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From Simcha to Simcha,
. גדולים יהיו,אלו הקטנים
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משפחת לוונשטין – קפלן

 ^] Shalom Aleichemשלום עליכם
ַ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 ְּ

 ^] Aishet Chayilאשת חיל
חי ִל מִי י ִ ְמצָא ו ְ ָרח ֹק ִמ ְּפנ ִינ ִים ִמ ְכרָּה.
ֵא ׁ ֶשת ַ
ָּ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.
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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 ׁ ְּ
משלי – לא ,י-לא

 ^] Friday Night Kiddushקדוש ליל שבת

וַיְהִי ֶערֶב וַיְהִי בֹקֶר
שי .וַיְכֻּלּו ַה ׁ ָש ַמי ִם ו ְ ָה ָארֶץ וְכָל ְצ ָבאָם .וַיְכַל ֱאלֹהִים ַבּיֹום
יֹום ַה ׁ ִּש ׁ ִּ
ַשבִיעִי ִמ ָכּל ְמלַאכְּתֹו
ַשבִיעִי ְמלַאכְּתֹו ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂה ,וַי ִּׁשְ בֹּת ַבּיֹום ה ׁ ְּ
ה ׁ ְּ
ַשבִיעִי ,וַי ְ ַק ֵדּׁש אֹותֹוִ ,כּי בֹו
ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂה .וַי ְ ָב ֶר ְך ֱאלֹהִים אֶת יֹום ה ׁ ְּ
ׁ ָשבַת ִמ ָכּל ְמלַאכְּתֹו ֲ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 ׁ ִשית,
ִ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 Kiddush

]^ קידושא רבא

שמְרּו ְבנ ֵי י ִשְ ׂ ָראֵל אֶת ַה ׁ ַּש ָבּתַ ,לעֲׂשֹות אֶת ַה ׁ ַּש ָבּת ְלדֹרֹתָם ְּברִית
ו ְׁ ָ
עֹולָםֵ .בּינ ִי ּובֵין ְּבנ ֵי י ִשְ ׂ ָראֵל אֹות הִוא ְלעֹלָםִ ,כּי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָמִים ָע ָשׂה יְי ָ
ַשבִיעִי ׁ ָשבַת וַיִּנָּפַׁש.
אֶת ַה ׁ ָּש ַמי ִם וְאֶת ָה ָארֶץּ ,ובַּיֹום ה ׁ ְּ
ז ָכֹור אֶת יֹום ַה ׁ ַּש ָבּת ְל ַק ְדּׁשֹוֵ ׁ .ש ׁ ֶשת יָמִים ַּת ֲעב ֹד ו ְ ָע ִשׂי ָת ָכּל
ַשבִיעִי ׁ ַש ָבּת ַליְי ָ ֱאלֹהֶיךָ ,ל ֹא ַת ֲע ֶשׂה כָל ְמלָאכָה,
ְמלַא ְכ ֶּתךָ .ו ְיֹום ה ׁ ְּ
ַ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 ַהי ָּם וְאֶת ָכּל ֲא ׁ ֶשר
ַשבִיעִי,
ָ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.
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ַס ְברִי ָמ ָרנ ָן ו ְ ַר ָּבנ ָן וְרַּבֹותַי
ך ַא ָתּה יְי ָ ֱאלֹהֵינּו ֶמ ֶל ְך הָעֹולָם ּבֹורֵא ְּפרִי ַהגָּפֶן.
בּרּו ְ
ָ

