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ברכון

From Simcha to Simcha,
. גדול יהיה,זה הקטן
Thank You for joining us on this special occasion!
גבריאל ראובן קפלן
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August 7, 2017

 תשע’ז,ט’ו באב
Dear Friends & Family,
It is with great joy that we come together to celebrate Gabriel’s Bo Bayom and his upcoming Bar Mitzvah. This is
a very special occasion and we are thrilled that you could
join us today. Gabe has worked very hard to prepare for his
Bar Mitzvah and we are extremely proud of him and of all
of his accomplishments!

!!!מזל טוב גבריאל
When we look at Gabe and who he is today, we see a boy
who is truly becoming a man.  גדול יהיה, – זה הקטןa truer
phrase couldn’t be said. Looking back at these past 13
years, it is hard to believe how the time has flown by.
We hope you have had a fun and enjoyable day as we rejoice together with Gabe on this momentous birthday. We
hope to have the opportunity to celebrate many future
smachot together!
Thank you for joining us today,

Ruth & Daniel Levenstein
Shabbat Parshat Eikev
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Birkat Hamazon

]^

ברכת המזון

] ^ On Holidays And For Festive Meals Add

מעֲלֹות ְבּׁשּוב יְי ָ אֶת ׁ ִשיבַת צִּיֹון ָהי ִינּו ְּכח ֹ ְלמִים .אָז
ׁ ִשיר ַה ַּ
י ִ ָּמלֵא שְ ׂחֹוק ִפּינּו ּולְׁשֹונ ֵנּו ִרנ ָּה אָז י ֹאמְרּו בַּגֹוי ִם ִהגְ ִדּיל יְי ָ ַלעֲׂשֹות
עִם ֵא ֶלּהִ .הגְ ִדּיל יְי ָ ַלעֲׂשֹות ִע ָמּנּו ָהי ִינּו שְ ׂ ֵמחִיםׁ .שּובָה יְי ָ אֶת
ׁשְ בִיתֵנּו ַּכ ֲאפִיקִים ַּבנֶּגֶבַ .הז ֹּ ְרעִים ְּב ִד ְמעָה ְּב ִרנ ָּה י ִ ְקצ ֹרּו .הָלֹו ְך י ֵ ֵל ְך
מ ֹתָיו .תהלים קכו
ּו ָבכ ֹה נ ֹ ֵשׂא ֶמ ׁ ֶש ְך ַהזָּרַע בֹּא י ָבֹוא ְב ִרנ ָּה נ ֹ ֵשׂא ֲא ֻל ּ
] ^ When Three Or More Are Benching Together Add

המזמן אומר:
המסובים עונים והמזמן חוזר:
המזמן אומר:
המסובים עונים והמזמן חוזר:

רַּבֹותַי ,נ ְ ָב ֵרךְ.
יְהִי ׁ ֵשם יְי ָ ְמב ֹ ָר ְך ֵמ ַע ָתּה וְעַד עֹולָם.
ִּברְׁשּות ְמ ָרנ ָן ו ְ ַר ָּבנ ָן וְרַּבֹותַי ,נ ְ ָב ֵרךְ ( ֱאלֹהֵינּו)
ׁ ֶש ָא ַכלְנּו ִמ ׁ ֶּשלֹו.
ָבּרּו ְך ( ֱאלֹהֵינּו) ׁ ֶש ָא ַכלְנּו ִמ ׁ ֶּשלֹו ּובְטּובֹו ָחי ִינּו.

] ^ On Weekdays Benching Commences Here

בּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ַהּז ָּן אֶת הָעֹולָם ֻכּּלֹו ְבּטּובֹו
ָ
ְּבחֵן ְּב ֶחסֶד ּו ְב ַר ֲחמִים ,הּוא נֹתֵן ֶלחֶם ְלכָל ָּב ָשׂר ִכּי לְעֹולָם ַחסְּדֹו,
ּובְטּובֹו ַהג ָּדֹול ָּתמִיד ל ֹא ָחסַר לָנּו וְאַל י ֶ ְחסַר לָנּו מָזֹון לְעֹולָם
וָעֶד ַּבעֲבּור ׁשְ מֹו ַהג ָּדֹולִ ,כּי הּוא אֵל ּז ָן ּו ְמ ַפ ְרנ ֵס ַלכֹּל ּומֵיטִיב ַלכֹּל
ּו ֵמכִין מָזֹון ְלכָל ְּברִּיֹותָיו ֲא ׁ ֶשר ָּברָאָ .בּרּו ְך ַא ָתּה יְי ָ ַהז ָּן אֶת ַהכֹּל.
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ך יְי ָ ֱאלֹהֵינּו עַל ׁ ֶש ִהנ ְ ַח ְל ָּת ַלאֲבֹותֵינּו ֶארֶץ ֶח ְמ ָדּה טֹובָה
נֹודֶה ְּל ָ
ּו ְר ָחבָה וְעַל ׁ ֶשהֹוצֵאתָנּו יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַרי ִם ּו ְפדִיתָנּו ִמ ֵבּית
ֲע ָבדִים וְעַל ְּברִי ְת ָך ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָשׂרֵנּו וְעַל ּתֹו ָר ְת ָך ׁ ֶש ִּל ַּמ ְד ָתּנּו וְעַל
ֻח ֶקּי ָך ׁ ֶשהֹו ַד ְע ָתּנּו וְעַל ַחי ִּים חֵן ו ָ ֶחסֶד ׁ ֶשחֹונַנ ְ ָתּנּו ,וְעַל ֲאכִילַת מָזֹון
ׁ ָש ַא ָתּה ז ָן ּו ְמ ַפ ְרנ ֵס אֹותָנּו ָּתמִידְּ ,בכָל יֹום ּו ְבכָל עֵת ּו ְבכָל ׁ ָשעָה.
 ^] On Hannuka and Purim Addלחנוכה ולפורים

סּים וְעַל ַה ֻּפ ְרקָן וְעַל ַהגְּבּורֹות וְעַל ַה ְתּׁשּועֹות
עַל ַהנ ִּ ִ
וְעַל ַה ִּמ ְלחָמֹות ׁ ֶש ָע ִשׂי ָת ַלאֲבֹותֵינּו ַּביָּמִים ָההֵם ַּבזְּמַן ַהז ֶּה.
חנוכה – ִבּימֵי ַמ ִּת ְתי ָהּו בֶן יֹו ָחנ ָן ּכ ֹהֵן פורים – ִבּימֵי ָמ ְר ְּדכַי
ג ָּדֹול ח ַׁשְ מֹונָאִי ּו ָבנ ָיו ְּכ ׁ ֶש ָע ְמדָה ַמלְכּות ו ְ ֶא ְס ֵתּר ְבּׁשּו ׁ ַשן ַה ִבּירָה
יָו ָן ָה ְר ׁ ָשעָה עַל ַע ְּמ ָך י ִשְ ׂ ָראֵל ְלהַׁשְ ִכּיחָם ְּכ ׁ ֶש ָעמַד ֲעלֵיהֶם ָהמָן
ּתֹו ָר ֶתךָ ּו ְל ַה ֲעבִירָם ֵמ ֻח ֵקּי רְצֹונ ֶך ָ.ו ְ ַא ָתּהָ ,ה ָר ׁ ָשע ִּב ֵקּׁש ְלה ַׁשְ מִיד
ְּב ַר ֲחמֶי ָך ָה ַר ִבּיםָ ,ע ַמ ְד ָּת ָלהֶם ְּבעֵת ָצ ָרתָםַ :להֲרֹוג ּו ְל ַא ֵבּד אֶתָ -כּל-
ַר ְב ָּת אֶת רִיבָם ַּדנ ְ ָּת אֶת ִדּינ ָם נ ָ ַק ְמ ָּת אֶת ַהי ְּהּודִים ִמנַּעַר וְעַד זָקֵן
נ ִ ְק ָמתָם ָמ ַס ְר ָּת גִּבֹורִים ְּבי ַד ַח ָּל ׁ ִשים ו ְ ַר ִבּים טַף וְנ ָ ׁ ִשים ְבּיֹום ֶאחָד
ְּבי ַד ְמ ַע ִטּים ּו ְט ֵמאִים ְּבי ַד טְהֹורִים ּו ְר ׁ ָשעִים ִב ּׁשְ ל ֹ ׁ ָשה ָע ָשׂר ְלחֹדֶׁש
ְּבי ַד ַצ ִדּיקִים וְזֵדִים ְּבי ַד עֹו ְסקֵי תֹו ָר ֶתךָ ּו ְל ָך ׁשְ נ ֵים ָע ָשׂר הּוא חֹדֶׁש
ָע ִשׂי ָת ׁ ֵשם ג ָּדֹול וְקָדֹוׁש ְבּעֹו ָל ֶמךָ ּו ְל ַע ְּמ ָך ֲאדָר ּׁושְ ָללָם לָבֹוז .ו ְ ַא ָתּה
י ִשְ ׂ ָראֵל ָע ִשׂי ָת ְתּׁשּועָה גְדֹולָה ּו ֻפ ְרקָן ְּכהַּיֹום ְּב ַר ֲחמֶי ָך ָה ַר ִבּים ֵה ַפ ְר ָּת
ַהז ֶּה .ו ְ ַאחַר ֵכּןָ ,בּאּו ָבנ ֶי ָך ִל ְדבִיר ֵבּי ֶת ָך ּופִּנּו אֶת ֲעצָתֹו ו ְ ִק ְל ַק ְל ָּת אֶת
אֶת הֵי ָכ ֶל ָך ו ְ ִטהֲרּו אֶתִ -מ ְק ָּד ׁ ֶש ָך ו ְ ִה ְדלִיקּו ַמ ֲח ׁ ַשבְּתֹו ו ַ ֲה ׁ ֵשבֹותָ-לֹו
נ ֵרֹות ְּב ַחצְרֹות ָק ְד ׁ ֶש ָך ו ְ ָקבְעּו ׁשְ מֹונ ַת יְמֵי גְמּולֹו ְבר ֹאׁשֹו וְתָלּו אֹותֹו
ֲחנ ֻ ָכּה אֵּלּו לְהֹודֹות ּו ְל ַה ֵלּל ְל ׁ ִש ְמ ָך ַהג ָּדֹול .וְאֶת ָּבנ ָיו עַל ָהעֵץ.

הכֹּל יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֲאנַחְנּו מֹודִים ָל ְך ּו ְמ ָב ְרכִים אֹו ָתךְ ,י ִ ְת ָּב ַר ְך
וְעַל ַ
ׁ ִש ְמ ָך ְּבפִי ָכּל חַי ָּתמִיד לְעֹולָם וָעֶדַּ ,כ ָכּתּוב“ :ו ְ ָא ַכ ְל ָּת ו ְ ָשׂ ַב ְע ָתּ,
ּו ֵב ַר ְכ ָּת אֶת יְי ָ ֱאלֹהֶי ָך עַל ָה ָארֶץ הַּטֹובָה ֲא ׁ ֶּשר נָתַן ָלךְ”ָ .בּרּו ְך ַא ָתּה
יְי ָ ,עַל ָה ָארֶץ וְעַל ַה ָמּזֹון.
שבת פרשת עקב
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רחֶם נ ָא יְי ָ ֱאלֹהֵינּו עַל י ִשְ ׂ ָראֵל ַע ֶּמךָ ,וְעַל י ְרּו ׁ ָש ַלי ִם עִי ֶרךָ,
ַ
וְעַל צִּיֹון מ ִׁשְ ַכּן ְכּבֹו ֶדךָ ,וְעַל ַמלְכּות ֵבּית ָּדו ִד ְמ ׁ ִשי ֶחךָ ,וְעַל
ַה ַּבי ִת ַהג ָדֹול ו ְ ַהקָדֹוׁש ׁ ֶשנ ִּ ְקרָא ׁ ִש ְמ ָך ָעלָיוֱ .אלֹהֵינּוָ ,אבִינּוְ ,רעֵנּו,
זּונ ֵנּוַ ,פ ְרנְסֵנּו ו ְ ַכ ְל ְּכלֵנּו ו ְ ַה ְרו ִיחֵנּו ,ו ְ ַה ְרו ַח לָנּו יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ְמ ֵהרָה
ִמ ָכּל צָרֹותֵינּו .וְנ ָא אַל ַּת ְצרִיכֵנּו יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ,ל ֹא לִידֵי ַמ ְּתנ ַת
ָּב ָשׂר וָדָם וְל ֹא לִידֵי ַה ְלו ָ ָאתָםִ ,כּי אִם ְלי ָ ְד ָך ַה ְּמ ֵלאָה ַה ְפּתּוחָה
ַה ְקּדֹו ׁ ָשה ו ְ ָה ְר ָחבָהֶ ׁ ,של ֹא נ ֵבֹוׁש וְל ֹא נ ִ ָּכלֵם לְעֹולָם וָעֶד.
 ^] On Shabbat Addלשבת

ְרצֵה ו ְ ַה ֲחלִיצֵנּו יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ְּב ִמצְֹותֶי ָך ּו ְב ִמ ְצו ַת יֹום ה ַׁשְ בִיעִי ַה ׁ ַש ָבּת
ַהג ָּדֹול ו ְ ַהקָדֹוׁש ַהז ֶּהִ .כּי יֹום ז ֶה ג ָּדֹול וְקָדֹוׁש הּוא ְל ָפנ ֶי ָך ל ִׁשְ ָבּת ּבֹו
וְלָנּו ַח ּבֹו ְּב ַא ֲהבָה ְּכ ִמ ְצו ַת רְצֹונֶךָּ .ו ִברְצֹונ ְ ָך ָהנ ִי ַח לָנּו יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ׁ ֶשלֹּא
ְתהֵא ָצרָה וְי ָגֹון ו ַ ֲאנָחָה ְבּיֹום מְנּו ָחתֵנּו .ו ְ ַה ְראֵנּו יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ְּבנ ֶ ָחמַת
צִיֹון עִי ֶר ָך ּו ְב ִבנְי ַן י ְרּו ׁ ָש ַלי ִם עִיר ָק ְד ׁ ֶש ָך ִכּי ַא ָתּה הּוא ַּבעַל ַהי ְׁשּועֹות
ּו ַבעַל ַהנֶּחָמֹות.
On Holidays Add

]^

ליום טוב וראש חודש

אלֹהֵינּו ו ֵאלֹהֵי אֲבֹותֵינּו ,י ַ ֲעלֶה וְיָב ֹא וְיַגִּי ַע וְי ֵ ָראֶה וְי ֵ ָרצֶה וְי ִׁ ָּשמַע
ֱ
וְי ִ ָּפקֵד וְיִזָּכֵר זִכְרֹונ ֵנּו ּו ִפקְדֹונ ֵנּו וְזִכְרֹון אֲבֹותֵינּו ,וְזִכְרֹון ָמ ׁ ִשי ַח ֶבּן
ָּדו ִד ַע ְב ֶּד ָך וְזִכְרֹון י ְרּו ׁ ָש ַלי ִם עִיר ָק ְד ׁ ֶש ָך וְזִכְרֹון ָכּל ַע ְּמ ָך ֵבּית י ִשְ ׂ ָראֵל
ְל ָפנ ֶיךִָ ,ל ְפ ֵלטָה לְטֹובָה ְלחֵן ּו ְל ֶחסֶד ּו ְל ַר ֲחמִים ְל ַחי ִּים ּו ְל ׁ ָשלֹום ְבּיֹום
ראש חודש

פסח

שבועות

ראש השנה

סוכות

שמיני עצרת

ר ֹאׁש
ַהחֹדֶׁש

חַג
ַה ַמּּצֹות

חַג
ַה ׁ ָּשבּועֹות

ַהז ִּ ָכּרֹון

חַג
ַה ֻסּּכֹות

ַשמִינ ִי,
ה ׁ ְּ
חַג ָה ֲע ֶצרֶת

ַהז ֶה ז ָ ְכרֵנּו יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ּבֹו לְטֹובָהּ ,ו ָּפ ְקדֵנּו בֹו ִל ְב ָרכָה ,ו ְהֹו ׁ ִשיעֵנּו בֹו
ְל ַחי ִּים; ּו ִב ְדבַר י ְׁשּועָה ו ְ ַר ֲחמִים חּוס ו ְ ָחנ ֵּנּו ,ו ְ ַרחֵם ָעלֵינּו ו ְהֹו ׁ ִשיעֵנּו,
ִכּי ֵאלֶי ָך עֵינ ֵינּוִ ,כּי אֵל ֶמ ֶל ְך חַּנּון וְרַחּום ָא ָתּה.
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בנ ֵה י ְרּו ׁ ָש ַלי ִם עִיר ַה ּק ֹדֶׁש ִּב ְמ ֵהרָה ְביָמֵינּוָ .בּרּו ְך ַא ָתּה יְי ָּ ,בֹונ ֵה
ּו ְ
ְב ַר ֲחמָיו י ְרּו ׁ ָש ַלי ִםָ .אמֵן.
ך ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּוֶ ,מ ֶל ְך הָעֹולָםָ ,האֵל ָאבִינּוַ ,מ ְל ֵכּנּוַ ,אדִירֵנּו,
ָבּרּו ְ
ּבֹו ְראֵנּו ,ג ֹּ ֲאלֵנּו ,יֹו ְצרֵנּו ,קְדֹו ׁ ֵשנּו קְדֹוׁש י ַ ֲעק ֹב ,רֹועֵנּו רֹועֵה י ִשְ ׂ ָראַל,
ַה ֶּמ ֶל ְך הַּטֹוב ו ְ ַה ֵמּיטִיב ַלכֹּלֶ ׁ ,ש ְּבכָל יֹום ו ָיֹום הּוא הֵיטִיב ,הּוא
מֵיטִיב ,הּוא י ֵיטִיב לָנּו ,הּוא גְ ָמלָנּו ,הּוא גֹו ְמלֵנּו ,הּוא יִגְ ְמלֵנּו ָלעַד,
ְלחֵן ּו ְל ֶחסֶד ּו ְל ַר ֲחמִים ּו ְל ֶרו ַח ַה ָּצלָה ו ְ ַה ְצ ָלחָהְּ ,ב ָרכָה ו ִיׁשּועָה ,נ ֶ ָחמָה
ַּפ ְרנָסָה ו ְ ַכ ְל ָּכלָה ו ְ ַר ֲחמִים ו ְ ַחי ִּים ו ְׁ ָשלֹום ,וְכָל טֹוב; ּו ִמ ָכּל טּוב לְעֹולָם
אַל י ְ ַח ְּסרֵנּו.
חמָן הּוא יִמְלֹוךְ ָעלֵינּו לְעֹולָם וָעֶדָ .ה ַר ֲחמָן הּוא
ָה ַר ֲ
ַּב ׁ ָּש ַמי ִם ּו ָב ָארֶץָ .ה ַר ֲחמָן הּוא י ִׁשְ ַּת ַבּח לְדֹור ּדֹורִים ,וְי ִ ְת ָּפאַר ָבּנּו
ָלעַד ּו ְלנֵצַח נ ְ ָצחִים ,וְי ִ ְת ַה ַדּר ָבּנּו ָלעַד ּולְעֹו ְלמֵי עֹו ָלמִיםָ .ה ַר ֲחמָן
הּוא י ְ ַפ ְרנְסֵנּו ְּבכָבֹודָ .ה ַר ֲחמָן הּוא י ִׁשְ ּבֹור ֻע ֵלּנּו ֵמעַל ַּצו ָּארֵנּו ,ו ְהּוא
יֹולִיכֵנּו קֹו ְממִיּות ְל ַא ְרצֵנּוָ .ה ַר ֲחמָן הּוא י ִׁשְ לַח לָנּו ְּב ָרכָה ְמ ֻר ָבּה
ַּב ַּבי ִת ַהז ֶּה ,וְעַל ׁ ֻש ְלחָן ז ֶה ׁ ֶש ָא ַכלְנּו ָעלָיוָ .ה ַר ֲחמָן הּוא י ִׁשְ לַח לָנּו
אֶת ֵא ִלי ָּהּו ַהנָּבִיא ז ָכּור לַּטֹוב ,ו ִי ַב ֵּשׂר לָנּו ְבּׂשֹורֹות טֹובֹות י ְׁשּועֹות
וְנֶחָמֹות.
רךְ
י ִ ְת ָּב ַ

] ^ In The Next Paragraph Select As Appropriate

חמָן הּוא י ְ ָב ֵר ְך אֹותִי( ,וְאֶת א ִׁשְ ִתּיַּ /ב ֲעלִי)( ,וְאֶת ז ַ ְרעִי) ,וְאֶת
ָה ַר ֲ
ָכּל ֲא ׁ ֶשר לִי  /אֶת ( ָאבִי מֹורִי) ַּבעַל ַה ַּבי ִת ַהז ֶּה ,וְאֶת ( ִא ִמּי מֹו ָרתִי)
ַּב ֲעלַת ַה ַּבי ִת ַהז ֶּה ,וְאֶת ָכּל ַה ְּמ ֻס ִבּין ַכּאן אֹותָם וְאֶת ֵבּיתָם וְאֶת
ז ַ ְרעָם וְאֶת ָכּל ֲא ׁ ֶשר ָלהֶם
אֹותָנּו וְאֶת ָכּל ֲא ׁ ֶשר לָנּוְ ,כּמֹו ׁ ֶשנ ִּ ְת ָּברְכּו אֲבֹותֵינּו ַא ְב ָרהָם י ִ ְצחָק
וְי ַ ֲעק ֹב ַּבכֹּל ִמכֹּל כֹּלֵ .כּן י ְ ָב ֵר ְך אֹותָנּו ֻּכ ָלּנּו יַחַד ִּב ְב ָרכָה ׁשְ ֵלמָה.
וְנ ֹאמַר ָאמֵן.
שבת פרשת עקב

^ ]4

גבריאל ראובן קפלן

בּּמָרֹום י ְ ַל ְמּדּו ֲעלֵיהֶם ו ְ ָעלֵינּו ז ְכּות ׁ ֶש ְּתהֵא ְלמ ִׁשְ ֶמרֶת ׁ ָשלֹום.
ַ
וְנ ִ ָשּׂא ְב ָרכָה ֵמאֵת יְי ָּ ,ו ְצ ָדקָה ֵמ ֱאלֹהֵי י ִׁשְ עֵנּו ,וְנ ִ ְמצָא חֵן ו ְ ֵשׂכֶל טֹוב
ְּבעֵינ ֵי ֱאלֹהִים ו ְ ָאדָם.
On Shabbat & Holidays Add

לשבת:
ליום טוב:
לראש חודש:
לראש השנה:
לסוכות:

]^

לשבת ,לחגים  ,ולראש חודש

ָה ַר ֲחמָן הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום ׁ ֶש ֻכּלֹו ׁ ַש ָבּת ּומְנּוחָה ְל ַחי ֵּי הָעֹו ָלמִים.
ָה ַר ֲחמָן הּוא יַנְחִילֵנּו יֹום ׁ ֶש ֻכּלֹו טֹוב.
ָה ַר ֲחמָן הּוא י ְ ַח ֵדּׁש ָעלֵינּו אֶת ָהחֹדֶׁש ַהז ֶּה לְטֹובָה ו ְ ִל ְב ָרכָה.
ָה ַר ֲחמָן הּוא י ְ ַח ֵדּׁש ָעלֵינּו אֶת ַה ׁ ָּשנ ָה ַהז ֹּאת לְטֹובָה ו ְ ִל ְב ָרכָה.
ָה ַר ֲחמָן הּוא יָקִים לָנּו אֶת ֻס ַכּת ָּדו ִד הַּנֹו ֶפלֶת.

חמָן הּוא יְז ַ ֵכּנּו לִימֹות ַה ָּמ ׁ ִשי ַח ּו ְל ַחי ֵּי הָעֹולָם ַה ָבּאַ .מגְ ִדּיל
ָה ַר ֲ
(בשבת ויום טוב – ִמגְּדֹול) י ְׁשּועֹות ַמלְּכֹו ,וְע ֹ ֶשׂה ֶחסֶד ִל ְמ ׁ ִשיחֹוְ ,ל ָדו ִד
ּו ְלזַרְעֹו עַד עֹולָם .ע ֹ ֶשׂה ׁ ָשלֹום ִּבמְרֹומָיו ,הּוא י ַ ֲע ֶשׂה ׁ ָשלֹום ָעלֵינּו
וְעַל ָכּל י ִשְ ׂ ָראַל .ו ְ ִאמְרּו ָאמֵן.
י ְראּו אֶת יְי ָ ְקד ֹ ׁ ָשיוִ ,כּי אֵין ַמחְסֹור לִי ֵראָיוְּ .כפִירִים רָׁשּו ו ְ ָרעֵבּו,
וְד ֹ ְר ׁ ֵשי יְי ָ ל ֹא י ַ ְחסְרּו כָל טֹוב .הֹודּו לַיי ָ ִכּי טֹובִ ,כּי לְעֹולָם ַחסְּדֹו.
ּפֹו ֵת ַח אֶת י ָ ֶדךָּ ,ומַשְ ׂ ִבּי ַע ְלכָל חַי רָצֹוןָ .בּרּו ְך ַהגֶּבֶר ֲא ׁ ֶשר י ִ ְבטַח ַבּיי ָ,
ו ְ ָהי ָה יְי ָ ִמ ְבטַחֹו .נַעַר ָהי ִיתִי ג ַּם ז ָ ַקנ ְ ִתּי ,וְל ֹא ָראִיתִי ַצ ִדּיק נ ֶ ֱעז ָב,
וְזַרְעֹו ְמ ַב ֶקּׁש ָלחֶם .יְי ָ ע ֹז ְלעַּמֹו י ִ ֵתּן ,יְי ָ י ְ ָב ֵר ְך אֶת עַּמֹו ַב ׁ ָּשלֹום.
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ַשרֵת ַמ ְל ֲאכֵי ֶעלְיֹון
עלֵיכֶם ַמ ְל ֲאכֵי ה ׁ ָּ
שָ לֹום ֲ
מ ָלכִים ַה ָקּדֹוׁש ָבּרּו ְך הּוא
ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְּ
ַשלֹום ַמ ְל ֲאכֵי ֶעלְיֹון
אכֶם ל ְׁשָ לֹום ַמ ְל ֲאכֵי ה ׁ ָּ
ּבֹו ֲ
מ ָלכִים ַה ָקּדֹוׁש ָבּרּו ְך הּוא
ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְּ
ַשלֹום ַמ ְל ֲאכֵי ֶעלְיֹון
ּברְכּונ ִי לְשָ לֹום ַמ ְל ֲאכֵי ה ׁ ָּ
ָ
מ ָלכִים ַה ָקּדֹוׁש ָבּרּו ְך הּוא
ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְּ
ַשלֹום ַמ ְל ֲאכֵי ֶעלְיֹון
תכֶם לְשָ לֹום ַמ ְל ֲאכֵי ה ׁ ָּ
צֵא ְ
מ ָלכִים ַה ָקּדֹוׁש ָבּרּו ְך הּוא
ִמ ֶּמ ֶל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְּ

שבת פרשת עקב
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 ^] Aishet Chayilאשת חיל
שת ַחי ִל מִי י ִ ְמצָא ו ְ ָרח ֹק ִמ ְּפנ ִינ ִים ִמ ְכרָּה.
ֵא ׁ ֶ
ָּבטַח ָבּּה לֵב ַּב ְעלָּה ו ְׁ ָשלָל ל ֹא י ֶ ְחסָר.
גְּ ָמ ַלתְהּו טֹוב וְל ֹא רָע כֹּל יְמֵי ַחי ֶּיהָ.
ָּד ְר ׁ ָשה ֶצמֶר ּופ ִׁשְ ִתּים ו ַ ַּתעַׂש ְּב ֵחפֶץ ַּכ ֶפּיהָ.
ָהיְתָה ָּכ ֳאנִּיֹות סֹוחֵר ִמ ֶּמ ְרחָק ָּתבִיא ַל ְחמָּה.
ו ַ ָּתקָם ְבּעֹוד ַליְלָה ו ַ ִּת ֵתּן ֶטרֶף ְלבֵיתָּה וְח ֹק ְלנ ַ ֲערֹתֶיהָ.
ז ָ ְממָה ָשׂדֶה ו ַ ִּת ָּקחֵהּו ִמ ְּפרִי ַכ ֶפּי ָה נ ָ ְטעָה ָּכרֶם.
ָחגְרָה בְעֹוז ָמ ְתנ ֶי ָה ו ַ ְּת ַא ֵמּץ זְר ֹעֹותֶיהָ.
ָט ֲעמָה ִכּי טֹוב ַס ְחרָּה ל ֹא י ִ ְכ ֶבּה ַב ַּליְלָה נֵרָּה.
יָדֶי ָה ׁ ִש ְּלחָה ַב ִכּיׁשֹור ו ְ ַכ ֶפּי ָה ָּתמְכּו ָפ ֶלךְ.
ַּכ ָפּּה ָּפ ְר ָשׂה ֶל ָענ ִי וְיָדֶי ָה ׁ ִש ְּלחָה ָל ֶאבְיֹון.
ל ֹא תִירָא ְלבֵיתָּה ִמ ׁ ָּשלֶג ִכּי כָל ֵבּיתָּה ָלבֻׁש ׁ ָשנ ִים.
ַמ ְר ַב ִדּים עָשְ ׂתָה ָלּּה ׁ ֵשׁש ו ְ ַא ְרגָּמָן לְבּו ׁ ָשּה.
נֹודָע ַב ׁ ְּּש ָערִים ַּב ְעלָּה ְּב ׁ ִשבְּתֹו עִם ז ִ ְקנ ֵי ָארֶץ.
ָסדִין עָשְ ׂתָה ו ַ ִּת ְמכֹּר וַחֲגֹור נ ָ ְתנ ָה ַל ְּכנ ַ ֲענ ִי.
ע ֹז ו ְ ָהדָר לְבּו ׁ ָשּה ו ַ ִתּשְ ׂחַק לְיֹום ַאחֲרֹון.
ִפּי ָה ָּפ ְתחָה ְב ָח ְכמָה ו ְתֹורַת ֶחסֶד עַל לְׁשֹונ ָּה.
צֹו ִפי ָּה ֲהלִיכֹות ֵבּיתָּה ו ְ ֶלחֶם ַעצְלּות ל ֹא ת ֹאכֵל.
ַשרּו ָה ַּב ְעלָּה וַי ְ ַה ְללָּה.
קָמּו ָבנ ֶי ָה וַיְא ׁ ְּ
רַּבֹות ָבּנֹות עָׂשּו ָחי ִל ו ְ ַא ְּת ָעלִית עַל ֻּכ ָּלנ ָה.
ׁ ֶשקֶר ַהחֵן ו ְ ֶהבֶל ַהיֹּפִי ִא ׁ ָּשה י ִ ְראַת יְי ָ הִיא ִת ְת ַה ָלּל.
ַש ָערִים ַמ ֲע ֶשׂיהָ.
ְתּנּו לָּה ִמ ְּפרִי יָדֶי ָה ו ִי ַהלְלּו ָה ב ׁ ְּ
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וַיְהִי ֶערֶב וַיְהִי בֹקֶר
שי .וַיְכֻּלּו ַה ׁ ָש ַמי ִם ו ְ ָה ָארֶץ וְכָל ְצ ָבאָם .וַיְכַל
יֹום ַה ׁ ִּש ׁ ִּ
ַשבִיעִי ְמלַאכְּתֹו ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂה ,וַי ִּׁשְ בֹּת ַבּיֹום
ֱאלֹהִים ַבּיֹום ה ׁ ְּ
ַשבִיעִי ִמ ָכּל ְמלַאכְּתֹו ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂה .וַי ְ ָב ֶר ְך ֱאלֹהִים אֶת
ה ׁ ְּ
ַשבִיעִי ,וַי ְ ַק ֵדּׁש אֹותֹוִ ,כּי בֹו ׁ ָשבַת ִמ ָכּל ְמלַאכְּתֹו
יֹום ה ׁ ְּ
ֲא ׁ ֶשר ָּברָא ֱאלֹהִים ַלעֲׂשֹות.
ַס ְברִי ָמ ָרנ ָן ו ְ ַר ָּבנ ָן וְרַּבֹותַי
ָבּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ְּפרִי ַהגָּפֶן.
ָבּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ֲא ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנּו
ְּב ִמצְֹותָיו ו ְ ָרצָה בָנּו ו ְׁ ַש ַבּת ָקדְׁשֹו ְּב ַא ֲהבָה ּו ְברָצֹון
ִהנְחִילָנּו ז ִ ָכּרֹון ְל ַמ ֲע ֵשׂה ְברֵא ׁ ִשיתִ ,כּי הּוא יֹום ְּת ִח ָלּה
ְל ִמ ְק ָראֵי קֹדֶׁש ,זֵכֶר לִיצִיאַת ִמ ְצ ָרי ִםִ .כּי בָנּו ָב ַח ְר ָּת
ו ְאֹותָנּו ִק ַד ּׁשְ ָּת ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ,ו ְׁ ַש ַבּת ָקד ְׁשְ ָך ְּב ַא ֲהבָה
ּו ְברָצֹון ִהנ ְ ַח ְל ָתּנּוָ .בּרּו ְך ַא ָתּה יְי ָ ְמ ַק ֵדּׁש ַה ׁ ַּש ָבּת.
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 ^] Daytime Kiddushקידושא רבא
שמְרּו ְבנ ֵי י ִשְ ׂ ָראֵל אֶת ַה ׁ ַּש ָבּתַ ,לעֲׂשֹות אֶת ַה ׁ ַּש ָבּת
ו ְׁ ָ
ְלדֹרֹתָם ְּברִית עֹולָםֵ .בּינ ִי ּובֵין ְּבנ ֵי י ִשְ ׂ ָראֵל אֹות הִוא
ְלעֹלָםִ ,כּי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָמִים ָע ָשׂה יְי ָ אֶת ַה ׁ ָּש ַמי ִם וְאֶת ָה ָארֶץ,
ַשבִיעִי ׁ ָשבַת וַיִּנָּפַׁש.
ּובַּיֹום ה ׁ ְּ
ז ָכֹור אֶת יֹום ַה ׁ ַּש ָבּת ְל ַק ְדּׁשֹוֵ ׁ .ש ׁ ֶשת יָמִים ַּת ֲעב ֹד ו ְ ָע ִשׂי ָת
ַשבִיעִי ׁ ַש ָבּת ַליְי ָ ֱאלֹהֶיךָ ,ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה כָל
ָכּל ְמלַא ְכ ֶּתךָ .ו ְיֹום ה ׁ ְּ
ְמלָאכָהַ ,א ָתּה ּו ִבנ ְ ָך ּו ִב ֶּתךַָ ,ע ְב ְּד ָך ו ַ ֲא ָמ ְת ָך ּו ְב ֶה ְמ ֶּתךָ ,וְגֵ ְר ָך ֲא ׁ ֶשר
ִב ּׁשְ ָערֶיךִָ .כּי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָמִים ָע ָשׂה יְי ָ אֶת ַה ׁ ָּש ַמי ִם וְאֶת ָה ָארֶץ ,אֶת
ַשבִיעִי,
ַהי ָּם וְאֶת ָכּל ֲא ׁ ֶשר ָבּם ,וַיָּנ ַח ַבּּיֹום ה ׁ ְּ
On Shabbat

]^

שבת

עַל ֵכּן ֵּב ַר ְך יְי ָ אֶת יֹום ַה ׁ ַּש ָבּת וַי ְ ַק ְּד ׁ ֵשהּו.
On Holidays

]^

שלוש רגלים

ֵא ֶלּה מֹו ֲעדֵי יְי ָ ִמ ְק ָראֵי קֹדֶׁשֲ ,א ׁ ֶשר ִּת ְקרְאּו אֹתָם ְבּמֹו ֲעדָם.
וַי ְ ַד ֵבּר מ ֹ ׁ ֶשה אֶת מ ֹ ֲעדֵי יְי ָ אֶל ְּבנ ֵי י ִשְ ׂ ָראֵל.
On Rosh Hashana

]^

ראש השנה

ִּתקְעּו ַבחֹדֶׁש ׁשֹופָרַּ ,ב ֵּכסֶה לְיֹום ַחגֵּנּו.
ִכּי ח ֹק ְלי ִשְ ׂ ָראֵל הּוא ,מ ִׁשְ ָפּט לֵאלֹהֵי י ַ ֲעק ֹב.

ַס ְברִי ָמ ָרנ ָן ו ְ ַר ָּבנ ָן וְרַּבֹותַי
ָבּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ְּפרִי ַהגָּפֶן.
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Blessing After Food

]^ ברכה אחרנה

On Mezonot, Wine & Fruit

]^

ברכת מעין שלוש

ָבּרּו ְך ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם
על היין:

על מזונות:

עַל ַה ִמ ְחי ָה וְעַל
ַה ַּכ ְל ָּכלָה;

עַל ַהגֶּפֶן וְעַל ְּפרִי
ַהגֶּפֶן;

על פירות
משבעת המינים:

עַל ָהעֵץ וְעַל ְּפרִי ָהעֵץ;

וְעַל ְתּנּובַת ַה ָּשׂדֶה וְעַל ֶארֶץ ֶח ְמ ָדּה טֹובָה ּו ְר ָחבָה ׁ ֶש ָרצִי ָת ו ְ ִהנ ְ ַח ְל ָּת
ַלאֲבֹותֵינּו ֶל ֱאכ ֹל ִמ ִּפ ְרי ָּה וְלִשְ ּׂבֹו ַע מִּטּובָּהַ .רחֵם נ ָא יְי ָ ֱאלֹהֵינּו עַל
י ִשְ ׂ ָראֵל ַע ֶּמ ָך וְעַל י ְרּו ׁ ָש ַלי ִם עִי ֶר ָך וְעַל צִּיֹון מ ִׁשְ ַכּן ְכּבֹו ֶד ָך וְעַל ִמז ְ ְּב ֶח ָך
וְעַל הֵי ָכ ֶלךָּ ,ו ְבנ ֵה י ְרּו ׁ ָש ַלי ִם עִיר ַה ּק ֹדֶׁש ִּב ְמ ֵהרָה ְביָמֵינּו ו ְ ַה ֲעלֵנּו
לְתֹוכָּה ו ְ ַשׂ ְּמחֵנּו ְּב ִבנְיָנ ָּה וְנ ֹאכַל ִמ ִּפ ְרי ָּּה וְנ ִשְ ׂ ַבּע מִּטּובָּה ּונ ְ ָב ֶר ְכ ָך ָעלֶי ָה
ִּב ְק ֻד ׁ ָּשה ּו ְב ָט ֳהרָה.
בשבת מוסיף:
בראש חודש:
בראש השנה:
ביום טוב:

ּו ְרצֵה ו ְ ַה ֲחלִיצֵנּו ְבּיֹום ַה ׁ ַּש ָבּת ַהז ֶּה.
וְז ָ ְכרֵנּו לְטֹובָה ְבּיֹום ר ֹאׁש ַהחֹדֶׁש ַהז ֶּה.
וְז ָ ְכרֵנּו לְטֹובָה ְבּיֹום ַהז ִּ ָכּרֹון ַהז ֶּה.
ו ְ ַשׂ ְמחֵנּו ְבּיֹום (חַג ַה ַמּּצֹות  /חַג ַה ׁ ָּשבּועֹות /
חַג ַה ֻסּּכֹות  /ה ׁ ְַּשמִינ ִי חַג ָה ֲע ֶצרֶת) ַהז ֶּה.

ִכּי ַא ָתּה יְי ָ טֹוב ּו ֵמטִיב ַלכֹּל ו ְנֹודֶה ְל ָך עַל ָה ָארֶץ וְעַל
וְעַל ַה ֵפּרֹות.
וְעַל ְּפרִי ַהגָפֶן.
וְעַל ַה ִמ ְחי ָה.
ָבּרּו ְך ַא ָתּה יְי ָ עַל ָה ָארֶץ
וְעַל ַה ֵפּרֹות.
וְעַל ְּפרִי ַהגָפֶן.
וְעַל ַה ִמ ְחי ָה.
On Other Foods

]^

בורא נפשות

ָבּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָםּ ,בֹורֵא נְפָׁשֹות רַּבֹות ו ְ ֶחסְרֹונ ָן,
עַל ָכּל מָה ׁ ֶש ָּברָא ָת ְל ַהחֲיֹות ָּבהֶם נֶפֶׁש ָכּל חַיָ ,בּרּו ְך חֵי הָעֹו ָלמִים.
שבת פרשת עקב
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Havdallah

]^

הבדלה

הנ ֵּה אֵל י ְׁשּו ָעתִי ֶא ְבטַח וְל ֹא ֶא ְפחָדִ ,כּי ָעז ִּי וְז ִ ְמרָת
ִ
י ָּה יְי ָ וַיְהִי לִי לִיׁשּועָהּׁ .ושְ ַא ְב ֶתּם ַמי ִם ְּב ָשׂׂשֹון ִמ ַּמ ַעיְנ ֵי
ַהי ְׁשּועָהַ .ליְי ָ ַהי ְׁשּועָה עַל ַע ְּמ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָך ֶּסלָה .יְי ָ
ְצבָאֹות ִע ָמּנּו מִשְ ׂג ָּב לָנּו ֱאלֹהֵי י ַ ֲעק ֹב ֶסלָה .יְי ָ ְצבָאֹות
א ַׁשְ רֵי ָאדָם בֹּו ֵט ַח ָּבךְ .יְי ָ הֹו ׁ ִשיעָהַ ,ה ֶּמ ֶל ְך י ַ ֲענ ֵנּו בְיֹום
ָק ְראֵנּוַ .לי ְּהּודִים ָהיְתָה אֹורָה ו ְ ִשׂ ְמחָה ו ְ ָשׂשֹׂן ו ִיקָרּ .כֵן
ִת ְהי ֶה לָנּוּ .כֹוס י ְׁשּועֹות ֶא ָּשׂאּ ,ו ְב ׁ ֵשם יְי ָ ֶא ְקרָא.
ַס ְברִי ָמ ָרנ ָן ו ְ ַר ָּבנ ָן וְרַּבֹותַי.
ָבּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָםּ ,בֹורֵא ְּפרִי ַהגָּפֶן.
ָבּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָםּ ,בֹורֵא מִינ ֵי ְב ָשׂמִים.
ָבּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָםּ ,בֹורֵא מְאֹורֵי ָהאֵׁש.
ָבּרּוךְ ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָםַ ,ה ַּמ ְב ִדּיל ֵבּין קֹדֶׁש
לְחֹולֵ ,בּין אֹור ְלח ֹ ׁ ֶשךְֵ ,בּין י ִשְ ׂ ָראֵל ָל ַע ִמּיםֵ ,בּין יֹום
ַשבִיעִי ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְמֵי ַה ַּמ ֲע ֶשׂהָ .בּרּו ְך ַא ָתּה יְי ַָ ,ה ַּמ ְב ִדּיל
ה ׁ ְּ
ֵבּין קֹדֶׁש לְחֹול.
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מזל טוב גבריאל

זה הקטן ,גדול יהיה!
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