
סדר ליל שבת
 כשיבא מבית הכנסת אומרים: שבת שלום ומבורך, ואומרים 

ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֲעֵליֶכם  לֹום  ׁשָ
ג“פ רּוְך הּוא:   דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבֹוֲאֶכם ְלׁשָ
ג"פ רּוְך הּוא:   דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי  לֹום  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  לֹום  ְלׁשָ ְרכּוִני  ּבָ
רּוְך הּוא:  ג"פ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון  ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ֵצאְתֶכם ְלׁשָ
ג"פ רּוְך הּוא:   דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ִמּמֶ

ָרֶכיָך: ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ּכִ
 

ה ְוַעד עֹוָלם: ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעּתָ ְיָי ִיׁשְ

לֹום  מֹות ֲאדֹון ַהָשּׁ ָשׁ ל ַהְנּ ל ָהעֹוָלִמים ֲאדֹון ָכּ ִרּבֹון ָכּ
לֹום  ָשׁ ּדֹוֵבר  ֶמֶלְך  דֹול  ָגּ ֶמֶלְך  רּוְך  ָבּ ֶמֶלְך  יר  ַאִבּ ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך ָהדּור ֶמֶלְך ָוִתיק ֶמֶלְך ָזְך ֶמֶלְך ֵחי ָהעֹוָלִמים ֶמֶלְך 
יר ֶמֶלְך לֹוֵבׁש  ִבּ טֹוב ּוֵמִטיב ֶמֶלְך ָיִחיד ּוְמיּוָחד ֶמֶלְך ַכּ
סֹוֵמְך  ֶמֶלְך  ב  ָגּ ִנְשׂ ֶמֶלְך  ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ַרֲחִמים 
ּפֹוֶדה  ֶמֶלְך  ית  ְבֵראִשׁ ה  ַמֲעֵשׂ ה  עֶֹשׂ ֶמֶלְך  נֹוְפִלים 
א  ׂ ְוִנָשּ ָרם  ֶמֶלְך  ָקדֹוׁש  ֶמֶלְך  ְוָאדֹום  ַצח  ֶמֶלְך  ּוַמִציל 

ְרּכֹו. ִמים ּדַ ה ֶמֶלְך ָתּ ִפָלּ ֶמֶלְך ׁשֹוֵמַע ְתּ

ַהֶחֶסד  ל  ָכּ ַעל  ֲאבֹוַתי  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיָי  ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה 
ל  י ְוִעם ָכּ ה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעִמּ ר ַאָתּ ִדי ַוֲאֶשׁ יָת ִעָמּ ר ָעִשׂ ֲאֶשׁ
ֵני ְבִריִתי: ּוְברּוִכים ֵהם ַמְלָאֶכיָך  ִרּיֹוֶתיָך ְבּ ל ְבּ ֵני ֵביִתי ְוִעם ָכּ ְבּ
ֶמֶלְך  לֹום  ַהָשּׁ ֲאדֹון  ְרצֹוֶנָך.  ים  עִֹשׂ ֶשׁ הֹוִרים  ְוַהְטּ ים  דֹוִשׁ ַהְקּ
ֵני  ְבּ ל  ָכּ ְוֶאת  אֹוִתי  ְוִתְפקֹוד  לֹום,  ַבָשּׁ ְרֵכִני  ָבּ ּלֹו  ֶשׁ לֹום  ַהָשּׁ ֶשׁ
לֹום: ֶמֶלְך  ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ָרֵאל ְלַחִיּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ֵביִתי ְוֶאת ָכּ
ית.  ֵראִשׁ ה ְבּ ל ַמֲעֵשׂ ל ְצָבא ָמרֹום. יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ָכּ ֶעְליֹון ַעל ָכּ
ֵביִתי  ֵני  ְבּ ל  ָכּ ְוֶאת  אֹוִתי  ה  ַזֶכּ ְתּ ֶשׁ ִאיִרים  ַהְמּ ָפֶניָך  ה  ֲאַחֶלּ
ה)  (ְוַחָוּ ָאָדם  ֵני  ְבּ ָכל  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ְבּ טֹוב  ֶכל  ְוֵשׂ ֵחן  ִלְמצֹא 
ִמּתֹוְך  תֹות  ָבּ ַשׁ ל  ְלַקֵבּ נּו  ְוַזֵכּ ַלֲעבֹוָדֶתָך:  רֹוֵאינּו  ָכל  ּוְבֵעיֵני 
ר ְוָכבֹוד ּוִמּתֹוְך ִמעּוט ֲעֹונֹות. ְוָהֵסר  ְמָחה ּוִמּתֹוְך עֹוֶשׁ רֹוב ִשׂ
ל ִמיֵני חֹוִלי  ָרֵאל ָכּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ֵני ֵביִתי ּוִמָכּ ל ְבּ י ּוִמָכּ ִנּ ִמֶמּ
נּו  ָבּ ְוֵתן  ְוֶאְביֹונּות,  ַוֲעִנּיּות  ַדּלּות  ִמיֵני  ְוָכל  ַמְדֶוה  ִמיֵני  ְוָכל 

ִדים  ֱאֶמת ּוְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה, ְוִנְהֶיה ְמֻכָבּ ָך ֶבּ ֵיֶצר טֹוב ְלָעְבְדּ
י ְלָך  בֹוד ִכּ ה הּוא ֶמֶלְך ַהָכּ י ַאָתּ ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו, ִכּ ְבּ
ְלַמְלָאֶכיָך  ה  ַצֵוּ ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  א  ָאָנּ ָיֶאה:  ְלָך  י  ִכּ ָנֶאה 
ַרֲחִמים ִויָבְרכּוִני  ְפְקדּוִני ְבּ ִיּ ְרֵתי ֶעְליֹון ֶשׁ ֵרת ְמָשׁ ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ
י  ְעִתּ ְוִהַצּ ֵנרֹוַתי  י  ִהְדַלְקִתּ י  ִכּ נּו,  ָקְדֵשׁ יֹום  ְבּ ְלֵביִתי  בֹוָאם  ְבּ
ּוָבאִתי  ת.  ָבּ ַהַשּׁ יֹום  ִלְכבֹוד  ְמלֹוַתי  ִשׂ י  ְוֶהֱחַלְפִתּ ִתי  ִמָטּ
ָוָאִעיד  ַאְנָחִתי,  ֲעִביר  ַתּ ֶשׁ ְלָפֶניָך  ִתי  ִחָנּ ְתּ יל  ְלַהִפּ ְלֵביְתָך 
ׁש  ֵלּ ָוֲאַשׁ ֶנה  ָוֶאְשׁ צּור.  ַהְיּ ל  ָכּ ָיִמים  ה  ָשּׁ ִשׁ ְבּ ָראָת  ָבּ ר  ֲאֶשׁ
ְלָזְכרֹו  יַתִני  ִצִוּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ְמָחִתי  ִשׂ תֹוְך  ְבּ ּכֹוִסי  ַעל  ְלָהִעיד  עֹוד 
ר  ֲאֶשׁ ַכּ ּבֹות  ֶאְשׁ ּבֹו  י:  ִבּ ָנַתָתּ  ר  ֲאֶשׁ ָמִתי  ִנְשׁ ֶיֶתר  ְבּ ג  ּוְלִהְתַעֵנּ
יִתי ְיָי ִלְקָראִתי  ִוּ ה. ְוִשׁ ִרָנּ ְתָך ְבּ ֻדָלּ יד ְגּ ְרֶתָך ְוֵכן ַאִגּ יַתִני ְלָשׁ ִצִוּ
ְוָאז  י ְלַאֲהָבֶתָך.  ִלִבּ ּוְלעֹוֵרר  ְלָגֲאֵלִני  ָגלּוִתי  ְבּ ַרֲחֵמִני עֹוד  ְתּ ֶשׁ
ָראּוי  ָכּ ת  ָדּ ַכּ ל  ֵלּ ְוֶאְתַפּ ֶעֶצב  ִלי  ְבּ יָך  ְוֻחֶקּ ּקּוֶדיָך  ִפּ מֹור  ֶאְשׁ
לֹום  ְלָשׁ ְרכּוִני  ָבּ לֹום  ְלָשׁ ּבֹוֲאֶכם  לֹום  ַהָשּׁ ַמְלֲאֵכי  ּוְכָנכֹון: 
ה ְוַעד  לֹום ֵמַעָתּ ְלָחִני ֶהָערּוְך. ְוֵצאְתֶכם ְלָשׁ רּוְך ְלֻשׁ ְוִאְמרּו ָבּ

עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה:

ַטח  ּבָ ִמְכָרּה:  ִניִנים  ִמּפְ ְוָרחֹק  ִיְמָצא  ִמי  ַחִיל  ת  ֵאׁשֶ
ְולֹא  טֹוב  ָמַלְתהּו  ּגְ ֶיְחָסר:  לֹא  ָלל  ְוׁשָ ְעָלּה  ּבַ ֵלב  ּה  ּבָ
ֵחֶפץ  ַעׂש ּבְ ים ַוּתַ ּתִ ה ֶצֶמר ּוִפׁשְ ְרׁשָ יָה: ּדָ ָרע ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ
ַלְחָמּה:  ִביא  ּתָ ְרָחק  ִמּמֶ סֹוֵחר  ֳאִנּיֹות  ּכָ ָהְיָתה  יָה:  ּפֶ ּכַ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה:  ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ַוּתָ
ֶרם: ָחְגָרה  יָה ָנְטָעה ּכָ ִרי ַכּפֶ ֵחהּו ִמּפְ ּקָ ֶדה ַוּתִ ָזְמָמה ׂשָ
טֹוב  י  ּכִ ָטֲעָמה  ְזרֹועֹוֶתיָה:  ץ  ַאּמֵ ַוּתְ ָמְתֶניָה  ְבעֹוז 
יׁשֹור  ַבּכִ ָחה  ּלְ ׁשִ ָיֶדיָה  ֵנָרּה:  ְיָלה  ּלַ ּבַ ה  ִיְכּבֶ לֹא  ַסְחָרּה 
ָחה  ּלְ ׁשִ ְוָיֶדיָה  ֶלָעִני  ה  ְרׂשָ ּפָ ּה  ּפָ ּכַ ָפֶלְך:  ְמכּו  ּתָ יָה  ְוַכּפֶ
ָלֻבׁש  יָתּה  ּבֵ ָכל  י  ּכִ ֶלג  ָ ִמּשׁ ְלֵביָתּה  ִתיָרא  לֹא  ָלֶאְביֹון: 
ּה:  ְלבּוׁשָ ָמן  ְוַאְרּגָ ׁש  ׁשֵ ּה  ּלָ ָתה  ָעׂשְ ים  ַמְרַבּדִ ִנים:  ׁשָ
ָסִדין  ָאֶרץ:  ִזְקֵני  ִעם  ְבּתֹו  ׁשִ ּבְ ְעָלּה  ּבַ ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ נֹוָדע 
ּה  ַנֲעִני: עֹוז ְוָהָדר ְלבּוׁשָ ְמּכֹר ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלּכְ ָתה ַוּתִ ָעׂשְ
ְותֹוַרת  ְבָחְכָמה  ְתָחה  ּפָ יָה  ּפִ ַאֲחרֹון:  ְליֹום  ַחק  ׂשְ ַוּתִ
יָתּה ְוֶלֶחם ַעְצלּות  ה ֲהִליכֹות ּבֵ ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה: צֹוִפּיָ
ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה: ַרּבֹות  רּוָה ּבַ ְ לֹא תֹאֵכל: ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאּשׁ
ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל  ָנה: ׁשֶ ּלָ נֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ּבָ
ִרי ָיֶדיָה  נּו ָלּה ִמּפְ ל: ּתְ ה ִיְרַאת ְיָי ִהיא ִתְתַהּלָ ָ ַהּיִֹפי ִאּשׁ

יָה: ָעִרים ַמֲעׂשֶ ְ ִויַהְללּוָה ַבּשׁ

ֵלָמָתא ֶחְדְוָתא  ְשׁ ְסעּוָדָתא ִדְמֵהיְמנּוָתא.  ַאְתִקינּו 
א  ָדּ א.  ְדַמְלָכּ ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו  א:  יָשׁ ַקִדּ א  ַמְלָכּ ְדּ
ין  ַאְנִפּ ּוְזֵער  ין  יִשׁ ַקִדּ ּפּוִחין  ַתּ ֲחַקל  ַדּ ְסעּוָדָתא  ִהיא 

ֲהָדּה: א. ַאְתָין ְלַסֲעָדא ַבּ יָשׁ יָקא ַקִדּ ְוַעִתּ

קידוש לליל שבת
בלחש ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר:

ְוָכל ְצָבָאם:  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַוְיֻכּלּו  י:  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ יֹום 
ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ֱאלִֹהים  ַוְיַכל 
ְמַלאְכּתֹו  ל  ִמּכָ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ּבֹת  ׁשְ ַוּיִ ה,  ָעׂשָ
ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַוְיָבֶרְך  ה:  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו,  ל  ִמּכָ ַבת  ׁשָ בֹו  י  ּכִ אֹתֹו,  ׁש  ַוְיַקּדֵ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: ּבָ
ָנן ְוַרּבֹוַתי: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶפן: ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

נּו  ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון  ת ָקְדׁשֹו ּבְ ּבַ ִמְצֹוָתיו, ְוָרָצה ָבנּו, ְוׁשַ ּבְ
יֹום)  י הּוא  (ּכִ ית.  ְבֵראׁשִ ה  ְלַמֲעׂשֵ רֹון  ִזּכָ ִהְנִחיָלנּו, 
י  (ּכִ ִמְצָרִים,  ִליִציַאת  ֵזֶכר  קֶֹדׁש  ְלִמְקָרֵאי  ה  ִחּלָ ּתְ
ת  ּבַ ְוׁשַ ים)  ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ּתָ  ׁשְ ִקּדַ ְואֹוָתנּו  ָבַחְרּתָ  ָבנּו 
ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ נּו:  ִהְנַחְלּתָ ּוְבָרצֹון  ַאֲהָבה  ּבְ ָך  ָקְדׁשְ

ת: ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ְמַקּדֵ

זמירות לליל שבת
ת  ּדָ ּכַ ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוֵמר  ל  ּכָ לֹו.  ָראּוי  ּכָ ִביִעי  ׁשְ ׁש  ְמַקּדֵ ל  ּכָ
ַעל  ִאיׁש  ָפֳעלֹו.  י  ּפִ ַעל  ְמאֹד  ה  ַהְרּבֵ ָכרֹו  ׂשְ לֹו.  ֵמַחּלְ
ִבְנַין  ּבְ ים  ַהְמַחּכִ ְיָי  אֹוֲהֵבי  ְגלֹו:  ּדִ ַעל  ְוִאיׁש  ַמֲחֵנהּו 
ֵלי  ְמַקּבְ ּכִ ְמחּו  ְוׂשִ יׂשּו  ׂשִ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ֲאִריֵאל. 
ָלֵאל.  ְוִאְמרּו  קֶֹדׁש  ְיֵדיֶכם  אּו  ׂשְ ם  ּגַ ַנֲחִליֵאל.  ן  ַמּתַ
ְיָי  י  ּדֹוְרׁשֵ ָרֵאל:  ִיׂשְ ְלַעּמֹו  ְמנּוָחה  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ְיָי  רּוְך  ּבָ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמן  ָלֵצאת  ַהְמַאֲחִרים  אֹוֲהבֹו.  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ְמרֹו ּוְלָעֵרב ֵערּובֹו. ֶזה  ֵמִחים ְלׁשָ ּוְמַמֲהִרים ָלבֹוא. ּוׂשְ
ה  ּתֹוַרת מֹׁשֶ ִזְכרּו  בֹו:  ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ְיָי  ה  ָעׂשָ ַהּיֹום 
ה  ַכּלָ ּכְ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַלּיֹום  ֲחרּוָתה  רּוָסה.  ּגְ ת  ּבָ ׁשַ ִמְצַות  ּבְ
ׁשּוָה  ִויַקּדְ ִייָרׁשּוָה  ְטהֹוִרים  ָצה.  ּבָ ְמׁשֻ ֵרעֹוֶתיָה  ין  ּבֵ
ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ַוְיַכל ֱאלִֹהים  ה.  ָעׂשָ ר  ל ֲאׁשֶ ּכָ ַמֲאַמר  ּבְ
ְוַעד  ִמּבֹואֹו  הּוא  ָקדֹוׁש  יֹום  ה:  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו 
ְוָדתֹו.  ֶלְך  ַהּמֶ ְדַבר  ּכִ דּוהּו  ְיַכּבְ ַיֲעקֹב  ֶזַרע  ל  ּכָ ֵצאתֹו. 
ֲעַדת  ל  ּכָ תֹה.  ְוׁשָ ָאכֹול  ַתֲענּוג  ּבְ מַֹח  ְוִלׂשְ ּבֹו  ָלנּוַח 
ַקּנֹוא  ְליֹוְדֶעיָך ֵאל  ָך  ַחְסּדְ ַיֲעׂשּו אֹותֹו: ְמׁשְֹך  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְלָהֵקם.  מֹור  ְוׁשָ ָזכֹור  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַלּיֹום  נֹוְטֵרי  ְונֹוֵקם. 
ן  ׁשֶ ְבִהיֵקם. ִיְרְוֻין ִמּדֶ ֶניָך ּתַ אֹור ּפָ ֵלם ּבְ ִבְנַין ׁשָ ֵחם ּבְ ּמְ ׂשַ
ִביִעי,  ְ ּשׁ ּבַ ֹוְבִתים  ַלּשׁ ֲעזֹר  ֵקם:  ַתׁשְ ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  יֶתָך  ּבֵ
ה  ְקַטּנָ ִסיָעה  ּפְ ּבֹו  ּפֹוְסִעים  ִציר עֹוָלִמים.  ּוַבּקָ ָחִריׁש  ּבֶ
ְצִהיר  ּתַ ִצְדָקָתם  ָעִמים.  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ְלָבֵרְך  ּבֹו  סֹוֲעִדים 
ִמים.  ָרֵאל ַאֲהַבת ּתָ ִמים. ְיָי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ּכְ

ׁשּוַעת עֹוָלִמים: ָרֵאל ּתְ ְיָי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

תֹון ּבָ הּוִדים. יֹום ׁשַ ְמָחה אֹור ַלּיְ  ְמנּוָחה ְוׂשִ
ה  ֵהּמָ ְוזֹוְכָריו  ׁשֹוְמָריו  ים.  ַמֲחַמּדִ יֹום 
ְועֹוְמִדים:  רּוִאים  ּבְ ּכֹל  ה  ָ ּשׁ ְלׁשִ י  ּכִ ְמִעיִדים. 
ָמרֹום  ְצָבא  ל  ּכָ ים.  ְוַיּמִ ֶאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֵמי  ׁשְ
ְרֵאִמים.  ת  ְוַחּיַ ְוָאָדם  ין  ּנִ ּתַ ְוָרִמים.  בֹוִהים  ּגְ
ר ְלַעם  ּבֶ ר ּדִ ָיּה ְיָי צּור עֹוָלִמים: הּוא ֲאׁשֶ י ּבְ ּכִ
ֵצאתֹו.  ְוַעד  ִמּבֹואֹו  ׁשֹו  ְלַקּדְ מֹור  ׁשָ תֹו.  ְסֻגּלָ
ֵאל  ַבת  ׁשָ בֹו  י  ּכִ תֹו.  ֶחְמּדָ יֹום  קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ
ַיֲחִליָצְך.  ֵאל  ת  ּבָ ׁשַ ִמְצַות  ּבְ ְמַלאְכּתֹו:  ל  ִמּכָ
ל  ּכָ ַמת  ִנׁשְ ָצְך.  ְלַאּמְ ָיִחיׁש  ֵאָליו  ְקָרא  קּום 
י ְכָבר ָרָצְך:  ְמָחה ּכִ ׂשִ ַחי ְוַגם ַנֲעִריָצְך. ֱאכֹל ּבְ
ים  ַמְטַעּמִ רֹב  ּבְ ה.  ַרּבָ ְוִקּדּוׁש  ֶלֶחם  ֶנה  ִמׁשְ ּבְ
ּה.  ִגים ּבָ ְתַעּנְ ְורּוַח ְנִדיָבה. ִיְזּכּו ְלַרב טּוב ַהּמִ

א: י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִביַאת ּגֹוֵאל ְלַחּיֵ ּבְ

ֵכן ָנרּוץ ִלְקָראֵתְך,  ה, ּבְ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ִדידּות ְמנּוָחֵתְך, ַאּתְ ׁשַ ַמה ּיְ
ְבָרָכה.  ְגֵדי ֲחמּודֹות. ְלַהְדִליק ֵנר ּבִ ה ְנסּוָכה, ְלבּוׁש ּבִ ּבֹוִאי ַכּלָ
ְרּבּוִרים  ּבַ ַתֲענּוִגים.  ּבְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ל ָהֲעבֹודֹות. לֹא ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה:  ּכָ ֶכל  ַוּתֵ
יֹום  עֹוד  ִמּבְ ים.  ַמְטַעּמִ ִמיֵני  ל  ּכָ ַמְזִמיִנים  ֵמֶעֶרב  ְוָדִגים:  ָלו  ּוׂשְ

תֹות  ה ִמיִנים, ׁשְ ּמָ ִמים. ְוַלֲערְֹך ּבֹו ּכַ ְרְנגֹוִלים ְמֻפּטָ מּוָכִנים. ּתַ
ג  ָעִמים: ְלִהְתַעּנֵ לֹׁש ּפְ ָכל ׁשָ ים. ּבְ ִמים. ְוַתְפנּוֵקי ַמֲעַדּנִ ֵיינֹות ְמֻבּשָׂ
ַנֲחָלה.  ִלי ְמָצִרים  ּבְ ִייָרׁש,  ַיֲעקֹב  ַנֲחַלת  ְוָדִגים:  ָלו  ּוׂשְ ְרּבּוִרים  ּבַ ַתֲענּוִגים.  ּבְ

מֹרּו.  ׁשְ ת ִאם ּתִ ּבָ ה. יֹום ׁשַ יר ָוָרׁש. ְוִתְזּכּו ִלְגֻאּלָ דּוהּו ָעׁשִ ִויַכּבְ
ָנִגיָלה:  ִביִעי  ְ ּוַבּשׁ ֲעבֹדּו.  ּתַ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ ה.  ְסֻגּלָ ִלי  ִוְהִייֶתם 
ַלֲחׁשֹב  ְוַגם  ֲאסּוִרים,  ּבֹו  ֲחָפֶציָך  ְוָדִגים:  ָלו  ּוׂשְ ְרּבּוִרים  ּבַ ַתֲענּוִגים.  ּבְ ג  ְלִהְתַעּנֵ

דֹו  נֹות. ְוִתינֹוק ְלַלּמְ ְך ַהּבָ ּדֵ ִרים ּוְלׁשַ ּבֹונֹות. ִהְרהּוִרים ֻמּתָ ֶחׁשְ
ּנֹות  ּפִ ָכל  ּבְ ֶפר.  ׁשֶ ִאְמֵרי  ּבְ ְוַלֲהגֹות  ְנִגינֹות.  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ ֵסֶפר. 
ְבַנַחת.  ֵהא  ּתְ ִהּלּוָכְך  ְוָדִגים:  ָלו  ּוׂשְ ְרּבּוִרים  ּבַ ַתֲענּוִגים.  ּבְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ּוַמֲחנֹות: 
ֵכן  יַבת. ּבְ ת ֶנֶפׁש ְמׁשִ ּדַ ַחת. ּכַ ּבַ ָנה ְמׁשֻ ֵ ת. ְוַהּשׁ ּבָ ַ עֶֹנג ְקָרא ַלּשׁ
ן  ּבֵ ָינּוחּו  ּבֹו  ים סּוָגה.  ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּכַ ת.  ִחּבַ ּבְ ְוָלנּוַח  ְלָך ָעְרָגה.  י  ַנְפׁשִ
ת  ּבָ א. יֹום ׁשַ ָלו ְוָדִגים: ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ּוַבת: ְלִהְתַעּנֵ
יַח  ְמָחה. ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ּה. ִיְזּכּו ְלרֹב ׂשִ ִגים ּבָ ְתַעּנְ ל ַהּמִ ְמנּוָחה. ּכָ
ַתֲענּוִגים.  ּבְ ג  ְלִהְתַעּנֵ ַוֲאָנָחה:  ָיגֹון  ְוָנס  ַתְצִמיַח  דּוֵתנּו  ּפְ ִלְרָוָחה.  לּו  ֻיּצָ

ָלו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוׂשְ ּבַ

ֶמֶלְך  א  ַמְלּכָ הּוא  ַאְנּתְ  א,  ְוָעְלַמּיָ ָעַלם  ִרּבֹון  ּה  ָי 
ַפר ֳקָדָמְך  א, ׁשְ ְך ְוִתְמַהּיָ בּוְרּתֵ א, עֹוַבד ּגְ ַמְלַכּיָ
יה רבון א:   ְלַהֲחַוּיָ

א,  יׁשָ א, ָלְך ֱאָלָהא ַקּדִ ר ַצְפָרא ְוַרְמׁשָ ׁשְ ָבִחין ֲאַסּדֵ
א,  ֱאָנׁשָ ּוְבֵני  ין  יׁשִ ַקּדִ ִעיִרין  א,  ַנְפׁשָ ל  ּכָ ְבָרא  י  ּדִ
יה רבון א:   ַמּיָ ָרא ְועֹוֵפי ׁשְ ֵחיַות ּבְ

יף  ְוַזּקִ א  ְרַמּיָ ָמִכיְך  יִפין,  ְוַתּקִ עֹוְבֵדיְך  ְבְרִבין  ַר 
ֵיעֹל  ָלא  ַאְלִפין,  ִנין  ׁשְ ַבר  ּגְ ִיְחֶיה  לּו  ִפיִפין,  ּכְ
א:  יה רבון ַנּיָ ּבְ ֻחׁשְ ְך ּבְ בּוְרּתֵ ּגְ

ִמּפּום  ָעָנְך  ַית  רֹק  ּפְ ּוְרבּוָתא,  ְיַקר  ֵלּה  י  ּדִ ָלָהא  ֱא 
י  ּדִ ְך  ַעּמֵ לּוָתא,  ּגָ ִמּגֹו  ְך  ַעּמֵ ַית  ק  ְוַאּפֵ ַאְרְיָוָתא, 
יה רבון א:   ּיָ ל ֻאּמַ ְבַחְרּתְ ִמּכָ

ין, ֲאַתר ִדי ֵבּה ֶיֱחדּון  ּוְלקֶֹדׁש ֻקְדׁשִ ְך ּתּוב  ׁשֵ ִמְקּדָ ְל 
ין,  ְוַרֲחׁשִ יִרין  ׁשִ ָלְך  רּון  ִויַזּמְ ין,  ְוַנְפׁשִ רּוִחין 
יה רבון א:   ְפַרּיָ א ְדׁשֻ ֵלם ַקְרּתָ ירּוׁשְ ּבִ

ְוהֹוַתְרנּו  ַבְענּו  ׂשָ ֱאמּוַני.  ְרכּו  ּבָ ָאַכְלנּו  ּלֹו  ֶ ִמּשׁ צּור 
ֶאת  ָאַכְלנּו  ָאִבינּו.  רֹוֵענּו  עֹוָלמֹו  ֶאת  ן  ַהּזָ ְיָי:  ְדַבר  ּכִ
ִפינּו.  לֹו ּבְ מֹו ּוְנַהּלְ ן נֹוֶדה ִלׁשְ ִתינּו. ַעל ּכֵ ַלְחמֹו. ְוֵיינֹו ׁשָ
ּתֹוָדה  ְוקֹול  יר  ׁשִ ּבְ צור  יָי:  ּכַ ָקדֹוׁש  ֵאין  ְוָעִנינּו.  ָאַמְרנּו 
ִהְנִחיל  ׁשֶ (טֹוָבה)  ה  ֶחְמּדָ ֶאֶרץ  ַעל  ֵלאלֵֹהינּו.  ְנָבֵרְך 
ַבר  ּגָ ַחְסּדֹו  נּו.  ְלַנְפׁשֵ יַע  ּבִ ִהׂשְ ְוֵצָדה  ָמזֹון  ַלֲאבֹוֵתינּו. 
צּוֵרנּו.  ָך  ַעּמְ ַעל  ָך.  ַחְסּדֶ ּבְ ַרֵחם  צור  ְיָי:  ֶוֱאֶמת  ָעֵלינּו. 
ִוד  ּדָ ן  ּבֶ נּו.  ְפַאְרּתֵ ּתִ ית  ּבֵ ְזבּול  בֹוֶדָך.  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ַעל 
ֶנה  ִיּבָ צור  ְיָי:  יַח  ְמׁשִ ינּו.  ַאּפֵ רּוַח  ְוִיְגָאֵלנּו.  ָיבֹוא  ָך.  ַעְבּדֶ
ָחָדׁש.  יר  ׁשִ יר  ָנׁשִ ם  ְוׁשָ א.  ַמּלֵ ּתְ ִצּיֹון  ִעיר  ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ
ַעל  ה.  ְוִיְתַעּלֶ ַרְך  ִיְתּבָ ׁש.  ְקּדָ ַהּנִ ָהַרֲחָמן  ַנֲעֶלה.  ּוִבְרָנָנה 

ת ְיָי: צור ִבְרּכַ ּכֹוס ַיִין ָמֵלא. ּכְ

 קידוש ליום השבת 
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ עֹוָלם:  ִרית  ּבְ ְלדֹרָֹתם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ַמִים  ָ ה ְיָי ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ אֹות ִהיא ְלעָֹלם ּכִ

ַפׁש: ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

יָת  ְוָעׂשִ ֲעבֹד  ּתַ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֹו: ׁשֵ ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת יֹום  ָזכֹור 
ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ֱאלֶֹהיָך  ַליָי  ת  ּבָ ׁשַ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ְויֹום  ָך:  ְמַלאְכּתֶ ל  ּכָ
ָך ְוֵגְרָך  ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמּתֶ ָך ַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ָכל ְמָלאָכה ַאּתָ
ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ְיָי  ה  ָעׂשָ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ י  ּכִ ָעֶריָך:  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ

ִביִעי: ְ ּיֹום ַהּשׁ ַנח ּבַ ם ַוּיָ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ם ְוֶאת ּכָ ָהָאֶרץ ֶאת ַהּיָ

הּו: ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַרְך ְיָי ֶאת יֹום ַהּשׁ ן ּבֵ ַעל ּכֵ
ָנן ְוַרּבֹוַתי: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶפן: ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

 זמירות ליום השבת 
ָנִגיל  מֹו  ּוִבׁשְ ּוִפְדיֹום.  ע  ֶיׁשַ ָלנּו  ַיֲעָמס  ֲאדָֹני יֹום יֹום.  רּוְך  ּבָ
ל  ַלּדָ ָמעֹז  הּוא  י  ּכִ ֶעְליֹון.  רֹאׁש  ָנִרים  ּוִביׁשּוָעתֹו  ַהּיֹום.  ל  ּכָ
לֹו  ָצָרָתם  ּבְ ֵעדּות.  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָיּה  ְבֵטי  ׁשִ ָלֶאְביֹון:  ּוַמֲחֶסה 
ְיִדידּות.  עֹז  ֶהְרָאם  יר  ּפִ ַהּסַ ִלְבַנת  ּבְ ּוְבַעְבדּות.  ִסְבלֹות  ּבְ ָצר 



סדר ברכת המזון
ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ׂשְ ֵלא  ִיּמָ ָאז  חְֹלִמים:  ּכְ ָהִיינּו  ִצּיֹון,  יַבת  ׁשִ ֶאת  ְיָי  ׁשּוב  ּבְ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ
ֵמִחים:  נּו, ָהִיינּו ׂשְ יל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ה: ִהְגּדִ יל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ ה, ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים, ִהְגּדִ ִרּנָ
א  ה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹׂשֵ ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ֶגב: ַהּזְֹרִעים ּבְ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו, ּכַ ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ׁשְ

א ֲאֻלּמָֹתיו: ה, נֹׂשֵ ַרע, ּבֹא ָיבֹא ְבִרּנָ ְך ַהּזָ ֶמׁשֶ

ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת  ן  ַהּזָ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ר  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן  הּוא  ּוְבַרֲחִמים,  ֶחֶסד  ּבְ ֵחן  ּבְ טּובֹו,  ּבְ
ְוַאל  ָלנּו,  ָחַסר  לֹא  ִמיד  ּתָ דֹול,  ַהּגָ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ּכִ
י הּוא ֵאל  דֹול, ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּבַ
ר  ֲאׁשֶ ִרּיֹוָתיו  ּבְ ְלָכל  ָמזֹון  ּוֵמִכין  ַלּכֹל,  ּוֵמִטיב  ַלּכֹל  ּוְמַפְרֵנס  ָזן 
רּוְך  יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון:] ּבָ ּבִ ָאמּור, ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ ָרא: [ּכָ ּבָ

ן ֶאת ַהּכֹל: ה ְיָי, ַהּזָ ַאּתָ
טֹוָבה  ה  ֶחְמּדָ ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ִהְנַחְלּתָ  ׁשֶ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְלָך  נֹוֶדה 
ית  ִמּבֵ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  הֹוֵצאָתנּו  ׁשֶ ְוַעל  ּוְרָחָבה, 
נּו, ְוַעל  ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ּבִ ָחַתְמּתָ  ִריְתָך ׁשֶ ּבְ ֲעָבִדים, ְוַעל 
ָמזֹון  ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו,  חֹוַנְנּתָ ׁשֶ ָוֶחֶסד  ֵחן  ים  ַחּיִ ְוַעל  נּו,  הֹוַדְעּתָ ׁשֶ יָך  ֻחּקֶ

ָעה: ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ִמיד, ּבְ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּתָ ַאּתָ ׁשָ

לחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים:

אֹוָתְך,  ּוְמָבְרִכים  ָלְך,  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַהּכֹל  ְוַעל 
ְוָאַכְלּתָ  תּוב,  ּכָ ּכַ ָוֶעד,  ִמיד ְלעֹוָלם  ּתָ ל ַחי  ּכָ ִפי  ּבְ ְמָך  ׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ
ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ֶאת  ּוֵבַרְכּתָ   , ָבְעּתָ ְוׂשָ

זֹון: ה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ָלְך: ּבָ
ְוַעל  ִעיֶרָך,  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוַעל  ָך,  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ֱאלֵֹהינּו,  ְיָי  ָנא  ַרֶחם 
דֹול  ַהּגָ ִית  ַהּבַ ְוַעל  יֶחָך,  ְמׁשִ ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ַמְלכּות  ְוַעל  בֹוֶדָך,  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון 
ְרְנֵסנּו,  ּפַ זּוֵננּו,  ְרֵענּו,  ָאִבינּו,  ֱאלֵֹהינּו,  ָעָליו.  ְמָך  ׁשִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ְוָנא,  ָצרֹוֵתינּו.  ל  ִמּכָ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו,  ְוַכְלּכְ
ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם.  ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו, לֹא ִליֵדי ַמּתְ ַאל ּתַ
ּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא  ה ְוָהְרָחָבה, ׁשֶ דֹוׁשָ תּוָחה, ַהּקְ ֵלָאה, ַהּפְ י ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ ּכִ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִנּכָ

בשבת אומרים:

דֹול  ַהּגָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה 
ּבֹו  ְוָלנּוַח  ּבֹו  ת  ּבָ ִלׁשְ ְלָפֶניָך,  הּוא  ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ֶזה  יֹום  י  ּכִ ה.  ַהּזֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ְוָיגֹון  ּלא ְתֵהא ָצָרה  ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ׁשֶ ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו  ִמְצַות ְרצֹוֶנָך,  ּכְ ַאֲהָבה  ּבְ
ַלִים  ֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך, ּוְבִבְנַין ְירּוׁשָ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ ַוֲאָנָחה ּבְ

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך, ּכִ ִעיר ָקְדׁשֶ

בראש חודש ויו“ט וחוה“מ וראש השנה אומרים כאן יעלה ויבא:

רּוְך  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּבָ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ
ָלִים. ָאֵמן: ה ְיָי, ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוׁשָ ַאּתָ

יֵרנּו,  נּו, ַאּדִ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלּכֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעקֹב,  ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוׁשֵ יֹוְצֵרנּו,  ּגֹוֲאֵלנּו,  ּבֹוְרֵאנּו, 
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב,  ּבְ ִטיב ַלּכֹל, ׁשֶ ֶלְך ַהּטֹוב, ְוַהּמֵ ָרֵאל. ַהּמֶ ִיׂשְ
הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו 
ָרָכה  ּבְ ְוַהְצָלָחה,  ָלה  ַהּצָ ּוְלֶרַוח,  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד 
ְוָכל  לֹום,  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים,  ָלה,  ְוַכְלּכָ ְרָנָסה  ּפַ ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה, 

ֵרנּו: אמן. ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ טֹוב, ּוִמּכָ

ֵרְך  ִיְתּבָ הּוא  ָהַרֲחָמן,  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמלֹוְך  הּוא  ָהַרֲחָמן, 
נּו  ּבָ ַאר  ְוִיְתּפָ ּדֹוִרים,  ח ְלדֹור  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ָהַרֲחָמן, הּוא  ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ
נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן,  ר ּבָ ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהּדָ
אֵרנּו ְוהּוא  נּו ֵמַעל ַצּוָ ּבֹר ֻעּלֵ ָכבֹוד. ָהַרֲחָמן, הּוא ִיׁשְ הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ
ה  ְמֻרּבָ ָרָכה  ּבְ ָלנּו  ַלח  ִיׁשְ ָהַרֲחָמן, הּוא  ְלַאְרֵצנּו.  יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות 
ָלנּו  ַלח  ִיׁשְ ָאַכְלנּו ָעָליו. ָהַרֲחָמן, הּוא  ׁשֶ ְלָחן ֶזה  ׁשֻ ְוַעל  ה  ַהּזֶ ִית  ּבַ ּבַ
ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות  ר ָלנּו ּבְ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבּשֶׂ הּו ַהּנָ ֶאת ֵאִלּיָ
ה, ְוֶאת  ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת (ָאִבי מֹוִרי) ּבַ
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת  ה, אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ִית ַהּזֶ ֲעַלת ַהּבַ י מֹוָרִתי) ּבַ (ִאּמִ
אֹוִתי  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן,  יאמר:  עצמו  שולחן  על  סמוך  (ואם  ָלֶהם.  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ
ר ִלי), אֹוָתנּו ְוֶאת  ל ֲאׁשֶ י ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ ּתִ י) ְוֶאת ִאׁשְ (ְוָאִבי ְוִאּמִ
ּכֹל,  ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ּבַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ָלנּו, ּכְ ל ֲאׁשֶ ּכָ

ֵלָמה, ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד, ּבִ ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻ ִמּכֹל, ּכֹל, ּכֵ

ֶמֶרת  ְלִמׁשְ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְזכּות,  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלּמְ רֹום  ּמָ ּבַ
ֵענּו, ְוִנְמָצא  א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ לֹום, ְוִנּשָׂ ׁשָ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ֶכל טֹוב ּבְ ֵחן ְוׂשֵ
י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ לשבת: ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ

ה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ לר“ח: ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַחּדֵ

יל  א. בחול ַמְגּדִ י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ ׁשִ נּו ִלימֹות ַהּמָ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַזּכֵ
ַמְלּכֹו,  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול)  אומרים:  מלכה)  מלוה  בסעודת  (וגם  מוסף  שמתפללים  (ביום 
ְמרֹוָמיו,  לֹום ּבִ ה ׁשָ יחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: עֹׂשֶ ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ְועֹׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ְוָרֵעבּו,  ָרׁשּו  ִפיִרים  ּכְ ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  י  ּכִ יו,  ְקדֹׁשָ ְיָי  ֶאת  ְיראּו 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ טֹוב,  י  ּכִ ַליָי  הֹודּו  טֹוב:  ָכל  ַיְחְסרּו  לֹא  ְיָי  י  ְודְֹרׁשֵ
יָי,  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רוְך ַהּגֶ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ
ֶנֱעָזב,  יק  ַצּדִ ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָזַקְנּתִ ם  ּגַ ָהִייִתי,  ַנַער  ִמְבַטחֹו:  ְיָי  ְוָהָיה 

לֹום: ָ ן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ׁש ָלֶחם: ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ
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ַהֶחֶסד  ְיָי  ִעם  י  ּכִ ָודּות.  ּבֹור  ֵמעֶֹמק  ְלַהֲעלֹוָתם  ְוִנְגָלה 
ָגלּות  ּבְ ְלגֹוְנֵנמֹו.  ִצּלֹו  ּבְ ַחְסדֹו  ָקר  ּיָ ַמה  ְפדּות:  ִעּמֹו  ה  ְוַהְרּבֵ
ֵנם  ּתְ ִריִחים ִנְמָנה ֵביֵנימֹו. ַוּיִ ח ְלַמֲעֵנמֹו. ְלהֹוִריד ּבָ ּלַ ֶבָלה ׁשֻ ּבָ
ֲעבּור  ּבַ ַעּמֹו  ֶאת  ְיָי  ִיּטֹׁש  לֹא  י  ּכִ ׁשֹוֵבימֹו.  ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים 
ם  ָ יל ְיִדיָדיו. ְלַהֲעִביר ִמּשׁ ְסאֹו ְלַהּצִ ת ּכִ מֹו: ֵעיָלם ׁשָ דֹול ׁשְ ַהּגָ
ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ֲעָבָדיו.  ֶאת  ָדה  ּפָ ַלח  ֶ ּשׁ ּבַ ֵמֲעבֹר  מֹוְרָדיו.  מֹאְזֵני 
ַרֲחָמיו ּוְכרֹב  י ִאם הֹוָגה ְוִרַחם ּכְ ה ְלָכל ֲחִסיָדיו. ּכִ ִהּלָ ָיִרים ּתְ
ע ָעלּו  יל ֲעצּוָמיו. ְוַגם ָחזּות ַאְרּבַ ים ִהְגּדִ ֲחָסָדיו: ּוְצִפיר ָהִעּזִ
ִחית ֶאת ְרחּוָמיו. ַעל ְיֵדי כֲֹהָניו  ּמּו ְלַהׁשְ ם ּדִ ִלְמרֹוָמיו. ּוְבִלּבָ
ַרֲחָמיו:  ָכלּו  לֹא  י  ּכִ ָתְמנּו  לֹא  י  ּכִ ְיָי  ַחְסֵדי  ִמְתקֹוְמָמיו.  ר  ִמּגֵ
ִאים  ְמַמּלְ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְמָדַני.  ֵרַעי  ַיד  ּבְ ֶלֱאדֹום  י  ְרּתִ ִנְסּגַ
ִני  ּתַ ְנַטׁשְ ְולֹא  ֲאָדַני.  ֶאת  ִלְסמְֹך  י  ִעּמִ ֶעְזָרתֹו  ֵמֲעָדַני.  ֵרָסם  ּכְ
ֵמֱאדֹום  בֹואֹו  ּבְ ֲאדָֹני:  ְלעֹוָלם  ִיְזַנח  לֹא  י  ּכִ ַני.  ִעּדָ ְיֵמי  ל  ּכָ
בֹוְגִדים. ְוֵיז ִנְצָחם  ָבְצָרה ְוֶטַבח לֹו ּבְ ָגִדים. ֶזַבח לֹו ּבְ ֲחמּוץ ּבְ
ָהָגה  ְנִגיִדים.  רּוַח  ִיְבצֹר  דֹול  ַהּגָ כֹחֹו  ּבְ ים.  ְלַהְאּדִ יו  ַמְלּבּוׁשָ
ָהעֹוֵצר.  ֲאדֹוִמי  ֵכן  י  ּכִ ְראֹותֹו  ָקִדים:  יֹום  ּבְ ה  ׁשָ ַהּקָ רּוחֹו  ּבְ
תֹוָכּה  ּבְ ָאָדם  ּכְ ּוַמְלָאְך  ֶבֶצר.  ּכְ ְקלֹט  ּתִ ָבְצָרה  ּבְ לֹו  ַיְחׁשֹב 
ל ֲחִסיָדיו  ִמְקָלט ֵיָעֵצר. ֶאֱהבּו ֶאת ְיָי ּכָ ֹוֵגג ּבְ ּשׁ ֵצר. ּוֵמִזיד ּכַ ִיּנָ
ע  ֵמַאְרּבַ ץ.  ְלַקּבֵ ְקִהּלֹוָתיו  ַחְסּדֹו  צּור  ה  ְיַצּוֶ נֹוֵצר:  ֱאמּוִנים 
ץ.  ְלַהְרּבֵ אֹוָתנּו  ָהִרים  ְמרֹום  ּוְבַהר  ֵבץ.  ְלִהּקָ ָעָדיו  רּוחֹות 
ב  ְוׁשָ ִאם  י  ּכִ ֶנֱאַמר  לֹא  יב  ָיׁשִ קֹוֵבץ.  ִחים  ִנּדָ ָיׁשּוב  נּו  ְוִאּתָ
ּוְכרֹב  ַרֲחָמיו  ּכְ ָמָלנּו.  ּגְ טֹוב  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  הּוא  רּוְך  ּבָ ץ:  ְוִקּבֵ
מֹו  ׁשְ יל  ְלַהְגּדִ נּו.  ִעּמָ יֹוֵסף  ה  ְוָכֵאּלֶ ה  ֵאּלֶ ָלנּו.  יל  ִהְגּדִ ֲחָסָדיו 
ֱאלֵֹהינּו  הּוא  רּוְך  ּבָ ָעֵלינּו:  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְוַהּנֹוָרא  ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ
אֹם  ל  ִמּכָ הֹודֹו.  ר  ּוְלַסּפֵ חֹו  ּבְ ּוְלׁשַ ְלַהְללֹו  ִלְכבֹודֹו.  ָרָאנּו  ּבְ ׁשֶ
ְמאֹודֹו.  ּוְבָכל  ֶנֶפׁש  ּוְבָכל  ֵלב  ָכל  ּבְ ָלֵכן  ַחְסּדֹו.  ָעֵלינּו  ַבר  ּגָ
לֹום.  ְוׁשָ ָרָכה  ּבְ ָעֵלינּו  ים  ָיׂשִ ּלֹו  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ּוְנַיֲחדֹו:  ַנְמִליכֹו 
לֹום. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת  ָרֵאל ׁשָ ִמין ַעל ִיׂשְ מֹאל ּוִמּיָ ִמּשְׂ
ּתֹוָרה  ִנים ּוְבֵני ָבִנים עֹוְסִקים ּבַ לֹום. ְוִיְזּכּו ִלְראֹות ּבָ ָ ַעּמֹו ַבּשׁ
ַעד  ֲאִבי  ּבֹור  ּגִ ֵאל  יֹוֵעץ  ֶלא  ּפֶ לֹום.  ׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ּוְבִמְצֹות 

לֹום: ר ׁשָ ׂשַ

נּו ִפְדיֹום  ר ָנַתן ְמנּוָחה. ְלַנְפׁשֵ רּוְך ֵאל ֶעְליֹון ֲאׁשֶ ּבָ
ָחה.  ּדָ ַהּנִ ִעיר  ְלִצּיֹון  ִיְדרֹׁש  ְוהּוא  ַוֲאָנָחה.  את  ֵ ִמּשׁ
ת. ָלֵאל  ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַעד ָאָנה ּתּוְגיֹון ֶנֶפׁש ֶנֱאָנָחה: ַהּשׁ
ֶמֶלְך עֹוָלִמים. ֶאת  ֲעָרבֹות  ּבָ ַמֲחַבת: רֹוֵכב  ַעל  ִמְנָחה  ּכְ ֵיָרצּו 

ִמיֵני  ַמֲאָכֵלי ֲעֵרבֹות ּבְ ִעיִמים. ּבְ ּנְ ּבַ ן  ּבֹת ִאּזֵ ַעּמֹו ִלׁשְ
ָחה: השומר  ּפָ ִמׁשְ ֶזַבח  ָכבֹוד  י  ַמְלּבּוׁשֵ ּבְ ים.  ַמְטַעּמִ

סֹוֶכה  ּכֹל  ֵמֵאת  ֵכֶפל.  לּוֵמי  ְלַתׁשְ חֹוֶכה  ל  ּכָ ֵרי  ְוַאׁשְ
ַנֲחָלה  ֶפל.  ָ ּוַבּשׁ ָהר  ּבָ ה  ִיְזּכֶ לֹו  ַנֲחָלה  ֲעָרֶפל.  ּבָ ׁשֹוֵכן 
ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוֵמר  ל  ּכָ השומר  ָזְרָחה:  לֹו  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ּוְמנּוָחה 
ְוִאם  ּגֹוָרלֹו.  קֶֹדׁש  ת  ִחּבַ ר  ֶהְכׁשֵ ֵהן  לֹו.  ֵמַחּלְ ת  ּדָ ּכַ
ָאדֹון ְמחֹוְללֹו.  ֵאל  ֶאל  לֹו.  ֵרי  ַאׁשְ ַהּיֹום  ָיָצא חֹוַבת 
ְקָראֹו  ִמים  ַהּיָ ת  ֶחְמּדַ לּוָחה: השומר  ׁשְ ִהיא  ִמְנָחה 
ֶתר  ּכֶ ָנצּור.  ִיְהֶיה  ִאם  ִלְתִמיִמים  ֵרי  ְוַאׁשְ צּור.  ֵאִלי 
ם  ּבָ ָיצּור. צּור ָהעֹוָלִמים רּוחֹו  ם  ִהּלּוִמים ַעל רֹאׁשָ
י  ּכִ ַקְרנֹו  ׁשֹו.  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ָזכֹור  ָנָחה: השומר 
ן ָהָאָדם ְלַנְפׁשֹו. עֶֹנג  ן ִיּתֵ ָגְבָהה ֵנֶזר ַעל רֹאׁשֹו. ַעל ּכֵ
ָלֶכם  ִהיא  קֶֹדׁש  השומר  ָחה:  ְלָמׁשְ ֶהם  ּבָ ְמָחה  ׂשִ ְוַגם 
ָכל  ָרָכה. ּבְ יֶכם ְלָהִניַח ּבְ ּתֵ ה. ֶאל ּתֹוְך ּבָ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ ׁשַ
ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם  בֹוֵתיֶכם לֹא ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה. ּבְ מֹוׁשְ

ְפָחה: השומר ֶעֶבד ְוַגם ׁשִ
ת  ׁשֶ ַבת צּור עֹוָלִמים: ׁשֵ י בֹו ׁשָ ל ָיִמים, ּכִ ד ִמּכָ יֹום ֶזה ְמֻכּבָ
לֹא  ת  ּבָ ׁשַ ֵלאלֶֹהיָך,  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ְויֹום  ָך,  ְמַלאְכּתֶ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ָיִמים 
ִראׁשֹון  יום זה  ָיִמים:  ת  ׁשֶ ׁשֵ ה  ָעׂשָ כֹל  י  ּכִ ְמָלאָכה,  בֹו  ה  ַתֲעׂשֶ
ן  ּכֵ ַעל  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  תֹון  ּבָ ׁשַ יֹום  קֶֹדׁש,  ְלִמְקָרֵאי  הּוא 
יום זה  ְתִמיִמים:  ִיְבְצעּו  ֶלֶחם  י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ׁש,  ְיַקּדֵ ֵיינֹו  ּבְ ִאיׁש  ל  ּכָ
ן ְלָכל ּבֹו ְדֵבִקים,  ִיּתֵ י ֵאל  ים, ּכִ ּקִ ֵתה ַמְמּתַ ים ׁשְ ַמּנִ ֱאכֹל ַמׁשְ
זה  יום  ים:  ַמְטַעּמִ ְוָכל  ְוָדִגים  ר  ׂשָ ּבָ ים,  ֻחּקִ ֶלֶחם  ִלְלּבֹׁש  ֶגד  ּבֶ
ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ֶאת  ּוֵבַרְכּתָ   , ָבְעּתָ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ  ּבֹו  ּכֹל  ֶתְחַסר  לֹא 
ִרים  ַמִים ְמַסּפְ ָ ים: יום זה ַהּשׁ ל ָהַעּמִ י ֵבַרְכָך ִמּכָ , ּכִ ר ָאַהְבּתָ ֲאׁשֶ
ָתה  ָעׂשְ ה  ֵאּלֶ ָכל  י  ּכִ ְראּו  ַחְסּדֹו,  ָמְלָאה  ָהָאֶרץ  ְוַגם  בֹודֹו,  ּכְ

ֳעלֹו ָתִמים: יום זה י הּוא ַהּצּור ּפָ ָידֹו, ּכִ

ָמְצָאה  יֹוָנה  יחֹוַח:  ַהּנִ ֵריַח  ּכְ ִזְכרֹו  ּכַֹח,  ִלׁשְ ֵאין  תֹון  ּבָ ׁשַ יֹום 
ֱאמּוִנים,  ִלְבֵני  ד  ִנְכּבָ ַהּיֹום  ּכַֹח:  ְיִגיֵעי  ָינּוחּו  ם  ְוׁשָ ָמנֹוַח,  בֹו 
ֲאָבִנים,  לּוחֹות  ֵני  ׁשְ ּבִ ָחקּוק  ּוָבִנים,  ָאבֹות  ְמרֹו  ְלׁשָ ְזִהיִרים 
ה  ַנֲעׂשֶ ַיַחד,  ְבִרית  ּבִ ם  ֻכּלָ ּוָבאּו  יונה  ּכַֹח:  יץ  ְוַאּמִ אֹוִנים  ֵמרֹב 
ַהּנֹוֵתן  רּוְך  ּבָ ֶאָחד,  ְיָי  ְוָענּו  ּוָפְתחּו  ֶאָחד,  ּכְ ָאְמרּו  ַמע  ְוִנׁשְ
ָזכֹור  ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ַהּמֹר,  ַהר  ּבְ ָקְדׁשֹו  ּבְ ר  ּבֶ ּדִ יונה  ּכַֹח:  ֵעף  ַלּיָ
יונה  ּכַֹח:  ץ  ְוַאּמֵ ק ָמְתַנִים  ַחּזֵ ַיַחד ִלְגמֹר,  ּקּוָדיו  ּפִ ְוָכל  מֹור,  ְוׁשָ
בּוָעה,  ּוׁשְ ְבִרית  ּבִ ְלָפְקדֹו  ִיְזּכֹר  ָטָעה,  ּצֹאן  ּכַ ָנע  ר  ֲאׁשֶ ָהָעם 

ְעּתָ ַעל ֵמי נַֹח: יונה ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ם ִמְקֵרי ָרָעה, ּכַ ְלַבל ַיֲעבֹר ּבָ


