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] שלום עליכם ^ Shalom Aleichem #
שָ לֹום עֲ לֵ יכֶם מַ לְ אֲ כֵי הַ שָ ּ ֵׁרת מַ לְ אֲ כֵי עֶ לְ יֹון
מִ מֶ ּלֶ ְך מַ לְ כֵי הַ מְ ּלָ כִים הַ ָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא
ּבֹואֲ כֶם לְ שָ ׁלֹום מַ לְ אֲ כֵי הַ שָ ּׁלֹום מַ לְ אֲ כֵי עֶ לְ יֹון
מִ מֶ ּלֶ ְך מַ לְ כֵי הַ מְ ּלָ כִים הַ ָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא
ּב ְָרכּונִי לְ שָ לֹום מַ לְ אֲ כֵי הַ שָ ּׁלֹום מַ לְ אֲ כֵי עֶ לְ יֹון
מִ מֶ ּלֶ ְך מַ לְ כֵי הַ מְ ּלָ כִים הַ ָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא
ֵצאתְ כֶם לְ שָ לֹום מַ לְ אֲ כֵי הַ שָ ּׁלֹום מַ לְ אֲ כֵי עֶ לְ יֹון
מִ מֶ ּלֶ ְך מַ לְ כֵי הַ מְ ּלָ כִים הַ ָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא

נֹודָ ע ַבּשְ ּׁעָ רִ ים ַבּעְ לָ ּה ְבּשִ ׁבְּתֹו עִ ם זִקְ נֵי ָארֶ ץ.
סָ דִ ין עָ שְ ׂתָ ה וַתִ ּמְ כ ֹּר וַחֲ גֹור נָתְ נָה לַ ְ ּכנַעֲ נִי.
ע ֹז וְהָ דָ ר לְ בּושָ ּׁה וַתִ ּשְ ׂחַ ק לְ יֹום ַאחֲ רֹון.
פִ ּיהָ פָ ּתְ חָ ה בְחָ כְמָ ה וְתֹורַ ת חֶ סֶ ד עַ ל לְ ׁשֹונָּה.
צֹופִ יָּה הֲ לִ יכֹות ֵבּיתָ ּה וְלֶ חֶ ם עַ צְלּות ֹלא ת ֹאכֵל.
קָ מּו ָבנֶיהָ וַי ְַאשְ ּׁרּוהָ ַבּעְ לָ ּה וַי ְהַ לְ לָ ּה.
רַ ּבֹות ָבּנֹות עָ ׂשּו חָ י ִל וְַאתְ ּ עָ לִ ית עַ ל ֻכּלָ ּנָה.
שֶ ׁקֶ ר הַ חֵ ן וְהֶ בֶל הַ י ֹּפִ י אִ שָ ּׁה י ִרְ ַאת יְי ָ הִ יא תִ תְ הַ לָ ּל.
תְ ּנּו לָ ּה מִ פְ ִּרי י ָדֶ יהָ וִיהַ לְ לּוהָ בַשְ ּׁעָ ִרים מַ עֲ שֶ ׂיהָ .

משלי – לא ,י-לא

] קדוש ליל שבת ^ Friday Night Kiddush #
וַיְהִ י עֶ רֶ ב וַיְהִ י ב ֹקֶ ר

] אשת חיל ^ Aishet Chayil #
אֵ שֶ ׁת חַ י ִל מִ י י ִמְ צָא וְרָ ח ֹק מִ פְ ּנִינִים מִ כְרָ ּה.

יֹום הַ שִ ּׁשִ ּׁי .וַיְכֻּלּו הַ שָ ׁמַ י ִם וְהָ ָארֶ ץ וְכָל ְצבָָאם .וַיְכַל אֱ ֹלהִ ים
ַבּיֹום הַ שְ ּׁבִיעִ י מְ לַ אכְּתֹו אֲ שֶ ׁר עָ שָ ׂה ,וַיִּשְ ׁב ֹּת ַבּיֹום הַ שְ ּׁבִיעִ י מִ ָכּל
מְ לַ אכְּתֹו אֲ שֶ ׁר עָ שָ ׂה .וַיְבָרֶ ְך אֱ ֹלהִ ים אֶ ת יֹום הַ שְ ּׁבִיעִ י ,וַיְקַ דֵ ּׁש
אֹותֹוִ ,כּי בֹו שָ ׁבַת מִ ָכּל מְ לַ אכְּתֹו אֲ שֶ ׁר ָבּרָ א אֱ ֹלהִ ים לַ עֲ ׂשֹות.

ָבּטַ ח ָבּּה לֵ ב ַבּעְ לָ ּה וְשָ ׁלָ ל ֹלא י ֶחְ סָ ר.
ְגּמָ לַ תְ הּו טֹוב וְֹלא ָרע כ ֹּל י ְמֵ י חַ יֶּיהָ .
דָ ּרְ שָ ׁה צֶמֶ ר ּופִ שְ ׁתִ ּים וַתַ ּעַ ׂש ְבּחֵ פֶ ץ ַכּפֶ ּיהָ .
הָ י ְתָ ה ָכּאֳ נִּיֹות סֹוחֵ ר מִ מֶ ּרְ חָ ק תָ ּבִיא לַ חְ מָ ּה.
וַתָ ּקָ ם ְבּעֹוד לַ י ְלָ ה וַתִ ּתֵ ּן טֶ ֶרף לְ בֵיתָ ּה וְח ֹק לְ נַעֲ ר ֹתֶ יהָ .
זָמְ מָ ה שָ ׂדֶ ה וַתִ ּקָ ּחֵ הּו מִ פְ ּרִ י כַפֶ ּיהָ נָטְ עָ ה ָכ ֶּרם.
חָ ג ְָרה בְעֹוז מָ תְ נֶיהָ וַתְ ַּאמֵ ּץ זְר ֹעֹותֶ יהָ .
טָ עֲ מָ ה ִכּי טֹוב סַ חְ רָ ּה ֹלא י ִ ְכ ֶבּה בַלַ ּי ְלָ ה נֵרָ ּה.
י ָדֶ יהָ שִ ׁלְ ּחָ ה ַב ִכּיׁשֹור וְכַפֶ ּיהָ תָ ּמְ כּו פָ לֶ ְך.
ַכּפָ ּּה פָ ּרְ שָ ׂה לֶ עָ נִי וְי ָדֶ יהָ שִ ׁלְ ּחָ ה לָ אֶ בְיֹון.
ֹלא תִ ירָ א לְ בֵיתָ ּה מִ שָ ּׁלֶ ג ִכּי כָל ֵבּיתָ ּה לָ בֻׁש שָ ׁנִים.
מַ רְ בַדִ ּים עָ שְ ׂתָ ה לָ ּּה שֵ ׁׁש וְַארְ ָגּמָ ן לְ בּושָ ּׁה.

בנָן וְרַ ּבֹותַ י
סַ ְברִ י מָ רָ נָן וְרַ ָ ּ
ָבּרּוךְ ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם ּבֹורֵ א פְ ּרִ י הַ ָגּפֶ ן.
ָבּרּוךְ ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם אֲ שֶ ׁר קִ דְ ּשָ ׁנּו ְבּמִ צְֹותָ יו
וְרָ צָה בָנּו וְשַ ׁ ַבּת קָ דְ ׁשֹו ְבַּאהֲ בָה ּובְרָ צֹון הִ ְנחִ ילָ נּו ִז ָכּרֹון ְלמַ עֲ שֵ ׂה
ְברֵ אשִ ׁיתִ ,כּי הּוא יֹום תְ ּחִ לָ ּה ְלמִ קְ רָ אֵ י ק ֹדֶ ׁשֵ ,זכֶר לִ יצִיַאת
מִ צְרָ י ִםִ .כּי בָנּו בָחַ רְ תָ ּ וְאֹותָ נּו קִ דַ ּשְ ׁתָ ּ מִ ָכּל הָ עַ מִ ּים ,וְשַ ׁ ַבּת קָ דְ שְ ָׁך
ְבַּאהֲ בָה ּובְרָ צֹון הִ ְנחַ לְתָ ּנּוָ .בּרּוְך ַאתָ ּה יְי ָ מְ קַ דֵ ּׁש הַ שַ ּׁ ָבּת.
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] קידושא רבא ^ Daytime Kiddush #
וְשָ ׁמְ רּו ְבנֵי יִשְ ׂרָ אֵ ל אֶ ת הַ שַ ּׁ ָבּת ,לַ עֲ ׂשֹות אֶ ת הַ שַ ּׁ ָבּת לְ ד ֹר ֹתָ ם
בנֵי יִשְ ׂרָ אֵ ל אֹות הִ וא לְ ע ֹלָ םִ ,כּי שֵ ׁשֶ ׁת
ְבּרִ ית עֹולָ םֵ .בּינִי ּובֵין ְ ּ
י ָמִ ים עָ שָ ׂה יְי ָ אֶ ת הַ שָ ּׁמַ י ִם וְאֶ ת הָ ָארֶ ץּ ,ובַּיֹום הַ שְ ּׁבִיעִ י שָ ׁבַת
וַ ּי ִ ָנּפַ ׁש.
זָכֹור אֶ ת יֹום הַ שַ ּׁ ָבּת לְ קַ דְ ּׁשֹו .שֵ ׁשֶ ׁת י ָמִ ים תַ ּעֲ ב ֹד וְעָ שִ ׂיתָ
ָכּל מְ לַ אכְתֶ ָּך .וְיֹום הַ שְ ּׁבִיעִ י שַ ׁ ָבּת לַ יְי ָ אֱ ֹלהֶ יָךֹ ,לא תַ עֲ שֶ ׂה כָל
מְ לָ אכָהַ ,אתָ ּה ּו ִבנְָך ּו ִבתֶ ָּך ,עַ בְדְ ָּך וַאֲ מָ תְ ָך ּובְהֶ מְ תֶ ָּך ,וְ ֵגרְ ָך
אֲ שֶ ׁר ִבּשְ ׁעָ רֶ יָךִ .כּי שֵ ׁשֶ ׁת י ָמִ ים עָ שָ ׂה יְי ָ אֶ ת הַ שָ ּׁמַ י ִם וְאֶ ת
הָ ָארֶ ץ ,אֶ ת הַ יָּם וְאֶ ת ָכּל אֲ שֶ ׁר ָבּם ,וַ ּי ָנַח ַבּּיֹום הַ שְ ּׁבִיעִ י,
] שבת

#

^ On Shabbat

עַ ל ֵכּן ֵבּרַ ְך יְי ָ אֶ ת יֹום הַ שַ ּׁ ָבּת וַיְקַ דְ ּשֵ ׁהּו.
] שלוש רגלים

#

^ On Holidays

אֵ לֶ ּה מֹועֲ דֵ י יְי ָ מִ קְ רָ אֵ י ק ֹדֶ ׁש ,אֲ שֶ ׁר תִ ּקְ רְ אּו א ֹתָ ם ְבּמֹועֲ דָ ם.
בנֵי יִשְ ׂרָ אֵ ל.
וַיְדַ ֵבּר מ ֹשֶ ׁה אֶ ת מ ֹעֲ דֵ י יְי ָ אֶ ל ְ ּ
] ראש השנה

#

^ On Rosh Hashana

ב ֵכּסֶ ה לְ יֹום חַ ֵגּנּו.
תִ ּקְ עּו בַח ֹדֶ ׁש ׁשֹופָ רּ ַ ,
ִכּי ח ֹק לְ יִשְ ׂרָ אֵ ל הּוא ,מִ שְ ׁפָ ּט לֵ אֹלהֵ י יַעֲ ק ֹב.
בנָן וְרַ ּבֹותַ י
סַ ְברִ י מָ רָ נָן וְרַ ָ ּ
ָ
בּרּוךְ ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָ עֹולָ ם ּבֹורֵ א פְ ּרִ י הַ ָגּפֶ ן.
Serena & Ari Rubin
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] ^ On All Days Continue Here

