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ַעל ”ֵסֶפר ַהִחּנּוְך”:  ל ּבַ זֹון, ּוֵביֵניֶהן ַהְבָטָחתֹו ׁשֶ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ְסֻגּלֹות ַרּבֹות ִנְכְרכּו ּבְ
יבּות  ֲחׁשִ ָכבֹוד”.  ּבְ ָיָמיו  ל  ּכָ לֹו  ְמצּויֹות  ְמזֹונֹוָתיו  זֹון,  ַהּמָ ת  ִבְרּכַ ּבְ ִהיר  ַהּזָ ל  ”ּכָ

ָנה: ּוָ ָתב ְמעֹוֵרר ַהּכַ י ַהּכְ ְוָקא, ּכִ תּוב ּדַ זֹון ִמּתֹוְך ַהּכָ ת ַהּמָ ְרּכַ ַנֲעָלה ַלֲאִמיַרת ּבִ

חֹוק  ֵלא ׂשְ ֹחְלִמים: ָאז ִיּמָ יַבת ִצּיֹון, ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב ְיָי ֶאת ׁשִ ֲעלֹות, ּבְ יר ַהּמַ ׁשִ
יל  ה: ִהְגּדִ ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ יל  ַבּגֹוִים, ִהְגּדִ ה, ָאז יֹאְמרּו  ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ
ֶגב:  ּנֶ ּבַ ֲאִפיִקים  ּכַ ִביֵתנּו,  ׁשְ ֶאת  ְיָי  ׁשּוָבה  ֵמִחים:  ׂשְ ָהִיינּו  נּו,  ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  ְיָי 
ַרע, ּבֹא ָיֹבא  ְך ַהּזָ א ֶמׁשֶ ה ִיְקצֹרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנׂשֵ ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ַהּזְֹרִעים ּבְ

א ֲאֻלּמָֹתיו: ה, ֹנׂשֵ ְבִרּנָ

ֶאת  ן  ַהּזָ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֹוֵתן  ֵחן ּבְ טּובֹו, ּבְ ּלֹו ּבְ ָהעֹוָלם ּכֻ
דֹול,  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהּגָ ּכִ ר  ׂשָ ּבָ ֶלֶחם ְלָכל 
ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו,  ָחַסר  לֹא  ִמיד  ּתָ
ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  י הּוא  ּכִ דֹול,  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ֲעבּור  ּבַ ָוֶעד, 
ר  ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ּבְ ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל 
ַחי  ְלָכל  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ ָיֶדָך,  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָאמּור,  ּכָ ָרא:  ּבָ

ן ֶאת ַהּכֹל: ה ְיָי, ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ָרצֹון: ּבָ

ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶאֶרץ  ְלָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ נֹוֶדה 
ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  הֹוֵצאָתנּו  ׁשֶ ְוַעל  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ה  ֶחְמּדָ
ִריְתָך  ּבְ ְוַעל  ֲעָבִדים,  ית  ִמּבֵ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ 
יָך  נּו, ְוַעל ֻחּקֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ׁשֶ
ְוַעל  נּו,  חֹוַנְנּתָ ׁשֶ ָוֶחֶסד  ֵחן  ים  ַחּיִ ְוַעל  נּו,  הֹוַדְעּתָ ׁשֶ
ָכל יֹום  ִמיד, ּבְ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּתָ ַאּתָ ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ

ָעה: ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ
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ָלְך,  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַהּכֹל  ְוַעל 
ל  ּכָ ִפי  ּבְ ְמָך  ׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ אֹוָתְך,  ּוְמָבְרִכים 
ְוָאַכְלּתָ  תּוב,  ּכָ ּכַ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ִמיד  ּתָ ַחי 
ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ֶאת  ּוֵבַרְכּתָ   , ָבְעּתָ ְוׂשָ
ַעל  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָלְך:  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ַהּטָֹבה 

זֹון: ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ

ַלִים ִעיֶרָך,  ָך, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ַעל ִיׂשְ
יֶחָך, ְוַעל  ִוד ְמׁשִ ית ּדָ בֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ
ְמָך ָעָליו. ֱאלֵֹהינּו, ָאִבינּו,  ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ַהּבַ
ְיָי  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו,  ְוַכְלּכְ ְרְנֵסנּו,  ּפַ זּוֵננּו,  ְרֵענּו, 

לחנוכה ופורים

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים,  ּסִ ַהּנִ ְוַעל 
ִמים  ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ְלָחמֹות, ׁשֶ ָחמֹות, ְוַעל ַהּמִ ְפָלאֹות, ְוַעל ַהּנֶ ַהּנִ

ה: ַמן ַהּזֶ ּזְ ָהֵהם ּבַ

לחנוכה

מֹוָנִאי  דֹול, ַחׁשְ ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ְתָיהּו ּבֶ יֵמי ַמּתִ ּבִ
ָך  ָעה, ַעל ַעּמְ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּוָבָניו, ּכְ
י  יָחם ּתֹוָרֶתָך, ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ּכִ ָרֵאל, ְלַהׁשְ ִיׂשְ
ָלֶהם  ָעַמְדּתָ  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך, 
יָנם,  ּדִ ֶאת  ְנּתָ  ּדַ ִריָבם,  ֶאת  ַרְבּתָ  ָצָרָתם.  ֵעת  ּבְ
ים,  ׁשִ ַיד ַחּלָ ָנַקְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם, ָמַסְרּתָ ִגּבֹוִרים ּבְ
ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ ּוְטֵמִאים  ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ
עֹוְסֵקי  ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  יִקים,  ַצּדִ ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ
עֹוָלֶמָך,  דֹול ְוָקדֹוׁש ּבְ ם ּגָ יָת ׁשֵ תֹוָרֶתָך. ּוְלָך ָעׂשִ
ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ
יֶתָך,  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ה. ְוַאַחר ּכַ ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ
ָך, ְוִהְדִליקּו  ׁשֶ ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך, ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקּדָ
ה  מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ָך ְוָקְבעּו ׁשְ ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ֵנרֹות ּבְ

דֹול: ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ֵאּלּו, ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ

לפורים

ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ יֵמי  ּבִ
ָעַמד  ׁשֶ ּכְ יָרה,  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ
ׁש  ּקֵ ּבִ ע,  ָהָרׁשָ ָהָמן  ֲעֵליֶהם 
ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהׁשְ
ַער  ִמּנַ ַהְיהּוִדים,  ל  ּכָ ֶאת 
יֹום  ּבְ ים,  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן,  ְוַעד 
ר ְלֹחֶדׁש  ה ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ ֶאָחד, ּבִ
ֹחֶדׁש  הּוא  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ
ה  ְוַאּתָ ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר, 
ֵהַפְרּתָ  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ֶאת  ְוִקְלַקְלּתָ  ֲעָצתֹו,  ֶאת 
ּלֹו  בֹוָת  ַוֲהׁשֵ ְבּתֹו,  ַמֲחׁשַ
אֹותֹו  ְוָתלּו  רֹאׁשֹו.  ּבְ ְגמּולֹו 

ָניו ַעל ָהֵעץ: ְוֶאת ּבָ

ְצִריֵכנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו,  ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא, ַאל ּתַ ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ
י ִאם ְלָיְדָך  ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ּכִ ׂשָ ַנת ּבָ לֹא ִליֵדי ַמּתְ
ְולֹא  ֵנבֹוׁש  ּלֹא  ׁשֶ ְוָהְרָחָבה,  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תּוָחה,  ַהּפְ ֵלָאה,  ַהּמְ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִנּכָ

בשבת אומרים:

ת  ּבָ ַ ִביִעי, ַהּשׁ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ
ת ּבֹו  ּבָ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך, ִלׁשְ י יֹום ֶזה ּגָ ה. ּכִ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ַהּגָ
ּלא  ִמְצַות ְרצֹוֶנָך, ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ׁשֶ ַאֲהָבה ּכְ ְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ
ֶנָחַמת  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו.  יֹום  ּבְ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְתֵהא 
ַעל ַהְיׁשּועֹות  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך, ּכִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ִצּיֹון ִעיֶרָך, ּוְבִבְנַין ְירּוׁשָ

ָחמֹות: ּוַבַעל ַהּנֶ

בראש חדש ויו”ט וחוה”מ וראש השנה אומרים כאן יעלה ויבא:

ַמע,  ָ יַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיּגִ
ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  ְוִזְכרֹון  דֹוֵננּו,  ּוִפּקְ ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד  ְוִיּפָ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך, ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ּדָ
יֹום  לֹום ּבְ ים ּוְלׁשָ ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ

ים  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוׁשִ ָזְכֵרנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. 

י  יֵענּו, ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחּנֵ

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ

ְמֵהָרה  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ
ְבַרֲחָמיו  ּבֹוֵנה  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו. 

ָלִים. ָאֵמן: ְירּוׁשָ

בראש חודש

ה. רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ
בפסח

ה. ּצֹות ַהּזֶ ַחג ַהּמַ
בשבועות 

ה.  בּועֹות ַהּזֶ ָ ַחג ַהּשׁ

בסוכות

ה. ּכֹות ַהּזֶ ַחג ַהּסֻ
בשמ”ע ובשמחת תורה

ה. ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהּזֶ ׁשְ
בראש השנה

ה. רֹון ַהּזֶ ּכָ ַהּזִ
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ָאִבינּו,  ָהֵאל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו ְקדֹוׁש  יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוׁשֵ נּו, ַאּדִ ַמְלּכֵ
ִטיב ַלּכֹל,  ֶלְך ַהּטֹוב, ְוַהּמֵ ָרֵאל. ַהּמֶ ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו.  ּבְ ׁשֶ
הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 
ִויׁשּוָעה,  ָרָכה  ּבְ ְוַהְצָלָחה,  ָלה  ַהּצָ ּוְלֶרַוח,  ּוְלַרֲחִמים 
ְוָכל  לֹום,  ְוׁשָ ים  ְוַחּיִ ְוַרֲחִמים,  ָלה,  ְוַכְלּכָ ְרָנָסה  ּפַ ֶנָחָמה, 

ֵרנּו: אמן. ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ טֹוב, ּוִמּכָ

ָהַרֲחָמן,  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמלֹוְך  הּוא  ָהַרֲחָמן, 
ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן,  ּוָבָאֶרץ.  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֵרְך  ִיְתּבָ הּוא 
ר  נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהּדָ ַאר ּבָ ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתּפָ
ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן,  עֹוָלִמים.  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  נּו  ּבָ
ְוהּוא  אֵרנּו  ַצּוָ ֵמַעל  נּו  ֻעּלֵ ּבֹר  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן,  ָכבֹוד.  ּבְ
ָלנּו  ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן,  ְלַאְרֵצנּו.  קֹוְמִמּיּות  יֹוִליֵכנּו 
ָאַכְלנּו ָעָליו.  ְלָחן ֶזה ׁשֶ ה ְוַעל ׁשֻ ִית ַהּזֶ ּבַ ּבַ ה  ָרָכה ְמֻרּבָ ּבְ
ִביא ָזכּור ַלּטֹוב,  הּו ַהּנָ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָ ָהַרֲחָמן, הּוא ִיׁשְ

ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ר ָלנּו ּבְ ִויַבּשֶׂ

ה,  ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( ּבַ
יָתם  ה, אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ִית ַהּזֶ ֲעַלת ַהּבַ י מֹוָרִתי( ּבַ ְוֶאת )ִאּמִ
ר ָלֶהם. )ואם סמוך על שולחן עצמו יאמר:  ל ֲאׁשֶ ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכָ
ְוֶאת  י  ּתִ ִאׁשְ ְוֶאת  י(  ְוִאּמִ ְיָבֵרְך אֹוִתי )ְוָאִבי  ָהַרֲחָמן, הּוא 
מֹו  ּכְ ר ָלנּו,  ל ֲאׁשֶ ּכָ ְוֶאת  ר ִלי(, אֹוָתנּו  ל ֲאׁשֶ ּכָ ְוֶאת  ַזְרִעי 
ּכֹל, ִמּכֹל, ּכֹל,  ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּבַ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ֵלָמה, ְוֹנאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד, ּבִ ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻ ּכֵ

ֵהא  ּתְ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות, ׁשֶ רֹום ְיַלּמְ ּמָ ּבַ
א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה  לֹום, ְוִנּשָׂ ֶמֶרת ׁשָ ְלִמׁשְ
ֵעיֵני  ּבְ טֹוב  ֶכל  ְוׂשֵ ֵחן  ְוִנְמָצא  ֵענּו,  ִיׁשְ ֵמֱאלֵֹהי 

ֱאלִֹהים ְוָאָדם:

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ לשבת 

ה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַחּדֵ לר”ח 

ּלֹו טֹוב: ּכֻ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ ליו”ט 

ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ָ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַחּדֵ לר”ה 

ִוד ַהּנֹוָפֶלת: ת ּדָ ָהַרֲחָמן, הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסּכַ לסוכות 

א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ ׁשִ נּו ִלימֹות ַהּמָ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַזּכֵ
אומרים:  מלכה(  מלוה  בסעודת  )וגם  מוסף  שמתפללים  )ביום  יל  ַמְגּדִ בחול 

יחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְוֹעׂשֶ
לֹום ָעֵלינּו,  ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ַעד עֹוָלם: ֹעׂשֶ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיׂשְ ְוַעל ּכָ

ִפיִרים ָרׁשּו  י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ּכְ יו, ּכִ ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדׁשָ
י  ּכִ י טֹוב,  ּכִ ַליָי  ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו  ְיָי לֹא  י  ְודְֹרׁשֵ ְוָרֵעבּו, 
רוְך  יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ ּבִ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ
י  ם ָזַקְנּתִ יָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי, ּגַ ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ ַהּגֶ
ן,  ׁש ָלֶחם: ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ יק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ

לֹום: ָ ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

ברכת האורח
לזכר:

ַעל  ּבַ ֵיבֹוׁש  ּלֹא  ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי 
ֵלם  ִיּכָ ְולֹא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִית  ַהּבַ
ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְוִיְצַלח  א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם 
ּוְנָכֵסינּו  ְנָכָסיו  ְוִיְהיּו  ְנָכָסיו, 
ְוַאל  ָלִעיר,  ּוְקרֹוִבים  מּוְצָלִחים 
ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ לֹא  ָטן  ׂשָ לֹוט  ִיׁשְ
ק  ה ָיֵדינּו, ְוַאל ִיְזָדּקֵ ַמֲעׂשֵ ְולֹא ּבְ
ׁשּום  ְלָפֵנינּו  ְולֹא  ְלָפָניו  לֹא 
ְוָעֹון  ַוֲעֵביָרה  ֵחְטא  ִהְרהּור  ְדַבר 

ה ְוַעד עֹוָלם: ַמַעּתָ

לנקבה:

ַעַלת  ּבַ בֹוׁש  ּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי 
ֵלם  ּכָ ּתִ ְולֹא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִית  ַהּבַ
ָכל  א, ְוִתְצַלח ְמֹאד ּבְ ָלעֹוָלם ַהּבָ
ּוְנָכֵסינּו  ְנָכֶסיָה  ְוִיְהיּו  ְנָכֶסיָה, 
ְוַאל  ָלִעיר,  ּוְקרֹוִבים  מּוְצָלִחים 
ָיֶדיָה  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָטן לֹא  ׂשָ לֹוט  ִיׁשְ
ק  ה ָיֵדינּו, ְוַאל ִיְזָדּקֵ ַמֲעׂשֵ ְולֹא ּבְ
ׁשּום  ְלָפֵנינּו  ְולֹא  ְלָפֶניָה  לֹא 
ְוָעֹון  ַוֲעֵביָרה  ֵחְטא  ִהְרהּור  ְדַבר 

ה ְוַעד עֹוָלם: ַמַעּתָ


