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 סדר למוצאי שבת 

ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ְוִיֶּתן 
ַיַעְבדּוָך  ְוִתירׁש:  ָּדָגן  ְורֹב  ָהָאֶרץ, 

ְלַאֶחיָך  ְגִביר  ֱהֵוה  ְלֻאִּמים,  ְלָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַעִּמים 
ּוְמָבֲרֶכיָך  ָארּור,  אֲֹרֶריָך  ִאֶּמָך,  ְּבֵני  ְלָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו 

ָּברּוְך: ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך, ְוָהִייָת ִלְקַהל 
ַעִּמים: ְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך, 
ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר ָנַתן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהם: 
ָׁשַמִים  ִּבְרכֹת  ִויָבֲרֶכָּך,  ַׁשַּדי  ְוֵאת  ְוַיְעְזֶרָּך  ָאִביָך  ֵמֵאל 
ֵמָעל, ִּבְרכֹת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת ִּבְרכֹת ָׁשַדִים ָוָרַחם: 
ִּבְרכֹת ָאִביָך ָּגְברּו ַעל ִּבְרכֹת הֹוַרי, ַעד ַּתֲאַות ִּגְבעֹת 
עֹוָלם, ִּתְהֶייןָ ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיו: ַוֲאֵהְבָך 
ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבָך, ּוֵבַרְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְּדָגְנָך 
ַעל  צֹאֶנָך,  ְוַעְׁשְּתרֹת  ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר  ְוִיְצָהֶרָך,  ְוִתירְׁשָך 
ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֵתת ָלְך: ָּברּוְך ִּתְהֶיה 
ּוִבְבֶהְמֶּתָך:  ַוֲעָקָרה  ָעָקר  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  ָהַעִּמים,  ִמָּכל 
ָהָרִעים  ִמְצַרִים  ַמְדֵוי  ְוָכל  חִֹלי,  ָּכל  ִמְּמָך  ְיָי  ְוֵהִסיר 

ְֹנֶאיָך: ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת, לֹא ְיִׂשיָמם ָּבְך, ּוְנָתָנם ְּבָכל �ׂש
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ִתְלֶוה:  לֹא  ְוַאָּתה  ַרִּבים,  ּגֹוִים  ְוִהְלִויָת 
ָלְך,  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ֵּבַרְכָך,  ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ִּכי 

ַתֲעבֹט,  לֹא  ְוַאָּתה  ַרִּבים,  ּגֹוִים  ְוַהֲעַבְטָּת 
ִיְמׁשֹלּו:  לֹא  ּוְבָך  ַרִּבים,  ְּבגֹוִים  ּוָמַׁשְלָּת 

ָמֵגן  ַּביָי,  נֹוַׁשע  ַעם  ִמי ָכמֹוָך,  ִיְׂשָרֵאל  ַאְׁשֶריָך 
ָלְך,  אְֹיֶביָך  ְוִיָּכֲחׁשּו  ַּגֲאָוֶתָך,  ֶחֶרב  ַוֲאֶׁשר  ֶעְזֶרָך, 

ִתְדרְֹך: ַעל ָּבמֹוֵתימֹו  ְוַאָּתה 

ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך, ְוֶכָעָנן ַחּטֹאֶתיָך, ָמִחיִתי 
ָרּנּו  ָגַאְלִּתיָך:  ִּכי  ֵאַלי  ׁשּוָבה 
ְיָי, ָהִריעּו ַּתְחִּתּיֹות ָאֶרץ, ִּפְצחּו  ָׁשַמִים ִּכי ָעָׂשה 
ַיֲעקֹב,  ְיָי  ָגַאל  ִּכי  ֵעץ ּבֹו,  ְוָכל  ַיַער  ִרָּנה,  ָהִרים 
ְׁשמֹו,  ְצָבאֹות  ְיָי  ֹּגֲאֵלנּו  ִיְתָּפָאר:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 

ִיְׂשָרֵאל: ְקדֹוׁש 

נֹוַׁשע ַּביָי ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים, לֹא ִיְׂשָרֵאל 
ִתָּכְלמּו ַעד עֹוְלֵמי  ְולֹא  ֵתבׁשּו 
ְיָי  ֵׁשם  ֶאת  ְוִהַּלְלֶּתם  ְוָׂשבֹוַע,  ָאכֹול  ַוֲאַכְלֶּתם  ַעד: 
ֵיבׁשּו  ְולֹא  ְלַהְפִליא,  ִעָּמֶכם  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאלֵֹהיֶכם 

ַהֹּגֵאל אִֹתי ִמָּכל ָרע, ַהַּמְלָאְך 
ַהְּנָעִרים,  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ַאְבָרָהם  ֲאבַֹתי:  ְוֵׁשם  ְׁשִמי,  ָבֶהם  ְוִיָּקֵרא 
ְיָי  ָהָאֶרץ:  ְּבֶקֶרב  ָלרֹב  ְוִיְדּגּו  ְוִיְצָחק, 
ַהּיֹום  ְוִהְּנֶכם  ֶאְתֶכם,  ִהְרָּבה  ֱאלֵֹהיֶכם 
ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב: ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתֶכם, 
ִויָבֵרְך  ְּפָעִמים,  ֶאֶלף  ָּכֶכם,  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף 

ָלֶכם: ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ֶאְתֶכם, 

ַּבָּׂשֶדה: ָּברּוְך  ַאָּתה  ּוָברּוְך  ָּבִעיר,  ַאָּתה 
ַאָּתה  ּוָברּוְך  ְּבבֶֹאָך,  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְּפִרי  ָּברּוְך  ּוִמְׁשַאְרֶּתָך:  ַטְנֲאָך  ָּברּוְך  ְּבֵצאֶתָך: 
ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר  ְבֶהְמֶּתָך,  ּוְפִרי  ַאְדָמְתָך  ּוְפִרי  ִבְטְנָך 
ַהְּבָרָכה  ֶאת  ִאְּתָך  ְיָי  ְיַצו  צֹאֶנָך:  ְוַעְׁשְּתרֹות 
ָּבָאֶרץ,  ּוֵבַרְכָך  ָיֶדָך,  ִמְׁשַלח  ּוְבכֹל  ַּבֲאָסֶמיָך 
ֶאת  ְלָך  ְיָי  ִיְפַּתח  ָלְך:  נֵֹתן  ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ֲאֶׁשר 
ְמַטר  ָלֵתת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ַהּטֹוב  אֹוָצרֹו 
ַאְרְצָך ְּבִעּתֹו, ּוְלָבֵרְך ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך, 
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ְבָׁשלֹום  ָּפָדה  ִעּמֹו:  ַויָי  ַמְׂשִּכיל, 
ָהיּו  ְבַרִּבים  ִּכי  ִלי,  ִמְּקָרב  ַנְפִׁשי, 

ִעָּמִדי: ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל ָׁשאּול ֲהיֹוָנָתן 
ַהְּגדֹוָלה  ַהְיׁשּוָעה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָימּות, 

ִיּפֹל  ִאם  ְיָי,  ַחי  ָחִליָלה,  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהּזֹאת 
ִמַּׂשֲעַרת רֹאׁשֹו ַאְרָצה, ִּכי ִעם ֱאלִֹהים ָעָׂשה 
ֵמת:  ְולֹא  יֹוָנָתן  ֶאת  ָהָעם  ַוִּיְפּדּו  ַהֶּזה,  ַהּיֹום 
ְוִׂשְמַחת  ְּבִרָּנה,  ִצּיֹון  ּוָבאּו  ְיֻׁשבּון  ְיָי  ּוְפדּוֵיי 
עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם, ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו, ְוָנסּו 
ִלי,  ְלָמחֹול  ִמְסְּפִדי  ָהַפְכָּת  ַוֲאָנָחה:  ָיגֹון 
ְיָי  ָאָבה  ְולֹא  ִׂשְמָחה:  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי  ִּפַּתְחָּת 
ְיָי ֱאלֶֹהיָך  ַוַּיֲהפְֹך  ִּבְלָעם  ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמַֹע ֶאל 
ְיָי  ֲאֵהְבָך  ִּכי  ִלְבָרָכה,  ַהְּקָלָלה  ֶאת  ְּלָך, 
ְּבָמחֹול,  ְּבתּוָלה  ִּתְׂשַמח  ָאז  ֱאלֶֹהיָך: 
ֶאְבָלם  ְוָהַפְכִּתי  ַיְחָּדו,  ּוְזֵקִנים  ּוַבֻחִרים 

ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם: ְוִנַחְמִּתים  ְלָׂשׂשֹון, 

ַעִּמי ְלעֹוָלם: ִויַדְעֶּתם, ִּכי ְבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ָאִני, ַוֲאִני 
ִּכי  ְלעֹוָלם:  ַעִּמי  ֵיבׁשּו  ְולֹא  עֹוד,  ְוֵאין  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיָי 
ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבָׁשלֹום ּתּוָבלּון, ֶהָהִרים ְוַהְּגָבעֹות 
ְוָכל ֲעֵצי ַהָּׂשֶדה ִיְמֲחאּו ָכף:  ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרָּנה, 
ָעִזי  ִּכי  ֶאְפָחד,  ְולֹא  ֶאְבַטח,  ְיׁשּוָעִתי  ֵאל  ִהֵּנה, 
ַמִים  ּוְׁשַאְבֶּתם  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ְיָי,  ָיּה  ְוִזְמָרת 
ְּבָׂשׂשֹון, ִמַּמְעְיֵני ַהְיׁשּוָעה: ַוֲאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא: 
ֲעִלילָֹתיו,  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו,  ִקְראּו  ַליָי  הֹודּו 
ָעָׂשה,  ֵגאּות  ִּכי  ְיָי,  ַזְּמרּו  ְׁשמֹו:  ִנְׂשָגב  ִּכי  ַהְזִּכירּו, 
יֶׁשֶבת  ָורִֹּני,  ַצֲהִלי  ָהָאֶרץ:  ְּבָכל  זֹאת  מּוַדַעת 
ִצּיֹון, ִּכי ָגדֹול ְּבִקְרֵּבְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל: ְוָאַמר ַּבּיֹום 
ְיָי  ֶזה  ְויֹוִׁשיֵענּו,  לֹו  ִקִּוינּו  ֶזה,  ֱאלֵֹהינּו  ִהֵּנה  ַההּוא: 

ִקִּוינּו לֹו, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתֹו:

ְּבאֹור ֵּבית  ְוֵנְלָכה  ְלכּו  ַיֲעקֹב, 
ִעֶּתיָך:  ֱאמּוַנת  ְוָהָיה  ְיָי: 
ְיָי,  חֶֹסן ְיׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת, ִיְרַאת 
ְּדָרָכיו  ְלָכל  ָדִוד  ַוְיִהי  אֹוָצרֹו:  ִהיא 


