
קבלת שבת ותפילת ערבית

ָלה  ת ְנַקּבְ ּבָ נֵי ׁשַ ּלָה, ּפְ ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

יֶתךָ;  ּבֵ ְמעֹון  י,  ָאַהְבּתִ ְיהוָה  ִיְרָאֶתךָ.  ּבְ ךָ,  ֶאל-ֵהיַכל-ָקְדׁשְ ֲחוֶה  ּתַ ֶאׁשְ ֵביֶתךָ,  ָאבֹוא  ךָ,  ַחְסּדְ רֹב  ּבְ ַוֲאִני  ָרֵאל:  ִישְׂ נֶֹתיךָ  ּכְ ִמׁשְ ַיֲעקֹב,  אָֹהֶליךָ,  ַמה-ּטֹבוּ 
ֶעךָ: ֱאֶמת ִיְשׁ ךָ, ֲענִֵני ֶבּ ָרב ַחְסֶדּ י. ַוֲאִני ְתִפָלִּתי ְלךָ ְיהוָה, ֵעת ָרצֹון, ֱאלִֹהים ְבּ ֲחוֶה ְוֶאְכָרָעה, ֶאְבְרָכה ִלְפנֵי יהוה עֹשִׂ ּתַ ְֹ בֹוֶדךָ. ַוֲאִני ֶאש ן ּכְ ּכַ וְּמקֹום, ִמׁשְ

ְך ֶאל ְרצֹונְָך ְמׁשְֹך ַעְבּדָ  ְיִדיד נֶֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן, 

ֲחוֶה מוּל ֲהָדָרְך, ּתַ ִיׁשְ ָּל,  מֹו ַאי ְך ּכְ  ָירוּץ ַעְבּדָ
ִמנֶֹּפת צוּף ְוָכל ַטַעם. י ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידוָּתְך    ּכִ

י חֹוַלת ַאֲהָבָתְך. נְַפׁשִ  ָהדוּר נֶָאה ִזיו ָהעֹוָלם. 
ַהְראֹות ָלּה נַֹעם ִזיוְָך. ּבְ  ָאנָּא ֵאל נָא ְרָפא נָא ָלהּ 

ְפַחת עֹוָלם.  ְוָהְיָתה ָלְך ׁשִ א  ְתַחזֵּק ְוִתְתַרּפֵ ָאז ּתִ

ן אֹוֲהָבְך, ְוחוָּסה נָא ַעל ּבֶ  וִָתיק ֶיֱהמוּ ַרֲחֶמיָך  
ְך. ִתְפֶאֶרת ֻעזָּ ִלְראֹות ּבְ ה ִנְכסֹף ִנְכַסף  י ֶזה ַכּמֶ  ּכִ

ְתַעּלָם. ה נָּא ְוַאל ּתִ חוּׁשָ י,   ָאנָּא ֵאִלי ַמְחַמד ִלּבִ

לֹוָמְך, ת ׁשְ ָעַלי ֶאת ֻסּכַ  ִהּגֶָלה נָא וְּפרֹשׂ ָחִביב, 
ְמָחה ָבְך. נִָגיָלה ְוִנשְׂ בֹוָדְך,  ִאיר ֶאֶרץ ִמּכְ  ּתָ

יֵמי עֹוָלם. ְוָחנִֵּני ּכִ י ָבא מֹוֵעד,  ַמֵהר ָאהוּב ּכִ

אלעזר אזכרי

הדלקת נרות

ת.  ּבָ ל ׁשַ ָּנוּ ְלַהְדִליק נֵר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצו נוּ ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה יהוה ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רוְּך ַאּתָ ּבָ

ת:  ּבָ רוּ ָעֵלינוּ ֶחְדַות ׁשַ ָך, ְוַיׁשְ ת ָקְדׁשְ ּבַ ׁשַ ָרָכה ּבְ ִיְהיוּ ַהנְּרֹות ַהּלָלוּ אֹות ּבְ
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ָאֶרץ,  ֶמְחְקֵרי  ָידֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ֱאלִֹהים:  ל  ּכָ ַעל  גָּדֹול  וֶּמֶלְך  גָּדֹול יהוה,  ֵאל  י  ּכִ לֹו:  נִָריַע  ְזִמרֹות  ּבִ תֹוָדה,  ּבְ ָפנָיו  ָמה  ְנַקּדְ ֵענוּ:  ִיׁשְ ְלצוּר  נִָריָעה  ְנַרנְּנָה ליהוה,  ְלכוּ 
י הוּא ֱאלֵֹהינוּ, ַוֲאנְַחנוּ ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן  נוּ: ּכִ ֲחוֶה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפנֵי יהוה עֹשֵׂ ּתַ ת ָיָדיו ָיָצרוּ: ּבאוּ ִנׁשְ ׁשֶ הוּ, ְוַיּבֶ ָּם ְוהוּא ָעשָׂ ר לֹו ַהי ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו: ֲאׁשֶ
דֹור,  נָה ָאקוּט ּבְ ִעים ׁשָ ָחנוִּני ּגַם ָראוּ ָפֳעִלי: ַאְרּבָ ר ִנּסוִּני ֲאבֹוֵתיֶכם, ּבְ ר: ֲאׁשֶ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ יֹום ַמּסָ ְמִריָבה, ּכְ ְקׁשוּ ְלַבְבֶכם ּכִ ָמעוּ: ַאל ּתַ קֹלֹו ִתׁשְ ָידֹו, ַהיֹּום ִאם ּבְ

י, ִאם ְיבֹאוּן ֶאל ְמנוָּחִתי: י ְבַאּפִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ וָאַֹמר ַעם ּתֵֹעי ֵלָבב ֵהם, ְוֵהם לֹא ָיְדעוּ ְדָרָכי: ֲאׁשֶ

י גָדֹול  ים ִנְפְלאֹוָתיו: ּכִ ָכל ָהַעּמִ בֹודֹו, ּבְ רוּ ַבּגֹוִים ּכְ רוּ ִמיֹּום ְליֹום ְיׁשוָּעתֹו: ַסּפְ ּשְׂ מֹו, ּבַ ְרכוּ ׁשְ ירוּ ַליהוָה, ּבָ ל ָהָאֶרץ: ׁשִ ירוּ ַליהוָה ּכָ יר ָחָדׁש, ׁשִ ירוּ ַליהוָה ׁשִ ׁשִ
בֹוד  ׁשֹו: ָהבוּ ַליהוָה ּכְ ִמְקּדָ ה: הֹוד ְוָהָדר ְלָפנָיו, עֹז ְוִתְפֶאֶרת ּבְ ַמִים ָעשָׂ ים ֱאִליִלים, ַויהוָה ׁשָ ל ֱאלֵֹהי ָהַעּמִ י ּכָ ל ֱאלִֹהים: ּכִ ְיהוָה וְּמֻהּלָל ְמאֹד, נֹוָרא הוּא, ַעל ּכָ
ים  ּמֹוט, ָיִדין ַעּמִ ל ּתִ ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַבּגֹוִים ְיהוָה ָמָלְך, ַאף ּתִ ל ָהָאֶרץ: ִאְמרוּ  נָיו ּכָ ִמּפָ ַהְדַרת-קֶֹדׁש, ִחילוּ  ֲחווּ ַליהוָה ּבְ ּתַ ְלַחְצרֹוָתיו: ִהׁשְ ִמְנָחה וּבֹאוּ  אוּ  מֹו, שְׂ ׁשְ
ּפֹט  ּפֹט ָהָאֶרץ, ִיׁשְ י ָבא ִלׁשְ י ָבא, ּכִ ל ֲעֵצי ָיַער: ִלְפנֵי ְיהוָה ּכִ נוּ, ּכָ ר ּבֹו, ָאז ְיַרנְּ ַדי ְוָכל ֲאׁשֶ ָּם וְּמלֹאֹו: ַיֲעלֹז שָׂ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ, ִיְרַעם ַהי ָ ְמחוּ ַהּשׁ ִרים: ִישְׂ ֵמיׁשָ ּבְ

ֱאמוּנָתֹו: ים ּבֶ ֶצֶדק ְוַעּמִ ֵבל ּבְ ּתֵ

יהוָה, ְוהֹודוּ ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו:  יִקים ּבַ ְמחוּ ַצּדִ ְמָחה: שִׂ ֵרי-ֵלב שִׂ יק, וְּלִיׁשְ ּדִ יֵלם: אֹור ָזֻרַע ַלּצַ ִעים ַיּצִ ַּד ְרׁשָ ְנאוּ ָרע, ׁשֵֹמר נְַפׁשֹות ֲחִסיָדיו, ִמי ... אֲֹהֵבי ְיהוָה שִׂ

ֵבי ָבּה: ְנָהרֹות ִיְמֲחאוּ ָכף, ַיַחד ָהִרים  ֵבל ְויֹׁשְ ָּם וְּמלֹאֹו, ּתֵ ֶלְך ְיהוָה: ִיְרַעם ַהי ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעוּ ִלְפנֵי ַהּמֶ ִכנֹּור ְוקֹול ִזְמָרה: ּבַ ִכנֹּור, ּבְ רוּ ַליהוָה ּבְ ...ַזּמְ
ְיַרנֵּנוּ:

ה  ַאּתָ ְמרוּ ֵעדָֹתיו ְוחֹק נַָתן ָלמֹו: ְיהוָה ֱאלֵֹהינוּ  ר ֲאֵליֶהם, ׁשָ ְיַדּבֵ ַעּמוּד ָענָן  ּבְ מֹו, קִֹראים ֶאל ְיהוָה ְוהוּא ַיֲענֵם:  קְֹרֵאי ׁשְ מוֵּאל ּבְ כֲֹהנָיו, וּׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ ... מֹׁשֶ
י ָקדֹוׁש ְיהוָה ֱאלֵֹהינוּ:  ֲחווּ ְלַהר ָקְדׁשֹו, ּכִ ּתַ א ָהִייָת ָלֶהם, ְונֵֹקם ַעל ֲעִלילֹוָתם: רֹוְממוּ ְיהוָה ֱאלֵֹהינוּ ְוִהׁשְ ֲעִניָתם, ֵאל נֹשֵׂ

בֹוד ִהְרִעים,  ִים, ֵאל ַהּכָ ַהְדַרת קֶֹדׁש: קֹול ְיהוָה ַעל ַהּמָ ֲחווּ ַליהוָה ּבְ ּתַ מֹו,  ִהׁשְ בֹוד ׁשְ בֹוד וָעֹז: ָהבוּ ַליהוָה ּכְ נֵי ֵאִלים, ָהבוּ ַליהוָה ּכָ ִמְזמֹור ְלָדִוד, ָהבוּ ַליהוָה, ּבְ
מֹו ֶבן- ּכְ ְריֹן  מֹו ֵעֶגל, ְלָבנֹון ְושִׂ ּכְ ְַּרִקיֵדם  ַוי ָבנֹון:  ַהּלְ ר ְיהוָה ֶאת ַאְרֵזי  ּבֵ ַוְיׁשַ ָהָדר: קֹול ְיהוָה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים,  ּבֶ ּכַֹח, קֹול ְיהוָה  ּבַ ים: קֹול ְיהוָה  ַרּבִ ְיהוָה ַעל ַמִים 

בֹוד: ְיהוָה  ּלֹו אֵֹמר ּכָ ֱֶּחשֹׂף ְיָערֹות, וְּבֵהיָכלֹו ּכֻ ָּלֹות ַוי ר ָקֵדׁש: קֹול ְיהוָה ְיחֹוֵלל ַאי ר, ָיִחיל ְיהוָה ִמְדּבַ ְרֵאִמים. קֹול ְיהוָה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: קֹול ְיהוָה ָיִחיל ִמְדּבָ
לֹום: ָ ן, ְיהוָה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ב ְיהוָה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: ְיהוָה עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ֵּׁשֶ ב, ַוי ּבוּל ָיׁשָ ַלּמַ

ִדּבוּר ֶאָחד מֹור ְוָזכֹור ּבְ  ׁשָ
יוָּחד,   ִמיָענוּ ֵאל ַהּמְ  ִהׁשְ

מֹו ֶאָחד   יהוה ֶאָחד וּׁשְ
ם וְּלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהּלָה.  ְלׁשֵ

ּלָה,  ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ
ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ נֵי ׁשַ ּפְ

ת ְלכוּ ְונְֵלָכה, ּבָ  ִלְקַראת ׁשַ
ָרָכה,  י ִהיא ְמקור ַהּבְ  ּכִ
ֶדם ְנסוָּכה,   ֵמרֹאׁש ִמּקֶ

ִחּלָה.  ָבה ּתְ ַמֲחׁשָ ה ּבְ סֹוף ַמֲעשֶׂ

ּלָה,  ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ
ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ נֵי ׁשַ ּפְ

 ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי
י ָבא אֹוֵרְך קוִּמי אוִּרי,  ּכִ

ִרי, ּבֵ יר ּדַ  עוִּרי עוִּרי ׁשִ
בֹוד יהוה ָעַלִיְך ִנְגָלה.  ּכְ

ּלָה,  ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ
ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ נֵי ׁשַ ּפְ

ְעָלּה לֹום ֲעֶטֶרת ּבַ  ּבֹוִאי ְבׁשָ
ִרנָּה וְּבָצֳהָלה ְמָחה ּבְ שִׂ  ּגַם ּבְ

 ּתֹוְך ֱאמוּנֵי ַעם ְסֻגּלָה, 
ּלָה. ּלָה, ּבֹוִאי ּכַ ּבֹוִאי ּכַ

ּלָה,  ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ
ָלה.  ת ְנַקּבְ ּבָ נֵי ׁשַ ּפְ
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י  ִכנֹּור:  ּכִ ּלֵילֹות:  ֲעֵלי ָעשֹׂור ַוֲעֵלי נֶָבל, ֲעֵלי ִהּגָיֹון ּבְ ָך וֱֶאמוּנְָתָך ּבַ ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ְמָך ֶעְליֹון:  ְלַהּגִ ר ְלׁשִ ת:  טֹוב ְלהֹדֹות ַליהוָה, וְּלַזּמֵ ּבָ ַ יר, ְליֹום ַהּשׁ ִמְזמֹור ׁשִ
ִעים  ְפרַֹח ְרׁשָ ַער, לֹא ֵיָדע, וְּכִסיל לֹא יִָבין ֶאת זֹאת:  ּבִ בֶֹתיָך:  ִאיׁש ּבַ יָך ְיהוָה, ְמאֹד ָעְמקוּ ַמְחׁשְ י ָיֶדיָך ֲאַרנֵּן:  ַמה גְָּדלוּ ַמֲעשֶׂ ַמֲעשֵׂ ָפֳעֶלָך, ּבְ ִני ְיהוָה ּבְ ְחּתַ ּמַ שִׂ
ֶרם  ל ּפֲֹעֵלי ָאוֶן:  ַוּתָ ּכָ ְרדוּ  י ִהנֵּה אְֹיֶביָך יֹאֵבדוּ: ִיְתּפָ י ִהנֵּה אְֹיֶביָך ְיהוָה, ּכִ ה ָמרֹום ְלעָֹלם ְיהוָה:  ּכִ ְמָדם ֲעֵדי ַעד: ְוַאּתָ ָ ל ּפֲֹעֵלי ָאוֶן, ְלִהּשׁ ּכָ ִָּציצוּ  ב ַוי מֹו ֵעשֶׂ ּכְ

ַמְענָה ָאְזנָי:  ׁשְ ִמים ָעַלי ְמֵרִעים, ּתִ ּקָ ׁשוָּרי, ּבַ ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ ֶמן ַרֲענָן:  ַוּתַ ׁשֶ ּלִֹתי ּבְ ְרֵאים ַקְרִני, ּבַ ּכִ

ר ְיהוָה, צוִּרי  י ָיׁשָ יד ּכִ ִנים ְוַרֲענַנִּים ִיְהיוּ: ְלַהּגִ ׁשֵ יָבה, ּדְ שֵׂ ַחְצרֹות ֱאלֵֹהינוּ ַיְפִריחוּ: עֹוד ְינוּבוּן ּבְ ֵבית ְיהוָה, ּבְ תוִּלים ּבְ ּגֶה: ׁשְ ָבנֹון ִישְׂ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח, ּכְ ּתָ יק ּכַ ַצּדִ
ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו.

קריאת שמע וברכותיה

ְרכוּ ֶאת יהוה ַהְמבָֹרְך:  ּבָ

רוְּך יהוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם וֶָעד: ּבָ

ברכת מעריב ערבים

ֶאת  ר  וְּמַסּדֵ ַמנִּים,  ַהזְּ ֶאת  וַּמֲחִליף  ים  ִעּתִ נֶּה  ְמׁשַ ְתבוּנָה,  ּבִ ָעִרים  ׁשְ ּפוֵתַח  ָחְכָמה  ּבְ ֲעָרִבים,  ַמֲעִריב  ְדָברֹו  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינוּ  יהוה,  ה  ַאּתָ ָברוְּך 
ין יֹום וֵּבין ָלְיָלה,  יל ּבֵ ֲעִביר יֹום וֵּמִביא ָלְיָלה, וַּמְבּדִ נֵי אֹור. ַוּמַ ְך ִמּפְ ְך ְוחׁשֶ נֵי חׁשֶ ְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹוָמם וָָלְיָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ ָרִקיַע ּכִ ְמרֹוֵתיֶהם ּבָ ִמׁשְ ַהּכֹוָכִבים ּבְ

ֲעִריב ֲעָרִבים: ה יהוה, ַהּמַ רוְּך ַאּתָ מֹו. ּבָ יהוה ְצָבאֹות ׁשְ

ברכת אהבה

ִדְבֵרי  ַמח ּבְ יָך, ְוִנשְׂ ֻחּקֶ יַח ּבְ ִׂ ְכֵבנוּ וְּבקוֵּמנוּ נָש ׁשָ ן יהוה ֱאלֵֹהינוּ ּבְ , ַעל ּכֵ ְדּתָ ִטים אֹוָתנוּ ִלּמַ ּפָ ים וִּמׁשְ , ּתֹוָרה וִּמְצֹות ֻחּקִ ָך ָאָהְבּתָ ָרֵאל ַעּמְ ית ִישְׂ ַאֲהַבת עֹוָלם ּבֵ
ה יהוה, אֹוֵהב ֶאת  רוְּך ַאּתָ נּוּ ְלעֹוָלִמים. ּבָ ֵּינוּ ְואֹוֶרְך ָיֵמינוּ, וָּבֶהם נְֶהּגֶה יֹוָמם וָָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך לא ָתסוּר ִמּמֶ י ֵהם ַחי ַתְלמוּד ּתֹוָרֶתָך וִּמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם וֶָעד, ּכִ

ָרֵאל:  ַעּמֹו ִישְׂ

ָרֵאל יהוה ֱאלֵֹהינוּ יהוה |  ֶאָחד: ַמע ִישְׂ ׁשְ
בֹוד ַמְלכוּתֹו ְלעֹוָלם וֶָעד.  ם ּכְ רוְּך ׁשֵ ּבָ

ָך  ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ ם ְלָבנֶיָך ְוִדּבַ נְַּנּתָ ָך ַהיֹּום ַעל ְלָבֶבָך: ְוׁשִ ְּ ר ָאנִֹכי ְמַצו ָבִרים ָהֵאּלֶה ֲאׁשֶ ָך וְּבָכל-ְמאֶֹדָך: ְוָהיוּ ַהּדְ ָכל ְלָבְבָך, וְּבָכל נְַפׁשְ ְוָאַהְבּתָ ֵאת יהוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ָעֶריָך:  יֶתָך וִּבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ין ֵעינֶיָך: וְּכַתְבּתָ ם ְלאות ַעל ָיֶדָך ְוָהיוּ ְלטָֹטפֹת ּבֵ ְרּתָ ָך וְּבקוֶּמָך: וְּקׁשַ ְכּבְ ֶרְך וְּבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך וְּבֶלְכּתְ ּבְ

מֹר ִמְצו ָֹתיו  ְוִלׁשְ ְדָרָכיו  ּבִ ָך ַהיֹּום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת  ְּ ְמַצו ר ָאנִֹכי  ְוֶאת ָהָרע: ֲאׁשֶ וֶת  ַהּמָ ְוֶאת  ים ְוֶאת-ַהּטֹוב  ִּ י ְלָפנֶיָך ַהיֹּום ֶאת ַהַחי ְרֵאה נַָתּתִ
ֲחִויָת ֵלאלִֹהים  ּתַ ְחּתָ ְוִהׁשְ ָמע ְוִנּדַ ּה: ְוִאם-ִיְפנֶה ְלָבְבָך ְולֹא ִתׁשְ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא-ׁשָ ר-ַאּתָ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָת וֵּבַרְכָך ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך ּבָ ּפָ ְוֻחּקָֹתיו וִּמׁשְ
ּה: ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהיֹּום  ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ן ָלבֹוא ׁשָ ְַּרּדֵ ה עֵֹבר ֶאת ַהי ר ַאּתָ י ָאבֹד ּתֹאֵבדוּן לֹא-ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל-ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ י ָלֶכם ַהיֹּום ּכִ ם: ִהּגְַדּתִ ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדּתָ
קֹלֹו  מַֹע ּבְ ה ְוַזְרֶעָך: ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ ְחֶיה ַאּתָ ים ְלַמַען ּתִ ִּ ַחי ָלָלה וָּבַחְרּתָ ּבַ ָרָכה ְוַהּקְ י ְלָפנֶיָך ַהּבְ וֶת נַָתּתִ ים ְוַהּמָ ִּ ַמִים ְוֶאת-ָהָאֶרץ ַהַחי ָ ֶאת-ַהּשׁ

ע ְיהוָה ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְּלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם:  ּבַ ר ִנׁשְ ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ֶּיָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלׁשֶ י הוּא ַחי וְּלָדְבָקה-בֹו ּכִ

ֵכֶלת: ְוָהָיה  ִתיל ּתְ נָף ּפְ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְונְָתנוּ ַעל-ִציִצת ַהּכָ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְוָעשׂוּ ָלֶהם ִציִצת ַעל-ּכַ נֵי ִישְׂ ר ֶאל-ּבְ ּבֵ ה ּלֵאמֹר: ּדַ ַויֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל מֹׁשֶ
רוּ  ְזּכְ ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ּתִ ר-ַאּתֶ יֶתם אָֹתם ְולֹא-ָתתוּרוּ ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעינֵיֶכם ֲאׁשֶ ל-ִמְצו ֹת ְיהוָה ַוֲעשִׂ ם ֶאת-ּכָ ָלֶכם ְלִציִצת וְּרִאיֶתם אֹתֹו וְּזַכְרּתֶ

ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיהוָה ֱאלֵֹהיֶכם: ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני ְיהוָה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ל-ִמְצו ָֹתי ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ יֶתם ֶאת ּכָ ַוֲעשִׂ

יהוה אלוהיכם אמת.

ברכת גאולה

ה  ל ֶהָעִריִצים. ָהעֹושֶׂ ף ּכָ נוּ ַהּגֹוֲאֵלנוּ ִמּכַ ַּד ְמָלִכים, ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעּמֹו. ַהּפֹוֵדנוּ ִמי י הוּא יהוה ֱאלֵֹהינוּ ְוֵאין זוָּלתֹו, ַוֲאנְַחנוּ ִישְׂ ָּם ָעֵלינוּ, ּכִ ל זֹאת ְוַקי ֱאֶמת וֱֶאמוּנָה ּכָ
נֵי ָחם.  ַאְדַמת ּבְ ִמְצָרִים אֹותֹות וּמֹוְפִתים ּבְ נוּ ִנִסים ּבְ ה ּלָ ים, ְולֹא נַָתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנוּ: ָהעֹושֶׂ ִּ ַחי נוּ ּבַ ם נְַפׁשֵ ָ ר. ַהשּׂ ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ

ָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרוּת עֹוָלם.  ַויֹּוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִישְׂ

נֶינָה ְוָחְרבֹוֶתיָה ֲאקֹוֵמם.  ּבָ ב וְּלָעֵרי ְיהוָּדה ּתִ ם ּתוּׁשָ ַלִ ִלים ָהאֵֹמר ִלירוּׁשָ ַבר ַעְבּדֹו ַוֲעַצת ַמְלָאָכיו ַיׁשְ ֵמִקים ּדְ

ה, ְוָאְמרוּ ֻכּלָם:  "ִמי  ְמָחה ַרּבָ שִׂ יָרה ּבְ ה מרים וְּבנֵי ִישָׂרֵאל ְלָך ָענוּ ׁשִ לוּ ֲעֵליֶהם, כמֹׁשֶ ָרצֹון ִקּבְ מֹו, וַּמְלכוּתֹו ּבְ חוּ ְוהֹודוּ ִלׁשְ ּבְ בוָּרתֹו, ׁשִ ְוָראוּ ָבנָיו ובנותיו ּגְ
ה, ֶזה ֵאִלי ָענוּ. ְוָאְמרוּ:  "יהוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם  ה ֶפֶלא": ַמְלכוְּתָך ָראוּ ָבנֶיָך, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפנֵי מׁשֶ ּקֶֹדׁש, נֹוָרא ְתִהּלות עֹשֵׂ ר ּבַ מָֹכה נְֶאּדָ ֵאִלים יהוה. ִמי ּכָ ָכמָֹכה ּבָ

ָרֵאל: ה יהוה, ּגֹוֵאל ִישְׂ רוְּך ַאּתָ נּוּ": ּבָ ַּד ָחָזק ִמּמֶ י ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעקֹב, וְּגָאלֹו ִמי וֶָעד": ְונֱֶאַמר: "ּכִ



ברכת השכיבנו

ֲעֵדנוּ,  ֶמָך. ְוָהֵגן ּבַ יֵענוּ ְלַמַען ׁשְ ָפנֶיָך, ְוהֹוׁשִ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ּבְ נֵנוּ  לֹוֶמָך, ְוַתּקְ ת ׁשְ ים. וְּפרֹושׂ ָעֵלינוּ ֻסּכַ ִּ נוּ ְלַחי לֹום, ְוַהֲעִמיֵדנוּ ַמְלּכֵ יֵבנוּ יהוה ֱאלֵֹהינוּ ְלׁשָ ּכִ ַהׁשְ
ה.  י ֵאל ֶמֶלְך ַחנּוּן ְוַרחוּם ָאּתָ ה, ּכִ יֵלנוּ ָאּתָ וַּמּצִ י ֵאל ׁשֹוְמֵרנוּ  יֵרנוּ.  ּכִ ְסּתִ נֶָפיָך ּתַ ע. וְּבֵצל ּכְ ָעֹון וֶָפׁשַ נוּ  ְוָהֵסר ֵמָעֵלינוּ אֹויֵב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, ְוַהְרֵחק ִמּמֶ
ָרֵאל  ל-ַעּמֹו ִישְׂ ָֹּ לֹום ָעֵלינוּ ְוַעל-כ ת ׁשָ ה יהוה, ַהּפֹוֵרׁש ֻסּכַ רוְּך ַאּתָ לוֶמָך. ּבָ ת ׁשְ ה ְוַעד עֹוָלם. וְּפרֹׁש ָעֵלינוּ ֻסּכַ לֹום ֵמַעּתָ מֹור ֵצאֵתנוּ וּבֹוֵאנוּ ְלַחִיים וְּלׁשָ וּׁשְ

ָלִים:  ָׂ ְוַעל ְירוּש

פסוקי השבת 

ַמִים ְוֶאת  ָ ה יהוה ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעשָׂ ׁשֶ י ׁשֵ ָרֵאל אֹות ִהיא ְלעָֹלם ּכִ נֵי ִישְׂ יִני וֵּבין ּבְ ִרית עֹוָלם: ּבֵ ת ְלדֹרָֹתם ּבְ ּבָ ַ ת ַלֲעשֹׂות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרוּ ְבנֵי ִישְׂ ְוׁשָ
נַָּפׁש: שמות לא טז-יז ִּ ַבת ַוי ִביִעי ׁשָ ְ ָהָאֶרץ וַּביֹּום ַהּשׁ

חצי קדיש

ָאֵמן: ְוִאְמרוּ  ָקִריב  וִּבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל  ִישְׂ ית  ּבֵ ְדכל  ֵּי  וְּבַחי וְּביוֵמיכון  ֵּיכון  ַחי ּבְ ַמְלכוֵּתיּה,  ְוַיְמִליְך  ְרעוֵּתיּה.  ּכִ ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ א,  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל   ִיְתּגַּדַ
ָּא:  א ְמָבַרְך ְלָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמי ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ְונֶָחָמָתא,  ָחָתא  ּבְ ׁשְ ּתִ יָרָתא  וׁשִ ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  ְלֵעּלָא  ִריְך הוּא,  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ְוִיְתַהּלָל  ְוִיְתַעּלֶה  ר  ְוִיְתַהּדָ א  ֵׂ ְוִיְתנַּש ְוִיְתרוַמם.  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ָעְלָמא, ְוִאְמרוּ: ָאֵמן: ֲאִמיָרן ּבְ ּדַ

תפילת עמידה

ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. וִּפי ַיּגִ ְפּתַ ָפַתי ּתִ ֲאדנָי, שְׂ

ּבֹור ְוַהנֹּוָרא, ֵאל ֶעְליֹון,  ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ָהֵאל ַהגָּדֹול ַהּגִ ְוִאּמֹוֵתינוּ, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי שָׂ ה יהוה, ֱאלֵהינוּ וֵאלֵהי ֲאבוֵתינוּ  רוְּך ַאּתָ ּבָ
ה יהוה, ָמֵגן ַאְבָרָהם  רוְּך ַאּתָ יַע וָּמֵגן.  ּבָ ַאֲהָבה. ֶמֶלְך עוֵזר וּמוׁשִ מֹו ּבְ ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טוִבים, ְוקֹונֵה ַהּכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות וֵּמִביא ְגֻאָלּה ִלְבנֵי ְבנֵיֶהם ְלַמַען ׁשְ

ָרה.  וּפֹוֵקד שָׂ

ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  ים, סֹוֵמְך  ַרּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ַהּכֹל  ֶּה  ְמַחי ֶחֶסד,  ּבְ ים  ִּ ַחי ל  ְמַכְלּכֵ ל.  ַהּטָ יַע. מֹוִריד  ַרב ְלהוׁשִ ה,  ַאּתָ ְמרֹוֵמם  יל ַאף  ּפִ ַמׁשְ ֲאדֹנָי,  ְלעֹוָלם  ּבֹור  ּגִ ה  ַאּתָ
ל ַחי.  ה ְלַהֲחיֹות ּכָ ֶּה וַּמְצִמיַח ְיׁשוָּעה. ְונֱֶאָמן ַאּתָ בוּרות וִּמי דֹוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך ֵמִמית וְּמַחי ַעל ּגְ נֵי ָעָפר, ִמי ָכמֹוָך ּבַ ֵּם ֱאמוּנָתו ִליׁשֵ יר ֲאסוִּרים, וְּמַקי חֹוִלים, וַּמּתִ

ֶּה ַהּכֹל: ה יהוה, ְמַחי רוְּך ַאּתָ ּבָ

דוׁש:  ה יהוה ָהֵאל ַהּקָ רוְּך ַאּתָ ָלה. ּבָ ָכל יום ְיַהְללוָּך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדוׁש, וְּקדוׁשִ ה ָקדוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

ַמִים ְוָהָאֶרץ  ָ תוָרָתְך: ַוְיֻכּלוּ ַהּשׁ תוּב ּבְ ַמנִּים, ְוֵכן ּכָ ל ַהזְּ ּתֹו ִמּכָ ׁשְ ִָּמים, ְוִקּדַ ל ַהי ַמִים וָָאֶרץ, וֵּבַרְכּתֹו ִמּכָ ה ׁשָ ְכִלית ַמֲעשֵׂ ֶמָך, ּתַ ִביִעי ִלׁשְ ְ ּתָ ֶאת יֹום ַהּשׁ ׁשְ ה ִקּדַ ַאּתָ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעשֹׂות: ר ּבָ ל-ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש אֹתו ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ יּום ַהּשׁ ּבת ּבַ ׁשְ ִּ ה ַוי ר ָעשָׂ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ יּום ַהּשׁ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

ֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנוּ  ָך ּבֶ נוּ ְלָעְבּדְ יׁשוָּעָתְך. ְוַטֵהר ִלּבֵ ֵחנוּ ּבִ ְמּ ֵענוּ ִמּטוָּבְך ְושַׂ ּבְ תֹוָרֶתָך, שַׂ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנוּ ּבְ נוּ ּבְ ׁשֵ ֱאלֵֹהינוּ וֱֵאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ְרֵצה נָא ִבְמנוָּחֵתנוּ. ַקּדְ
ת:  ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה יהוה, ְמַקּדֵ רוְּך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ל ִישְׂ ָך, ְוָינוּחוּ ָבּה ּכָ ת ָקְדׁשֶ ּבָ ַאֲהָבה וְּבָרצֹון ׁשַ יהוה ֱאלֵֹהינוּ ּבְ

ְוֶתֱחֶזינָה  ָלִים.  ירוּׁשָ ּבִ ֲעָבֶדיָך  ְוַיַעְבדוָּך  ִציֹון  ּבְ כֹן  וּׁשְ ָך.  ַעּמֶ ָרֵאל  ִישְׂ ִמיד ֲעבֹוַדת  ּתָ ְלָרצֹון  וְּתִהי  ל,  ְתַקּבֵ ַאֲהָבה  ּבְ וְּתִפיָלָּתם  ָרֵאל  ִישְׂ ָך  ַעּמְ ּבְ ְרֵצה יהוה ֱאלֵֹהינוּ 
ִכינָתֹו ְוַעּמֹו ְלִציֹּון:  ֲחִזיר ְשׁ ה יהוה, ַהַמּ רוְּך ַאּתָ ַרֲחִמים. ּבָ ׁשוְּבָך ְלִציֹּון ְבּ ֵעינֵינוּ ְבּ

ֵּינוּ  ֶתָך ַעל ַחי ִהּלָ ר ּתְ ה הוּא ְלדֹור וָדֹור. נֹוֶדה ְלָך וְּנַסּפֵ ֵענוּ ַאּתָ ֵּינוּ, ָמֵגן ִיׁשְ ה הוּא יהוה ֱאלֵֹהינוּ וֱֵאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ ְלעֹוָלם וֶָעד, צוּר ַחי ַאּתָ מֹוִדים ֲאנְַחנוּ ָלְך ׁשֶ
י לא ָכלוּ ַרֲחֶמיָך,  ָכל ֵעת, ֶעֶרב וָבֶֹקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב, ּכִ ּבְ נוּ, ִנְפְלאוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ׁשֶ ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קוּדֹות ָלְך, ְוַעל ִנֶסּ מוֵתינוּ ַהּפְ ָיֶדָך, ְוַעל ִנׁשְ סוִּרים ּבְ ַהּמְ
ִויַהְללוּ  ָלה,  ּסֶ ים יודוָּך  ִּ ְוָכל ַהַחי וֶָעד.  ִמיד ְלעוָלם  ּתָ נוּ  ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ֵׂ ְוִיְתנַּש ְוִיְתרוַמם  ַרְך  ִיְתּבָ ּלָם  ּכֻ ְוַעל  ָלְך.  ינוּ  ִּ ִקו י ֵמעֹוָלם  ּכִ ֲחָסֶדיָך,  י לֹא ַתּמוּ  ּכִ וַהְמַרֵחם, 

ְמךָ וְּלךָ נֶָאה ְלהֹודֹות: ה יהוה , ַהּטֹוב ׁשִ רוְּך ַאּתָ ֱאֶמת, ָהֵאל ְיׁשוָּעֵתנוּ ְוֶעְזָרֵתנוּ ֶסָלה. ּבָ ְמָך ּבֶ ִויָבְרכוּ ֶאת ׁשִ

רוְּך  לוֶמָך. ּבָ ְשׁ ָעה ִבּ ָכל ֵעת וְּבָכל ָשׁ ָך ִישָרֵאל ְבּ ֵעינֶיָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְמּ ה הוּא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל ַהּשלום. ְוטֹוב ְבּ י ַאָתּ ִשׂים ְלעֹוָלם. ִכּ ָך ָתּ לֹום ָרב ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעְמּ ָשׁ
לֹום:  ָ ה ַהּשׁ ה יהוה, עֹושֵׂ ַאּתָ

בתר צלותא

ל יֹוְשֵבי ֵתֵבל, ְוִאְמרוּ: ָאֵמן: ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ִישְׂ לום ָעֵלינוּ ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרוָמיו, הוּא ַיֲעשֶׂ לום ּבִ ה ׁשָ י ְלָפנֶיָך: ְיהוָה צוִּרי ְוגֲֹאִלי: עושֶׂ ִיְהיוּ ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי, ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

פסוקי השבת

ה: ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום  ר ָעשָׂ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ יֹּום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ִּ ה ַוי ר ָעשָׂ ִביִעי ְמַלאְכּתו ֲאׁשֶ ְ יֹּום ַהּשׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל-ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ָ ַוְיֻכּלוּ ַהּשׁ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעשֹׂות: בראשית ב א-ג ר- ּבָ ל-ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש אֹתו ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַהּשׁ



ברכה אחת מעין שבע 

ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ָהֵאל ַהגָּדֹול ַהִגּּבֹור ְוַהנֹּוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, קֹונֵה  ה יהוה, ֱאלֵהינוּ וֵאלֵהי ֲאבוֵתינוּ ְוִאּמֹוֵתינוּ, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי שָׂ רוְּך ַאּתָ ּבָ
ַמִים וָָאֶרץ:  ׁשָ

י ָבם ָרָצה ְלָהִניַח ָלֶהם. ְלָפנָיו  ת ָקְדׁשו, ּכִ ּבַ יֹום ׁשַ ִניַח ְלַעּמֹו ּבְ מוהוּ, ַהּמֵ ֵאין ּכָ דוׁש ׁשֶ ֶלְך( ַהּקָ ַמֲאָמרֹו, ָהֵאל )בשבת תשובה ַהּמֶ ֵּה ַהּכֹל ּבְ ְדָברֹו, ְמַחי ָמֵגן ָאבֹות ּבִ
נֵי  ְ ה ְלַעם ְמֻדּשׁ ָ ְקֻדּשׁ ִביִעי, וֵּמִניַח ּבִ ְ ת וְּמָבֵרְך ּשׁ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ לֹום, ְמַקּדֵ ָ ָרכֹות ֵאל ַההֹוָדאות, ֲאדֹון ַהּשׁ ִמיד ֵמֵעין ַהּבְ ָכל יֹום ּתָ מֹו ּבְ ִיְרָאה וַָפַחד, ְונֹוֶדה ִלׁשְ נֲַעבֹד ּבְ

ית: ה ְבֵראׁשִ ענֶג, ֵזֶכר ְלַמֲעשֵׂ

ֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנוּ  ָך ּבֶ נוּ ְלָעְבּדְ יׁשוָּעָתְך, ְוַטֵהר ִלּבֵ ֵחנוּ ּבִ ּמְ ֵענוּ ִמּטוָּבָך ְושַׂ ּבְ תוָרָתְך, שַׂ ִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנוּ ּבְ נוּ ּבְ ׁשֵ ֱאלֵֹהינוּ וֱֵאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ, ְרֵצה ִבְמנוָּחֵתנוּ. ַקּדְ
ת: ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה יהוה ְמַקּדֵ רוְּך ַאּתָ ֶמָך. ּבָ י ׁשְ ׁשֵ ָרֵאל ְמַקּדְ ָך, ְוָינוּחוּ ָבּה ִישְׂ ת ָקְדׁשֶ ּבָ ַאֲהָבה וְּבָרצֹון ׁשַ יהוה ֱאלֵֹהינוּ ּבְ

ספירת העומר לערב שבת פ' "במדבר":

ָּנוּ ַעל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר: ִמְצֹוָתיו ְוִצו נוּ ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה יהוה ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רוְּך ַאּתָ ּבָ

היום ארבעה וארבעים יום שהם ששה שבועות ושני ימים לעומר.

עלינו לשבח 

ם  ׁשֵ ים ֵיְלכוּ ִאיׁש ּבְ ל ָהַעּמִ י ּכָ תֹוֵכנוּ. ּכִ ֵּי עֹוָלם נַָטע ּבְ ָלנֹו ִמן ַהּתֹוִעים ְונַָתן ָלנוּ ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחי ִהְבּדִ ית. ׁשֶ ֵראׁשִ ֻדּלָה ְליֹוֵצר ּבְ ַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל. ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינוּ ְלׁשַ
ֱאלָֹהיו, 

רוְּך הוּא.  דוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ומודים ִלְפנֵי ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ַוֲאנְַחנוּ ּכֹוְרעים וִמׁשְ

ּתוָרתו.  תוּב ּבַ ּכָ נוּ, ֶאֶפס זוָּלתו, ּכַ ָגְבֵהי ְמרוִמים. הוּא ֱאלֵהינוּ, ֵאין עוד. ֱאֶמת ַמְלּכֵ ִכינַת ֻעזּו ּבְ ַעל, וּׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ב ְיָקרו ּבַ ַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ, וּמוׁשַ הוּא נוֶטה ׁשָ ׁשֶ
ַחת, ֵאין עוד": ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י יהוה הוּא ָהֱאלִהים ּבַ בוָת ֶאל ְלָבֶבָך, ּכִ "ְוָיַדְעּתָ ַהיּום ַוֲהׁשֵ

ר  נֵי ָבשָׂ י. ְוָכל ּבְ ּדַ ַמְלכוּת ׁשַ ן עוָלם ּבְ ֵרתוּן, ְלַתּקֵ רות ִיּכָ ּלוִּלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ּכָ ְך, ְלַהֲעִביר ּגִ ִתְפֶאֶרת ֻעזָּ ן ְנַקוֶּה ָלְך יהוה ֱאלֵהינוּ ִלְראות ְמֵהָרה ּבְ ַעל ּכֵ
ל ָלׁשון. ְלָפנֶיָך יהוה ֱאלֵהינוּ ִיְכְרעוּ ְוִיּפלוּ, ְוִלְכבוד  ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ל ּבֶ י ְלָך ִתְכַרע ּכָ ֵבי ֵתֵבל, ּכִ ל יוׁשְ ירוּ ְוֵיְדעוּ ּכָ ֵעי ָאֶרץ. ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך. ְלַהְפנות ֵאֶליָך ּכָ ִיְקְראוּ ִבׁשְ
תוָרָתְך:  תוּב ּבְ ּכָ ָכבוד, ּכַ ְמלוְך ּבְ ָך ִהיא  וְּלעוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכוּת ׁשֶ י ַהּמַ לוּ ֻכּלָם ֶאת עול ַמְלכוֶּתָך, ְוִתְמלוְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעוָלם וֶָעד. ּכִ נוּ, ִויַקּבְ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ׁשִ

"יהוה ִיְמלְך ְלעָלם וֶָעד": 

מו ֶאָחד": יּום ַההוּא ִיְהֶיה יהוה ֶאָחד וּׁשְ ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְונֱֶאַמר: " ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

קדיש אבלים

ֲעָגָלא וִּבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרוּ ָאֵמן: ְיֵהא  ָרֵאל ּבַ ית ִישְׂ ֵּי ְדכל ּבֵ ֵּיכון וְּביוֵמיכון וְּבַחי ַחי ְרעוֵּתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכוֵּתיּה, ּבְ י ְבָרא ּכִ ָעְלָמא ּדִ א, ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ִיְתּגַּדַ
ל  ִריְך הוּא, ְלֵעּלָא ִמן ּכָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ר ְוִיְתַעּלֶה ְוִיְתַהּלָל ׁשְ א ְוִיְתַהּדָ ֵׂ ַאר ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתנַּש ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ָּא:  ִיְתּבָ א ְמָבַרְך ְלָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמי ֵמּה ַרּבָ ׁשְ

ָעְלָמא, ְוִאְמרוּ: ָאֵמן: ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְונֶָחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתִ ְרָכָתא וׁשִ ּבִ

ָרֵאל ְוִאְמרוּ: ָאֵמן:  ים עלינו ועל כל ִישְׂ ִּ ָּא וַחי ַמי א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ָרֵאל ועל כל יושבי תבל, ְוִאְמרוּ: ָאֵמן:   ל ִישְׂ לום ָעֵלינוּ, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרוָמיו, הוּא ַיֲעשֶׂ לום ּבִ ה ׁשָ עושֶׂ

מי שברך לחולים

ֵצּם  ְיַאּמְ הוּא  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  .________ החולים:  ֶאת  א  ִויַרּפֵ ְיָבֵרְך  הוּא  ְוֵלָאה,  ָרֵחל  ִרְבָקה  ָרה  שָׂ וִאּמֹוֵתינוּ  ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינוּ  ַרְך  ּבֵ ׁשֶ ִמי 
ָרֵאל ועולמו, ְונֹאַמר ָאֵמן:  ל חֹוֵלי ַעּמֹו ִישְׂ ֵלָמה ְרפוַּאת ַהנֶֶּפׁש וְּרפוַּאת ַהּגוּף ִעם ּכָ ְרפוָּאה ׁשְ אם ּבִ ֶרה ָעָליהם ֵמרוּחֹו ְלַרּפְ אֶֹרְך רוַּח ְואֶֹמץ ֵלב ְוַיׁשְ ֵקּם ּבְ ִויַחזְּ

אל נא – רפא נא לה !

ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך, ַאל ָינוּם ׁשְֹמֶרָך: ִהנֵּה לֹא ָינוּם  ַמִים וָָאֶרץ: ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ א ֵעינַי ֶאל-ֶהָהִרים, ֵמַאִין יָבֹא ֶעְזִרי: ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהוָה, עֹשֵׂ ֲעלֹות, ֶאּשָׂ יר ַלּמַ ׁשִ
ָך:  מֹר ֶאת נְַפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ְיָלה: ְיהוָה ִיׁשְ ּלָ ּבַ ְוָיֵרַח  ה,  ּכָ ֶמׁש לֹא-ַיּכֶ ֶ ָך ַעל-ַיד ְיִמינֶָך: יֹוָמם ַהּשׁ ָרֵאל: ְיהוָה ׁשְֹמֶרָך, ְיהוָה ִצּלְ ן ׁשֹוֵמר ִישְׂ ְולֹא ִייׁשָ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָמר-ֵצאְתָך וּבֹוֶאָך ֵמַעּתָ ְיהוָה ִיׁשְ

לֹום ְוָרְדֵפהוּ. ׁש ָשׁ ֵקּ ר ִמְרָמה. סוּר ֵמָרע ַוֲעֵשׂה טֹוב ַבּ ֵבּ ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיּים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב? ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע וְּשָׂפֶתיָך ִמַדּ

 עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו,  עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם.
סאלם, עלינו ועל כל העולם, סאלם, סלאם. עוד יבוא שלום עלינו...






שבת שלום ומבורך


