
סדר הבדלה
מוזגין הכוס, לוקחו בימינו, מוסרו לשמאלו, מעמידו דרך הורדה מלמעלה למטה על כף ידו הימנית 
כשהיא כפופה קצת כעין בית קיבול, ד’ אצבעותיו מוגבהות ואגודל מושכב מן הצד, ומקדש. הכוס 

]ללא רגל[ מוגבה מעל גבי השולחן.

ְוִזְמָרת  ָעִּזי  ִּכי  ֶאְפָחד:  ְולֹא  ֶאְבַטח  ְיׁשּוָעִתי  ֵאל  ִהֵּנה 
ְּבָׂשׂשֹון,  ַמִים  ּוְׁשַאְבֶּתם  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ְיָי,  ָיּה 
ִבְרָכֶתָך  ַעְּמָך  ַעל  ַהְיׁשּוָעה,  ַליָי  ַהְיׁשּוָעה:  ִמַּמַעְיֵני 
ֶסָלה:  ַיֲעקֹב  ֱאלֵֹהי  ָלנּו  ִמְׂשָּגב  ִעָּמנּו,  ְצָבאֹות  ְיָי  ֶּסָלה: 
ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה,  ְיָי  ָּבְך:  ּבֵֹטַח  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות,  ְיָי 

ָקְרֵאנּו: ְּביֹום  ַיֲעֵננּו 
הנוכחים אומרים שורה זו בקול והמבדיל חוזר ואומר: ליהודים. כן תהיה לנו. 

ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ִויָקר, ֵּכן ִּתְהֶיה ָלנּו:
ְיָי ֶאְקָרא: ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא, ּוְבֵׁשם 

במוצאי יום טוב שחל בחול אין מברכין על הבשמים והאש.

ִין ַעל ַהּיַ
אומרים סברי מרנן גם ביחיד כשאינו מוציא אחרים ידי חובתם.

ַסְבִרי ָמָרָנן:

ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה   ָּברּוְך 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

כשהרבי הבדיל בציבור אחרי ברכת בורא פרי הגפן הניח הכוס, נטל הבשמים בשתי ידיו, ברך והריח, 
ידיו, תחילה כשהאצבעות כפופות )על האגודל( ואח”כ  והניחם. ברך על האש והביט בצפרני שתי 

פשוטות. אח”כ נטל הכוס לברכת המבדיל. 

ִמים ׂשָ ַעל ַהּבְ

ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה   ָּברּוְך 
ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבָׂשִמים:

ַעל ָהֵאׁש

ָהעֹוָלם, ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה   ָּברּוְך 
ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש 
יֹום  ֵּבין  ָלַעִּמים,  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבין  ְלחֶׁשְך,  אֹור  ֵּבין  ְלחֹול, 
ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהַמְבִּדיל 

ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹול:

בקשה למוצאי שבת
נמצא בכתבי קודש של הרב רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ”ל

סגולה גדולה להצלחה
 שיאמרו אנשים ונשים וטף בקשה זו בכל מוצאי שבת קודש קודם הבדלה שלש פעמים, 

ובטוח אני שיצליחו בודאי אי”ה

ַיֲעקֹב ִיְצָחק ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי 
ִּבְתִהָּלֶתָך,  ָרע.  ִמָּכל  ֲאהּוֶביָך  ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ֶאת  ְוַהֵּצל  ְׁשמֹור 
ְוַהָּׁשָנה  ַהחֹוֶדׁש  ַהָּׁשבּוע,  עֹוֵבר,  ָהָאהּוב  קֹוֶדׁש  ַׁשָּבת  ַּכֲאֶׁשר 
ֲחֵבִרים,  ְלַאֲהַבת  ֲחָכִמים,  ֶלֱאמּוַנת  ְׁשֵליָמה,  ֶלֱאמּוָנה  ָלנּו  ָיבֹא 
ִעָקִרים  ֶעְׂשֵרה  ִּבְׁשלֹ�ׁש  ְלַהֲאִמין  הּוא,  ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  ִלְדֵביַקת 
ַהֵּמִתים.  ּוִבְתִחַּית  ְבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה  ְקרֹוָבה  ּוִבְגאּוָלה  ֶׁשָּלָך. 

ה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום. ֶ ּוִבְנבּוַאת מֹ�ׁש
ִלְבֵני  ַּגם  ֵּתן  ּכַֹח.  ַלָּיֵעף  ַהּנֹוֵתן  ִהְּנָך  ַאָּתה  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ְולֹא ְלַאֵחר  ְוַרק ְלָך ַלֲעבֹוד,  ַהְּיהּוִדים ֲאהּוֶביָך ּכַֹח ְלהֹודֹות ְלָך 
ִלְבִריאּות  ָלנּו  ָיבֹא  ְוַהָּׁשָנה,  ַהחֹוֶדׁש  ַהָּׁשבּוַע  ֲאֶׁשר  ָחִליָלה, 
ֲאִריֵכי,  ַחֵּיי  ּוְלָבֵני,  ּוְלֶחֶסד,  ּוְלַהְצָלָחה,  ְוִלְבָרָכה  טֹוב  ּוְלַמָּזל 
ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי, ְוִסַיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ְונֹאַמר ָאֵמן.

ברכת מעין שלש
יש לברך ברכה מעין שלש בישיבה.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל

ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ְוַעל  ַהָּׂשֶדה  ְּתנּוַבת  ְוַעל 
טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו 
ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֶחם ָנא 
ְירּוָׁשַלִם  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך  ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל 
ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְּבֶחָך 
ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ְירּוָׁשַלִם  ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך,  ְוַעל 
ְוַׂשְּמֵחנּו  ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה 

ָבּה ּוְנָבֶרְכָך ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה:
ְּבר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה. ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה.   ְּבַׁשָּבת: ּוְרֵצה 

ַהֶּזה.   ַהַּמּצֹות  ַחג  ְּביֹום  ְלטֹוָבה  ְוָזְכֵרנּו  ְּבֶפַסח:  ַהֶּזה.  ַהִּזָּכרֹון  ְּביֹום  ְלטֹוָבה  ְוָזְכֵרנּו   ְּבר"ה: 

 ְּבָׁשֻבעֹות: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַחג ַהָּׁשֻבעֹות ַהֶּזה. ְּבֻסּכֹות: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַחג ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה.

ִּבְׁשמע"צ: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶּזה.

 ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל 
ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל

ָגן: ַעל ה’ ִמיֵני ּדָ

ְוַעל  ַהִמְחָיה 
ַהַּכְלָּכָלה

ִין: ַעל ַהּיַ

ְוַעל ְּפִרי  ַהֶּגֶפן 
ַהֶּגֶפן

ירֹות ִמז’ ִמיִנים: ַעל ּפֵ

ְוַעל ְּפִרי  ָהֵעץ 
ָהֵעץ

ַעל ְמזֹונֹות

ַהִּמְחָיה: ָּברּוְך 
ַעל  ְיָי  ַאָּתה 
ְוַעל  ָהָאֶרץ 

ַהִּמְחָיה:

ִין ַעל ַהּיַ

ַהָּגֶפן:  ְּפִרי 
ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 

ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ירֹות ַעל ַהּפֵ

ַהֵּפרֹות: ָּברּוְך 
ַעל  ְיָי  ַאָּתה 
ְוַעל  ָהָאֶרץ 

ַהֵּפרֹות:

סדר הבדלה
מוזגין הכוס, לוקחו בימינו, מוסרו לשמאלו, מעמידו דרך הורדה מלמעלה למטה על כף ידו הימנית 
כשהיא כפופה קצת כעין בית קיבול, ד’ אצבעותיו מוגבהות ואגודל מושכב מן הצד, ומקדש. הכוס 

]ללא רגל[ מוגבה מעל גבי השולחן.

ִהּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד: ּכי ָעּזי ְוִזְמָרת 
ָיּה ְיָי, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ּוׁשַאְבּתם ַמִים ּבׂשׂשֹון, 
ִמּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה: ַליָי ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעּמָך ִבְרָכֶתָך 
ּסָלה: ְיָי ְצָבאֹות ִעּמנּו, ִמׂשּגב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: 
ְיָי ְצָבאֹות, ַאׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבְך: ְיָי הֹוׁשיָעה, ַהּמֶלְך 

ַיֲעֵננּו ּביֹום ָקְרֵאנּו:
הנוכחים אומרים שורה זו בקול והמבדיל חוזר ואומר: ליהודים. כן תהיה לנו. 

ַלּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשְמָחה ְוׂשׂשֹון ִויָקר, ּכן ּתְהֶיה ָלנּו:
ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּׂשא, ּוְבׁשם ְיָי ֶאְקָרא:

במוצאי יום טוב שחל בחול אין מברכין על הבשמים והאש.

ִַין ַעל ַהּי
אומרים סברי מרנן גם ביחיד כשאינו מוציא אחרים ידי חובתם.

ַסְבִרי ָמָרָנן:

 ּברּוְך ַאּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ּבֹוֵרא ּפִרי ַהּגֶפן:

כשהרבי הבדיל בציבור אחרי ברכת בורא פרי הגפן הניח הכוס, נטל הבשמים בשתי ידיו, ברך והריח, 
והניחם. ברך על האש והביט בצפרני שתי ידיו, תחילה כשהאצבעות כפופות )על האגודל( ואח”כ 

פשוטות. אח”כ נטל הכוס לברכת המבדיל. 

ִָמים ְׂש ַעל ַהּב

 ּברּוְך ַאּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשִמים:

ַעל ָהֵאׁש

 ּברּוְך ַאּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש:

ּברּוְך ַאּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמְבּדיל ּבין קֶֹדׁש 
ְלחֹול, ּבין אֹור ְלחׁשְך, ּבין ִיׂשָרֵאל ָלַעּמים, ּבין יֹום 
ַהּׁשִביִעי ְלׁשׁשת ְיֵמי ַהּמֲעׂשה: ּברּוְך ַאּתה ְיָי, ַהַמְבּדיל 

ּבין קֶֹדׁש ְלחֹול:

בקשה למוצאי שבת
נמצא בכתבי קודש של הרב רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ”ל

סגולה גדולה להצלחה
 שיאמרו אנשים ונשים וטף בקשה זו בכל מוצאי שבת קודש קודם הבדלה שלש פעמים, 

ובטוח אני שיצליחו בודאי אי”ה

ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב
ׁשמֹור ְוַהּצל ֶאת ַעּמָך ִיׂשָרֵאל ֲאהּוֶביָך ִמּכל ָרע. ּבְתִהּלֶתָך, 
ּכֲאׁשר ׁשּבת קֹוֶדׁש ָהָאהּוב עֹוֵבר, ַהּׁשבּוע, ַהחֹוֶדׁש ְוַהּׁשָנה 
ָיבֹא ָלנּו ֶלֱאמּוָנה ׁשֵליָמה, ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְלַאֲהַבת ֲחֵבִרים, 
ׁש ֶעׂשֵרה ִעָקִרים  ִלְדֵביַקת ַהּבֹוֵרא ּברּוְך הּוא, ְלַהֲאִמין ּבׁשלֹ�
ׁשּלָך. ּוִבְגאּוָלה ְקרֹוָבה ּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּוִבְתִחּית ַהּמִתים. 

ׁשֶה ַרּבינּו ָעָליו ַהּׁשלֹום. ּוִבְנבּוַאת מֹ�
ִרּבֹונֹו ׁשל עֹוָלם, ַאּתה ִהּנָך ַהּנֹוֵתן ַלּיֵעף ּכַֹח. ּתן ּגם ִלְבֵני 
ַהּיהּוִדים ֲאהּוֶביָך ּכַֹח ְלהֹודֹות ְלָך ְוַרק ְלָך ַלֲעבֹוד, ְולֹא ְלַאֵחר 
ָחִליָלה, ֲאׁשר ַהּׁשבּוַע ַהחֹוֶדׁש ְוַהּׁשָנה, ָיבֹא ָלנּו ִלְבִריאּות 
ּוְלַמּזל טֹוב ְוִלְבָרָכה ּוְלַהְצָלָחה, ּוְלֶחֶסד, ּוְלָבֵני, ַחּיי ֲאִריֵכי, 
ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי, ְוִסַיְעּתא ִדׁשַמּיא ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשָרֵאל, ְונֹאַמר ָאֵמן.

ברכת מעין שלש
יש לברך ברכה מעין שלש בישיבה.

ּברּוְך ַאּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל

ְוַעל ּתנּוַבת ַהּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדה 
טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלּת ַלֲאבֹוֵתינּו 
ֶלֱאכֹל ִמּפְרָיּה ְוִלׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֶחם ָנא 
ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשָרֵאל ַעּמָך ְוַעל ְירּוׁשַלִם 
ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשּכן ּכבֹוֶדָך ְוַעל ִמְזּבֶחָך 
ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוׁשַלִם ִעיר ַהּקֶֹדׁש 
ּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוׂשּמֵחנּו 

ָבּה ּוְנָבֶרְכָך ּבְקֻדּׁשה ּוְבָטֳהָרה:
 ּבׁשּבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּביֹום ַהּׁשּבת ַהּזה. ּבר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּביֹום רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהּזה.

 ּבר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּביֹום ַהּזּכרֹון ַהּזה. ּבֶפַסח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּביֹום ַחג ַהּמּצֹות ַהּזה.  

 ּבׁשֻבעֹות: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּביֹום ַחג ַהּׁשֻבעֹות ַהּזה. ּבֻסּכֹות: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּביֹום ַחג ַהּסּכֹות ַהּזה.

ּבׁשמע"צ: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּביֹום ׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהּזה.

 ּכי ַאּתה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל 
ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל

ָָגן: ַעל ה’ ִמיֵני ּד

ַהִמְחָיה ְוַעל 
ַהּכְלּכָלה

ִַין: ַעל ַהּי

ַהּגֶפן ְוַעל ּפִרי 
ַהּגֶפן

ֵירֹות ִמז’ ִמיִנים: ַעל ּפ

ָהֵעץ ְוַעל ּפִרי 
ָהֵעץ

ַעל ְמזֹונֹות

ַהּמְחָיה: ּברּוְך 
ַאּתה ְיָי ַעל 
ָהָאֶרץ ְוַעל 

ַהּמְחָיה:

ִַין ַעל ַהּי

ּפִרי ַהּגֶפן: 
ּברּוְך ַאּתה ְיָי 
ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 

ּפִרי ַהּגֶפן:

ֵירֹות ַעל ַהּפ

ַהּפרֹות: ּברּוְך 
ַאּתה ְיָי ַעל 
ָהָאֶרץ ְוַעל 

ַהּפרֹות:



ִתְלֶוה: ִּכי ְיָי ֱאלֶֹהיָך ֵּבַרְכָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך, ְוַהֲעַבְטָּת 
ַרִּבים  ְּבגֹוִים  ּוָמַׁשְלָּת  ַתֲעבֹט,  לֹא  ְוַאָּתה  ַרִּבים  ּגֹוִים 
נֹוַׁשע  ַעם  ָכמֹוָך  ִמי  ִיְׂשָרֵאל  ַאְׁשֶריָך  ִיְמׁשֹלּו:  לֹא  ּוְבָך 
אְֹיֶביָך  ְוִיָּכֲחׁשּו  ַּגֲאָוֶתָך,  ֶחֶרב  ַוֲאֶׁשר  ֶעְזֶרָך  ָמֵגן  ַּביָי, 

ִתְדרְֹך: ַעל ָּבמֹוֵתימֹו  ְוַאָּתה  ָלְך, 

ְולֹא  ֵתבׁשּו  לֹא  עֹוָלִמים,  ְּתׁשּוַעת  ַּביָי  נֹוַׁשע  ִיְׂשָרֵאל 
ִתָּכְלמּו ַעד עֹוְלֵמי ַעד: ַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול ְוָׂשבֹוַע, ְוִהַּלְלֶּתם 
ְולֹא  ְלַהְפִליא,  ִעָּמֶכם  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיָי  ֵׁשם  ֶאת 
ָאִני,  ִיְׂשָרֵאל  ְבֶקֶרב  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ְלעֹוָלם:  ַעִּמי  ֵיבׁשּו 
ִּכי  ְלעֹוָלם:  ַעִּמי  ֵיבׁשּו  ְולֹא  עֹוד,  ְוֵאין  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיָי  ַוֲאִני 
ְוַהְּגָבעֹות  ֶהָהִרים  ּתּוָבלּון,  ּוְבָׁשלֹום  ֵתֵצאּו  ְבִׂשְמָחה 
ָכף:  ִיְמֲחאּו  ַהָּׂשֶדה  ֲעֵצי  ְוָכל  ִרָּנה,  ִלְפֵניֶכם  ִיְפְצחּו 
ְוִזְמָרת  ָעִּזי  ִּכי  ֶאְפָחד,  ְולֹא  ֶאְבַטח  ְיׁשּוָעִתי  ֵאל  ִהֵּנה 
ִלי ִליׁשּוָעה: ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני  ַוְיִהי  ְיָי,  ָיּה 
ַליָי ִקְראּו ִבְׁשמֹו  ַוֲאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא, הֹודּו  ַהְיׁשּוָעה: 
ַזְּמרּו  ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו:  ִּכי  ַהְזִּכירּו  ֲעִלילֹוָתיו,  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְיָי ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה, מּוַדַעת זֹאת ְּבָכל ָהָאֶרץ: ַצֲהִלי ָורִֹּני 
ְוָאַמר  ִיְׂשָרֵאל:  ְקדֹוׁש  ְּבִקְרֵּבְך  ָגדֹול  ִּכי  ִצּיֹון,  יֹוֶׁשֶבת 
ְיָי  ֶזה  ְויֹוִׁשיֵענּו,  לֹו  ִקִּוינּו  ֶזה,  ֱאלֵֹהינּו  ִהֵּנה  ַההּוא,  ַּבּיֹום 

ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתֹו: ָנִגיָלה  ִקִּוינּו לֹו 

ְוַלָּקרֹוב  ָלָרחֹוק  ָׁשלֹום  ָׁשלֹום,  ְׂשָפָתִים  ִניב  ּבֹוֵרא 
רֹאׁש  ֲעָמַׂשי  ֶאת  ָלְבָׁשה  ְורּוַח  ּוְרָפאִתיו:  ְיָי  ָאַמר 
ָׁשלֹום  ָׁשלֹום,  ִיַׁשי  ֶבן  ְוִעְּמָך  ָדִויד  ְלָך  ַהָּׁשִליִׁשים, 
ָּדִויד  ַוְיַקְּבֵלם  ֱאלֶֹהיָך,  ֲעָזְרָך  ִּכי  ְלעְֹזֶרָך  ְוָׁשלֹום  ְלָך 
ְוַאָּתה  ֶלָחי,  ּכֹה  ַוֲאַמְרֶּתם  ַהְּגדּוד:  ְּבָראֵׁשי  ַוִּיְּתֵנם 
עֹז  ְיָי  ָׁשלֹום:  ְלָך  ֲאֶׁשר  ְוכֹל  ָׁשלֹום  ּוֵביְתָך  ָׁשלֹום 

ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: ְיָי  ִיֵּתן,  ְלַעּמֹו 

אחר הבדלה אומרים ויתן לך

ְוִיֶּתן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ְורֹב ָּדָגן 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְלֻאִּמים, ֱהֵוה ְגִביר  : ַיֲעְבדּוָך ַעִּמים  ְוִתירֹ�ׁש
ּוְמָבֲרֶכיָך  ְּבֵני ִאֶּמָך, אֲֹרֶריָך ָארּור  ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך  ְלַאֶחיָך 
ָּברּוְך: ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך, ְוָהִייָת ִלְקַהל 
ִאָּתְך,  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך  ַאְבָרָהם  ִּבְרַּכת  ֶאת  ְלָך  ְוִיֶּתן  ַעִּמים: 
ְלַאְבָרָהם:  ָנַתן ֱאלִֹהים  ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר  ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ 
ָׁשַמִים  ִּבְרכֹת  ִויָבֲרֶכָּך,  ַׁשַּדי  ְוֵאת  ְוַיְעְזֶרָּך  ָאִביָך  ֵמֵאל 
ָוָרַחם:  ָׁשַדִים  ִּבְרכֹת  ָּתַחת,  רֶֹבֶצת  ְּתהֹום  ִּבְרכֹת  ֵמָעל 
ִּגְבעֹת  ַּתֲאַות  ַעד  הֹוַרי,  ִּבְרכֹת  ַעל  ָגְברּו  ָאִביָך  ִּבְרכֹת 
ַוֲאֵהְבָך  ֶאָחיו:  ְנִזיר  ּוְלָקְדקֹד  יֹוֵסף  ְלרֹאׁש  ִּתְהֶייןָ  עֹוָלם, 
ְּדָגְנָך  ַאְדָמֶתָך,  ּוְפִרי  ִבְטְנָך  ְּפִרי  ּוֵבַרְך  ְוִהְרֶּבָך,  ּוֵבַרְכָך 
ַעל  צֹאֶנָך,  ְוַעְׁשְּתרֹת  ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר  ְוִיְצָהֶרָך,  ְוִתירְׁשָך 
ִּתְהֶיה  ָּברּוְך  ָלְך:  ָלֶתת  ַלֲאבֶֹתיָך  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 
ּוִבְבֶהְמֶּתָך:  ַוֲעָקָרה  ָעָקר  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  ָהַעִּמים,  ִמָּכל 
ְוֵהִסיר ְיָי ִמְּמָך ָּכל חִֹלי, ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר 

ְיִׂשיָמם ָּבְך, ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשְנֶאיָך: ָיַדְעָּת לֹא 

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

ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם: ְּפָעִמים, 
ָּברּוְך  ַּבָּׂשֶדה:  ַאָּתה  ּוָברּוְך  ָּבִעיר,  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַאְדָמְתָך  ּוְפִרי  ִבְטְנָך  ְּפִרי  ָּברּוְך  ּוִמְׁשַאְרֶּתָך:  ַטְנֲאָך 
ָּברּוְך  צֹאֶנָך:  ְוַעְׁשְּתרֹות  ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר  ְבֶהְמֶּתָך,  ּוְפִרי 
ֶאת  ִאְּתָך  ְיָי  ְיַצו  ְּבֵצאֶתָך:  ַאָּתה  ּוָברּוְך  ְּבבֶֹאָך,  ַאָּתה 
ָּבָאֶרץ  ּוֵבַרְכָך  ָיֶדָך,  ִמְׁשַלח  ּוְבכֹל  ַּבֲאָסֶמיָך  ַהְּבָרָכה 
אֹוָצרֹו  ֶאת  ְלָך  ְיָי  ִיְפַּתח  ָלְך:  נֵֹתן  ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ֲאֶׁשר 
ּוְלָבֵרְך  ְּבִעּתֹו  ַאְרְצָך  ְמַטר  ָלֵתת  ַהָּׁשַמִים,  ֶאת  ַהּטֹוב 
לֹא  ְוַאָּתה  ַרִּבים  ּגֹוִים  ְוִהְלִויָת  ָיֶדָך,  ַמֲעֵׂשה  ָּכל  ֵאת 

ִתְלֶוה: ּכי ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּבַרְכָך ּכֲאׁשר ּדּבר ָלְך, ְוַהֲעַבְטּת 
ּגֹוִים ַרּבים ְוַאּתה לֹא ַתֲעבֹט, ּוָמׁשְלּת ּבגֹוִים ַרּבים 
ּוְבָך לֹא ִיְמׁשֹלּו: ַאׁשֶריָך ִיׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוׁשע 
ּביָי, ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאׁשר ֶחֶרב ּגֲאָוֶתָך, ְוִיּכֲחׁשּו אְֹיֶביָך 

ָלְך, ְוַאּתה ַעל ּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְך:

ִיׂשָרֵאל נֹוׁשע ּביָי ּתׁשּוַעת עֹוָלִמים, לֹא ֵתבׁשּו ְולֹא 
ִתּכְלמּו ַעד עֹוְלֵמי ַעד: ַוֲאַכְלּתם ָאכֹול ְוׂשבֹוַע, ְוִהּלְלּתם 
ֶאת ׁשם ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשר ָעׂשה ִעּמֶכם ְלַהְפִליא, ְולֹא 
ֵיבׁשּו ַעּמי ְלעֹוָלם: ִויַדְעּתם ּכי ְבֶקֶרב ִיׂשָרֵאל ָאִני, 
ַוֲאִני ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאין עֹוד, ְולֹא ֵיבׁשּו ַעּמי ְלעֹוָלם: ּכי 
ְבׂשְמָחה ֵתֵצאּו ּוְבׁשלֹום ּתּוָבלּון, ֶהָהִרים ְוַהּגָבעֹות 
ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנה, ְוָכל ֲעֵצי ַהּׂשֶדה ִיְמֲחאּו ָכף: 
ִהּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד, ּכי ָעּזי ְוִזְמָרת 
ָיּה ְיָי, ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ּוׁשַאְבּתם ַמִים ּבׂשׂשֹון ִמּמַעְיֵני 
ַהְיׁשּוָעה: ַוֲאַמְרּתם ּבּיֹום ַההּוא, הֹודּו ַליָי ִקְראּו ִבׁשמֹו 
הֹוִדיעּו ָבַעּמים ֲעִלילֹוָתיו, ַהְזּכירּו ּכי ִנׂשּגב ׁשמֹו: ַזּמרּו 
ְיָי ּכי ֵגאּות ָעׂשה, מּוַדַעת זֹאת ּבָכל ָהָאֶרץ: ַצֲהִלי ָורּני 
יֹוׁשֶבת ִצּיֹון, ּכי ָגדֹול ּבִקְרּבְך ְקדֹוׁש ִיׂשָרֵאל: ְוָאַמר 
ּבּיֹום ַההּוא, ִהּנה ֱאלֵֹהינּו ֶזה, ִקּוינּו לֹו ְויֹוׁשיֵענּו, ֶזה ְיָי 

ִקּוינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְמָחה ּביׁשּוָעתֹו:

ּבֹוֵרא ִניב ׂשָפָתִים ׁשלֹום, ׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקרֹוב 
ָאַמר ְיָי ּוְרָפאִתיו: ְורּוַח ָלְבׁשה ֶאת ֲעָמׂשי רֹאׁש 
ַהּׁשִליׁשים, ְלָך ָדִויד ְוִעּמָך ֶבן ִיׁשי ׁשלֹום, ׁשלֹום 
ְלָך ְוׁשלֹום ְלעְֹזֶרָך ּכי ֲעָזְרָך ֱאלֶֹהיָך, ַוְיַקּבֵלם ּדִויד 
ַוּיּתֵנם ּבָראׁשי ַהּגדּוד: ַוֲאַמְרּתם ּכֹה ֶלָחי, ְוַאּתה 
ׁשלֹום ּוֵביְתָך ׁשלֹום ְוכֹל ֲאׁשר ְלָך ׁשלֹום: ְיָי עֹז 

ְלַעּמֹו ִיּתן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּׁשלֹום:

אחר הבדלה אומרים ויתן לך

ְוִיּתן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמּטל ַהּׁשַמִים ּוִמׁשַמּני ָהָאֶרץ ְורֹב ּדָגן 
ׁש: ַיֲעְבדּוָך ַעּמים ְוִיׁשּתֲחוּו ְלָך ְלֻאּמים, ֱהֵוה ְגִביר  ְוִתירֹ�
ְלַאֶחיָך ְוִיׁשּתֲחוּו ְלָך ּבֵני ִאּמָך, אֲֹרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך 
ּברּוְך: ְוֵאל ׁשּדי ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרּבָך, ְוָהִייָת ִלְקַהל 
ַעּמים: ְוִיּתן ְלָך ֶאת ּבְרּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאּתְך, 
ְלִרׁשּתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאׁשר ָנַתן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהם: 
ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרּך ְוֵאת ׁשּדי ִויָבֲרֶכּך, ּבְרכֹת ׁשַמִים 
ֵ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 ְוִהְרּבָך, ּוֵבַרְך ּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך, ּדָגְנָך 
ְוִתירׁשָך ְוִיְצָהֶרָך, ׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעׁשּתרֹת צֹאֶנָך, ַעל 
ָהֲאָדָמה ֲאׁשר ִנׁשּבע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך: ּברּוְך ּתְהֶיה 
ִמּכל ָהַעּמים, לֹא ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמּתָך: 
ְוֵהִסיר ְיָי ִמּמָך ּכל חִֹלי, ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאׁשר 

ָיַדְעּת לֹא ְיׂשיָמם ּבְך, ּוְנָתָנם ּבָכל ׂשְנֶאיָך:

ַהּמְלָאְך ַהּגֵאל אִֹתי ִמּכל ָרע, ְיָבֵרְך ֶאת 
ַהּנָעִרים, ְוִיּקֵרא ָבֶהם ׁשִמי ְוׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם 
ְוִיְצָחק, ְוִיְדּגּו ָלרֹב ּבֶקֶרב ָהָאֶרץ: ְיָי ֱאלֵֹהיֶכם 
ִהְרּבה ֶאְתֶכם, ְוִהּנֶכם ַהּיֹום ּככֹוְכֵבי ַהּׁשַמִים 
ָלרֹב: ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ּכֶכם ֶאֶלף 

ּפָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכֲאׁשר ּדּבר ָלֶכם:
ּברּוְך ַאּתה ּבִעיר, ּוָברּוְך ַאּתה ּבּׂשֶדה: ּברּוְך 
ַטְנֲאָך ּוִמׁשַאְרּתָך: ּברּוְך ּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך 
ּוְפִרי ְבֶהְמּתָך, ׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעׁשּתרֹות צֹאֶנָך: ּברּוְך 
ַאּתה ּבבֶֹאָך, ּוָברּוְך ַאּתה ּבֵצאֶתָך: ְיַצו ְיָי ִאּתָך ֶאת 
ַהּבָרָכה ּבֲאָסֶמיָך ּוְבכֹל ִמׁשַלח ָיֶדָך, ּוֵבַרְכָך ּבָאֶרץ 
ֲאׁשר ְיָי ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך: ִיְפּתח ְיָי ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו 
ַהּטֹוב ֶאת ַהּׁשַמִים, ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ּבִעּתֹו ּוְלָבֵרְך 
ֵאת ּכל ַמֲעׂשה ָיֶדָך, ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרּבים ְוַאּתה לֹא 
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