
שרה מלכה וארי מרדכי רובין

Serena & Ari Rubin

ברכון

שרה מלכה
וארי מרדכי רובין
ט'ז אב, תשע''ז

Serena & Ari Rubin 
August 8 th, 2017



שרה מלכה וארי מרדכי רובין

August 8th, 2017

^  On Holidays And For Festive Meals Add   ]

יַבת צִּיֹון ָהיִינּו כְֹּחְלִמים. ָאז יִָמֵּלא ְשׂחֹוק ִפּינּו יר ַהַמּעֲלֹות ְבּׁשּוב יְיָ ֶאת ִשׁ  ִשׁ
 ּוְלׁשֹונֵנּו ִרנָּה ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִדּיל יְיָ ַלעֲׂשֹות עִם ֵאֶלּה. ִהגְִדּיל יְיָ ַלעֲׂשֹות עִָמּנּו
ְבִּרנָּה ְבִּדְמעָה  ַהֹזְּרעִים  ֶּגֶב.  ַבּנ ִביֵתנּו כֲַּאִפיִקים  ְשׁ ֶאת  יְיָ  ֵמִחים. ׁשּוָבה   ָהיִינּו ְשׂ
א ֲאֻלֹמָּתיו.   תהלים קכו  ְך ַהזַָּרע ֹבּא יָבֹוא ְבִרנָּה נֵֹשׂ א ֶמֶשׁ יְִקֹצרּו. ָהלֹוְך יֵֵלְך ּוָבֹכה נֵֹשׂ

^  When Three Or More Are Benching Together Add   ]

ַרּבֹוַתי, נְָבֵרְך. 
ם יְיָ ְמֹבָרְך ֵמעַָתּה וְעַד עֹוָלם.   יְִהי ֵשׁ

לֹו.   ָאכְַלנּו ִמֶשּׁ ִבְּרׁשּות ְמָרנָן וְַרָבּנָן וְַרּבֹוַתי, נְָבֵרְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ
לֹו ּוְבטּובֹו ָחיִינּו.   ָאכְַלנּו ִמֶשּׁ ָבּרּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ
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^  On Weekdays Benching Begins Here   ]

ְבֶּחֶסד ְבֵּחן  ְבּטּובֹו  כֻּּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַהזָּן  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ַאָתּה   ָבּרּוְך 
ר כִּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ּוְבטּובֹו ַהגָּדֹול ָתִּמיד לֹא ָחַסר  ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֵֹתן ֶלֶחם ְלכָל ָבָּשׂ
מֹו ַהגָּדֹול, כִּי הּוא ֵאל זָן ּוְמַפְרנֵס ַלֹכּל  ָלנּו וְַאל יְֶחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם וָעֶד ַבּעֲבּור ְשׁ

ר ָבָּרא.  ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ַהזָּן ֶאת ַהֹכּל.   ּוֵמיִטיב ַלֹכּל ּוֵמכִין ָמזֹון ְלכָל ְבִּרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ

ִהנְַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדּה טֹוָבה ּוְרָחָבה וְעַל  נֹוֶדה ְלָּך יְיָ ֱאלֵֹהינּו עַל ֶשׁ
ָחַתְמָתּ הֹוצֵאָתנּו יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּית עֲָבִדים וְעַל ְבִּריְתָך ֶשׁ  ֶשׁ
חֹונַנְָתּנּו, ִּים ֵחן וֶָחֶסד ֶשׁ הֹוַדעְָתּנּו וְעַל ַחי ִלַּמְּדָתּנּו וְעַל ֻחֶקּיָך ֶשׁ ֵרנּו וְעַל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ  ִבְּבָשׂ
עָה.  ַאָתּה זָן ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו ָתִּמיד, ְבּכָל יֹום ּוְבכָל עֵת ּוְבכָל ָשׁ וְעַל ֲאכִיַלת ָמזֹון ָשׁ

 On Hannuka and Purim Add    ^]    לחנוכה ולפורים

ִִּסּים וְעַל ַהֻפְּרָקן וְעַל ַהגְּבּורֹות וְעַל ַהְתּׁשּועֹות עַל ַהנ
ִָּמים ָהֵהם ַבּזְַּמן ַהזֶּה.   יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּי עִָשׂ וְעַל ַהִמְּלָחמֹות ֶשׁ

 פורים – ִבּיֵמי ָמְרְדּכַי וְֶאְסֵתּר
עַָמד כְֶּשׁ ַהִבּיָרה  ן   ְבּׁשּוַשׁ
ִבֵּקּׁש ע  ָהָרָשׁ ָהָמן   עֲֵליֶהם 
ּוְלַאֵבּד ַלֲהרֹוג  ִמיד   ְלַהְשׁ
וְעַד ִמנַּעַר  ְּהּוִדים   ֶאת-כָּל-ַהי
ֶאָחד ְבּיֹום  ים  וְנִָשׁ ַטף   זֵָקן 
נֵים ְשׁ ְלֹחֶדׁש  ר  עָָשׂ ה  לָֹשׁ  ִבְּשׁ
ָלָלם ּוְשׁ ֲאָדר  ֹחֶדׁש  הּוא  ר   עָָשׂ
ָהַרִבּים ְבַּרֲחֶמיָך  וְַאָתּה   ָלבֹוז. 
 ֵהַפְרָתּ ֶאת עֲצָתֹו וְִקְלַקְלָתּ ֶאת
גְמּולֹו בֹוָת-לֹו  וֲַהֵשׁ ְבּתֹו   ַמֲחַשׁ
ָבּנָיו וְֶאת  אֹותֹו  וְָתלּו   ְבֹראׁשֹו 

עַל ָהעֵץ. 

גָּדֹול ֹכֵּהן  יֹוָחנָן  ֶבן  ַמִתְּתיָהּו  ִבּיֵמי   –  חנוכה 
עָה עַל ָן ָהְרָשׁ עְָמָדה ַמְלכּות יָו מֹונִָאי ּוָבנָיו כְֶּשׁ  ַחְשׁ
ָרֵאל ְלַהְׁשכִּיָחם ּתֹוָרֶתךָ ּוְלַהעֲִביָרם ֵמֻחֵקּי  עְַמָּך יְִשׂ
 ְרצֹונֶך.ָ וְַאָתּה, ְבַּרֲחֶמיָך ָהַרִבּים, עַָמְדָתּ ָלֶהם ְבּעֵת
 צָָרָתם: ַרְבָתּ ֶאת ִריָבם ַדּנְָתּ ֶאת ִדּינָם נַָקְמָתּ ֶאת
ְבּיַד וְַרִבּים  ים  ַחָלִּשׁ ְבּיַד  גִּבֹוִרים  ָמַסְרָתּ   נְִקָמָתם 
עִים ְבּיַד צִַדּיִקים  ְמעִַטּים ּוְטֵמִאים ְבּיַד ְטהֹוִרים ּוְרָשׁ
גָּדֹול ם  ֵשׁ יָת  עִָשׂ ּוְלָך  תֹוָרֶתָך  עֹוְסֵקי  ְבּיַד   וְזִֵדים 
ְתּׁשּועָה יָת  עִָשׂ ָרֵאל  יְִשׂ ּוְלעְַמָּך  ְבּעֹוָלֶמךָ   וְָקדֹוׁש 
ָבנֶיָך ָבּאּו  כֵּן,  וְַאַחר  ַהזֶּה.   כְַּהּיֹום  ּוֻפְרָקן   גְדֹוָלה 
ָך  ִלְדִביר ֵבּיֶתָך ּוִפּנּו ֶאת ֵהיכֶָלָך וְִטֲהרּו ֶאת-ִמְקָדֶּשׁ
מֹונַת יְֵמי ָך וְָקְבעּו ְשׁ  וְִהְדִליקּו נֵרֹות ְבַּחצְרֹות ָקְדֶשׁ

ְמָך ַהגָּדֹול.  ֲחנֻכָּה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּל ְלִשׁ



Serena & Ari Rubin

ט’ז אב, תשע’ז

ְמָך ְבִּפי כָּל  וְעַל ַהֹכּל יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֲאנְַחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרכִים אֹוָתְך, יְִתָבַּרְך ִשׁ
ַבעְָתּ, ּוֵבַרכְָתּ ֶאת יְיָ ֱאלֶֹהיָך עַל ָהָאֶרץ  ַחי ָתִּמיד ְלעֹוָלם וָעֶד, כַּכָּתּוב: “וְָאכְַלָתּ וְָשׂ

ר נַָתן ָלְך”. ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ, עַל ָהָאֶרץ וְעַל ַהָמּזֹון.  ַהּטֹוָבה ֲאֶשּׁ

צִּיֹון  וְעַל  עִיֶרָך,  ַליִם  יְרּוָשׁ וְעַל  עֶַמָּך,  ָרֵאל  יְִשׂ עַל  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  נָא   ַרֶחם 
וְַהָקדֹוׁש ַהגָדֹול  ַהַבּיִת  וְעַל  יֶחָך,  ְמִשׁ ָדּוִד  ֵבּית  ַמְלכּות  וְעַל  כְּבֹוֶדָך,  כַּן   ִמְשׁ
וְכְַלכְֵּלנּו ַפְרנְֵסנּו  זּונֵנּו,  ְרעֵנּו,  ָאִבינּו,  ֱאלֵֹהינּו,  עָָליו.  ְמָך  ִשׁ ְִּקָרא  נ  ֶשׁ
ַתּצְִריכֵנּו ַאל  וְנָא  צָרֹוֵתינּו.  ִמכָּל  ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ָלנּו  וְַהְרוַח   וְַהְרוִיֵחנּו, 
ְליְָדָך ִאם  כִּי  ַהְלוָָאָתם,  ִליֵדי  וְלֹא  וָָדם  ר  ָבָּשׂ ַמְתּנַת  ִליֵדי  לֹא  ֱאלֵֹהינּו,   יְיָ 

וָעֶד.  ְלעֹוָלם  נִכֵָּלם  וְלֹא  נֵבֹוׁש  לֹא  ֶשׁ וְָהְרָחָבה,  ה  ַהְקּדֹוָשׁ ַהְפּתּוָחה  ַהְמֵּלָאה 
On Holidays Add      ^]     ליום טוב וראש חודש

וְיֵָרצֶה וְיֵָרֶאה  ִּיעַ  וְיַג וְיָֹבא  יַעֲֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  וֵאלֵֹהי   ֱאלֵֹהינּו 
ָּכֵר זִכְרֹונֵנּו ּוִפְקדֹונֵנּו וְזִכְרֹון ֲאבֹוֵתינּו, וְזִכְרֹון ַמע וְיִָפֵּקד וְיִז  וְיִָשּׁ
וְזִכְרֹון ָך  ָקְדֶשׁ עִיר  ַליִם  יְרּוָשׁ וְזִכְרֹון  עְַבֶדָּך  ָדּוִד  ֶבּן  יַח   ָמִשׁ
ּוְלֶחֶסד ְלֵחן  ְלטֹוָבה  ִלְפֵלָטה  ְלָפנֶיָך,  ָרֵאל  יְִשׂ ֵבּית  עְַמָּך   כָּל 

לֹום ְבּיֹום ִּים ּוְלָשׁ ּוְלַרֲחִמים ְלַחי
ראש חודש                 פסח                       שבועות     
בּועֹות   ֹראׁש ַהֹחֶדׁש       ַחג ַהַמּּצֹות            ַחג ַהָשּׁ

   ראש השנה                סוכות                 שמיני עצרת      
ִמינִי ַחג ָהעֲצֶֶרת ַהזִּכָּרֹון             ַחג ַהֻסּּכֹות       ַהְשּׁ

יעֵנּו   ַהזֶה זָכְֵרנּו יְיָ ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְּקֵדנּו בֹו ִלְבָרכָה, וְהֹוִשׁ
עֵָלינּו וְַרֵחם  ֵּנּו,  וְָחנ חּוס  וְַרֲחִמים  יְׁשּועָה  ּוִבְדַבר  ִּים;  ְלַחי  בֹו 

יעֵנּו, כִּי ֵאֶליָך עֵינֵינּו, כִּי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון וְַרחּום ָאָתּה.  וְהֹוִשׁ

On Shabbat Add  ^]  לשבת

ֱאלֵֹהינּו יְיָ  וְַהֲחִליצֵנּו   ְרצֵה 
יֹום ּוְבִמצְוַת   ְבִּמצְֹוֶתיָך 
ַהגָּדֹול ָבּת  ַהַשׁ ִביעִי   ַהְשׁ
 וְַהָקדֹוׁש ַהזֶּה. כִּי יֹום זֶה גָּדֹול
ָבּת ִלְשׁ ְלָפנֶיָך  הּוא   וְָקדֹוׁש 
כְִּמצְוַת ְבַּאֲהָבה  וְָלנּוַח ּבֹו   ּבֹו 
ָלנּו ָהנִיַח  ּוִבְרצֹונְָך   ְרצֹונֶָך. 
צָָרה ְתֵהא  לֹּא  ֶשׁ ֱאלֵֹהינּו   יְיָ 
ְמנּוָחֵתנּו. ְבּיֹום  וֲַאנָָחה   וְיָגֹון 
ְבּנֶָחַמת ֱאלֵֹהינּו  יְיָ   וְַהְרֵאנּו 
ַליִם יְרּוָשׁ ַן  ּוְבִבנְי עִיֶרָך   צִיֹון 
ָך כִּי ַאָתּה הּוא ַבּעַל  עִיר ָקְדֶשׁ

ֶָּחמֹות.   ַהיְׁשּועֹות ּוַבעַל ַהנ

ַליִם. ָאֵמן.  ַליִם עִיר ַהֹקֶּדׁש ִבְּמֵהָרה ְביֵָמינּו. ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ, ּבֹונֵה ְבַרֲחָמיו יְרּוָשׁ ּוְבנֵה יְרּוָשׁ
 ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינּו, ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלכֵּנּו, ַאִדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ֹגֲּאֵלנּו,
ְבּכָל ָרַאל, ַהֶמֶּלְך ַהּטֹוב וְַהֵמּיִטיב ַלֹכּל, ֶשׁ נּו ְקדֹוׁש יַעֲֹקב, רֹועֵנּו רֹועֵה יְִשׂ  יֹוצְֵרנּו, ְקדֹוֵשׁ
 יֹום וָיֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא יֵיִטיב ָלנּו, הּוא גְָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא
 יִגְְמֵלנּו ָלעַד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרוַח ַהצָָּלה וְַהצְָלָחה, ְבָּרכָה וִיׁשּועָה, נֶָחָמה

לֹום, וְכָל טֹוב; ּוִמכָּל טּוב ְלעֹוָלם ַאל יְַחְסֵּרנּו.  ִּים וְָשׁ ַפְּרנָָסה וְכְַלכָָּלה וְַרֲחִמים וְַחי

ּוָבָאֶרץ. ַמיִם  ַבָּשּׁ יְִתָבַּרְךְ  הּוא  ָהַרֲחָמן  וָעֶד.  ְלעֹוָלם  עֵָלינּו  יְִמלֹוְךְ  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ַתַּבּח ְלדֹור ּדֹוִרים, וְיְִתָפַּאר ָבּנּו ָלעַד ּוְלנֵצַח נְצִָחים, וְיְִתַהַדּר ָבּנּו  ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ
ֻעֵלּנּו ּבֹור  יְִשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְבּכָבֹוד.  יְַפְרנְֵסנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן  עֹוָלִמים.  ּוְלעֹוְלֵמי   ָלעַד 
ַלח ָלנּו ְבָּרכָה ְמֻרָבּה ָּאֵרנּו, וְהּוא יֹוִליכֵנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרצֵנּו. ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ  ֵמעַל צַּו
ָּהּו ַהנִָּביא ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלי ָאכְַלנּו עָָליו. ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ ְלָחן זֶה ֶשׁ  ַבַּבּיִת ַהזֶּה, וְעַל ֻשׁ

ר ָלנּו ְבּׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶָחמֹות.  ׂ  זָכּור ַלּטֹוב, וִיַבֵשּ
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ר ִלי ִתּי/ בַּעֲִלי(, )וְֶאת זְַרעִי(, וְֶאת כָּל ֲאֶשׁ  ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵרְך אֹוִתי, )וְֶאת ִאְשׁ
 / ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( ַבּעַל ַהַבּיִת ַהזֶּה, וְֶאת )ִאִמּי מֹוָרִתי( ַבּעֲַלת ַהַבּיִת ַהזֶּה, וְֶאת

ר ָלֶהם   כָּל ַהְמֻּסִבּין כַּאן אֹוָתם וְֶאת ֵבּיָתם וְֶאת זְַרעָם וְֶאת כָּל ֲאֶשׁ
וְיַעֲֹקב יִצְָחק  ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ְִּתָבְּרכּו  נ ֶשׁ כְּמֹו  ָלנּו,  ר  ֲאֶשׁ כָּל  וְֶאת   אֹוָתנּו 

ֵלָמה. וְנֹאַמר ָאֵמן.  ַבֹּכּל ִמֹכּל ֹכּל. כֵּן יְָבֵרְך אֹוָתנּו כָֻּלּנּו יַַחד ִבְּבָרכָה ְשׁ
א ְבָרכָה לֹום. וְנִָשׂ ֶמֶרת ָשׁ ְתֵּהא ְלִמְשׁ  ַּבָמּרֹום יְַלְמּדּו עֲֵליֶהם וְעֵָלינּו זְכּות ֶשׁ

כֶל טֹוב ְבּעֵינֵי ֱאלִֹהים וְָאָדם.  עֵנּו, וְנְִמצָא ֵחן וְֵשׂ ֵמֵאת יְיָ, ּוצְָדָקה ֵמֱאלֵֹהי יְִשׁ
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ֵּי ָהעֹוָלִמים.  ָבּת ּוְמנּוָחה ְלַחי כֻּלֹו ַשׁ ָהַרֲחָמן הּוא יַנְִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ
כֻּלֹו טֹוב.   ָהַרֲחָמן הּוא יַנְִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ָהַרֲחָמן הּוא יְַחֵדּׁש עֵָלינּו ֶאת ָהֹחֶדׁש ַהזֶּה ְלטֹוָבה וְִלְבָרכָה.  
נָה ַהֹזּאת ְלטֹוָבה וְִלְבָרכָה.   ָהַרֲחָמן הּוא יְַחֵדּׁש עֵָלינּו ֶאת ַהָשּׁ

ָהַרֲחָמן הּוא יִָקים ָלנּו ֶאת ֻסכַּת ָדּוִד ַהּנֹוֶפֶלת.  

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

ֵּי ָהעֹוָלם ַהָבּא.  ַמגְִדּיל )בשבת ויום יַח ּוְלַחי ֵּנּו ִלימֹות ַהָמִּשׁ  ָהַרֲחָמן הּוא יְזַכ
יחֹו, ְלָדוִד ּוְלזְַרעֹו עַד עֹוָלם. ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ  טוב – ִמגְּדֹול( יְׁשּועֹות ַמְלּכֹו, וְֹעֶשׂ
ָרַאל. וְִאְמרּו ָאֵמן.  לֹום עֵָלינּו וְעַל כָּל יְִשׂ ה ָשׁ לֹום ִבְּמרֹוָמיו, הּוא יַעֲֶשׂ ה ָשׁ ֹעֶשׂ

לֹא יְיָ  י  וְֹדְרֵשׁ וְָרעֵבּו,  כְִּפיִרים ָרׁשּו  ִליֵרָאיו.  ַמְחסֹור  ֵאין  כִּי  יו,  ְקֹדָשׁ יְיָ  ֶאת   ְיראּו 
ִבּיעַ ְלכָל  יְַחְסרּו כָל טֹוב. הֹודּו ַלייָ כִּי טֹוב, כִּי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָדָך, ּוַמְשׂ
ר יְִבַטח ַבּייָ, וְָהיָה יְיָ ִמְבַטחֹו. נַעַר ָהיִיִתי גַּם זַָקנְִתּי, וְלֹא  ַחי ָרצֹון. ָבּרּוְך ַהגֶֶּבר ֲאֶשׁ

לֹום.  ָרִאיִתי צִַדּיק נֶעֱזָב, וְזְַרעֹו ְמַבֶקּׁש ָלֶחם. יְיָ ֹעז ְלעַּמֹו יִֵתּן, יְיָ יְָבֵרְך ֶאת עַּמֹו ַבָשּׁ
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ָבּת ְלֹדֹרָתם ְבִּרית עֹוָלם. ָבּת, ַלעֲׂשֹות ֶאת ַהַשּׁ ָרֵאל ֶאת ַהַשּׁ ְמרּו ְבנֵי יְִשׂ  וְָשׁ
ַמיִם ה יְיָ ֶאת ַהָשּׁ ת יִָמים עָָשׂ ֶשׁ ָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם, כִּי ֵשׁ  ֵבּינִי ּוֵבין ְבּנֵי יְִשׂ

ִּנַָּפׁש. ַבת וַי ִביעִי ָשׁ וְֶאת ָהָאֶרץ, ּוַבּיֹום ַהְשּׁ
יָת כָּל ְמַלאכְֶתָּך. וְיֹום ת יִָמים ַתּעֲֹבד וְעִָשׂ ֶשׁ ָבּת ְלַקְדּׁשֹו. ֵשׁ  זָכֹור ֶאת יֹום ַהַשּׁ
ָבּת ַליְיָ ֱאלֶֹהיָך, לֹא ַתעֲֶשׂה כָל ְמָלאכָה, ַאָתּה ּוִבנְָך ּוִבֶתָּך, עְַבְדָּך ִביעִי ַשׁ  ַהְשּׁ
ַמיִם ה יְיָ ֶאת ַהָשּׁ ת יִָמים עָָשׂ ֶשׁ עֶָריָך. כִּי ֵשׁ ר ִבְּשׁ  וֲַאָמְתָך ּוְבֶהְמֶתָּך, וְגְֵרָך ֲאֶשׁ

ִביעִי, ָּנַח ַבּּיֹום ַהְשּׁ ר ָבּם, וַי ָּם וְֶאת כָּל ֲאֶשׁ וְֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהי
הּו.  ָבּת וַיְַקְדֵּשׁ עַל כֵּן ֵבַּרְך יְיָ ֶאת יֹום ַהַשּׁ

ַסְבִרי ָמָרנָן וְַרָבּנָן וְַרּבֹוַתי
ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִּרי ַהגֶָּפן.


