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ָארץ וְכָּׁל ְצבָָּׁאם:
"יום הַ שִּׁ שִּׁ י .וַיְכֻּלּו הַ שָּׁ מַ י ִּׁם ו ְהָּׁ ֶ
וַיְכַל אֱ להִּׁ ים בַּיום הַ שְ בִּׁיעִּׁ י מְ ַלאכְּתו אֲ שֶ ר עָּׁ שָּׁ ה.
וַּיִּׁשְ בת בַּיום הַ שְ בִּׁיעִּׁ י מִּׁ כָּׁל מְ לַאכְּתו אֲ שֶ ר עָּׁ שָּׁ ה:
וַיְב ֶָּׁרְך אֱ להִּׁ ים אֶ ת יום הַ שְ בִּׁיעִּׁ י ו ַי ְקַ דֵּ ש אתו .כִּׁי בו
שָּׁ בַת מִּׁ כָּׁל מְ לַאכְּתו אֲ שֶ ר ב ָָּּׁׁרא אֱ להִּׁ ים לַעֲ שות:
סַ ב ְִּׁרי מָּׁ ָּׁרנָּׁן.
(ועונים  -לְחַ ּיִּׁים):
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בָּׁרּוְך אַ ּתָּׁ ה ה' ,אֱ להֵּ ינּו מֶ לְֶך הָּׁ עו ָּׁלםֵּ ,
בורא פְ ִּׁרי
הַ גֶפֶ ן:
בָּׁרּוְך אַ ּתָּׁ ה ה' ,אֱ להֵּ ינּו מֶ לְֶך הָּׁ עו ָּׁלם ,אֲ שֶ ר קִּׁ דְ שָּׁ נּו
בְמִּׁ צְותָּׁ יו ו ְָּׁרצָּׁה בָּׁנּו ,ו ְשַ בַת קָּׁ דְ שו בְַאהֲ בָּׁה ּוב ְָּׁרצון
הִּׁ נְחִּׁ ילָּׁנּוִּׁ ,זכָּׁרון לְמַ עֲ שֵּ ה ב ְֵּראשִּׁ יתּ ,תְ חִּׁ ּלָּׁה
לְמִּׁ קְ ָּׁראֵּ י קדֶ שֵּ ,זכֶר לִּׁיצִּׁיַאת מִּׁ צ ְַרי ִּׁם .ו ְשַ בַת
קָּׁ דְ שְ ָך בְַאהֲ בָּׁה ּוב ְָּׁרצון הִּׁ נְחַ ְלּתָּׁ נּו:
בָּׁרּוְך אַ ּתָּׁ ה ה' ,מְ קַ דֵּ ש הַ שַ ָּׁבת" :
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"יום הַ שִּׁ שִּׁ י .וַיְכֻּלּו בָּׁרּוְך אַ ּתָּׁ ה י ְהֹו ָּׁה ,אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ ֶלְך
הָּׁ עֹולָּׁם ,אֲ שֶ ר קִּׁ דְ שָּׁ נּו בְמִּׁ צְֹותָּׁ יו ,ו ְ ִּׁצּוָּׁנּו לְהַ דְ לִּׁיק נֵּר
שֶ ל שַ בָּׁת.
י ְהִּׁ י ָּׁרצֹון מִּׁ ּלְפָּׁ נֶיָך י ְהֹו ָּׁה אֱ ֹלהַ י ו ֵּאֹלהֵּ י אֲ בֹותַ י.
שֶ ּתְ חֹונֵּן אֹותִּׁ י (ו ְאֶ ת אִּׁ ישִּׁ י ו ְאֶ ת ָּׁבנַי ו ְאֶ ת ָאבִּׁי ו ְאֶ ת
אִּׁ מִּׁ י) ו ְאֶ ת כָּׁל קְ רֹובַי .ו ְתִּׁ ּתֶ ן לָּׁנּו ּו ְלכָּׁל י ִּׁשְ ָּׁראֵּ ל חַ ּיִּׁים
טֹובִּׁים ו ַאֲ ֻרכִּׁים .ו ְתִּׁ ְזכ ְֵּרנּו ְב ִּׁזכְרֹון טֹובָּׁה ּוב ְָּׁרכָּׁה.
ו ְתִּׁ פְקְ דֵּ נּו בִּׁפְקֻ דַ ת י ְשּועָּׁ ה ו ְַרחֲ מִּׁ ים ּותְ ב ְָּׁרכֵּנּו
ב ְָּׁרכֹות גְדֹולֹות .ו ְתַ שְ לִּׁים בָּּׁתֵּ ינּו .ו ְתַ שְ כֵּן שְ כִּׁינָּׁתְ ָך
בֵּינֵּינּו .ו ְ ַז ֵּכנִּׁי ְלגַדֵּ ל ָּׁבנִּׁים ּו ְבנֵּי ָּׁבנִּׁים חֲ כָּׁמִּׁ ים
ּונְבֹונִּׁים .אֹוהֲ בֵּי יְי ָּׁ .י ְִּׁראֵּ י אֱ ֹלהִּׁ יםַ .אנְשֵּ י אֱ מֶ ת .ז ֶַרע
ק ֹדֶ ש ַבי ָּׁי .דְ בֵּקִּׁ ים ּומְ אִּׁ ִּׁ
ַּתֹורה
ירים אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁם ב ָּׁ
ּובְמַ עֲ שִּׁ ים טֹובִּׁים ּו ְבכָּׁל מְ לֶאכֶת עֲ בֹודַ ת הַ ֵּ
בֹורא.
אָּׁ נָּׁא שְ מַ ע אֶ ת ּתְ חִּׁ נָּׁתִּׁ י בָּׁעֵּ ת הַ ז ֹאתִּׁ .בזְכּות שָּׁ ָּׁרה
ו ְִּׁרבְקָּׁ ה ו ְָּׁרחֵּ ל וְלֵָּאה אִּׁ מֹותֵּ ינּו .ו ְהָּׁ אֵּ ר נ ֵֵּּרנּו שֶ ֹּלא
י ִּׁ ְכבֶה לְעֹולָּׁם ו ָּׁעֶ ד ו ְהָּׁ אֵּ ר פָּׁ נֶיָך ו ְנִּּׁוָּׁשֵּ עָּׁ הָ .אמֵּ ן":

"יום הַ שִּׁ שִּׁ י .וַיְכֻּלּו בָּׁרּוְך אַ ּתָּׁ ה י ְהֹו ָּׁה ,אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ ֶלְך
הָּׁ עֹולָּׁם ,אֲ שֶ ר קִּׁ דְ שָּׁ נּו בְמִּׁ צְֹותָּׁ יו ,ו ְ ִּׁצּוָּׁנּו לְהַ דְ לִּׁיק נֵּר
שֶ ל שַ בָּׁת.
י ְהִּׁ י ָּׁרצֹון מִּׁ ּלְפָּׁ נֶיָך י ְהֹו ָּׁה אֱ ֹלהַ י ו ֵּאֹלהֵּ י אֲ בֹותַ י.
שֶ ּתְ חֹונֵּן אֹותִּׁ י (ו ְאֶ ת אִּׁ ישִּׁ י ו ְאֶ ת ָּׁבנַי ו ְאֶ ת ָאבִּׁי ו ְאֶ ת
אִּׁ מִּׁ י) ו ְאֶ ת כָּׁל קְ רֹובַי .ו ְתִּׁ ּתֶ ן לָּׁנּו ּו ְלכָּׁל י ִּׁשְ ָּׁראֵּ ל חַ ּיִּׁים
טֹובִּׁים ו ַאֲ ֻרכִּׁים .ו ְתִּׁ ְזכ ְֵּרנּו ְב ִּׁזכְרֹון טֹובָּׁה ּוב ְָּׁרכָּׁה.
ו ְתִּׁ פְקְ דֵּ נּו בִּׁפְקֻ דַ ת י ְשּועָּׁ ה ו ְַרחֲ מִּׁ ים ּותְ ב ְָּׁרכֵּנּו
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בֵּינֵּינּו .ו ְ ַז ֵּכנִּׁי ְלגַדֵּ ל ָּׁבנִּׁים ּו ְבנֵּי ָּׁבנִּׁים חֲ כָּׁמִּׁ ים
ּונְבֹונִּׁים .אֹוהֲ בֵּי יְי ָּׁ .י ְִּׁראֵּ י אֱ ֹלהִּׁ יםַ .אנְשֵּ י אֱ מֶ ת .ז ֶַרע
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הָּׁ עֹולָּׁם ,אֲ שֶ ר קִּׁ דְ שָּׁ נּו בְמִּׁ צְֹותָּׁ יו ,ו ְ ִּׁצּוָּׁנּו לְהַ דְ לִּׁיק נֵּר
שֶ ל שַ בָּׁת.
י ְהִּׁ י ָּׁרצֹון מִּׁ ּלְפָּׁ נֶיָך י ְהֹו ָּׁה אֱ ֹלהַ י ו ֵּאֹלהֵּ י אֲ בֹותַ י.
שֶ ּתְ חֹונֵּן אֹותִּׁ י (ו ְאֶ ת אִּׁ ישִּׁ י ו ְאֶ ת ָּׁבנַי ו ְאֶ ת ָאבִּׁי ו ְאֶ ת
אִּׁ מִּׁ י) ו ְאֶ ת כָּׁל קְ רֹובַי .ו ְתִּׁ ּתֶ ן לָּׁנּו ּו ְלכָּׁל י ִּׁשְ ָּׁראֵּ ל חַ ּיִּׁים
טֹובִּׁים ו ַאֲ ֻרכִּׁים .ו ְתִּׁ ְזכ ְֵּרנּו ְב ִּׁזכְרֹון טֹובָּׁה ּוב ְָּׁרכָּׁה.
ו ְתִּׁ פְקְ דֵּ נּו בִּׁפְקֻ דַ ת י ְשּועָּׁ ה ו ְַרחֲ מִּׁ ים ּותְ ב ְָּׁרכֵּנּו
ב ְָּׁרכֹות גְדֹולֹות .ו ְתַ שְ לִּׁים בָּּׁתֵּ ינּו .ו ְתַ שְ כֵּן שְ כִּׁינָּׁתְ ָך
בֵּינֵּינּו .ו ְ ַז ֵּכנִּׁי ְלגַדֵּ ל ָּׁבנִּׁים ּו ְבנֵּי ָּׁבנִּׁים חֲ כָּׁמִּׁ ים
ּונְבֹונִּׁים .אֹוהֲ בֵּי יְי ָּׁ .י ְִּׁראֵּ י אֱ ֹלהִּׁ יםַ .אנְשֵּ י אֱ מֶ ת .ז ֶַרע
ק ֹדֶ ש ַבי ָּׁי .דְ בֵּקִּׁ ים ּומְ אִּׁ ִּׁ
ַּתֹורה
ירים אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁם ב ָּׁ
ּובְמַ עֲ שִּׁ ים טֹובִּׁים ּו ְבכָּׁל מְ לֶאכֶת עֲ בֹודַ ת הַ ֵּ
בֹורא.
אָּׁ נָּׁא שְ מַ ע אֶ ת ּתְ חִּׁ נָּׁתִּׁ י בָּׁעֵּ ת הַ ז ֹאתִּׁ .בזְכּות שָּׁ ָּׁרה
ו ְִּׁרבְקָּׁ ה ו ְָּׁרחֵּ ל וְלֵָּאה אִּׁ מֹותֵּ ינּו .ו ְהָּׁ אֵּ ר נ ֵֵּּרנּו שֶ ֹּלא
י ִּׁ ְכבֶה לְעֹולָּׁם ו ָּׁעֶ ד ו ְהָּׁ אֵּ ר פָּׁ נֶיָך ו ְנִּּׁוָּׁשֵּ עָּׁ הָ .אמֵּ ן":
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שבת שלום

שבת שלום

שבת שלום
ָארץ וְכָּׁל ְצבָָּׁאם:
"יום הַ שִּׁ שִּׁ י .וַיְכֻּלּו הַ שָּׁ מַ י ִּׁם ו ְהָּׁ ֶ
וַיְכַל אֱ להִּׁ ים בַּיום הַ שְ בִּׁיעִּׁ י מְ ַלאכְּתו אֲ שֶ ר עָּׁ שָּׁ ה.
וַּיִּׁשְ בת בַּיום הַ שְ בִּׁיעִּׁ י מִּׁ כָּׁל מְ לַאכְּתו אֲ שֶ ר עָּׁ שָּׁ ה:
וַיְב ֶָּׁרְך אֱ להִּׁ ים אֶ ת יום הַ שְ בִּׁיעִּׁ י ו ַי ְקַ דֵּ ש אתו .כִּׁי בו
שָּׁ בַת מִּׁ כָּׁל מְ לַאכְּתו אֲ שֶ ר ב ָָּּׁׁרא אֱ להִּׁ ים לַעֲ שות:
סַ ב ְִּׁרי מָּׁ ָּׁרנָּׁן.
(ועונים  -לְחַ ּיִּׁים):

שבת שלום

להדפסה

אמהות
משקיעות

בָּׁרּוְך אַ ּתָּׁ ה ה' ,אֱ להֵּ ינּו מֶ לְֶך הָּׁ עו ָּׁלםֵּ ,
בורא פְ ִּׁרי
הַ גֶפֶ ן:
בָּׁרּוְך אַ ּתָּׁ ה ה' ,אֱ להֵּ ינּו מֶ לְֶך הָּׁ עו ָּׁלם ,אֲ שֶ ר קִּׁ דְ שָּׁ נּו
בְמִּׁ צְותָּׁ יו ו ְָּׁרצָּׁה בָּׁנּו ,ו ְשַ בַת קָּׁ דְ שו בְַאהֲ בָּׁה ּוב ְָּׁרצון
הִּׁ נְחִּׁ ילָּׁנּוִּׁ ,זכָּׁרון לְמַ עֲ שֵּ ה ב ְֵּראשִּׁ יתּ ,תְ חִּׁ ּלָּׁה
לְמִּׁ קְ ָּׁראֵּ י קדֶ שֵּ ,זכֶר לִּׁיצִּׁיַאת מִּׁ צ ְַרי ִּׁם .ו ְשַ בַת
קָּׁ דְ שְ ָך בְַאהֲ בָּׁה ּוב ְָּׁרצון הִּׁ נְחַ ְלּתָּׁ נּו:
בָּׁרּוְך אַ ּתָּׁ ה ה' ,מְ קַ דֵּ ש הַ שַ ָּׁבת" :

"יום הַ שִּׁ שִּׁ י .וַיְכֻּלּו בָּׁרּוְך אַ ּתָּׁ ה י ְהֹו ָּׁה ,אֱ ֹלהֵּ ינּו מֶ ֶלְך
הָּׁ עֹולָּׁם ,אֲ שֶ ר קִּׁ דְ שָּׁ נּו בְמִּׁ צְֹותָּׁ יו ,ו ְ ִּׁצּוָּׁנּו לְהַ דְ לִּׁיק נֵּר
שֶ ל שַ בָּׁת.
י ְהִּׁ י ָּׁרצֹון מִּׁ ּלְפָּׁ נֶיָך י ְהֹו ָּׁה אֱ ֹלהַ י ו ֵּאֹלהֵּ י אֲ בֹותַ י.
שֶ ּתְ חֹונֵּן אֹותִּׁ י (ו ְאֶ ת אִּׁ ישִּׁ י ו ְאֶ ת ָּׁבנַי ו ְאֶ ת ָאבִּׁי ו ְאֶ ת
אִּׁ מִּׁ י) ו ְאֶ ת כָּׁל קְ רֹובַי .ו ְתִּׁ ּתֶ ן לָּׁנּו ּו ְלכָּׁל י ִּׁשְ ָּׁראֵּ ל חַ ּיִּׁים
טֹובִּׁים ו ַאֲ ֻרכִּׁים .ו ְתִּׁ ְזכ ְֵּרנּו ְב ִּׁזכְרֹון טֹובָּׁה ּוב ְָּׁרכָּׁה.
ו ְתִּׁ פְקְ דֵּ נּו בִּׁפְקֻ דַ ת י ְשּועָּׁ ה ו ְַרחֲ מִּׁ ים ּותְ ב ְָּׁרכֵּנּו
ב ְָּׁרכֹות גְדֹולֹות .ו ְתַ שְ לִּׁים בָּּׁתֵּ ינּו .ו ְתַ שְ כֵּן שְ כִּׁינָּׁתְ ָך
בֵּינֵּינּו .ו ְ ַז ֵּכנִּׁי ְלגַדֵּ ל ָּׁבנִּׁים ּו ְבנֵּי ָּׁבנִּׁים חֲ כָּׁמִּׁ ים
ּונְבֹונִּׁים .אֹוהֲ בֵּי יְי ָּׁ .י ְִּׁראֵּ י אֱ ֹלהִּׁ יםַ .אנְשֵּ י אֱ מֶ ת .ז ֶַרע
ק ֹדֶ ש ַבי ָּׁי .דְ בֵּקִּׁ ים ּומְ אִּׁ ִּׁ
ַּתֹורה
ירים אֶ ת הָּׁ עֹולָּׁם ב ָּׁ
ּובְמַ עֲ שִּׁ ים טֹובִּׁים ּו ְבכָּׁל מְ לֶאכֶת עֲ בֹודַ ת הַ ֵּ
בֹורא.
אָּׁ נָּׁא שְ מַ ע אֶ ת ּתְ חִּׁ נָּׁתִּׁ י בָּׁעֵּ ת הַ ז ֹאתִּׁ .בזְכּות שָּׁ ָּׁרה
ו ְִּׁרבְקָּׁ ה ו ְָּׁרחֵּ ל וְלֵָּאה אִּׁ מֹותֵּ ינּו .ו ְהָּׁ אֵּ ר נ ֵֵּּרנּו שֶ ֹּלא
י ִּׁ ְכבֶה לְעֹולָּׁם ו ָּׁעֶ ד ו ְהָּׁ אֵּ ר פָּׁ נֶיָך ו ְנִּּׁוָּׁשֵּ עָּׁ הָ .אמֵּ ן":
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