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Shabbat Shalom 

Shalom Aleichem  [^    שלום עליכם

ֵרת ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָשלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ
ָלִכים ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון לֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ ּבֹוֲאֶכם ְלָשׁ
ָלִכים ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ָּבְרכּונִי ְלָשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ
ָלִכים ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ֵצאְתֶכם ְלָשלֹום ַמְלֲאֵכי ַהָשּׁ
ָלִכים ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִמֶמּ

Aishet Chayil  [^    אשת חיל

ת ַחיִל ִמי יְִמָצא וְָרחֹק ִמְפּנִינִים ִמְכָרּה.  ֵאֶשׁ
ָלל לֹא יְֶחָסר.   ָבַּטח ָבּּה ֵלב ַבְּעָלּה וְָשׁ
גְָּמַלְתהּו טֹוב וְלֹא ָרע כֹּל יְֵמי ַחיֶּיָה.  

ים וַַתַּעׂש ְבֵּחֶפץ ַכֶּפּיָה.   ִתּ ה ֶצֶמר ּוִפְשׁ ָדְּרָשׁ
ִביא ַלְחָמּה.   ְרָחק ָתּ ָהיְָתה ָכֳּאנִּיֹות סֹוֵחר ִמֶמּ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה וְחֹק ְלנֲַערֶֹתיָה.   ֵתּ ָקם ְבּעֹוד ַליְָלה וִַתּ וַָתּ
ָקֵּחהּו ִמְפִּרי ַכֶפּיָה נְָטָעה ָכֶּרם.   זְָמָמה ָשֶׂדה וִַתּ

ַאֵמּץ זְרֹעֹוֶתיָה.   ָחגְָרה ְבעֹוז ָמְתנֶיָה וְַתּ
ָטֲעָמה ִכּי טֹוב ַסְחָרּה לֹא יְִכֶבּה ַבַלּיְָלה נֵָרּה.  

ְמכּו ָפֶלְך.   ְלָּחה ַבִכּיׁשֹור וְַכֶפּיָה ָתּ יֶָדיָה ִשׁ
ְלָּחה ָלֶאְביֹון.   ַכָּפּּה ָפְּרָשׂה ֶלָענִי וְיֶָדיָה ִשׁ

נִים.   ֶלג ִכּי ָכל ֵבּיָתּה ָלֻבׁש ָשׁ לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשּׁ
ּה.   ׁש וְַאְרגָָּמן ְלבּוָשׁ ַמְרַבִדּים ָעְשָׂתה ָלּּה ֵשׁ
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ְבּתֹו ִעם זְִקנֵי ָאֶרץ.  ָעִרים ַבְּעָלּה ְבִּשׁ נֹוָדע ַבְּשּׁ
ְמכֹּר וֲַחגֹור נְָתנָה ַלְכּנֲַענִי.   ָסִדין ָעְשָׂתה וִַתּ

ְשַׂחק ְליֹום ַאֲחרֹון.   ּה וִַתּ עֹז וְָהָדר ְלבּוָשׁ
ִפּיָה ָפְּתָחה ְבָחְכָמה וְתֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹונָּה.  

צֹוִפיָּה ֲהִליכֹות ֵבּיָתּה וְֶלֶחם ַעְצלּות לֹא תֹאֵכל.  
רּוָה ַבְּעָלּה וַיְַהְלָלּה.   ָקמּו ָבנֶיָה וַיְַאְשּׁ

ַרּבֹות ָבּנֹות ָעׂשּו ָחיִל וְַאְתּ ָעִלית ַעל ֻכָּלּנָה.  
ה יְִרַאת יְיָ ִהיא ִתְתַהָלּל.   ֶקר ַהֵחן וְֶהֶבל ַהיִֹּפי ִאָשּׁ ֶשׁ

ָעִרים ַמֲעֶשׂיָה.  נּו ָלּה ִמְפִּרי יֶָדיָה וִיַהְללּוָה ַבְשּׁ ְתּ
משלי – לא, י-לא

Friday Night Kiddush  [^    קדוש ליל שבת

וַיְִהי ֶעֶרב וַיְִהי בֶֹקר

ַמיִם וְָהָאֶרץ וְָכל ְצָבָאם.  וַיְַכל ֱאלִֹהים ַבּיֹום י. וַיְֻכּלּו ַהָשׁ ִשּׁ  יֹום ַהִשּׁ
ִביִעי ִמָכּל ְמַלאְכּתֹו בֹּת ַבּיֹום ַהְשּׁ ר ָעָשׂה, וַיְִּשׁ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ  ַהְשּׁ
ִביִעי,  וַיְַקֵדּׁש אֹותֹו, ִכּי בֹו ר ָעָשׂה.  וַיְָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְשּׁ  ֲאֶשׁ

ר ָבָּרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות. ַבת ִמָכּל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ָשׁ

ַסְבִרי ָמָרנָן וְַרָבּנָן וְַרּבֹוַתי

ָבּרּוךְ ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִּרי ַהגֶָּפן.

וְָרָצה ְבִּמְצֹוָתיו  נּו  ִקְדָּשׁ ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ַאָתּה   ָבּרּוךְ 
ית, ַבּת ָקְדׁשֹו ְבַּאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהנְִחיָלנּו זִָכּרֹון ְלַמֲעֵשׂה ְבֵראִשׁ   ָבנּו וְַשׁ
ָבנּו ִכּי  ִמְצָריִם.  ִליִציַאת  זֵֶכר  קֶֹדׁש,  ְלִמְקָרֵאי  ִחָלּה  ְתּ יֹום  הּוא   ִכּי 
ָך ְבַּאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַבּת ָקְדְשׁ ָתּ ִמָכּל ָהַעִמּים, וְַשׁ  ָבַחְרָתּ וְאֹוָתנּו ִקַדְּשׁ

ָבּת. נּו. ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ְמַקֵדּׁש ַהַשּׁ ִהנְַחְלָתּ
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Daytime Kiddush     [^    קידושא רבא

ָבּת ְלדֹרָֹתם ְבִּרית ָבּת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַשּׁ ְמרּו ְבנֵי יְִשָׂרֵאל ֶאת ַהַשּׁ  וְָשׁ
ָ ת יִָמים ָעָשׂה יְי ֶשׁ  עֹוָלם. ֵבּינִי ּוֵבין ְבּנֵי יְִשָׂרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם, ִכּי ֵשׁ

ַבת וַיִּנַָּפׁש. ִביִעי ָשׁ ַמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ, ּוַבּיֹום ַהְשּׁ ֶאת ַהָשּׁ

ָכּל וְָעִשׂיָת  ֲעבֹד  ַתּ יִָמים  ת  ֶשׁ ֵשׁ ְלַקְדּׁשֹו.  ָבּת  ַהַשּׁ יֹום  ֶאת   זָכֹור 
ָבּת ַליְיָ ֱאלֶֹהיָך, לֹא ַתֲעֶשׂה ָכל ְמָלאָכה, ִביִעי ַשׁ ָך. וְיֹום ַהְשּׁ  ְמַלאְכֶתּ
ָעֶריָך. ִכּי ר ִבְּשׁ ָך, וְגְֵרָך ֲאֶשׁ ָך, ַעְבְדָּך וֲַאָמְתָך ּוְבֶהְמֶתּ  ַאָתּה ּוִבנְָך ּוִבֶתּ
ר ַמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ, ֶאת ַהיָּם וְֶאת ָכּל ֲאֶשׁ ת יִָמים ָעָשׂה יְיָ ֶאת ַהָשּׁ ֶשׁ  ֵשׁ

ִביִעי, ָבּם, וַיָּנַח ַבּּיֹום ַהְשּׁ

 On Shabbat     [^     שבת

הּו.  ָבּת וַיְַקְדֵּשׁ ַעל ֵכּן ֵבַּרְך יְיָ ֶאת יֹום ַהַשּׁ

On Holidays     [^     שלוש רגלים

ְקְראּו אָֹתם ְבּמֹוֲעָדם. ר ִתּ ֵאֶלּה מֹוֲעֵדי יְיָ ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ֲאֶשׁ
ה ֶאת מֲֹעֵדי יְיָ ֶאל ְבּנֵי יְִשָׂרֵאל.  וַיְַדֵבּר מֶֹשׁ

On Rosh Hashana     [^     ראש השנה

ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר, ַבֵּכֶּסה ְליֹום ַחגֵּנּו. ִתּ
ָפּט ֵלאלֵֹהי יֲַעקֹב.  ִכּי חֹק ְליְִשָׂרֵאל הּוא, ִמְשׁ

ַסְבִרי ָמָרנָן וְַרָבּנָן וְַרּבֹוַתי

ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִּרי ַהגֶָּפן.


