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From Simcha to Simcha,
זה הקטן, גדול יהיה.

Thank You for joining us on this special occasion!

ברכון
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Shabbat Parshat Eikev

^  On Holidays And For Festive Meals Add   ]

ִפּינּו ְשׂחֹוק  יִָמֵּלא  ָאז  ְכּחְֹלִמים.  ָהיִינּו  ִצּיֹון  יַבת  ִשׁ ֶאת  יְיָ  ְבּׁשּוב  ַהַמֲּעלֹות  יר   ִשׁ
נּו ָהיִינּו  ּוְלׁשֹונֵנּו ִרנָּה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִדּיל יְיָ ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלּה. ִהגְִדּיל יְיָ ַלֲעׂשֹות ִעָמּ
ִביֵתנּו ַכֲּאִפיִקים ַבּנֶּגֶב. ַהזְֹּרִעים ְבִּדְמָעה ְבִּרנָּה יְִקצֹרּו. ָהלֹוְך  ְשֵׂמִחים. ׁשּוָבה יְיָ ֶאת ְשׁ

ָתיו.   תהלים קכו  ְך ַהזַָּרע בֹּא יָבֹוא ְבִרנָּה נֵֹשׂא ֲאֻלמֹּ יֵֵלְך ּוָבכֹה נֵֹשׂא ֶמֶשׁ

^  When Three Or More Are Benching Together Add   ]

ַרּבֹוַתי, נְָבֵרְך. 
ם יְיָ ְמבָֹרְך ֵמַעָתּה וְַעד עֹוָלם.   יְִהי ֵשׁ

לֹו.   ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ ִבְּרׁשּות ְמָרנָן וְַרָבּנָן וְַרּבֹוַתי, נְָבֵרְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ
לֹו ּוְבטּובֹו ָחיִינּו.   ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ ָבּרּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ

המזמן אומר: 
 והמסובים עונים והמזמן חוזר: 
המזמן אומר: 
 והמסובים עונים והמזמן חוזר: 

^  On Weekdays Benching Begins Here   ]

 ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהזָּן ֶאת ָהעֹוָלם ֻכּּלֹו ְבּטּובֹו ְבֵּחן ְבֶּחֶסד ּוְבַרֲחִמים,
ָלנּו ָחַסר  לֹא  ִמיד  ָתּ ַהגָּדֹול  ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו,  ְלעֹוָלם  ִכּי  ָבָּשׂר  ְלָכל  ֶלֶחם  נֵֹתן   הּוא 
ַלכֹּל ּוְמַפְרנֵס  זָן  ֵאל  הּוא  ִכּי  ַהגָּדֹול,  מֹו  ְשׁ ַבֲּעבּור  וֶָעד  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  יְֶחַסר   וְַאל 

ַהכֹּל.   ַהזָּן ֶאת  יְיָ  ַאָתּה  ָבּרּוְך  ָבָּרא.   ר  ֲאֶשׁ ְבִּרּיֹוָתיו  ְלָכל  ָמזֹון  ּוֵמִכין  ַלכֹּל  ּוֵמיִטיב 

וְַעל ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ֶחְמָדּה  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהנְַחְלָתּ  ֶשׁ ַעל  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ְלָּך   נֹוֶדה 
ָחַתְמָתּ ֶשׁ ְבִּריְתָך  וְַעל  ֲעָבִדים  ִמֵבּית  ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַריִם  ֵמֶאֶרץ  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  הֹוֵצאָתנּו   ֶשׁ
נּו, חֹונַנְָתּ נּו וְַעל ַחיִּים ֵחן וֶָחֶסד ֶשׁ הֹוַדְעָתּ יָך ֶשׁ נּו וְַעל ֻחֶקּ ְדָתּ ִלַּמּ  ִבְּבָשֵׂרנּו וְַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ
ָעה.  ִמיד, ְבָּכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ַאָתּה זָן ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו ָתּ וְַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשׁ

On Hannuka and Purim Add    [^    לחנוכה ולפורים 

ַעל ַהנִִּסּים וְַעל ַהֻפְּרָקן וְַעל ַהגְּבּורֹות וְַעל ַהְתּׁשּועֹות
ָעִשׂיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּיִָּמים ָהֵהם ַבּזְַּמן ַהזֶּה.   ְלָחמֹות ֶשׁ וְַעל ַהִמּ

ר וְֶאְסֵתּ ָמְרְדַּכי  ִבּיֵמי   –  פורים 

ֲעֵליֶהם ָעַמד  ְכֶּשׁ ַהִבּיָרה  ן   ְבּׁשּוַשׁ
ִמיד ַלֲהרֹוג ע ִבֵּקּׁש ְלַהְשׁ  ָהָמן ָהָרָשׁ
ִמנַַּער ֶאת-ָכּל-ַהיְּהּוִדים   ּוְלַאֵבּד 
ֶאָחד ְבּיֹום  ים  וְנִָשׁ ַטף  זֵָקן   וְַעד 
נֵים ָעָשׂר ה ָעָשׂר ְלחֶֹדׁש ְשׁ לָֹשׁ  ִבְּשׁ
ָלבֹוז. ָלָלם  ּוְשׁ ֲאָדר  חֶֹדׁש   הּוא 
ֵהַפְרָתּ ָהַרִבּים  ְבַּרֲחֶמיָך   וְַאָתּה 
ְבּתֹו  ֶאת ֲעָצתֹו וְִקְלַקְלָתּ ֶאת ַמֲחַשׁ
וְָתלּו ְברֹאׁשֹו  גְמּולֹו  בֹוָת-לֹו   וֲַהֵשׁ

אֹותֹו וְֶאת ָבּנָיו ַעל ָהֵעץ. 

מֹונִָאי ַחְשׁ גָּדֹול  כֵֹּהן  יֹוָחנָן  ֶבן  ְתיָהּו  ַמִתּ ִבּיֵמי   חנוכה – 
יְִשָׂרֵאל ָך  ַעְמּ ַעל  ָעה  ָהְרָשׁ יָוָן  ַמְלכּות  ָעְמָדה  ְכֶּשׁ  ּוָבנָיו 
וְַאָתּה, ְרצֹונֶך.ָ  ֵמֻחֵקּי  ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתךָ   ְלַהְׁשִכּיָחם 
ֶאת ַרְבָתּ  ָצָרָתם:  ְבֵּעת  ָלֶהם  ָעַמְדָתּ  ָהַרִבּים,   ְבַּרֲחֶמיָך 
 ִריָבם ַדּנְָתּ ֶאת ִדּינָם נַָקְמָתּ ֶאת נְִקָמָתם ָמַסְרָתּ גִּבֹוִרים
ים וְַרִבּים ְבּיַד ְמַעִטּים ּוְטֵמִאים ְבּיַד ְטהֹוִרים  ְבּיַד ַחָלִּשׁ
ּוְלָך תֹוָרֶתָך  עֹוְסֵקי  ְבּיַד  וְזִֵדים  ַצִדּיִקים  ְבּיַד  ִעים   ּוְרָשׁ
ָך יְִשָׂרֵאל ָעִשׂיָת ם גָּדֹול וְָקדֹוׁש ְבּעֹוָלֶמךָ ּוְלַעְמּ  ָעִשׂיָת ֵשׁ
ָבּאּו ֵכּן,  וְַאַחר  ַהזֶּה.   ְכַּהּיֹום  ּוֻפְרָקן  גְדֹוָלה   ְתּׁשּוָעה 
ָך  ָבנֶיָך ִלְדִביר ֵבּיֶתָך ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך וְִטֲהרּו ֶאת-ִמְקָדֶּשׁ
יְֵמי מֹונַת  ְשׁ וְָקְבעּו  ָך  ָקְדֶשׁ ְבַּחְצרֹות  נֵרֹות   וְִהְדִליקּו 

ְמָך ַהגָּדֹול.  ֲחנָֻכּה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּל ְלִשׁ
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שבת פרשת עקב

ַחי ָכּל  ְבִּפי  ְמךָ  ִשׁ יְִתָבַּרְך  אֹוָתְךְ,  ּוְמָבְרִכים  ָלְךְ  מֹוִדים  ֲאנְַחנּו  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ַהכֹּל   וְַעל 
, ּוֵבַרְכָתּ ֶאת יְיָ ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ִמיד ְלעֹוָלם וֶָעד, ַכָּכּתּוב: “וְָאַכְלָתּ וְָשַׂבְעָתּ  ָתּ

זֹון.  ר נַָתן ָלךְ”. ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ, ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ַהָמּ ֲאֶשּׁ

ַכּן ְכּבֹוֶדךָ,  ַליִם ִעיֶרָך, וְַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ָך, וְַעל יְרּוָשׁ  ַרֶחם נָא יְיָ ֱאלֵֹהינּו ַעל יְִשָׂרֵאל ַעֶמּ
ְמָך ָעָליו. ֱאלֵֹהינּו, נְִּקָרא ִשׁ יֶחָך, וְַעל ַהַבּיִת ַהגָדֹול וְַהָקדֹוׁש ֶשׁ  וְַעל ַמְלכּות ֵבּית ָדּוִד ְמִשׁ
ִמָכּל ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ָלנּו  וְַהְרוַח  וְַהְרוִיֵחנּו,  וְַכְלְכֵּלנּו  ַפְרנְֵסנּו  זּונֵנּו,  ְרֵענּו,   ָאִבינּו, 
נַת ָבָּשׂר וָָדם וְלֹא ִליֵדי ַהְלוָָאָתם, ִכּי ְצִריֵכנּו יְיָ ֱאלֵֹהינּו, לֹא ִליֵדי ַמְתּ  ָצרֹוֵתינּו. וְנָא ַאל ַתּ

לֹא נֵבֹוׁש וְלֹא נִָכֵּלם ְלעֹוָלם וֶָעד.  ה וְָהְרָחָבה, ֶשׁ ֵלָאה ַהְפּתּוָחה ַהְקּדֹוָשׁ ִאם ְליְָדךָ ַהְמּ

On Holidays Add     [^      ליום טוב וראש חודש

וְיֵָרֶצה וְיֵָרֶאה  וְיַגִּיַע  וְיָבֹא  יֲַעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  וֵאלֵֹהי   ֱאלֵֹהינּו 
ֲאבֹוֵתינּו, וְזְִכרֹון  ּוִפְקדֹונֵנּו  זְִכרֹונֵנּו  וְיִזֵָּכר  וְיִָפֵּקד  ַמע   וְיִָשּׁ
ָך ָקְדֶשׁ ִעיר  ַליִם  יְרּוָשׁ וְזְִכרֹון  ַעְבֶדָּך  ָדּוִד  ֶבּן  יַח  ָמִשׁ  וְזְִכרֹון 
ְלֵחן ְלטֹוָבה  ִלְפֵלָטה  ְלָפנֶיָך,  יְִשָׂרֵאל  ֵבּית  ָך  ַעְמּ ָכּל   וְזְִכרֹון 

לֹום ְבּיֹום ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחיִּים ּוְלָשׁ

ראש חודש                 פסח                       שבועות     

בּועֹות   רֹאׁש ַהחֶֹדׁש          ַחג ַהַמּּצֹות             ַחג ַהָשּׁ

   ראש השנה                סוכות                 שמיני עצרת      

ִמינִי ַחג ָהֲעֶצֶרת ַהזִָּכּרֹון             ַחג ַהֻסּּכֹות       ַהְשּׁ

יֵענּו   ַהזֶה זְָכֵרנּו יְיָ ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְּקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, וְהֹוִשׁ
ָעֵלינּו וְַרֵחם  וְָחנֵּנּו,  חּוס  וְַרֲחִמים  יְׁשּוָעה  ּוִבְדַבר  ְלַחיִּים;   בֹו 

יֵענּו, ִכּי ֵאֶליָך ֵעינֵינּו, ִכּי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון וְַרחּום ָאָתּה.  וְהֹוִשׁ

On Shabbat Add  [^  לשבת

ֱאלֵֹהינּו יְיָ  וְַהֲחִליֵצנּו   ְרֵצה 
יֹום ּוְבִמְצוַת   ְבִּמְצֹוֶתיָך 
ַהגָּדֹול ָבּת  ַהַשׁ ִביִעי   ַהְשׁ
 וְַהָקדֹוׁש ַהזֶּה. ִכּי יֹום זֶה גָּדֹול
ָבּת ִלְשׁ ְלָפנֶיָך  הּוא   וְָקדֹוׁש 
ְכִּמְצוַת ְבַּאֲהָבה  ּבֹו  וְָלנּוַח   ּבֹו 
ָ יְי ָלנּו  ָהנִיַח  ּוִבְרצֹונְָך   ְרצֹונֶָך. 
לֹּא ְתֵהא ָצָרה וְיָגֹון  ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ
 וֲַאנָָחה ְבּיֹום ְמנּוָחֵתנּו. וְַהְרֵאנּו
ִעיֶרָך ִציֹון  ְבּנֶָחַמת  ֱאלֵֹהינּו   יְיָ 
ָך ָקְדֶשׁ ִעיר  ַליִם  יְרּוָשׁ  ּוְבִבנְיַן 
ַהיְׁשּועֹות ַבַּעל  הּוא  ַאָתּה   ִכּי 

 ּוַבַעל ַהנֶָּחמֹות. 

ַליִם. ָאֵמן.  ַליִם ִעיר ַהקֶֹּדׁש ִבְּמֵהָרה ְביֵָמינּו. ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ, ּבֹונֵה ְבַרֲחָמיו יְרּוָשׁ ּוְבנֵה יְרּוָשׁ
גֲֹּאֵלנּו, ּבֹוְרֵאנּו,  ַאִדיֵרנּו,  ַמְלֵכּנּו,  ָאִבינּו,  ָהֵאל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו,  יְיָ  ַאָתּה   ָבּרּוךְ 
ְבָּכל יִטיב ַלכֹּל, ֶשׁ ֶלְך ַהּטֹוב וְַהֵמּ נּו ְקדֹוׁש יֲַעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה יְִשָׂרַאל, ַהֶמּ  יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵשׁ
 יֹום וָיֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא יֵיִטיב ָלנּו, הּוא גְָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא יִגְְמֵלנּו
ַפְּרנָָסה נֶָחָמה  וִיׁשּוָעה,  ְבָּרָכה  וְַהְצָלָחה,  ַהָצָּלה  ּוְלֶרוַח  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן   ָלַעד, 

לֹום, וְָכל טֹוב; ּוִמָכּל טּוב ְלעֹוָלם ַאל יְַחְסֵּרנּו.  וְַכְלָכָּלה וְַרֲחִמים וְַחיִּים וְָשׁ

ַמיִם ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן  ָהַרֲחָמן הּוא יְִמלֹוְךְ ָעֵלינּו ְלעֹוָלם וֶָעד. ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָבַּרְךְ ַבָּשּׁ
ַבּח ְלדֹור ּדֹוִרים, וְיְִתָפַּאר ָבּנּו ָלַעד ּוְלנֵַצח נְָצִחים, וְיְִתַהַדּר ָבּנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי ַתּ  הּוא יְִשׁ
ּבֹור ֻעֵלּנּו ֵמַעל ַצּוָּאֵרנּו, וְהּוא  עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְבָּכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ
ְלָחן ַלח ָלנּו ְבָּרָכה ְמֻרָבּה ַבַּבּיִת ַהזֶּה, וְַעל ֻשׁ  יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ
ׂר ָלנּו ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא זָכּור ַלּטֹוב, וִיַבֵשּ ָאַכְלנּו ָעָליו. ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ  זֶה ֶשׁ

 ְבּׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶָחמֹות. 
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 ^  In The Next Paragraph Select As Appropriate   ] 

ר ִלי / ֶאת י/ ַבֲּעִלי(, )וְֶאת זְַרִעי(, וְֶאת ָכּל ֲאֶשׁ ִתּ  ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵרְך אֹוִתי, )וְֶאת ִאְשׁ
ֻסִבּין  )ָאִבי מֹוִרי( ַבַּעל ַהַבּיִת ַהזֶּה, וְֶאת )ִאִמּי מֹוָרִתי( ַבֲּעַלת ַהַבּיִת ַהזֶּה, וְֶאת ָכּל ַהְמּ

ר ָלֶהם   ַכּאן אֹוָתם וְֶאת ֵבּיָתם וְֶאת זְַרָעם וְֶאת ָכּל ֲאֶשׁ

נְִּתָבְּרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם יְִצָחק וְיֲַעקֹב ַבּכֹּל ִמכֹּל ר ָלנּו, ְכּמֹו ֶשׁ  אֹוָתנּו וְֶאת ָכּל ֲאֶשׁ
ֵלָמה. וְנֹאַמר ָאֵמן.  כֹּל. ֵכּן יְָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכָּלּנּו יַַחד ִבְּבָרָכה ְשׁ

לֹום. וְנִָשׂא ְבָרָכה ֵמֵאת יְיָ, ֶמֶרת ָשׁ ֵהא ְלִמְשׁ ְתּ  ַבָּמַּרֹום יְַלְמּדּו ֲעֵליֶהם וְָעֵלינּו זְכּות ֶשׁ
ֵענּו, וְנְִמָצא ֵחן וְֵשֶׂכל טֹוב ְבֵּעינֵי ֱאלִֹהים וְָאָדם.  ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי יְִשׁ

On Shabbat & Holidays Add     [^     לשבת, ליום טוב, ולראש חודש  

ָבּת ּוְמנּוָחה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלִמים.  ֻכּלֹו ַשׁ ָהַרֲחָמן הּוא יַנְִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ
ֻכּלֹו טֹוב.   ָהַרֲחָמן הּוא יַנְִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ָהַרֲחָמן הּוא יְַחֵדּׁש ָעֵלינּו ֶאת ָהחֶֹדׁש ַהזֶּה ְלטֹוָבה וְִלְבָרָכה.  
נָה ַהזֹּאת ְלטֹוָבה וְִלְבָרָכה.   ָהַרֲחָמן הּוא יְַחֵדּׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשּׁ

ָהַרֲחָמן הּוא יִָקים ָלנּו ֶאת ֻסַכּת ָדּוִד ַהּנֹוֶפֶלת.  

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

יַח ּוְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהָבּא.  ַמגְִדּיל )בשבת ויום טוב – ִמגְּדֹול( ִשׁ ַרֲחָמן הּוא יְזֵַכּנּו ִלימֹות ַהָמּ  ַהָ
לֹום ִבְּמרֹוָמיו, יחֹו, ְלָדוִד ּוְלזְַרעֹו ַעד עֹוָלם. עֶֹשׂה ָשׁ  יְׁשּועֹות ַמְלּכֹו, וְעֶֹשׂה ֶחֶסד ִלְמִשׁ

לֹום ָעֵלינּו וְַעל ָכּל יְִשָׂרַאל. וְִאְמרּו ָאֵמן.  הּוא יֲַעֶשׂה ָשׁ

י יְיָ לֹא יְַחְסרּו יו, ִכּי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְכִּפיִרים ָרׁשּו וְָרֵעבּו, וְדְֹרֵשׁ  יְראּו ֶאת יְיָ ְקדָֹשׁ
ִכּי טֹוב, ִכּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָדָך, ּוַמְשִׂבּיַע ְלָכל ַחי ָרצֹון.  ָכל טֹוב. הֹודּו ַלייָ 
י, וְלֹא ָרִאיִתי ַצִדּיק ר יְִבַטח ַבּייָ, וְָהיָה יְיָ ִמְבַטחֹו. נַַער ָהיִיִתי גַּם זַָקנְִתּ  ָבּרּוְך ַהגֶֶּבר ֲאֶשׁ

לֹום.  ן, יְיָ יְָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּׁ נֱֶעזָב, וְזְַרעֹו ְמַבֶקּׁש ָלֶחם. יְיָ עֹז ְלַעּמֹו יִֵתּ

Havdallah     [^     הבדלה
ַאְבֶתּם ַמיִם  ִהנֵּה ֵאל יְׁשּוָעִתי ֶאְבַטח וְלֹא ֶאְפָחד, כִּי ָעזִּי וְזְִמרָת יָּה יְיָ וַיְִהי לִי לִיׁשּוָעה.  ּוְשׁ
 ְבָּשׂׂשֹון ִמַמַּעיְנֵי ַהיְׁשּוָעה.  לַיְיָ ַהיְׁשּוָעה ַעל ַעְמּךָ בִרְכֶָתךָ ֶסּלָה.  יְיָ ְצבָאֹות ִעָמּנּו ִמְשׂגָּב לָנּו
יָעה, ַהֶמּלֶךְ יֲַענֵנּו ְביֹום ָקרְֵאנּו. רֵי ָאָדם בֹּוֵטַח בָּךְ.  יְיָ הֹוִשׁ   ֱאלֵֹהי יֲַעקֹב ֶסלָה.  יְיָ ְצבָאֹות  ַאְשׁ
ם יְיָ ֶאְקרָא. ׂא, ּוְבֵשׁ ּכֹוס יְׁשּועֹות ֶאָשּ  לַיְּהּוִדים ָהיְָתה אֹורָה וְִשְׂמָחה וְָשׂשֹׂן וִיָקר. ּכֵן תִהְיֶה לָנּו. 

ַסְבִרי ָמָרנָן וְרַָּבנָן וְרַּבֹותַי.
ּבֹוֵרא ְפִּרי ַהגֶָּפן.  ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ּבֹוֵרא ִמינֵי ְבָשִׂמים.  ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ְך, ֵבּין יְִשׂרֵָאל  ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַהַמְּבִדּיל ֵבּין קֶֹדׁש ְלחֹול, ֵבּין אֹור ְלחֶֹשׁ
ת יְֵמי ַהַמֲּעֶשׂה.  ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ, ַהַמְּבִדּיל ֵבּין קֶֹדׁש ְלחֹול. ֶשׁ ִביִעי ְלֵשׁ לַָעִמּים, ֵבּין יֹום ַהְשּׁ


