין ּוְשמֹאל תִׁ  ָמִׁ
י  יצִׁ  ְוֶאת יהוה ַתֲערִׁ
י  יש ֶבן ַפְרצִׁ  ַעל ַיד אִׁ

ְשְמָחה וְ  יָלה. ְונִׁ  ָנגִׁ
י ַשָבת ְנַקְבָלה.  ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ י לִׁ  ְלָכה דֹודִׁ

 
 נוהגים לקום ולפנות עבר הכניסה 

י ְבָשלֹום ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה  בֹואִׁ
ָנה ּוְבָצֳהָלה ְמָחה ְברִׁ  ַגם ְבשִׁ

י ַעם ְסגָֻלה,   תֹוְך ֱאמּונֵּ
י ַכָלה. י ַכָלה, בֹואִׁ  בּואִׁ

י לִׁ  י ַשָבת ְנַקְבָלה.ְלָכה דֹודִׁ   ְקַראת ַכָלה, ְפנֵּ
 

 שלמה הלוי אלקבץ                                                                                                                           
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 תהלים צב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תהלים צג
 
 
 
 
 

 תהלים טו
 
 
 
 
 
 

 ישעיהו נח 

יר, ְליֹום ַהַשָבת:  ְזמֹור שִׁ  מִׁ
ְמָך ֶעְליֹון:  ר ְלשִׁ  טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה, ּוְלַזמֵּ
ילֹות:  יד ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַבלֵּ  ְלַהגִׁ
נֹור:  ָגיֹון ְבכִׁ י הִׁ י ָנֶבל, ֲעלֵּ י ָעשֹור ַוֲעלֵּ  ֲעלֵּ

י ְיהָוה ְבָפֳעֶלָך, ְבַמֲעשֵּ  ַמְחַתנִׁ י שִׁ ן: כִׁ  י ָיֶדיָך ֲאַרנֵּ
 ַמה ָגְדלּו ַמֲעֶשיָך ְיהָוה, ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך: 

ין ֶאת זֹאת:  יל לֹא ָיבִׁ ָדע, ּוְכסִׁ יש ַבַער, לֹא יֵּ  אִׁ
י ַעד: ָשְמָדם ֲעדֵּ י ָאֶון, ְלהִׁ יצּו ָכל ֹפֲעלֵּ ֶשב ַוָּיצִׁ ים ְכמֹו עֵּ ְפֹרַח ְרָשעִׁ  בִׁ

 ְיהָוה:  ְוַאָתה ָמרֹום ְלֹעָלם
דּו: ה ֹאְיֶביָך יֹאבֵּ נֵּ י הִׁ ה ֹאְיֶביָך ְיהָוה, כִׁ נֵּ י הִׁ  כִׁ

י ָאֶון:  ְתָפְרדּו ָכל ֹפֲעלֵּ  יִׁ
י ְבֶשֶמן ַרֲעָנן:  י, ַבֹּלתִׁ ים ַקְרנִׁ ְראֵּ  ַוָתֶרם כִׁ

ְשַמְעָנה ָאְזָני:  ים, תִׁ עִׁ ים ָעַלי ְמרֵּ י ְבשּוָרי, ַבָקמִׁ ינִׁ ט עֵּ  ַוַתבֵּ
יק כַ  ְשֶגה:ַצדִׁ ְפָרח, ְכֶאֶרז ַבְלָבנֹון יִׁ  ָתָמר יִׁ

יחּו: ינּו ַיְפרִׁ ית ְיהָוה, ְבַחְצרֹות ֱאֹלהֵּ ים ְבבֵּ  ְשתּולִׁ
ְהיּו: ים יִׁ ים ְוַרֲעַננִׁ נִׁ יָבה, ְדשֵּ  עֹוד ְינּובּון ְבשֵּ
י ְולֹא ַעְוָלָתה בֹו. י ָיָשר ְיהָוה, צּורִׁ יד כִׁ  ְלַהגִׁ

ְסֲאָך ְיהָוה ָמָלְך, גֵּאּות לָ  מֹוט: ָנכֹון כִׁ ל ַבל תִׁ בֵּ כֹון תֵּ ְתַאָזר, ַאף תִׁ ש ְיהָוה, ֹעז הִׁ ש, ָלבֵּ בֵּ
ְשאּו ְנָהרֹות ָדְכָים:  עֹוָלם ָאָתה: ָנְשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה, ָנְשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם, יִׁ ָאז, מֵּ מֵּ

יר בַ  י ָים, ַאדִׁ ְשְברֵּ ים מִׁ ירִׁ ים, ַאדִׁ ם ַרבִׁ קֹולֹות ַמיִׁ ֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד, מִׁ ָמרֹום ְיהָוה: עֵּ
ים:  יְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדש, ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָימִׁ  ְלבֵּ

ל ֶצֶדק,  ים ּוֹפעֵּ ְך ָתמִׁ ְשֹכן ְבַהר ָקְדֶשָך: הֹולֵּ י יִׁ י ָיגּור ְבָאֳהֶלָך, מִׁ ד, ְיהָוה מִׁ ְזמֹור ְלָדוִׁ מִׁ
ְלָבבֹו: לֹא ָרַגל ַעל ר ֱאֶמת בִׁ הּו ָרָעה, ְוֶחְרָפה לֹא ְלֹשנֹו-ְוֹדבֵּ עֵּ  ָנָשא ַעל ְקֹרבֹו: -לֹא ָעָשה ְלרֵּ

ר: ַכְספֹו לֹא ָנַתן ְבֶנֶשְך   ְשַבע ְלָהַרע ְולֹא ָימִׁ ד, נִׁ י ְיהָוה ְיַכבֵּ ְראֵּ ְמָאס, ְוֶאת יִׁ יָניו נִׁ ְבֶזה ְבעֵּ נִׁ
מֹוט ְלעֹוָלם:  ֶלה, לֹא יִׁ ה אֵּ י לֹא ָלָקח, ֹעשֵּ  ְוֹשַחד ַעל ָנקִׁ

ם ְקדֹוש ְיהָוה ְמֻכָבד -אִׁ י ְוָקָראָת ַלַשָבת ֹעֶנג לִׁ ַשָבת ַרְגֶלָך ֲעשֹות ֲחָפֶצָך ְביֹום ָקְדשִׁ יב מִׁ ָתשִׁ
ְתַעַנג ַעל ר ָדָבר: ָאז תִׁ ְמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדבֵּ ֲעשֹות ְדָרֶכיָך מִׁ ַבְדתֹו מֵּ יָך ַעל-ְוכִׁ ְרַכְבתִׁ -ְיהָוה ְוהִׁ

י ָאֶרץ וְ  ר: ָבֳמתֵּ בֵּ י ְיהָוה דִׁ י פִׁ יָך כִׁ יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאבִׁ  ַהֲאַכְלתִׁ
 
 

 קריאת שמע וברכותיה

 ָבְרכּו ֶאת יהוה ַהְמֹבָרְך: 
 ָברּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ

ים, ְבָחכְ  יב ֲעָרבִׁ ְדָברֹו ַמֲערִׁ ים בִׁ ַח ְשָערִׁ ָמה פותֵּ
ים,  יף ֶאת ַהְזַמנִׁ ים ּוַמֲחלִׁ תִׁ ְתבּוָנה, ְמַשֶנה עִׁ בִׁ
יַע  יֶהם ָבָרקִׁ ְשְמרֹותֵּ ים ְבמִׁ ר ֶאת ַהכֹוָכבִׁ ּוְמַסדֵּ

ְרצֹונֹו.   כִׁ
 

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ
ים,  יב ֲעָרבִׁ ְדָברֹו ַמֲערִׁ ָלה ַמעֲ בִׁ ָשיו ַביֹום ְוכִׁ

הּו ֹעֶנג ַשַבת ְקָראֵּ י, ַוּיִׁ יעִׁ ֶעֶרב ַעד-ַהְשבִׁ -ָקְדשֹו. מֵּ
ְרצֹונֹו. ל כִׁ ְשָראֵּ ין ְמנּוָחה ְלַעמֹו יִׁ ְתקִׁ  ֶעֶרב הִׁ

 
 )נוסח מחזור בני רומי(                                      

 
י חֶשְך ְוח ְפנֵּ ל אֹור מִׁ א יֹוָמם ָוָלְיָלה, גֹולֵּ ין יֹום בֹורֵּ יל בֵּ יא ָלְיָלה, ּוַמְבדִׁ בִׁ יר יֹום ּומֵּ י אֹור. ַוַמֲעבִׁ ְפנֵּ ֶשְך מִׁ

ים: יב ֲעָרבִׁ ין ָלְיָלה, יהוה ְצָבאֹות ְשמֹו. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַהַמֲערִׁ  ּובֵּ
 ברכה "אהבה", הברכה השנייה לפני קריאת שמע 
ל ַעְמָך ָאָהְבָת, ת ְשָראֵּ ית יִׁ ן יהוה ַאֲהַבת עֹוָלם בֵּ ַמְדָת, ַעל כֵּ ים אֹוָתנּו לִׁ ְשָפטִׁ ים ּומִׁ ְצֹות ֻחקִׁ ֹוָרה ּומִׁ

ְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם  י ַתְלמּוד תֹוָרֶתָך ּומִׁ ְברֵּ ְשַמח ְבדִׁ יַח ְבֻחֶקיָך, ְונִׁ נּו ָנשִׁ נּו ּוְבקּומֵּ ינּו ְבָשְכבֵּ ם ֱאֹלהֵּ י הֵּ ָוֶעד, כִׁ
ינּו, ּוָבֶהם נֶ  ינּו ְואֹוֶרְך ָימֵּ ים. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַחּיֵּ ֶמנּו ְלעֹוָלמִׁ ְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך לא ָתסּור מִׁ

ל:  ְשָראֵּ ב ֶאת ַעמֹו יִׁ  אֹוהֵּ
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  שם
 
 
 
 

 שם יא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דברים ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 במדבר טו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 איוב ט
 תהלים סו 

 
 
 

 ישעיה מד
 
 

ינּו יהוה |  ֶאחָ  עְשמַ  ל יהוה ֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ  :דיִׁ
ם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד                                          . ָברּוְך שֵּ

 
ת יהוה ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך, ּו ְוָאַהְבָת  ֶלה -ְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכלאֵּ ים ָהאֵּ ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו ַהְדָברִׁ

יֶתָך ּוְבֶלְכְת  ְבְתָך ְבבֵּ ַבְרָת ָבם ְבשִׁ ַנְנָתם ְלָבֶניָך ְודִׁ י ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך: ְושִׁ ָך ֲאֶשר ָאֹנכִׁ
יֶניָך: ּוְכַתְבָתם ַעל ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַשְרָתם ְלאות ַעל יָ  ין עֵּ ֶדָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת בֵּ

ְשָעֶריָך:  יֶתָך ּובִׁ  ְמֻזזֹות בֵּ
 

 קבלת עול מצוות  –השנייה  –הפרשה 
י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת יהוה  ְצֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנכִׁ ְשְמעּו ֶאל מִׁ ם ָשֹמַע תִׁ ְוָהָיה אִׁ

יֶכם ּוְלָעְבדֹו בְ  תֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש ֱאֹלהֵּ י ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבעִׁ ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכם: ְוָנַתתִׁ
ְצָהֶרָך:  ירְשָך ְויִׁ  ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך ְותִׁ

ְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסְר  ָשְמרּו ָלֶכם ֶפן יִׁ ְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת: הִׁ ֶשב ְבָשְדָך לִׁ י עֵּ ֶתם ְוָנַתתִׁ
יֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְשַתֲחוִׁ ים ְוהִׁ רִׁ ים ֲאחֵּ ם -ַוֲעַבְדֶתם ֱאֹלהִׁ יהוה ָבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָשַמיִׁ

ַעל ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶשר  ָרה מֵּ ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתם ְמהֵּ תֵּ ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא תִׁ ְולֹא יִׁ
ן ָלֶכם:    יהוה ֹנתֵּ

ֶלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְשֶכם ּוְקַשְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְוַשְמֶתם ֶאת ְד  ָבַרי אֵּ
יֶתָך ּוְבֶלְכְתָך  ְבְתָך ְבבֵּ ר ָבם ְבשִׁ יֶכם ְלַדבֵּ ַמְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבנֵּ יֶכם: ְולִׁ ינֵּ ין עֵּ ְלטֹוָטֹפת בֵּ

י ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבָת  ימֵּ יֶכם וִׁ ְרבּו ְימֵּ ְשָעֶריָך: ְלַמַען יִׁ יֶתָך ּובִׁ ם ַעל ְמזּוזות בֵּ
ם ַעל ָהָאֶרץ: י ַהָשַמיִׁ ימֵּ ת ָלֶהם כִׁ יֶכם ָלתֵּ ְשַבע יהוה ַלֲאֹבתֵּ יֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ  ְבנֵּ

 
ים ְוֶאת י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִׁ ה ָנַתתִׁ י ְמַצְּוָך ַהטֹוב ְוֶאת ַהָמֶות ְוֶא -ְראֵּ ת ָהָרע: ֲאֶשר ָאֹנכִׁ

ְצו ְשֹמר מִׁ ְדָרָכיו ְולִׁ יָת ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת בִׁ ְשָפָטיו ְוָחיִׁ ָֹתיו ְוֻחֹקָתיו ּומִׁ
ַרְכָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָבָאֶרץ ֲאֶשר יָת ּובֵּ ם-ַאָתה ָבא-ְוָרבִׁ ְשָתּה: ְואִׁ ְפֶנה לְ -ָשָמה ְלרִׁ ָבְבָך ְולֹא יִׁ

י ָאֹבד  י ָלֶכם ַהּיֹום כִׁ ַגְדתִׁ ים ַוֲעַבְדָתם: הִׁ רִׁ ים ֲאחֵּ אֹלהִׁ יָת לֵּ ְשַתֲחוִׁ ַדְחָת ְוהִׁ ְשָמע ְונִׁ תִׁ
דּון לֹא ים ַעל-תֹאבֵּ יֻכן ָימִׁ ְשָתּה: -ַתֲארִׁ ן ָלבֹוא ָשָמה ְלרִׁ ר ֶאת ַהַּיְרדֵּ ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַאָתה ֹעבֵּ

י ָבֶכם ַהּי ֹדתִׁ ם ְוֶאת-ֹום ֶאתַהעִׁ י ְלָפֶניָך ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה -ַהָשַמיִׁ ים ְוַהָמֶות ָנַתתִׁ ָהָאֶרץ ַהַחּיִׁ
ְשֹמַע ְבֹקלֹו  ְחֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעָך: ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך לִׁ ים ְלַמַען תִׁ ּוָבַחְרָת ַבַחּיִׁ

י הּוא ַחֶּייָך ְוֹאֶרְך ָיֶמי-ּוְלָדְבָקה ְשַבע ְיהָוה ַלֲאֹבֶתיָך בֹו כִׁ ָך ָלֶשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ
ת ָלֶהם:  ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלתֵּ  ְלַאְבָרָהם ְליִׁ

 
 

 יציאת מצרים  –הפרשה השלישית: פרשת ציצית 
ר ֶאל אֹמר: ַדבֵּ ֶהם ְוָעשּו ָלֶהם צִׁ -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶשה לֵּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ְשָראֵּ י יִׁ ת ַעלְבנֵּ -יצִׁ

יֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל ְגדֵּ י בִׁ יֶתם -ַכְנפֵּ ת ּוְראִׁ יצִׁ ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלצִׁ יל ְתכֵּ ת ַהָכָנף ְפתִׁ יצִׁ צִׁ
ְצו-ָכל-ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת יֶתם ֹאָתם ְולֹאמִׁ י -ֹת ְיהָוה ַוֲעשִׁ י ְלַבְבֶכם ְוַאֲחרֵּ ָתתּורּו ַאֲחרֵּ

יֶכם ֲאֶשר ינֵּ י-עֵּ יֶתם ֶאת ָכלַאֶתם ֹזנִׁ ְזְכרּו ַוֲעשִׁ יֶהם: ְלַמַען תִׁ ְצו-ם ַאֲחרֵּ יֶתם מִׁ ְהיִׁ ָֹתי וִׁ
ְהיֹות ָלֶכם  ם לִׁ ְצַריִׁ ֶאֶרץ מִׁ י ֶאְתֶכם מֵּ אתִׁ יֶכם ֲאֶשר הֹוצֵּ י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יֶכם: ֲאנִׁ אֹלהֵּ ים לֵּ ְקֹדשִׁ

יֶכם: י ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ים ֲאנִׁ אֹלהִׁ  לֵּ
 

 כשמתפללים בציבור, הש"ץ מסיים 

 

 הכם אמת.יהוה אל

 ברכת "גאולה", הברכה הרראשונה שלאחר קריאת שמע 

ל  ְשָראֵּ ין זּוָלתֹו, ַוֲאַנְחנּו יִׁ ינּו ְואֵּ י הּוא יהוה ֱאֹלהֵּ ינּו, כִׁ ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ָכל זֹאת ְוַקָּים ָעלֵּ
ים. הָ  יצִׁ ַכף ָכל ֶהָערִׁ נּו מִׁ נּו ַהגֹוֲאלֵּ ים, ַמְלכֵּ ַּיד ְמָלכִׁ נּו מִׁ ין ַעמֹו. ַהפֹודֵּ עֹוֶשה ְגדֹולֹות ַעד אֵּ

נּו: ָהעֹוֶשה ָלנּו  ים, ְולֹא ָנַתן ַלמֹוט ַרְגלֵּ נּו ַבַחּיִׁ ְסָפר. ַהָשם ַנְפשֵּ ין מִׁ ְפָלאֹות ַעד אֵּ ֶקר, ְונִׁ חֵּ
תֹוָכם  ל מִׁ ְשָראֵּ א ֶאת ַעמֹו יִׁ י ָחם. ַוּיֹוצֵּ ים ְבַאְדַמת ְבנֵּ ם אֹותֹות ּומֹוְפתִׁ ְצָריִׁ ים ְבמִׁ סִׁ נִׁ

רּו  ת עֹוָלם. ְלחֵּ
ָבֶניָנה  י ְיהּוָדה תִׁ ִׁם תּוָשב ּוְלָערֵּ ירּוָשַל ר לִׁ ים ָהֹאמֵּ ים ְדַבר ַעְבדֹו ַוֲעַצת ַמְלָאָכיו ַיְשלִׁ קִׁ מֵּ
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 שמות טו

 
 

 שם 
 ירמיה לא 

 
 
  

 

ם.   ְוָחְרבֹוֶתיָה ֲאקֹומֵּ
יֶהם, כֹמשֶ  ְבלּו ֲעלֵּ ְשמֹו, ּוַמְלכּותֹו ְבָרצֹון קִׁ ְבחּו ְוהֹודּו לִׁ י ְוָראּו ָבָניו ְגבּוָרתֹו, שִׁ ה ּוְבנֵּ

ְמָחה ַרָבה, ְוָאְמרּו ֻכָלם:  יָרה ְבשִׁ ל ְלָך ָענּו שִׁ שָראֵּ  יִׁ
ה ֶפֶלא":  לות ֹעשֵּ י ָכֹמָכה ֶנְאָדר ַבֹקֶדש, נֹוָרא ְתהִׁ ים יהוה. מִׁ לִׁ י ָכֹמָכה ָבאֵּ  "מִׁ
י ָענּו. ְוָאְמרּו לִׁ י מֶשה, ֶזה אֵּ ְפנֵּ ַע ָים לִׁ  : ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך, בֹוקֵּ

ְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד":   "יהוה יִׁ
ל  ֶמנּו": ָברּוְך ַאָתה יהוה, גֹואֵּ ַּיד ָחָזק מִׁ י ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעֹקב, ּוְגָאלֹו מִׁ ְוֶנֱאַמר: "כִׁ

ל:  ְשָראֵּ  יִׁ

 ברכת "השכיבינו", הברכה השנייה שלאחר קריאת שמע
נּו ידֵּ ינּו ְלָשלֹום, ְוַהֲעמִׁ נּו יהוה ֱאֹלהֵּ יבֵּ ָצה  ַהְשכִׁ נּו ְבעֵּ ינּו ֻסַכת ְשלֹוֶמָך, ְוַתְקנֵּ ים. ּוְפרֹוש ָעלֵּ נּו ְלַחּיִׁ ַמְלכֵּ

ב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְויָ  ינּו אֹויֵּ ָעלֵּ ר מֵּ נּו, ְוָהסֵּ ן ַבֲעדֵּ נּו ְלַמַען ְשֶמָך. ְוָהגֵּ יעֵּ ְלָפֶניָך, ְוהֹושִׁ ק טֹוָבה מִׁ גֹון, ְוַהְרחֵּ
ֶמנּו ָעֹון ָוֶפַשע. ּוְבצֵּ  ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה. מִׁ י אֵּ נּו ָאָתה, כִׁ ילֵּ נּו ּוַמצִׁ ל שֹוְמרֵּ י אֵּ נּו.  כִׁ ירֵּ ל ְכָנֶפיָך ַתְסתִׁ

ַעָתה ְוַעד עֹוָלם.  ים ּוְלָשלֹום מֵּ נּו ְלַחיִׁ נּו ּובֹואֵּ אתֵּ  ּוְשמֹור צֵּ
 

ינּו  ינּו ְוַעל. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ַהפֹורֵּ ֻסַכת ְשלוֶמָךּוְפֹרש ָעלֵּ ל-ש ֻסַכת ָשלֹום ָעלֵּ ל ְוַעל -ֹכָ ְשָראֵּ ַעמֹו יִׁ
ם:   ְירּוָשָליִׁ

 
 תהלים קמא

 
 
 
 
 
 

 שמות לא 
 
 
 
 
 

 ויקרא כג

יַני ֶאל יר ַלַמֲעלֹות, ֶאָשא עֵּ ם -שִׁ ה ָשַמיִׁ ם ְיהָוה, ֹעשֵּ עִׁ י מֵּ י: ֶעְזרִׁ ן ָיבֹא ֶעְזרִׁ ַאיִׁ ים, מֵּ ֶהָהרִׁ
ן ַלמֹו תֵּ ל: ָוָאֶרץ: ַאל יִׁ ְשָראֵּ ר יִׁ יָשן שֹומֵּ ה לֹא ָינּום ְולֹא יִׁ נֵּ ט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ֹשְמֶרָך: הִׁ

ְלָך ַעל יֶנָך: יֹוָמם ַהֶשֶמש לֹא-ְיהָוה ֹשְמֶרָך, ְיהָוה צִׁ ַח ַבָלְיָלה: ְיהָוה -ַיד ְימִׁ ַיֶכָכה, ְוָירֵּ
ְשֹמר ֶאת ַנְפֶשָך: ְיהָוה יִׁ  ָכל ָרע יִׁ ְשָמְרָך מִׁ ַעָתה ְוַעד עֹוָלם: -ְשָמריִׁ אְתָך ּובֹוֶאָך מֵּ  צֵּ

 בשבת 
ית עֹוָלם:  ל ֶאת ַהַשָבת ַלֲעשֹות ֶאת ַהַשָבת ְלֹדֹרָתם ְברִׁ ְשָראֵּ י יִׁ  ְוָשְמרּו ְבנֵּ

ם ְוֶאת  ים ָעָשה יהוה ֶאת ַהָשַמיִׁ ֶשת ָימִׁ י שֵּ יא ְלֹעָלם כִׁ ל אֹות הִׁ ְשָראֵּ י יִׁ ין ְבנֵּ י ּובֵּ ינִׁ ָהָאֶרץ בֵּ
ָנַפש: י ָשַבת ַוּיִׁ יעִׁ  ּוַבּיֹום ַהְשבִׁ

 
 ביום טוב ובשבת חול המועד 

 
 

ר ֹמֶשה את י ְיהָוה  ֶאל-ַוְיַדבֵּ ל -מֹוֲעדֵּ ְשָראֵּ י יִׁ  : ְבנֵּ
 

  54חצי קדיש ראה עמוד 

 

 תפילת עמידה
  170העמידה לרגלים בעמוד 

 
 

י ַיגִׁ  תהלים נא ְפַתח. ּופִׁ ָלֶתָך:ֲאדָני, ְשָפַתי תִׁ  יד ְתהִׁ

 אבות | אמהות   .א
ינּו, י ֲאבותֵּ אלהֵּ ינּו וֵּ י  ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאלהֵּ ֱאלהֵּ

י ַיֲעקב אלהֵּ ְצָחק, וֵּ י יִׁ  ,ַאְבָרָהם, ֱאלהֵּ
י  ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ י ַאְבָרָהם יִׁ ינּו, ֱאֹלהֵּ מֹותֵּ ְואִׁ

ָאה, ל ְולֵּ ְבָקה ָרחֵּ  ָשָרה רִׁ
בֹור וְ  ל ַהָגדֹול ַהגִׁ יא ָהאֵּ בִׁ י ָאבֹות ּומֵּ ר ַחְסדֵּ ה ַהכל, ְוזֹוכֵּ ים, ְוקֹונֵּ ים טובִׁ ל ֲחָסדִׁ ל ֶעְליֹון, גֹומֵּ ַהנֹוָרא, אֵּ

יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה.  י ְבנֵּ ְבנֵּ  ְגֻאָלה לִׁ
 

ים, ְלַמֲעָנְך אֱ  בשבת תשובה ֶפר ַהַחּיִׁ נּו ְבסֵּ ים, ְוָכְתבֵּ ץ ַבַחּיִׁ ים, ֶמֶלְך ָחפֵּ נּו ְלַחּיִׁ ים. ָזְכרֵּ ים ַחּיִׁ  להִׁ
 

ן. יַע ּוָמגֵּ ר ּומושִׁ ן ַאְבָרָהם  ֶמֶלְך עוזֵּ ד ָשָרה. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ָמגֵּ ן ַאְבָרָהם ּופֹוקֵּ  :   |   ָמגֵּ
 
 ב.    גבורות  

יַע.  ם ַאָתה, ַרב ְלהושִׁ יל ַאף ְמרֹומֵּ בֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ַמְשפִׁ  ַאָתה גִׁ
יד ַהָטל א' של פסח-מ יד ַהֶגֶשם.  משמיני עצרת.| מֹורִׁ יב ָהרּוַח ּומֹורִׁ  ַמשִׁ
 

ים,  יר ֲאסּורִׁ ים, ּוַמתִׁ א חֹולִׁ ים, ְורֹופֵּ ְך נֹוְפלִׁ ים, סֹומֵּ ים ַרבִׁ ים ְבֶחֶסד, ְמַחֶּיה ַהֹכל ְבַרֲחמִׁ ל ַחּיִׁ ְמַכְלכֵּ
י דֹומֶ  י ָכמֹוָך ַבַעל ְגבּורות ּומִׁ י ָעָפר, מִׁ נֵּ ישֵּ יַח ְישּוָעה. ּוְמַקּיֵּם ֱאמּוָנתו לִׁ ית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצמִׁ מִׁ  ה ָלְך, ֶמֶלְך מֵּ
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ים.  בשבת תשובה ים ְבַרֲחמִׁ ר ְיצּוָריו ְלַחּיִׁ י ָכמֹוָך ָאב ָהַרְחָמן, זֹוכֵּ  מִׁ
 ְוֶנֱאָמן ַאָתה ְלַהֲחיֹות ָכל ַחי. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְמַחֶּיה ַהֹכל:

 
 ג.   קדושת השם 

ְמָך  , )ַאָתה ָקדוש ְושִׁ ָוהֵּ ים ְבָכל יום ְיַהְללּוָך ֶסָלה. ָברּוְך ַאָתה יהֵּ ַהֶמֶלְך בשבת תשובה ָקדוש, ּוְקדושִׁ
ל ַהָקדוש  : ַהָקדוש( ָהאֵּ

 
 ד.  קדושת היום

ָכל ַהּיָ  ַרְכתֹו מִׁ ם ָוָאֶרץ, ּובֵּ ה ָשַמיִׁ ית ַמֲעשֵּ ְשֶמָך, ַתְכלִׁ י לִׁ יעִׁ ַדְשָת ֶאת יֹום ַהְשבִׁ ָכל ַאָתה קִׁ ַדְשתֹו מִׁ ים, ְוקִׁ מִׁ
ן ָכתּוב ְבתוָרָתְך:  ים, ְוכֵּ  ַהְזַמנִׁ

 
ְשבת  בראשית ב י ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה ַוּיִׁ יעִׁ ים ַבּיום ַהְשבִׁ ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלהִׁ ַוְיֻכלּו ַהָשַמיִׁ

י בֹו ָשבַ  ש ֹאתו כִׁ י ַוְיַקדֵּ יעִׁ ָכלַבּיום ַהְשבִׁ ים ַלֲעשֹות:-ת מִׁ  ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָבָרא ֱאֹלהִׁ
 

נּו ְבתֹוָרֶתָך, ַשְבעֵּ  ן ֶחְלקֵּ ְצֹוֶתיָך ְותֵּ נּו ְבמִׁ נּו. ַקְדשֵּ ְמנּוָחתֵּ ה ָנא בִׁ ינּו, ְרצֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ טּוָבְך ֱאֹלהֵּ נּו מִׁ
נּו ְלָעְבְדָך בֵּ ר לִׁ ישּוָעָתְך. ְוַטהֵּ נּו בִׁ ינּו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַשָבת ָקְדֶשָך,  ְוַשְמחֵּ נּו יהוה ֱאֹלהֵּ ילֵּ ֶבֱאֶמת. ְוַהְנחִׁ

ש ַהַשָבת:  י ְשֶמָך. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְמַקדֵּ ל ְמַקְדשֵּ ְשָראֵּ  ְוָינּוחּו ָבּה ָכל יִׁ
 

 ה.   עבודה
יָלָתם ְבַא  ל ּוְתפִׁ ְשָראֵּ ינּו ְבַעְמָך יִׁ ה יהוה ֱאֹלהֵּ ל ַעֶמָךְרצֵּ ְשָראֵּ יד ֲעבֹוַדת יִׁ י ְלָרצֹון ָתמִׁ ל, ּוְתהִׁ . ֲהָבה ְתַקבֵּ

ם. ירּוָשָליִׁ יֹון ְוַיַעְבדּוָך ֲעָבֶדיָך בִׁ   ּוְשֹכן ְבצִׁ
 

 בשבת ראש חודש ובשבת חול המועד
ָשַמע  ָרֶצה ְויִׁ ָרֶאה ְויֵּ יַע, ְויֵּ ינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיגִׁ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ְכרֹון ֱאֹלהֵּ נּו ְוזִׁ ְקדֹונֵּ נּו ּופִׁ ְכרֹונֵּ ר זִׁ ָזכֵּ ד ְויִׁ ָפקֵּ ְויִׁ

ן ְלֶחֶסד ּוְלַרחֲ  יָטה ְלטֹוָבה, ְלחֵּ ְפלֵּ ל ְלָפֶניָך, לִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ ְכרֹון ָכל ַעְמָך בֵּ יר ָקְדֶשָך, ְוזִׁ ם עִׁ ים, ְירּוָשַליִׁ מִׁ
ים ּוְלָשלום ְביום נּו יהוה  סוכות| ַמצֹות ַחג הַ  פסח רֹאש ַהֹחֶדש | בראש חודש ְלַחּיִׁ ַחג ַהֻסכֹות ַהֶזה ָזְכרֵּ
ינּו בֹו ְלטֹוָבה.  ן.ֱאֹלהֵּ ְבָרָכה.  ָאמֵּ נּו בו לִׁ ן.ּוָפְקדֵּ ים.  ָאמֵּ ים טובִׁ נּו בו ְלַחּיִׁ יעֵּ ן.ְוהושִׁ ְדַבר ְישּוָעה  ָאמֵּ ובִׁ

י  נּו, כִׁ יעֵּ ינּו ְוהושִׁ ם ָעלֵּ נּו ַוֲחמֹול ְוַרחֵּ ים חּוס ְוָחנֵּ ל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה:ְוַרֲחמִׁ י אֵּ ינּו, כִׁ ינֵּ ֶליָך עֵּ   אֵּ
ים ּיֹון ְבַרֲחמִׁ ינּו ְבשּוְבָך ְלצִׁ ינֵּ ּיֹון. ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְוֶתֱחֶזיָנה עֵּ יָנתֹו ְוַעמֹו ְלצִׁ יר ְשכִׁ  : ַהַמֲחזִׁ

 
 ו.  הודאה 

אֱ  ינּו וֵּ ים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשַאָתה הּוא יהוה ֱאֹלהֵּ נּו ַאָתה מֹודִׁ ְשעֵּ ן יִׁ ינּו, ָמגֵּ ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד, צּור ַחּיֵּ י ֲאבֹותֵּ ֹלהֵּ
ינּו ַהְפקּודֹו ְשמותֵּ ים ְבָיֶדָך, ְוַעל נִׁ ינּו ַהְמסּורִׁ ָלֶתָך ַעל ַחּיֵּ ר ְתהִׁ ת ָלְך, ְוַעל הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַספֵּ

ָמנּו ֶסיָך ֶשְבָכל יֹום עִׁ ְפְלאוֶת נִׁ י לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, , נִׁ ם. ַהטֹוב, כִׁ ת, ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָריִׁ יָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל עֵּ
ינּו ָלְך.  ּוִׁ עֹוָלם קִׁ י מֵּ י לֹא ַתמּו ֲחָסֶדיָך, כִׁ ם, כִׁ  וַהְמַרחֵּ
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י סִׁ ים ָההֵּ ְוַעל ַהנִׁ ינּו ְוָלנּו ַבָּימִׁ יָת ַלֲאבֹותֵּ ם ם ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהֶנָחמות, ֶשָעשִׁ
 ֹוַבְזַמן ַהֶזה. 

י ּוָבָניו, ְכֶשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשעָ  ן ָגדֹול ַחְשמוָנאִׁ ְתָיהו ֶבן יֹוָחָנן ֹכהֵּ י ַמתִׁ ימֵּ ל בִׁ ְשָראֵּ ה ַעל ַעְמָך יִׁ
ת ָצָרָתם,  ים ָעַמְדָת ָלֶהם ְבעֵּ י ְרצֹוָנְך, ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ ֻחקֵּ יָרם מֵּ ְיָחם תֹוָרָתְך ּוְלַהֲעבִׁ ַרְבָת ֶאת ְלַהְשכִׁ

ים ְבַיד ְמַעטִׁ  ים, ְוַרבִׁ ים ְבַיד ַחָלשִׁ בורִׁ יָנם, ָמַסְרָת גִׁ יָבם, ַדְנָת ֶאת דִׁ יֶתָך, וְלָך רִׁ ים ְבַיד ְבְני ְברִׁ דִׁ ים, ְוזֵּ
יָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהּיֹום ַהֶזה ל ָעשִׁ ְשָראֵּ ם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלָמָך, ּוְלַעְמָך יִׁ יָת שֵּ . ְוַאַחר ָכְך ָעשִׁ

ֲהרּו ֶא  יָכֶלָך, ְוטִׁ נּו ֶאת הֵּ יֶתָך, ּופִׁ יר בֵּ ְדבִׁ רות ְבַחְצרֹות ָקְדֶשָך, ְוָקְבעּו ָבאּו ָבֶניָך לִׁ יקּו נֵּ ְדלִׁ ְקָדֶשָך, ְוהִׁ ת מִׁ
לּו,  י ֲחנָֻכה אֵּ ְמָך ַהָגדֹולְשמֹוַנת ְימֵּ ל ְלשִׁ  . ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ

יָת  לּו כְ ּוְכֶשם ֶשָעשִׁ ים ָהאֵּ נּו ָבָּימִׁ יעֵּ ים, ְותֹושִׁ ים, ָכְך ַתֲעֶשה ָלַאֲחרֹונִׁ אשֹונִׁ ים ָלרִׁ סִׁ ם: נִׁ ים ָההֵּ  ַבָּימִׁ
יד ְלעוָלם ָוֶעד.  נּו ָתמִׁ ְמָך ַמְלכֵּ א שִׁ ְתַנשֵּ ְתרוַמם ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ  ְוַעל ֻכָלם יִׁ

יֶתָך. בשבת תשובה י ְברִׁ ים ָכל ְבנֵּ ים טֹובִׁ  : ּוְכֹתב ְלַחּיִׁ
ְמָך ֶבֱאֶמת, ָהאֵּ  יָבְרכּו ֶאת שִׁ יַהְללּו וִׁ ים יודּוָך ֶסָלה, וִׁ נּו ֶסָלה. ָברּוְך ַאָתה ְוָכל ַהַחּיִׁ נּו ְוֶעְזָרתֵּ ל ְישּוָעתֵּ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  יהוה , ַהטֹוב שִׁ
 

 ז.   ברכת השלום 
ים ְלעֹוָלם ל ַעְמָך ָתשִׁ ְשָראֵּ י ַאָתה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהּשלום. ָשלֹום ָרב ַעל יִׁ ְך ֶאת . כִׁ יֶניָך ְלָברֵּ ְוטֹוב ְבעֵּ

ְשלוֶמָך ַעְמָך ת ּוְבָכל ָשָעה בִׁ ל ְבָכל עֵּ שָראֵּ  . יִׁ
 

 בשבת תשובה
ְשָר  ית יִׁ ב ְלָפֶניָך, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְמָך בֵּ ָכתֵּ ר ְונִׁ ָזכֵּ ים, ְבָרָכה ְוָשלֹום, ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, נִׁ ֶפר ַחּיִׁ ים ְבסֵּ ל, ְלַחּיִׁ אֵּ

ים ּוְלָשלֹום.   טֹובִׁ
, עֹושֵּ  ָוהֵּ  ה ַהָשלֹום: ָברּוְך ַאָתה יהֵּ
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 התייחדות שלאחר תפילת עמידה –כתר צלותא 

 
 ברכות יז

 
 
 

  תהלים ס

ְמַקלְ  ְרָמה, ְולִׁ ר מִׁ ַדבֵּ ְפתֹוַתי מִׁ ָרע ְושִׁ י מֵּ י ֶכָעָפר ַלֹכל ֱאֹלַהי, ְנצֹור ְלשֹונִׁ דֹום, ְוַנְפשִׁ י תִׁ ַלי ַנְפשִׁ
ר  ָרה ָהפֵּ ים ָעַלי ָרָעה, ְמהֵּ י. ְוָכל ַהחֹוְשבִׁ ְרדֹוף ַנְפשִׁ ְצֹוֶתיָך תִׁ י ְבתֹוָרֶתָך, ּוְבמִׁ בִׁ ְהֶיה. ְפַתח לִׁ תִׁ

יָנְך, ֲעשֵּ  ה ְלַמַען ְימִׁ ה ְלַמַען ְשָמְך, ֲעשֵּ ל ַמֲחַשְבָתם. ֲעשֵּ ה ֲעָצָתם ְוַקְלקֵּ ה ְלַמַען תוָרָתְך, ֲעשֵּ
י:  נִׁ יְנָך ַוֲענֵּ יָעה ְימִׁ יֶדיָך הושִׁ ָחְלצּון ְידִׁ  ְלַמַען ְקֻדָשָתְך. ְלַמַען יֵּ

 מר בריה דרבינא                                                                         

 
י ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ְלָפֶניָך, ְיָי ֱאֹלהֵּ י ָרצֹון מִׁ יכֹות ְיהִׁ ְלָחמֹות ּוְשפִׁ ל מִׁ ינּו, ֶשְתַבטֵּ ן-ֲאבֹותֵּ ים מִׁ יְך -ָדמִׁ ָהעֹוָלם, ְוַתְמשִׁ

ְפָלא ָבעֹוָלם, ְולֹא ָשא גֹוי ֶאל-ָשלֹום ָגדֹול ְונִׁ ִׁ ׁ ְדעּו ָכל-גֹוי ֶחֶרב, ְולֹא-י ירּו ְויֵּ ְלָחָמה: ַרק ַיכִׁ ְלְמדּו עֹוד מִׁ -יִׁ
ָתה ל ָהֶאֶמת ַלֲאמִׁ בֵּ י תֵּ ְנָאה -, ֲאֶשר לֹאיֹוְשבֵּ יל שִׁ ְשבִׁ יב ּוַמֲחֹלֶקת, ְולֹא בִׁ יל רִׁ ְשבִׁ ָבאנּו ְלֶזה ָהעֹוָלם בִׁ

יכּות ְנטּור ּוְשפִׁ ְנָאה ְוקִׁ ְתָבַרְך ָלֶנַצח. -ְוקִׁ יר אֹוְתָך, תִׁ י ְלַהכִׁ ים. ַרק ָבאנּו ָלעֹוָלם, ְכדֵּ  ָדמִׁ
 

 ויקרא כו 
 עמוס ה

 
 ישעיה יא

ינ ן, ְתַרֶחם ָעלֵּ יֻקַּיםּוְבכֵּ ְקָרא ֶשָכתּוב: "-ּו. וִׁ ין ָבנּו מִׁ י ָשלֹום ָבָאֶרץ, ּוְשַכְבֶתם ְואֵּ ְוָנַתתִׁ
ן י ַחָּיה ָרָעה מִׁ ְשַבתִׁ יד, ְוהִׁ  ַתֲעֹבר ְבַאְרְצֶכם": -ָהָאֶרץ, ְוֶחֶרב לֹא-ַמֲחרִׁ

י יָתן": כִׁ ְשָפט, ּוְצָדָקה ְכַנַחל אֵּ ם, מִׁ ַגל ַכַמיִׁ ָעה ֶאתָמְלָאה ָהָאֶר -ְויִׁ ם ַלָּים -ץ דֵּ ְיהָוה, ַכַמיִׁ
ים".   ְמַכסִׁ

 ר' נחמן מבראצלאב                                                                               

 
י, ַבְקשּו ָפָני, ֶאת פָ  תהלים כז  בִׁ י: ְלָך, ָאַמר לִׁ נִׁ י ַוֲענֵּ נִׁ י ֶאְקָרא, ְוָחנֵּ ש: ְשַמע ְיהָוה, קֹולִׁ ֶניָך ְיהָוה ֲאַבקֵּ

י  י, ֱאֹלהֵּ נִׁ י ְוַאל ַתַעְזבֵּ נִׁ ְטשֵּ יָת, ַאל תִׁ י ָהיִׁ י, ַאל ַתט ְבַאף ַעְבֶדָך, ֶעְזָרתִׁ ֶמנִׁ ר ָפֶניָך מִׁ ַאל ַתְסתֵּ
י ְבאֹ  נִׁ י ְיהָוה ַדְרֶכָך, ּוְנחֵּ נִׁ י: הֹורֵּ נִׁ י, ַויהָוה ַיַאְספֵּ י ֲעָזבּונִׁ מִׁ י ְואִׁ י ָאבִׁ י: כִׁ ְשעִׁ ישֹור ְלַמַען יִׁ ַרח מִׁ

י ָקמּו י ְבֶנֶפש ָצָרי, כִׁ נִׁ ְתנֵּ ְראֹות -שֹוְרָרי: ַאל תִׁ י לִׁ א ֶהֱאַמְנתִׁ ַח ָחָמס: לּולֵּ יפֵּ י ֶשֶקר, וִׁ דֵּ י עֵּ בִׁ
ה ֶאל ְיהָוה ֶבָך, ְוַקּוֵּ ץ לִׁ ה ֶאל ְיהָוה, ֲחַזק ְוַיֲאמֵּ ים: ַקּוֵּ  :ְבטּוב ְיהָוה, ְבֶאֶרץ ַחּיִׁ

  

 ְמָצֲאָךָיּה, ָאָנה ֶא 
 ְוָאָנה לֹא ֶאְמָצֲאָך

 
ְרָבְתָך י קִׁ  ָדַרְשתִׁ

ְקָראְתָך י לִׁ אתִׁ  ּוְבצֵּ
י ְגבּוָרְתָך   לאֵּ  ּוְבפִׁ

 
י יֹאַמר לֹא ָרֲאָך   מִׁ

ידּו מֹוָרֲאָך  ַיגִׁ

 ְמקֹוְמָך ַנֲעָלה ְוֶנְעָלם.
א עֹוָלם.   ְכבֹוְדָך ָמלֵּ

 
יָך. -ְבָכל י ְקָראתִׁ בִׁ  לִׁ

יָך. י מָצאתִׁ ְקָראתִׁ  לִׁ
יָך.בַ  יתִׁ  ֹקֶדש ֲחזִׁ
 

יָלם ם ְוחֵּ ן ָשַמיִׁ  הֵּ
ְשַמע קֹוָלם:  י נִׁ  ְבלִׁ

 
 ר' יהודה הלוי          

 
ין ַהֶפה ָיכֹול ְלָאְמָרם  ים, ֶשאֵּ ְדָברִׁ ים בִׁ ְתבֹוְננִׁ י ַהְדָמָמה ַהְגדֹוָלה, ְכֶשָאנּו מִׁ ְגעֵּ אֹוָתה ָשָעה בֹואּו  –ְברִׁ

יק ֶאת ָיה ַהנְ  -ְוַנֲעמִׁ ְצָוה ָהְראִׁ ר. מִׁ ן ַהְבאֵּ י מִׁ ים ְדלִׁ ינּו ְכֶדֶרְך ֶשַמֲעלִׁ יָמה. ַנֲעֶלה ַחּיֵּ ל ָבנּו ְפנִׁ ְסָתכֵּ תּוָנה ָלנּו. נִׁ
ְכָלל ַהָכָרה ֶשל ינּו ָלבֹוא לִׁ נּו. -ָעלֵּ ים ְבַנְפשֵּ ן ֶאת ַהֹכחֹות, ַהפֹוֲעלִׁ ינּו ְלַאזֵּ ְצָוה ָעלֵּ נּו. מִׁ  ַעְצמֵּ

 פי מרדכי מארטין בובר-על                                                                                 
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ל ְתַפלֵּ ְך ְוהִׁ י, ֱאֹלַהי, ָברֵּ נִׁ  ַלְמדֵּ

ל, ַעל-ַעל ל;-סֹוד ָעֶלה ָקמֵּ י ָבשֵּ  ֹנַגּה ְפרִׁ
ְנֹשם, ְראֹות, ָלחּוש, לִׁ רּות ַהזֹאת לִׁ  ַעל ַהחֵּ

ָכשֵּ  ל, ְלהִׁ  ל.ָלַדַעת, ְלַיחֵּ
 

יר ְפתֹוַתי ְבָרָכה ְושִׁ ד ֶאת שִׁ ל-ַלמֵּ  ַהלֵּ
ם ם ֹבֶקר ְועִׁ ש ְזַמְנָך עִׁ ְתַחדֵּ יל,-ְבהִׁ  לֵּ

י ַהּיֹום -ְלַבל ְהֶיה יֹומִׁ ְלשֹום, -יִׁ ְתמֹול שִׁ  כִׁ
י  -ְלַבל ְהֶיה ָעַלי יֹומִׁ ל. -יִׁ  ֶהְרגֵּ

 לאה גולדברג                                                                                   
 

 ברכות טז
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות יז

ר ְלַאַחר שָהָיה ְמַסּיֵּם ֶאת י ֶאְלָעָזר ָכְך ָהָיה אֹומֵּ ְלָפֶניָך יהוה -ַרבִׁ י ָרצֹון מִׁ יָלתֹו: ְיהִׁ ְתפִׁ
עּות, ְוַתְרֶבה גְ  נּו ַאֲהָבה ְוַאֲחַוה ְוָשלֹום ְורֵּ ן ְבפּורֵּ ינּו, ֶשַתְשכֵּ יַח ֲאֹלהֵּ יֲדים, ְוַתְצלִׁ נּו ְבַתְלמִׁ בּולֵּ

ְמָצא. ָיחּול  ים ְונִׁ ֶצר טֹוב ְבעֹוָלֶמָך, ְוַנְשכִׁ ר טֹוב ְויֵּ נּו ְבַחבֵּ ְקוה..... ְוַתְקנֵּ ית ְותִׁ נּו ַאֲחרִׁ סֹופֵּ
ְרָאה ֶאת נּו ְליִׁ נֹו ְלטֹוָבה: -ְלָבנֵּ  ְשֶמָך, ְוָתבֹוא ְלָפֶניָך ֹקַרת ַנְפשֵּ
יָלתֹו: ָרָבא ָכְך ָהָיה אֹומֵּ   ר ַאַחר ְתפִׁ

י ְבַחָּיי, י, ָעָפר ֲאנִׁ ילּו לא נֹוַצְרתִׁ י, ְכאִׁ י, ְוַעְכָשיו ֶשנֹוַצְרתִׁ י ְכדֵּ ינִׁ י אֵּ  ֱאֹלָהי, ַעד ֶשלֹא נֹוַצְרתִׁ
ָמה.  א בּוָשה ּוְכלִׁ י ָמלֵּ ְכלִׁ י ְלָפֶניָך כִׁ י ֲאנִׁ י. ֲהרֵּ ָתתִׁ ְלָפֶניָך ַקל ָוֹחֶמר ְבמִׁ י ָרצון מִׁ יהוה ֱאלַהי ְיהִׁ

י אלהֵּ ים-ּוַמה, ֶשלא ֶאֱחָטא עוד, וֵּ ק ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִׁ י ְלָפֶניָך ָמרֵּ י -, ֲאָבל לֹא ַעלֶשָחָטאתִׁ ְידֵּ
ים: ים ָרעִׁ ין ָוֳחָלאִׁ סּורִׁ   יִׁ

 
ְהיּו תהלים יט י ְלָרצֹון יִׁ ְמרֵּ י אִׁ י ְוֶהְגיֹון, פִׁ בִׁ י ְיהָוה: ְלָפֶניָך לִׁ י צּורִׁ ְמרוָמיו, הּוא עוֶשה שָ : ְוֹגֲאלִׁ לום בִׁ

ן:  ְמרּו: ָאמֵּ ל, ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל ָכל יִׁ  ַיֲעֶשה ָשלום ָעלֵּ
 

ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל בראשית ב ְשֹבת -ַוְיֻכלּו ַהָשַמיִׁ י ְמַלאְכתו ֲאֶשר ָעָשה ַוּיִׁ יעִׁ ים ַבּיֹום ַהְשבִׁ ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלהִׁ
י ְמַלאְכת יעִׁ י בֹו ַבּיֹום ַהְשבִׁ ש ֹאתו כִׁ י ַוְיַקדֵּ יעִׁ ים ֶאת יֹום ַהְשבִׁ ֹו ֲאֶשר ָעָשה: ַוְיָבֶרְך ֱאֹלהִׁ

ָכל ים ַלֲעשֹות:  -ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר-ָשַבת מִׁ  ָבָרא ֱאֹלהִׁ
 

 ברכה אחת מעין שבע 
צְ  י יִׁ י ַאְבָרָהם, ֱאֹלהֵּ ינּו, ֱאֹלהֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ ל ַהָגדֹול ָברּוְך ַאָתה יהוה, ֱאֹלהֵּ י ַיֲעֹקב, ָהאֵּ ֱאֹלהֵּ ָחק, וֵּ

ל ֶעְליֹון,  בֹור ְוַהנֹוָרא, אֵּ ם ָוָאֶרץ: ַהגִׁ ה ָשַמיִׁ  קֹונֵּ
 

ל ) ְדָברֹו, ְמַחּיֵּה ַהֹכל ְבַמֲאָמרֹו, ָהאֵּ ן ָאבֹות בִׁ יַח ְלַעמֹו בשבת תשובה ָמגֵּ נִׁ ין ָכמוהּו, ַהמֵּ ַהֶמֶלְך( ַהָקדוש ֶשאֵּ
יד ְביֹום ַשַבת ָקְד  ְשמֹו ְבָכל יֹום ָתמִׁ ְרָאה ָוַפַחד, ְונֹוֶדה לִׁ יַח ָלֶהם. ְלָפָניו ַנֲעֹבד ְביִׁ י ָבם ָרָצה ְלָהנִׁ שו, כִׁ

ְקֻדָשה ְלעַ  יַח בִׁ נִׁ י, ּומֵּ יעִׁ ְך ְשבִׁ ש ַהַשָבת ּוְמָברֵּ ל ַההֹוָדאות, ֲאדֹון ַהָשלֹום, ְמַקדֵּ ין ַהְבָרכֹות אֵּ עֵּ י מֵּ ם ְמֻדְשנֵּ
ית:עֶנג אשִׁ ה ְברֵּ ֶכר ְלַמֲעשֵּ  , זֵּ
 

נּו מִׁ  נּו ְבתוָרָתְך, ַשְבעֵּ ן ֶחְלקֵּ ְצֹוֶתיָך ְותֵּ נּו ְבמִׁ נּו. ַקְדשֵּ ְמנּוָחתֵּ ה בִׁ ינּו, ְרצֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ ינּו וֵּ טּוָבָך ֱאֹלהֵּ
נּו יהוה  ילֵּ נּו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת. ְוַהְנחִׁ בֵּ ר לִׁ ישּוָעָתְך, ְוַטהֵּ נּו בִׁ ינּו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַשָבת ָקְדֶשָך, ְוַשְמחֵּ ֱאֹלהֵּ
ש ַהַשָבת: י ְשֶמָך. ָברּוְך ַאָתה יהוה ְמַקדֵּ ל ְמַקְדשֵּ ְשָראֵּ  ְוָינּוחּו ָבּה יִׁ

 
 ברכת הגפן 

י ַהֶגֶפן:  א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה יהוה ֱאֹלהֵּ
 

 קדוש היום
ְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנּו, ְוַשַבת ָקְדשֹו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון  ָברּוְך ַאָתה ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ יהוה ֱאֹלהֵּ

יָלנּו ְנחִׁ ית הִׁ אשִׁ ה ְברֵּ ָכרון ְלַמֲעשֵּ י ֹקֶדש, זִׁ ְקָראֵּ יָלה ְלמִׁ י הּוא יֹום ְתחִׁ ם, כִׁ ְצַריִׁ יַאת מִׁ יצִׁ ֶכר לִׁ י ָבנּו , זֵּ כִׁ
יםָבחַ  ָכל ָהַעמִׁ ַדְשָת מִׁ ְנַחְלָתנּו, ְרָת ְואֹוָתנּו קִׁ ש ְוַשַבת ָקְדְשָך ְבַאֲהָבה ּוְבָרצון הִׁ . ָברּוְך ַאָתה יהוה, ְמַקדֵּ

 ַהַשָבת: 
   20ספירת העומר עמ'                                                                                
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 נו לשבח עלי

ית. אשִׁ ר ְברֵּ ת ְגֻדָלה ְליֹוצֵּ ַח ַלֲאדֹון ַהֹכל. ָלתֵּ ינּו ְלַשבֵּ   ָעלֵּ
י  ים                                  ֶשלא ָעָשנּו ְכגויֵּ ן ַהתֹועִׁ ָלנֹו מִׁ ְבדִׁ  |     ֶשהִׁ

 ֹוַרת ֱאֶמת |      ְוָנַתן ָלנּו ת                            ְולא ָשָמנּו  ָהֲאָרצות
ְשְפחות ָהֲאָדָמה נּו.                           ,  ְכמִׁ י עֹוָלם ָנַטע ְבתֹוכֵּ  |      ְוַחּיֵּ

נּו ָכֶהם יש                          ֶשלא ָשם ֶחְלקֵּ ְלכּו אִׁ ים יֵּ י ָכל ָהַעמִׁ  |      כִׁ
נּו ְכָכל ֲהמוָנם ם ֱאֹלָהיו,   .                         ְוגוָרלֵּ  |      ְבשֵּ

 
 
 

 דברים ז

 
 
 
 
 
 
 

 שמות טו
 זכריה יד

ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא.  י ַהְמָלכִׁ י ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ְפנֵּ ים ומודים לִׁ ְשַתֲחוִׁ  ַוֲאַנְחנּו כֹוְרעים ומִׁ
ינַ  ַמַעל, ּוְשכִׁ ם מִׁ ד ָאֶרץ, ּומוַשב ְיָקרו ַבָשַמיִׁ ם ְויוסֵּ ים. ֶשהּוא נוֶטה ָשַמיִׁ י ְמרומִׁ ת ֻעזו ְבָגְבהֵּ

בוָת  נּו, ֶאֶפס זּוָלתו, ַכָכתּוב ַבתוָרתו. "ְוָיַדְעָת ַהּיום ַוֲהשֵּ ין עוד. ֱאֶמת ַמְלכֵּ ינּו, אֵּ הּוא ֱאלהֵּ
ין עוד": ָתַחת, אֵּ ַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ מִׁ ם מִׁ ים ַבָשַמיִׁ י יהוה הּוא ָהֱאלהִׁ  ֶאל ְלָבֶבָך, כִׁ

 
ן ְנַקּוֶ  ן ָהָאֶרץ, ַעל כֵּ ים מִׁ לּולִׁ יר גִׁ ְפֶאֶרת ֻעָזְך, ְלַהֲעבִׁ ָרה ְבתִׁ ְראות ְמהֵּ ינּו לִׁ ה ָלְך יהוה ֱאלהֵּ

ְשֶמָך. ְלַהְפנות  ְקְראּו בִׁ י ָבָשר יִׁ ן עוָלם ְבַמְלכּות ַשַדי. ְוָכל ְבנֵּ תּון, ְלַתקֵּ ָכרֵּ ים ָכרות יִׁ ילִׁ ְוָהֱאלִׁ
ירּו  י ָאֶרץ. ַיכִׁ ְשעֵּ ֶליָך ָכל רִׁ ָשַבע ָכל ָלשון. אֵּ ְכַרע ָכל ֶבֶרְך, תִׁ י ְלָך תִׁ ל, כִׁ בֵּ י תֵּ ְדעּו ָכל יוְשבֵּ ְויֵּ

יַקְבלּו ֻכָלם ֶאת עול ַמְלכּוֶתָך,  נּו, וִׁ תֵּ ְמָך ְיָקר יִׁ ְכבוד שִׁ פלּו, ְולִׁ ְכְרעּו ְויִׁ ינּו יִׁ ְלָפֶניָך יהוה ֱאלהֵּ
י הַ  ָרה ְלעוָלם ָוֶעד. כִׁ יֶהם ְמהֵּ ְמלוְך ֲעלֵּ ְמלוְך ְבָכבוד, ְותִׁ י ַעד תִׁ יא  ּוְלעוְלמֵּ ַמְלכּות ֶשְלָך הִׁ

 ַכָכתּוב ְבתוָרָתְך: 
ְמלְך ְלעָלם ָוֶעד":   "יהוה יִׁ

ְהֶיה יהוה ֶאָחד ּוְשמו ֶאָחד":   ְוֶנֱאַמר: " ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ַבּיום ַההּוא יִׁ

 
 קדיש

ְתַקַדש ְש  ְתַגַדל ְויִׁ י ְבָרא יִׁ ּה ַרָבא, ְבָעְלָמא דִׁ מֵּ
יכון  יּה, ְבַחּיֵּיכון ּוְביומֵּ יְך ַמְלכּותֵּ יּה. ְוַיְמלִׁ ְרעּותֵּ כִׁ
יב  ְזַמן ָקרִׁ ל ַבֲעָגָלא ּובִׁ ְשָראֵּ ית יִׁ י ְדכל בֵּ ּוְבַחּיֵּ
י  ּה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלמֵּ א ְשמֵּ ן: ְיהֵּ ְמרּו ָאמֵּ ְואִׁ

 ָעְלַמָּיא: 
ְתָבַרְך  א יִׁ ְתַנשֵּ ְתרוַמם. ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְויִׁ

יְך  ּה ְדֻקְדָשא ְברִׁ ְתַהָלל ְשמֵּ ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ ְויִׁ
ָלא ) ן בעשרת ימי תשובה מוסיפים ולעלאהּוא, ְלעֵּ ( מִׁ

יָרן  ְשְבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאמִׁ יָרָתא תִׁ ְרָכָתא ושִׁ ָכל בִׁ
ן:ְבָעְלָמא, ְואִׁ   ְמרּו: ָאמֵּ

 
ים  ן ְשַמָּיא וַחּיִׁ א ְשָלָמא ַרָבא מִׁ   ְיהֵּ

ן: עלינו ועל כל  ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ  יִׁ
 

ְתַקַדש ְתַגַדל ְויִׁ  ְשמֹו ַהָגדֹול, ָבעֹוָלם ֶשָבָרא  יִׁ
י  יֶכם ּוְבַחּיֵּ יֶכם ּוְבימֵּ יְך ַמְלכּותֹו, ְבַחּיֵּ ְרצֹונֹו, ְוַיְמלִׁ  כִׁ

ית ל ָכל בֵּ ְשָראֵּ ְזַמן ָקרֹוב, ְוָאְמרּו  יִׁ ָרה ּובִׁ ְמהֵּ בִׁ
י  י ְשמֹו ַהָגדֹול ְמֹבָרך ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלמֵּ ן: ְיהִׁ ָאמֵּ

ים:  ְתרוַמם. עֹוָלמִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ יִׁ
ְתַהָלל  ְתַעֶלה ְויִׁ ְתַהָדר ְויִׁ א ְויִׁ ְתַנשֵּ ְשמֹו ֶשל ְויִׁ

בעשרת ימי תשובה ְך הּוא, ַהַנַעֶלה )ַהָקדֹוֹש ָברּו
ְשָגב מוסיפים ירּות, ְוַהנִׁ ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהשִׁ ( מִׁ

ְשָבחֹות ְוַהֶנָחמֹות, ַהֶנֱאָמרֹות ָבעֹוָלם,  ְמרּו: ַהתִׁ ְואִׁ
ן: ינּו ְוַעל  ָאמֵּ ים ָעלֵּ ם ְוַחּיִׁ ן ַהָשַמיִׁ י ָשלֹום ָרב מִׁ ְיהִׁ
לָכל  ְשָראֵּ ְמרּו, יִׁ ן: ְואִׁ  : ָאמֵּ

  
ן: ְמרּו: ָאמֵּ ל ְואִׁ ְשָראֵּ ינּו, ְוַעל ָכל יִׁ ְמרוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלום ָעלֵּ    עוֶשה ָשלום בִׁ

  
 

ְבָרא.  ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶשר ָמַלְך יר נִׁ  ְבֶטֶרם ָכל ְיצִׁ

ת ַנְעָשה ְבֶחְפצֹו ֹכל ְקָרא.  ְלעֵּ  ֲאַזי ֶמֶלְך ְשמֹו נִׁ

ְכלֹו י כִׁ ְמֹלְך נֹוָרא.  ת ַהֹכלְוַאְחרֵּ  ְלַבדֹו יִׁ

ְפָאָרה.  ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה ְהֶיה ְבתִׁ  ְוהּוא יִׁ

י נִׁ ין שֵּ יָרה.  ְוהּוא ֶאָחד ְואֵּ ילֹו ּוְלַהְחבִׁ  ְלַהְמשִׁ

י  ית ְבלִׁ אשִׁ י רֵּ ְבלִׁ
ית   ַתְכלִׁ

ְשָרה.  ְולֹו ָהֹעז ְוַהמִׁ

   

   

י י ְוַחי גֹוֲאלִׁ לִׁ י ְביֹום ָצָרה.ְוצ  ְוהּוא אֵּ  ּור ֶחְבלִׁ
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י לי י ּוָמנּוסִׁ סִׁ י ְביֹום ֶאְקָרא.  ְוהּוא נִׁ  ְמָנת כֹוסִׁ

   

י יד רּוחִׁ יָרה.  ְבָידֹו ַאְפקִׁ יַשן ְוָאעִׁ ת אִׁ  ְבעֵּ

י ָּיתִׁ י ְגוִׁ ם רּוחִׁ יָרא.  ְועִׁ י ְולֹא אִׁ  ֲאֹדָני לִׁ

   

   

ְשַתַבח, ים ַחי ְויִׁ ְגַדל ֱאֹלהִׁ ְמָצא וְ   יִׁ יאּותֹו.נִׁ ת ֶאל ְמצִׁ ין עֵּ  אֵּ

חּודֹו, יד ְכיִׁ ין ָיחִׁ ין סֹוף ְלַאְחדּותֹו.  ֶאָחד ְואֵּ  ֶנְעָלם ְוַגם אֵּ

ינֹו גּוף, ין לֹו ְדמּות ַהגּוף ְואֵּ ָליו ְקֻדָשתֹו.  אֵּ  לֹא ַנֲעֹרְך אֵּ

ְבָרא, יתֹו.  ַקְדמֹון ְלָכל ָדָבר ֲאֶשר נִׁ אשִׁ ית ְלרֵּ אשִׁ ין רֵּ אשֹון ְואֵּ  רִׁ

נֹו ֲאדֹון עֹוָלם ְלָכל נֹוָצר  יֹוֶרה ְגֻדָלתֹו ּוַמְלכּותֹו.  הִׁ

ְפַאְרתֹו.  ֶשַפע ְנבּוָאתֹו ְנָתנֹו י ְסגָֻלתֹו ְותִׁ  ֶאל ַאְנשֵּ

ל ְכֹמֶשה עֹוד, ְשָראֵּ יט ֶאת ְתמּוָנתֹו.  לֹא ָקם ְביִׁ יא ּוַמבִׁ  ָנבִׁ

ל, יתֹו.ַעל ַיד נְ   תֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעמֹו אֵּ יאֹו ֶנֱאַמן בֵּ  בִׁ

יר ָדתֹו   ל ְולֹא ָימִׁ יף ָהאֵּ ים ְלזּוָלתֹו.  לֹא ַיֲחלִׁ  ְלעֹוָלמִׁ

ינּו, ַע ְסָתרֵּ יט ְלסֹוף ָדָבר ְבַקְדָמתֹו.  צֹוֶפה ְויֹודֵּ  ַמבִׁ

ְפָעלֹו, יד ְכמִׁ יש ָחסִׁ ל ְלאִׁ ְשָעתֹו.  גֹומֵּ ן ְלָרָשע ָרע ְכרִׁ  נֹותֵּ

ים ג ץ ָימִׁ ְשַלח ְלקֵּ ּׁ יִׁ ץ ְישּוָעתֹו.  אלתו, י קֵּ ְפדֹות ְמַחכֵּ  לִׁ

ל ְבֹרב ַחְסדֹו, ל אֵּ ים ְמַכְלכֵּ י  ַחּיִׁ ָלתֹו.-ָברּוְך ֲעדֵּ ם ְתהִׁ  ַעד שֵּ

 על פי דניאל בן יהודה הדיין      
 
 

 שבת המלכה 
 

ָלה.  ְרָנָנה ּוְתפִׁ י ַשָבת בִׁ ַבְלנּו ְפנֵּ  קִׁ
ב א  ַהַבְיָתה ָנשּוָבה ְבלֵּ יָלה.ָמלֵּ  גִׁ

ירּו. רֹות ָיאִׁ  ָשם ָערּוְך ַהֻשְלָחן, ַהנֵּ
נֹות-ָכל ירּו פִׁ ְזָרחּו, ַיְזהִׁ ת יִׁ  .ַהַביִׁ

 ָשלֹום ּוְמנּוָחה.  ַשָבת ָשלֹום ּוְבָרָכה. ַשָבת
י ַהָשלֹום.  בֹוֲאֶכם ְלָשלֹום, ַמְלֲאכֵּ

 ח"נ ביאליק          
 

 ברכות סד
 ישעיה נז

 תהלים קיט
 בשם קכ

 
 שם כט 

ים ָשלום ָבעוָלם. ֶשֶנֱאַמר:  ים ַמְרבִׁ י ֲחָכמִׁ ידֵּ יָנא: ַתְלמִׁ י ֲחנִׁ בִׁ י ֶאְלָעָזר ָאַמר רִׁ בִׁ ָאַמר רִׁ
ְך". ָשלום ַרב  ְך", ֶאָלא "בוָניִׁ ְך". ַאל תקרא "ָבַניִׁ י יהוה. ְוַרב ְשלֹום ָבָניִׁ מּודֵּ ְך לִׁ "ְוָכל ָבַניִׁ

ין לָ  י תוָרֶתָך. ְואֵּ ְך: ְלַמַען ַאַחי ְלאֲהבֵּ ְך, ַשְלָוה ְבַאְרְמנוָתיִׁ ילֵּ י ָשלום ְבחֵּ ְכשול: ְיהִׁ מֹו מִׁ
ינּו. ֲאַבְקָשה טוב ָלְך: יהוה עז ְלַעמו  ית יהוה ֱאלהֵּ ָעי ֲאַדְבָרה ָנא ָשלום ָבְך: ְלַמַען בֵּ ְורֵּ

ְך ֶאת ַעמו ַבָשלום:  ן. יהוה ְיָברֵּ תֵּ  יִׁ
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ינּו  במדבר ו  ינּוֱאֹלהֵּ י ֲאבֹותֵּ ֱאֹלהֵּ נּו ַבְבָרָכה ַהְמֻשֶלֶשת ַבתוָרה, וֵּ  : ָבְרכֵּ
ְשְמֶרָך:                              י ָרצֹוןְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְויִׁ ן ְיהִׁ    כֵּ
יֻחֶנָּך:                   ֶליָך וִׁ ר ְיהָוה | ָפָניו אֵּ י ָרצֹוןָיאֵּ ן ְיהִׁ   כֵּ

ָשא ְיהָוה | ָפָני ם ְלָך ָשלום:   יִׁ ֶליָך ְוָישֵּ י ָרצֹוןו אֵּ ן ְיהִׁ    כֵּ
 

שָ  ים ְויִׁ יָחְנָך ְבַדַעת עֹוָלמִׁ ים וִׁ ֶכל ַחּיִׁ ְבָך ְבשֵּ יר לִׁ ָכל ָרע ְוָיאִׁ ְשָמְרָך מִׁ י ֲחָסַדיו ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְבָכל טֹוב, ְויִׁ א ְפנֵּ
ים.  ְשלֹום עֹוָלמִׁ  ְלָך לִׁ

 ממגילות מדבר יהודה        
 

 כשבאים מבית הכנסת אומרים 
ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא:  י ַהְמָלכִׁ י ֶעְליֹון ֶמֶלְך ַמְלכֵּ ת ַמְלֲאכֵּ י ַהָשרֵּ יֶכם ַמְלֲאכֵּ  ָשלֹום ֲעלֵּ

ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא:  י ַהְמָלכִׁ י ֶעְליון ֶמֶלְך ַמְלכֵּ י ַהָשלֹום ַמְלֲאכֵּ  בֹוֲאֶכם ְלָשלֹום ַמְלֲאכֵּ
ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא: ָבְרכּונִׁ  י ַהְמָלכִׁ י ֶעְליֹון ֶמֶלְך ַמְלכֵּ י ַהָשלֹום ַמְלֲאכֵּ  י ְלָשלֹום ַמְלֲאכֵּ

ים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא:  י ַהְמָלכִׁ י ֶעְליֹון ֶמֶלְך ַמְלכֵּ י ַהָשלֹום ַמְלֲאכֵּ  צאתם ְלָשלֹום ַמְלֲאכֵּ
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 )סימן : א"ב(

י  משלי לא ל מִׁ ֶשת ַחיִׁ ְכָרּה:אֵּ ים מִׁ ינִׁ ְפנִׁ ְמָצא, ְוָרֹחק מִׁ  יִׁ
ב ַבְעָלּה ְוָשָלל לא ֶיְחָסר:   ָבַטח ָבּה לֵּ
י ַחֶּייָה:   ְגָמַלְתהּו טוב ְולא ָרע כל ְימֵּ

ֶפץ ַכֶפיָה:  ים ַוַתַעש ְבחֵּ ְשתִׁ  ָדְרָשה ֶצֶמר ּופִׁ
יא ַלְחָמּה:  ֶמְרָחק ָתבִׁ ר, מִׁ ּיות סוחֵּ  ָהְיָתה ָכֳאנִׁ

יָתּה ְוחק ְלַנֲערֶתיָה: וַ  ן ֶטֶרף ְלבֵּ תֵּ  ָתָקם ְבעוד ַלְיָלה, ַותִׁ
י ַכֶפיָה ָנְטָעה ָכֶרם:  ְפרִׁ הּו, מִׁ ָקחֵּ  ָזְמָמה ָשֶדה ַותִׁ

ץ ְזרועֶתיָה:   ָחְגָרה ְבעוז ָמְתֶניָה, ַוְתַאמֵּ
ָרּה:  ְכֶבה ַבַלְיָלה נֵּ י טוב ַסְחָרּה, לא יִׁ  ָטֲעָמה כִׁ

לְ  ישור, ְוַכֶפיָה ָתְמכּו ָפֶלְך: ָיֶדיָה שִׁ  ָחה ַבכִׁ
ְלָחה ָלֶאְביון:  י, ְוָיֶדיָה שִׁ  ַכָפּה ָפְרָשה ֶלָענִׁ

ים:  יָתּה ָלֻבש ָשנִׁ י ָכל בֵּ ָשֶלג, כִׁ יָתּה מִׁ יָרא ְלבֵּ  לא תִׁ
ש ְוַאְרָגָמן ְלבּוָשּה:  ים ָעְשָתה ָלּה, שֵּ  ַמְרַבדִׁ

ים ַבעְ  ינוָדע ַבְשָערִׁ ְקנֵּ ם זִׁ ְבתו עִׁ  ָאֶרץ: -ָלּה ְבשִׁ
י:  ְמכר, ַוֲחגור ָנְתָנה ַלְכַנֲענִׁ ין ָעְשָתה ַותִׁ  ָסדִׁ
ְשַחק ְליום ַאֲחרון:   עוז ְוָהָדר ְלבּוָשּה, ַותִׁ

יָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה, ְותוַרת ֶחֶסד ַעל ְלשוָנּה:   פִׁ
יָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות לא תא יכות בֵּ ָּיה ֲהלִׁ ל: צופִׁ  כֵּ

 ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְשרּוָה, ַבְעָלּה ַוְיַהְלָלּה: 
ית ַעל ֻכָלָנה:  ל, ְוַאְת ָעלִׁ  ַרבות ָבנות ָעשּו ָחיִׁ

ְתַהָלל:  יא תִׁ ְרַאת ְיהָוה הִׁ ָשה יִׁ י, אִׁ ן ְוֶהֶבל ַהּיפִׁ  ֶשֶקר ַהחֵּ
ים ַמֲעֶשי יַהְללּוָה ַבְשָערִׁ י ָיֶדיָה, וִׁ ְפרִׁ  ָה: ְתנּו ָלּה מִׁ

 
 לבן

ים ְמָך ֱאֹלהִׁ  ,ְישִׁ
ְמַנֶשה: ם, ְוכִׁ  ְכֶאְפַריִׁ

 לבת
ים ָך ֱאֹלהִׁ מֵּ  ,ְישִׁ

ָאה: ל ְולֵּ ְבָקה, ָרחֵּ  ְכָשָרה, רִׁ
 
 

ם ְלָך שָ  במדבר ו  ֶליָך, ְוָישֵּ ָשא ְיהָוה ָפָניו אֵּ יֻחֶנָּך: יִׁ ֶליָך,  וִׁ ר ְיהָוה ָפָניו אֵּ ְשְמֶרָך: ָיאֵּ  לום:ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְויִׁ
 
 
 

 קידוש לליל שבת
 

 יטול ידים ויברך
 

יַלת ידיים:   ָּונּו ַעל ְנטִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 

 בראשית א 
 
 

 שם ב

י י ֶעֶרב-ַוְיהִׁ י יֹום ֹבֶקר-ַוְיהִׁ שִׁ  : ַהשִׁ
 

ם ְוָהָאֶר  י ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה  ַוְיֻכלּו ַהָשַמיִׁ יעִׁ ים ַבּיֹום ַהְשבִׁ ץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלהִׁ
ש  י ַוְיַקדֵּ יעִׁ ים ֶאת יֹום ַהְשבִׁ ָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה: ַוְיָבֶרְך ֱאֹלהִׁ י מִׁ יעִׁ ְשבת ַבּיֹום ַהְשבִׁ ַוּיִׁ

ָכל י בו ָשַבת מִׁ ים ַלֲעשות:ָבָר -ְמַלאְכתו ֲאֶשר-ֹאתו כִׁ  א ֱאלהִׁ
 

 ברכת הגפן 
י ַהֶגֶפן: א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 
 קדושת היום

ְצוָתיו ְוָרָצה ָבנּו, ְוַשַבת ָקְדשו ְבַאֲהבָ  ְדָשנּו ְבמִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ ן ה ּוְבָרצֹוָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
ם, ְוַשבַ  ְצַריִׁ יַאת מִׁ יצִׁ ֶכר לִׁ י קֶדש, זֵּ ְקָראֵּ ָלה ְלמִׁ י הּוא יֹום ְתחִׁ ית, כִׁ אשִׁ ה ְברֵּ ָכרֹון ְלַמֲעשֵּ יָלנּו, זִׁ ְנחִׁ ת הִׁ

ש ַהַשָבת:  ְנַחְלָתנּו. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַקדֵּ  ָקְדְשָך ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון הִׁ
 

 ויבצע על לחם מישנה ויברך 
ן ָהָאֶרץ: בָ  יא ֶלֶחם מִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהמֹוצִׁ  רּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
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 זמירות לשבת
 )סימן: ישראל(

 
בֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא  , ָיּה רִׁ

 ,ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא
ְמַהָּיא,  ְך ְותִׁ  עוַבד ְגבּוְרתֵּ

 ,ְשַפר ָקָדָמְך ְלַהֲחַוָּיא

ים,ָיּה ַא   דֹון ָכל ָהעֹוָלמִׁ
ים, י ַהְמָלכִׁ  ַאָתה הּוא ֶמֶלְך ַמְלכֵּ

ְפְלאֹוֶתיָך, ה ְגבּוָרְתָך ְונִׁ  ַמֲעשֵּ
יד ְלָפֶניָך.  ָנֶאה ְלַהגִׁ

 
בֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא    ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא, ָיּה רִׁ

 
ר ַצְפָרא ְוַרְמָשא  ין ֲאַסדֵּ   ְשָבחִׁ

יָשא ָלְך ֱאלָ   ָהא ַקדִׁ
י ְבָרא ָכל  ַנְפָשא, -דִׁ

י ֱאָנָשא ין ּוְבנֵּ ישִׁ ין ַקדִׁ ירִׁ  ,עִׁ
י ְשַמָּיא יַות ָבָרא ְועֹופֵּ  .חֵּ

ים ֶאֱעֹרְך ֹבֶקר ָוֶעֶרב,  ְשָבחִׁ
ל ַהָקדֹוש,  ְלָך ָהאֵּ

 ֲאֶשר ָבָרא ָכל ֶנֶפש,
י ֱאנֹוש, ים ּוְבנֵּ ים ְקדֹושִׁ  ַמְלָאכִׁ

ים. ַחַּית ַהָשֶדה   ְועֹופֹות ַהָשמִׁ
 

בֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא    ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא, ָיּה רִׁ
 

ין, יפִׁ ין עֹוְבָדיְך ְוָתקִׁ  ַרְבְרבִׁ
ין יפִׁ ף ְכפִׁ ך ְרַמָּיא ְוָזקֵּ  ,ָמכֵּ
ין  ין ַאְלפִׁ י ְגַבר ְשנִׁ  לּו ְיחִׁ

ֹעל ְגבּוְרָתְך ְבָחְשְבַנָּיא.  ָלא יֵּ

ים,ְגדֹולִׁ  יפִׁ  ים ַמֲעֶשיָך ְוַתקִׁ
ים, ף ְכפּופִׁ ים ְוזֹוקֵּ יל ָרמִׁ  ַמְשפִׁ
ים, יה ָאָדם ְשנֹות ֲאָלפִׁ  לּו ְיחֵּ

ְמנֹות ֶאת ְגבּורֹוֶתיָך.   לֹא יּוַכל לִׁ
 

בֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא    ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא, ָיּה רִׁ
 

ּה ְיָקר ּוְרבּוָת  י לֵּ  ,אֱאָלָהא דִׁ
ֻפם ַאְרָיָוָתא  , ְפֻרק ַית ָעָנְך מִׁ
גֹו ָגלּוָתא, ְך מִׁ ק ַית ָעֹמָ  ְוַאפֵּ

ָכל י ְבַחְרְת מִׁ  ֻאַמָּיא.-ַעָמא דִׁ

ים ֲאֶשר לֹו ְיָקר ּוְגֻדָלה,  ַהֱאֹלהִׁ
י ָהֲאָריֹות, פִׁ ה ֶאת צֹאְנָך מִׁ  ְפדֵּ

תֹוך ַהָגלּות, יא ֶאת ַעְמָך מִׁ  ְוהֹוצֵּ
ָכלָהָעם ֲאֶשר ָבחַ   ָהֻאמֹות. ְרְת מִׁ

 
בֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא    ַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא, ָיּה רִׁ

 
ין ְקָדָשְך תּוב ּוְלֹקֶדש ֻקְדשִׁ   ְלמִׁ

ּה ֶיֱחדּון  י בֵּ  ֲאַתר דִׁ
ין ין ְוַנְפשִׁ  ,רּוחִׁ

ין ין ְוַרֲחשִׁ ירִׁ יַזְמרּון ָלְך שִׁ  ,וִׁ
ם ַקְרָתא ְד  ירּוְשלֵּ  .ֻשְפַרָּיאבִׁ

ים,  ְקָדְשָך שּוב ּוְלֹקֶדש ַהֱקָדשִׁ  ְלמִׁ
ְשְמחּו  ָמקֹום ֶשבֹו יִׁ

 ָכל רּוַח ָוֶנֶפש,
ים, ים ּוְשָבחִׁ ירִׁ יַזְמרּו ְלָך שִׁ  וִׁ
י. יַלת ֹיפִׁ יר ְכלִׁ ם עִׁ ירּוָשַליִׁ  בִׁ

 
בֹון ָעַלם ְוַעְלַמָּיא    אַאְנְת הּוא ַמְלָכא ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ , ָיּה רִׁ

 
 ישראל נאג'אדה                                                                             
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ֶשלֹו ָאַכְלנּו  ָבְרכּו ֱאמּוַני,  צּור מִׁ

ְדַבר ְיהָוה,  ָשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו  כִׁ

   

ינּו,  ַהָזן ֶאת עֹוָלמֹו נּו ָאבִׁ  רֹועֵּ

ינּו,  ת ַלְחמֹוָאַכְלנּו את ֶא  ינֹו ָשתִׁ  ְויֵּ

ְשמֹו ן נֹוֶדה לִׁ ינּו,  ַעל כֵּ  ּוְנַהְללֹו ְבפִׁ

ינּו ין ָקדֹוש ַכְיהָוה  ָאַמְרנּו ְוָענִׁ  אֵּ

   

ֶשלֹו ָאַכְלנּו  ָבְרכּו ֱאמּוַני,  צּור מִׁ
 

יר ְוקֹול תֹוָדה  ְבשִׁ
 

ְדַבר ְיהָוה.   ָשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו כִׁ
 

ְך ינּו,  ְנָברֵּ  אֹלהֵּ

ינּו  ַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה  יל ַלֲאבֹותֵּ ְנחִׁ  ֶשהִׁ

ָדה נּו,  ָמזֹון ְוצֵּ יַע ְלַנְפשֵּ ְשבִׁ  הִׁ

ינּו  ְוֱאֶמת ְיהָוה,ָ  ַחְסדֹו ָגַבר ָעלֵּ

   

ֶשלֹו ָאַכְלנּו  ָבְרכּו ֱאמּוַני,  צּור מִׁ
 

ם ְבַחְסֶדָך  ַרחֵּ
 

ְדַבר יְ   הָוה. ָשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו כִׁ
 
נּו,-ַעל  ַעְמָך צּורֵּ

ְשַכן ְכבֹוֶדָך ּיֹון מִׁ נּו.  ַעל צִׁ ְפַאְרתֵּ ית תִׁ  ְזבּול בֵּ

ד ַעְבֶדָך-ֶבן נּו  ָדוִׁ ְגָאלֵּ  ָיבֹא ְויִׁ

ינּו יַח ְיהָוה .   רּוַח ַאפֵּ  ְמשִׁ

   

ֶשלֹו ָאַכְלנּו  ָבְרכּו ֱאמּוַני,  צּור מִׁ
 

ְקָדש, ָבֶנה ַהמִׁ  יִׁ
 

ְדַבר ְיהָוה .ָשבַ   ְענּו ְוהֹוַתְרנּו כִׁ
 

א, ּיֹון ְתַמלֵּ יר צִׁ  עִׁ

יר ָחָדש, יר שִׁ ְרָנָנה ַנֲעֶלה  ְוָשם ָנשִׁ  ּובִׁ

ְקָדש ְתַעֶלה  ָהַרֲחָמן ַהנִׁ ְתָבַרְך ְויִׁ  יִׁ

א ן ָמלֵּ ְרַכת ְיהָוה.   ַעל כֹוס ַייִׁ  ְכבִׁ

 
ֶשלֹו ָאַכְלנ                        ְדַבר ְיהָוה . ּו  ָבְרכּו ֱאמּוַני,צּור מִׁ  ָשַבְענּו ְוהֹוַתְרנּו כִׁ

 
 

 )סימן: יצחק(
 

ל ְשָראֵּ ְמָחה, ַשַבת ְמנּוָחה. יֹום ֶזה ְליִׁ  אֹוָרה ְושִׁ
 

יַני, ים ְבַמֲעַמד סִׁ קּודִׁ יָת פִׁ ּוִׁ  צִׁ
ֹמר ְבָכל ָשַני,          ים ְלֹשְ  ַשָבת ּומֹוֲעדִׁ
ת ַוֲארּוָחה,ַלֲעֹרְך ְלפָ             ַני ַמְשאֵּ

 
 

 ַשַבת ְמנּוָחה.                                            
 

ְמָחה, ַשַבת ְמנּוָחה.  ל אֹוָרה ְושִׁ ְשָראֵּ  יֹום ֶזה ְליִׁ
 

 ֶחְמַדת ַהְלָבבֹות ְלֻאָמה ְשבּוָרה, 
ָרה,            ְכָאבֹות ְנָשָמה ְיתֵּ ְנָפשֹות נִׁ  לִׁ
יר ֲאָנָחה,              ָרה ָיסִׁ  ְלֶנֶפש ְמצֵּ

 
 

 ַשַבת ְמנּוָחה.                                               
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ל ְשָראֵּ ְמָחה, ַשַבת ְמנּוָחה. יֹום ֶזה ְליִׁ  אֹוָרה ְושִׁ

  
ים, ָכל ָימִׁ ַרְכָת אֹותֹו מִׁ ַדְשָת בֵּ  קִׁ

יָת ְמֶלאֶכת ע             לִׁ ֶשת כִׁ  ֹוָלֶמים, ְבשֵּ
ְטָחה,               ט ּובִׁ ים ַהְשקֵּ  בֹו ָמְצאּו ֲעגּומִׁ

 
 

 ַשַבת ְמנּוָחה                                                 
 

ל ְשָראֵּ ְמָחה, ַשַבת ְמנּוָחה. יֹום ֶזה ְליִׁ  אֹוָרה ְושִׁ
  
 

 )סימן: משה(
 

ים,ְמ  ְמָחה אֹור ַלְּיהּודִׁ  נּוָחה ְושִׁ
ים,יֹו   ם ַשָבתֹון יֹום ַמֲחַמדִׁ
ים,  ידִׁ ָמה ְמעִׁ  שֹוְמָריו ְוזֹוְכָריו הֵּ
ים ְועֹוְמֶדים.   ָשה ֹכל ְברּואִׁ י ְלשִׁ  כִׁ

 

ים, ְש  ם ֶאֶרץ ְוַימִׁ י ָשַמיִׁ  מִׁ
ים,-ָכל  ים ְוָרמִׁ  ְצָבא ָמרֹום ְגבֹוהִׁ
ים,  מִׁ ין ְוָאָדם ְוַחַּית ְראֵּ  ַתנִׁ
ָיּה ְיהָוה צּו  י בִׁ ים. כִׁ  ר עֹוָלמִׁ

 

ֶבר ְלַעם ְסֻגָלתֹו,ה  ּוא ֲאֶשר דִׁ
בֹואֹו ַעד  אתֹו,-ָשמֹור ְלַקְדשֹו מִׁ  צֵּ
 ַשָבת ֹקֶדש יֹום ֶחְמָדתֹו,  
ָכל  י בֹו ָשַבת מִׁ  ְמַלאְכתֹו. -כִׁ

 
יָצְך, ל ַיֲחלִׁ ְצַות ַשָבת אֵּ  ְבמִׁ

יש ְלַאְמָצְך, ָליו ָיחִׁ  קּום ְקָרא אֵּ
ְשַמת ָכל יָצְך,-נִׁ  ַחי ְוַגם ַנֲערִׁ

י ְכָבר ָרָצְך. ְמָחה כִׁ  ֱאֹכל ְבשִׁ
 

דּוש ַרָבה, ְשֶנה ֶלֶחם ְוקִׁ  ְבמִׁ
יָבה, ים ְורּוַח ְנדִׁ  ְבֹרב ַמְטַעמִׁ

ְזכּו ְלֶרב ים ָבה,-יִׁ ְתַעְנגִׁ  טּוב ַהמִׁ
י ָהעֹוָלם ַהָבא. ל ְלַחּיֵּ ַאת גֹואֵּ  ְבבִׁ

 
 )סימן: ישראל(

ים,-ָכלֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ י  ָימִׁ
ים.  י בֹו ָּשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ

 

ים ַתֲעֶשה ְמַלאְכֶתָךשֵּ   ֶשת ָימִׁ
אֹלֶהיָך.  י לֵּ יעִׁ  ְויֹום ַהְשבִׁ

 
 ַשָבת לֹא ַתֲעֶשה בֹו ְמָלאָכה,

ים. ֶשת ָימִׁ י ֹכל ָעָשה שֵּ  כִׁ
ָכל ים,-יֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ

ים. י בֹו ָשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ
 

י ֹקֶדש,ארִׁ  ְקָראֵּ  שֹון הּוא ְלמִׁ
 יֹום ַשָבתֹון יֹום ַשָבת ֹקֶדש, 
ן ָכל  ש,-ַעל כֵּ ינֹו ְיַקדִׁ יש ְביֵּ  אִׁ
ים. -ַעל  ימִׁ ְבְצעּו ְתמִׁ י ֶלֶחם יִׁ  ְשתֵּ
ָכל  ים,-יֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ
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ים.            י בֹו ָשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ
 

יאֱ  ים, ְשתֵּ ים, ֹכל ַמְשַמנִׁ  ַמְמַתקִׁ
ים  קִׁ ן ְלֹכל בֹו ְדבֵּ תֵּ ל יִׁ י אֵּ  כִׁ
ים,  ְלֹבש ֶלֶחם ֻחקִׁ  ֶבֶגד לִׁ
ים ְוָכל  ים. -ָבָשר ְוָדגִׁ  ַמְטַעמִׁ
ָכל  ים,-יֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ
ים.            י בֹו ָשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ
  

 ֹ  א ֶתְחַסר ֹכל בֹו ְוָאַכְלָת ל
ַר    ְכָת ְוָשָבְעָת ּובֵּ
 ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ָאַהְבָת, 
ָכל  ַרְכָך מִׁ י בֵּ ים. -כִׁ  ָהַעמִׁ
ָכל  ים,-יֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ
ים.            י בֹו ָשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ

 
ים ְכבֹודֹו, ם ְמַסְפרִׁ  ַהָשַמיִׁ
 ְוַגם ָהָאֶרץ ָמְלָאה ַחְסדֹו,

ֶלה ָעְשָתה ָידֹו-ְראּו ָכל  ,אֵּ
ים.  י הּוא ַהצּור ָפֳעלֹו ָתמִׁ  כִׁ

ָכל ים,-יֹום ֶזה ְמֻכָבד מִׁ  ָימִׁ
ים. י בֹו ָשַבת צּור עֹוָלמִׁ  כִׁ
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 )סימן: אברהם(

       
י.  נִׁ ְשְמרֵּ ל יִׁ י ֶאְשְמָרה ַשָבת אֵּ  כִׁ

י: ינִׁ ינֹו ּובֵּ י ַעד בֵּ יא ְלעֹוְלמֵּ    אֹות הִׁ

   

ֶפץ ַלֲעשֹות ְדָרכִׁ ָא   ים .סּור ְמצֹא חֵּ
ים. י ְצָרכִׁ ְברֵּ ר בֹו דִׁ ְלַדבֵּ  ַגם מִׁ

 
 

ים.  י ְמָלכִׁ ְברֵּ י ְסחֹוָרה אֹו דִׁ ְברֵּ  דִׁ
י: נִׁ ל ּוְתַחְכמֵּ   ֶאְהֶגה ְבתֹוַרת אֵּ

 
 אֹות                                        

   

י .ב יד נֹוַח ְלַנְפשִׁ  ֹו ֶאְמְצָאה ָתמִׁ
אשֹון ָנַתן ְקדֹו ה ְלדֹור רִׁ נֵּ יהִׁ  שִׁ

 
 

י.  שִׁ ְשֶנה ַבשִׁ ת ֶלֶחם מִׁ ת ְבתֵּ  מֹופֵּ
י: יל ְמזֹונִׁ י ַיְכפִׁ שִׁ                    ָכָכה ְבָכל שִׁ

 
 אֹות                                      

   

ל ֹחק ֶאל ְסָגָניו. ָר   ַשם ְבַדת ָהאֵּ
ים ְלָפָניו.  בֹו ַלֲעֹרְך ֶלֶחם ָפנִׁ

 
 

י ְנבֹוָניו בֹו ְלהִׁ -ַגם  ְתַענֹות, ַעל פִׁ
י: פּור ֲעֹונִׁ ּיֹום כִׁ   ָאסּור, ְלַבד מִׁ

 
 אֹות                                         

   

ים הַ   ּיֹום יֹום ְמֻכָבד הּוא יֹום ַתֲענּוגִׁ
ים. ן טֹוב ָבָשר ְוָדגִׁ  ֶלֶחם ְוַייִׁ

 
 

ים, ם ָאחֹור ְנסֹוגִׁ ים בֹו, הֵּ ְתַאְבלִׁ  מִׁ
י:כִׁ  נִׁ   י יֹום ְשָמחֹות הּוא, ּוְתַשְמחֵּ

 
 אֹות                                         

   

ית. מֵּ  ל ְמָלאָכה בֹו סֹופֹו ְלַהְכרִׁ  חֵּ
ית. י ְבבֹורִׁ בִׁ ס בֹו לִׁ ן ֲאַכבֵּ  ַעל כֵּ

 
 

ית.  ית ְוַשֲחרִׁ ל ַעְרבִׁ  ֶאְתַפְלָלה ֶאל אֵּ
נִׁ  ְנָחה הּוא ַיֲענֵּ   י.מּוָסף ְוַגם מִׁ

 
 אֹות                                          

 אברהם אבן עזרא        
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ן ּוְלַבת ְקָרא ְלבֵּ  ְדרֹור יִׁ

ְנָצְרֶכם ְכמֹו ָבַבת  ְויִׁ

ְמֶכם ְולֹא יְֻשַבת, ים שִׁ  ְנעִׁ

 ְשבּו נּוחּו ְביֹום ַשָבת

 

י י ְואּוָלמִׁ  ְדֹרש ָנוִׁ

מִׁ  ה עִׁ  י,ְואֹות ֶיַשע ֲעשֵּ

י, ק ְבתֹוְך ַכְרמִׁ  ְנַטע שֹורֵּ

י. י ַעמִׁ ה ַשְוַעת ְבנֵּ  ְשעֵּ

 

 ְדֹרְך פּוָרה ְבתֹוְך ָבְצָרה

 ְוַגם ָבֶבל ֲאֶשר ָגְבָרה,

 ְנֹתץ ָצַרי ְבַאף ֶעְבָרה,

י ְביֹום ֶאְקָרא.  ְשַמע קֹולִׁ
 

ְדָבר ַהר, ן ְבמִׁ ים תֵּ  ֱאֹלהִׁ

ָטה ְברֹוש ְדָהר, ֲהַדס שִׁ  תִׁ

ְזָהר, יר ְוַלנִׁ  ְוַלַמְזהִׁ

י ָנָהר. ן ְכמֵּ ים תֵּ  ְשלֹומִׁ

 

ל ַקָנא.  ֲהדֹוְך ָקַמי אֵּ

ָנה, ְמגִׁ ָבב ּובִׁ  ְבמֹוג לֵּ

יב ֶפה ּוְנַמֶלאָנה,  ְוַנְרחִׁ

ָנה. נּו ְלָך רִׁ  ְלשֹונֵּ

 

 ְדֶעה ָחְכָמה ְלַנְפֶשָך,

יא ֶכֶתר ְלרֹאֶשָך,  ְוהִׁ

ְצַות  ְקֹדֶשָך, ְנֹצר מִׁ

 ְשֹמר ַשַבת ְלָקְדֶשָך. 
 

 
 דוגש בן לבראט הלוי        

 
 

 קידוש לליל יום טוב
 

כשחל יום בשבת מתחילים "יום השישי" ובשאר הימים מתחילים בברכת הגפן. אם חל במוצאי שבת, מוסיפים לפני 
 "שהחיינו" ברכות הנר וההבדלה הכתובות להלן. 

 
י: ַויְ  שִׁ ְשֹבת יום ַהשִׁ י ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה, ַוּיִׁ יעִׁ ים ַבּיֹום ַהְשבִׁ ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאֹלהִׁ ֻכלּו ַהָשַמיִׁ

י בֹו ש ֹאתֹו, כִׁ י ַוְיַקדֵּ יעִׁ ים ֶאת יֹום ַהְשבִׁ ָכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה, ַוְיָבֶרְך ֱאֹלהִׁ י מִׁ יעִׁ ָכל  ָשַבת ַבּיֹום ַהְשבִׁ מִׁ
ים ַלֲעשות:   ְמַלאְכתֹו, ֲאֶשר ָבָרא ֱאֹלהִׁ

 
 ברכת הגפן

י ַהֶגֶפן: א ְפרִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ
 

 קדושת היום 
ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ָבַחר כָ -ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ָכל ָעם ְורֹוְמָמנּו מִׁ ְצֹוָתיו, ָבנּו מִׁ ְדָשנּו ְבמִׁ ל ָלשון ְוקִׁ

ינּו ְבַאֲהָבה ) ן ָלנּו ְיהָוה ֱאֹלהֵּ תֵּ ים ְלָששון, ֶאת  בשבתַותִׁ ים ּוְזַמנִׁ ְמָחה, ַחגִׁ ים ְלשִׁ ְמנּוָחה ּו( מֹוֲעדִׁ ַשָבתֹות לִׁ
 ַהַשָבת ַהֶזה ְוֶאת יֹום ּו(  בשבתיֹום )

רּובפסח  נּו, ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה, ְזַמן חֵּ  תֵּ
נּו, בשבועות   ַחג ַהָשבּועֹות ַהֶזה, ְזַמן ַמַתן תֹוָרתֵּ

נּו,  בסוכות ְמָחתֵּ  ַחג ַהֻסכות ַהֶזה, ְזַמן שִׁ
נּו,  ) בשמיני עצרת ְמָחתֵּ י ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶזה, ְזַמן שִׁ ינִׁ ם,  בשבתְשמִׁ ְצָריִׁ יַאת מִׁ יצִׁ ֶכר לִׁ ְקָרא קֶדש זֵּ ְבַאֲהָבה( מִׁ

י ָבנּו בָ  ים )כִׁ ָכל ָהַעמִׁ ַדְשָת מִׁ י ָקְדְשָך )בשבת ַחְרָת ְואוָתנּו קִׁ ְמָחה  בשבתְוַשָבת( ּומוֲעדֵּ ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון(  ְבשִׁ
ש ) ְנַחְלָתנּו. ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ְמַקדֵּ ים:   בשבת ּוְבָששון הִׁ ל ְוַהְזַמנִׁ ְשָראֵּ  ַהַשָבת ְו( יִׁ

 
 למוצאי שבת 

 כת הנר בר

 
ש: י ָהאֵּ א ְמאֹורֵּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹורֵּ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 
 ברכת ההבדלה

ל  ְשָראֵּ ין יִׁ ין אֹור ְלחֹוֶשְך, בֵּ ין ֹקֶדש ְלחֹול, בֵּ יל בֵּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַמְבדִׁ ים, ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ָלַעמִׁ
יעִׁ  ין יֹום ַהְשבִׁ י בֵּ יעִׁ ְבַדְלָת, ְוֶאת יֹום ַהְשבִׁ ְקֻדַשת יֹום טֹוב הִׁ ין ְקֻדַשת ַשָבת לִׁ י ַהַמֲעֶשה. בֵּ ֶשת ְימֵּ י ְלשֵּ

ְקֻדָשָתְך. ָברּוְך ַאָת  ל בִׁ ְשָראֵּ ְקַדְשָת ֶאת ַעְמָך יִׁ ְבַדְלָת ְוהִׁ ַדְשָת, הִׁ י ַהַמֲעֶשה קִׁ ֶשת ְימֵּ שֵּ יל ה ְיהָוה, ַהַמבְ מִׁ דִׁ
ין ֹקֶדש ְלֹקֶדש:   ומברך "שהחיינו". בֵּ
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 ביום האחרון של פסח אין מברכים ברכת הזמן.

 בלילה הראשון של סוכות מברכים כאן ברכת הסוכה. 
 
 

 ברכת הזמן
יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶהֱחָיינּו ְוקִׁ  :ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה, ֱאֹלהֵּ

 
 ברכת הסוכה

 
ְצַות ֻסָכה, ככתוב:  ויקרא כג ים ְלַקּיֵּים מִׁ ים ּוְמזּוָמנִׁ ינּו מּוָכנִׁ ים ָכל ֲהרֵּ ְבַעת ָימִׁ ְשבּו, שִׁ ַבֻסֹכת תֵּ

ְשָראֵּ  י יִׁ י ֶאת ְבנֵּ י ַבֻסכֹות הֹוַשְבתִׁ יֶכם כִׁ ְדעּו ֹדֹרתֵּ ל יְֵּשבּו ַבֻסֹכת. ְלַמַען, יֵּ ְשָראֵּ ל ָהֶאְזָרח ְביִׁ
ם ְצָריִׁ ֶאֶרץ מִׁ י אֹוָתם מֵּ יאִׁ  . ְבהֹוצִׁ

 
ְלָפֶניָך, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  י ָרצֹון מִׁ ין. ְיהִׁ ישִׁ ין ַקדִׁ יזִׁ יָכְנסּו אּוְשפִׁ יָכְנסּו הִׁ ים, הִׁ ים ַנֲעלִׁ י ֹבאּו ֹבאּו אֹוְרחִׁ ינּו ְוֱאֹלהֵּ

ְפרֹוש ֻסַכת ְש  ינּו, ותִׁ ינֵּ יָנְתָך בֵּ ינּו, ֶשַתְשֶרה ְשכִׁ ים, ֲאבֹותֵּ ְצַות ֻסָכה ֶשָאנּו ְמַקְּימִׁ ְזכּות מִׁ ינּו בִׁ לֹוְמָך ָעלֵּ
ינּו, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש.  ְשַבְעָת ַלֲאבֹותֵּ ים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִׁ ים ָרבִׁ ב ָימִׁ ישֵּ נּו לֵּ  ּוְתַזכֵּ

 
ְדָשנּו ְבמִׁ  ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר קִׁ ב ַבֻסָכה: ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ישֵּ ָּונּו לֵּ  ְצֹוָתיו ְוצִׁ

 
יָענּו ַלְזַמן ַהֶזה: גִׁ ְּיָמנּו ְוהִׁ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשֶהֱחָינּו ְוקִׁ  ָברּוְך ַאָתה ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

 


