יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי.
וַ ְי ֻכלּוּ ַה ָשּׁ ַמ ִים וְ ָה ָא ֶרץ ְו ָכל ְצ ָב ָאם׃ וַ ְי ַכל ֱאֹל ִהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי ְמ ַלא ְכתּוֹ
ֲא ֶשׁ ר ָע ָשׂ ה  .וַ ִיּ ְשׁ בֹּת ַבּ יּ וֹ ם ַה ְשּׁ ִבי ִע י ִמ ָכּ ל ְמ ַל א ְכ תּוֹ ֲא ֶשׁ ר ָע ָשׂ ה ׃ וַ ְי ָב ֶר ְך
ֱאֹל ִהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִבי ִעי וַ יְ ַק ֵדּשׁ ֹ
אתוִֹ .כּי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל ְמ ַלא ְכתּוֹ ֲא ֶשׁר
ֹלהים ַל ֲעשׂוֹת׃
ָבּ ָרא ֱא ִ
מוֹע ָדם׃
מוֹע ֵדי יְ הוָֹ ה ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדשֲׁ .א ֶשׁר ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם ְבּ ֲ
ֵא ֶלּה ֲ
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן׃
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָבּרוּך ָא ָתּה יְ הוָֹ ה ֱא ֵ
בּוֹרא ְפּ ִרי ַהגָּ ֶפן׃
עוֹלם ֵ
וֹמ ָמנוּ
עוֹלםֲ .א ֶשׁר ָבּ ַחר ָבּנוּ ִמ ָכּל ַעם ְור ְ
ֹלהינוּ ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָבּרוּך ָא ָתּה יְ הוָֹ ה ֱא ֵ
וֹהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ֶאת יוֺם
וֹתיו .וַ ִתּ ֵתּן ָלנוּ יְ הוָֹ ה ֱאל ֵ
ִמ ָכּל ָלשׁוֹן וְ ִק ְד ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ַה ַשׁ ָבּת ַהזֶּ ה וְ ֶאת יוֹם ַהזִ ָכּרוֹן ַהזֶּ ה  .זִ ְכרוֹן יוֹם ְתּרוּ ָעה ְבּ ַא ֲה ָבה ִמ ְק ָרא
קֹ ֶדשׁ זֵ ֶכר ִלי ִצי ַאת ִמ ְצ ָרי ִם׃ ִכּי ָבּנוּ ָבּ ַח ְר ָתּ ו ְאוֹ ָתּנוּ ִק ָדּ ְשׁ ָתּ ִמ ָכּל ָה ַע ִמים.
ְוּד ָב ְר ָך ֱא ֶמת וְ ַקי ָם ָל ַעד ָ .בּ רוּך ַא ָתּה יְ ה וָֹ ה ֶמ ֶל ך ַעל כֹּל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵד שׁ
ַה ַשׁ ָבּת וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ויְ וֹם ַהזִ ָכּרוֹן׃
ָבּרוּך ָא ָתּה יְ הוָֹ ה ֱאֹל ֵה ינוּ ֶמ ֶל ְך ָהע ָ
וֹל ם ֶשׁ ֶה ֶח ינָ וּ וְ ִק ְי ָמ נוּ וְ ִה ִגי ָענוּ ַלזְ ַמ ן
ַהזֶּ ה׃
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