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ליום טוב

נּו  ָשׁ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ל(  ת ְוֶשׁ ָבּ ל )לשבת ַשׁ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁ ִמְצוָֹתיו, ְוִצָוּ ְבּ

יֹום טֹוב:
ליום הכיפורים

נּו  ָשׁ ר ִקְדּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ל(  ת ְוֶשׁ ָבּ ל )לשבת ַשׁ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁ ִמְצוָֹתיו, ְוִצָוּ ְבּ

ּפּוִרים: יֹום ַהִכּ
ביום טוב )חוץ מליל שביעי של פסח(, ובליל הסדר כשהאשה אינה מקדשת בעצמה, ובערב יום 

כיפור, מברכים אחרי הברכות הנ”ל:

ְוִקְיָּמנּו  ֶהֱחָינּו  ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ ה  רּוְך ַאָתּ ָבּ
יָענּו ַלְזַּמן ַהֶזּה: ְוִהִגּ

ֶנה  ָבּ ִיּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ם  תֹוָרֶתָך: ְוָשׁ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ ׁש ִבּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ
ִנים ַקְדמֹוִניֹות: ְוָעְרָבה ַליָי  יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ִיְרָאה ִכּ ַנֲעָבְדָך ְבּ

ִנים ַקְדמֹוִניֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ָלִים. ִכּ ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ

ֵני  ה ַעל ְבּ ה ּוְתִחָנּ ִפָלּ ה ְתּ א ָהִאָשּׁ ׂ ָשּ ַמִים, ִתּ ֲעֵרי ָשׁ ָפֶניָה ַשׁ תּוִחים ְבּ ּה ְפּ ָבּ ָעה ֶשׁ ָשּׁ רֹות, ַבּ ַאַחר ַהְדָלַקת ַהֵנּ
ֵביָתּה: ִכיָנה ְבּ ַנת ַהְשּׁ ָכּ יָתּה ְוַעל ַהְשׁ ֵבּ

אֹוִתי  חֹוֵנן  ְתּ ֶשׁ ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיָי  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ְקרֹוַבי,  ל  ָכּ ְוֶאת  י(  ִאִמּ ְוֶאת  ָאִבי  ְוֶאת  ַני  ָבּ ְוֶאת  י  ִאיִשׁ )ְוֶאת 
ֵרנּו  ְוִתְזְכּ ים,  ַוֲאֻרִכּ טֹוִבים  ַחִיּים  ָרֵאל  ִיְשׂ ּוְלָכל  ָלנּו  ן  ְוִתֶתּ
ְוַרֲחִמים  ְיׁשּוָעה  ת  ְפֻקַדּ ִבּ ְוִתְפְקֵדנּו  ּוְבָרָכה,  טֹוָבה  ְבִזְכרֹון 
ִכיָנְתָך  ְשׁ ן  ֵכּ ְוַתְשׁ ינּו,  ֵתּ ָבּ ִלים  ְוַתְשׁ דֹולֹות,  ְגּ ָרכֹות  ְבּ ּוְתָבְרֵכנּו 
אֹוֲהֵבי  ּוְנבֹוִנים,  ֲחָכִמים  ָבִנים  ּוְבֵני  ִנים  ָבּ ל  ְלַגֵדּ ִני  ְוַזֵכּ יֵנינּו,  ֵבּ

ֵבִקים  ְדּ יָי  ַבּ קֶֹדׁש,  ֶזַרע  ֱאֶמת,  י  ַאְנֵשׁ ֱאלִֹהים,  ִיְרֵאי  ְיָי, 
ּוְבָכל  ים טֹוִבים  ּוְבַמֲעִשׂ ּתֹוָרה  ַבּ ָהעֹוָלם  ּוְמִאיִרים ֶאת 

ִתי  ִחָנּ ְתּ ַמע ֶאת  א ְשׁ ָאָנּ ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, 
ְוָרֵחל  ְוִרְבָקה  ָרה  ָשׂ ְזכּות  ִבּ ֹּאת,  ַהז ֵעת  ָבּ

א  לֹּ ֶשׁ ֵנֵרנּו  ְוָהֵאר  ִאּמֹוֵתינּו,  ְוֵלָאה 
ֶניָך  ָפּ ְוָהֵאר  ָוֶעד  ְלעֹוָלם  ה  ִיְכֶבּ

ָעה, ָאֵמן: ֵשׁ ְוִנָוּ

הדלקת נרות
תפילה לפני נתינת צדקה

ִלְפֵני ה’,  ל  ְתַקֵבּ ִתּ ֶשׁ דֹוָלה  ְגּ ה  ְסֻגָלּ ְצָדָקה –  ִמְצַות  ְבּ ה  ֻלָוּ ְמּ ֶשׁ ה  ִפָלּ ְתּ  
ַמֲעָלה  ָרצֹון.  ֵעת  ּוְבָכל  ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ִלְפֵני  ְצָדָקה  ָלֵתת  נֹוֲהִגים  ְוָאֵכן 
ִהְבִטיַח  ֶשׁ ס,  ַהֵנּ ַעל  ַבּ ֵמִאיר  י  ַרִבּ ַמת  ִנְשׁ ְלִעּלּוי  ְצָדָקה  ב  ְלַנֵדּ ִהיא  ְיֵתָרה 

ן. ֵתּ ִיּ ַע ְלִמי ֶשׁ ְלַסֵיּ

לּו  ַהָלּ עֹות  ְטֵבּ ַהַמּ ֶאת  ֶרת  ְמַנֶדּ )פב"פ(  ֲאִני 
ֲאבֹוֵתינּו  ִלְכבֹוד  ס,  ַהֵנּ ַעל  ַבּ ֵמִאיר  י  ַרִבּ ת  ְלֻקַפּ
ָרה  ָשׂ ְוִאּמֹוֵתינּו  ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ים  דֹוִשׁ ַהְקּ
ס, ְזכּוָתם  ַעל ַהֵנּ י ֵמִאיר ַבּ ַמת ַרִבּ ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ּוְלִנְשׁ
ם  ִתי ִלְפֵני ַהֵשּׁ ִפָלּ ל ְתּ ְתַקֵבּ ִתּ ָרֵאל ֶשׁ ֲעמֹד ָלנּו ּוְלָכל ִיְשׂ ַתּ
ֲעִלי  ַבּ ֶאת  אֹוִתי,  ּוְתָבֵרְך  ֲעֵנִני  ְדֵמִאיר  ֱאָלָהא  ַרְך  ִיְתָבּ
ּתֹוָרה ּוְבִיְרַאת  ְבִריאּות ְוִחּזּוק ַהּגּוף ַבּ ַני ּוְבנֹוַתי, ִבּ ְוֶאת ָבּ
לֹום  ְוָשׁ ַחִיּים טֹוִבים  ָרָכה  ְבּ ַפע  ֶשׁ ָעֵלינּו  יַע  ִפּ ְוַתְשׁ ַמִים,  ָשׁ
ְמֵרנּו  ִנים ְוִתְשׁ ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ְוַהְצָלָחה ַוֲאִריכּות ָיִמים ְוָשׁ
ְרפּוָאה  ַלח  ּוְשׁ ָרִעים רח"ל,  ּוִמְקִרים  ַמֲחלֹות  ִמיֵני  ל  ִמָכּ
פב"פ(  ַלחֹוֶלה  )ּוִבְפָרט  ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ חֹוֵלי  ְלָכל  ֵלָמה  ְשׁ
ּוְבִבְנַין  ַלִים  ִוירּוָשׁ ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ ְוִלְראֹות  ִלְיׁשּועֹות  ה  ְוִנְזֶכּ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן: ׁש ִבּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ

ְוגֹוֲאִלי,  צּוִרי  ְיָי  ְלָפֶניָך,  י  ִלִבּ ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו 
ֲעֵנִני  ָך  ַחְסֶדּ ָרב  ְבּ ֱאלִֹהים  ָרצֹון  ֵעת  ְיָי  ְלָך  ִתי  ְתִפָלּ ַוֲאִני 

ֶעָך: ֱאֶמת ִיְשׁ ֶבּ
ר,  ָדָקה ִלְפֵני ַהְדָלַקת ַהֵנּ ל ְנִתיַנת ַהְצּ ֲעֶלה ֶשׁ ַמן ַהַנּ ְזּ  ַבּ

ב: ׁש ֵמעֶֹמק ַהֵלּ יָתּה ּוְתַבֵקּ ֵני ֵבּ ה ָעֶליָה ְוַעל ְבּ ֲעִתיר ָהִאָשּׁ ַתּ

לשבת

ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ִמְצוָֹתיו,  נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ

ת: ָבּ ל ַשׁ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁ ְוִצָוּ
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ֶלְך  ַוֵתּ ֵעיֶניָך  ְבּ ְפָחְתָך ֵחן  ְמָצא ִשׁ אֶמר ִתּ ַוֹתּ ַאְלְתּ ֵמִעּמֹו:  ָשׁ
מּו  ִכּ ְשׁ ַוַיּ עֹוד:  ָלּה  ָהיּו  לֹא  ּוָפֶניָה  אַכל  ַוֹתּ ּה  ְלַדְרָכּ ה  ָהִאָשּׁ
ָהָרָמָתה  יָתם  ֵבּ ֶאל  ַוָיּבֹאּו  בּו  ַוָיֻּשׁ ְיָי  ִלְפֵני  ֲחוּו  ַתּ ְשׁ ַוִיּ ֶקר  ַבבֹּ
ִלְתֻקפֹות  ַוְיִהי  ְיָי:  ֶרָה  ְזְכּ ַוִיּ ּתֹו  ִאְשׁ ה  ַחָנּ ֶאת  ֶאְלָקָנה  ַוֵיַּדע 
י  מּוֵאל ִכּ מֹו ְשׁ ְקָרא ֶאת ְשׁ ן ַוִתּ ֶלד ֵבּ ה ַוֵתּ ַהר ַחָנּ ַהָיִּמים ַוַתּ
ַח ַליָי ֶאת  יתֹו ִלְזבֹּ יו: ַוַיַּעל ָהִאיׁש ֶאְלָקָנה ְוָכל ֵבּ ִאְלִתּ ֵמְיָי ְשׁ
ּה  י ָאְמָרה ְלִאיָשׁ ה לֹא ָעָלָתה ִכּ ֶזַבח ַהָיִּמים ְוֶאת ִנְדרֹו: ְוַחָנּ
ם ַעד  ב ָשׁ ֵני ְיָי ְוָיַשׁ ַער ַוֲהִבאִֹתיו ְוִנְרָאה ֶאת ְפּ ֵמל ַהַנּ ַעד ִיָגּ
ִבי  ְשׁ ֵעיַנִיְך  ְבּ י ַהּטֹוב  ֲעִשׂ ּה  ֹּאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָשׁ ַוי עֹוָלם: 
יֶנק  ה ַוֵתּ ב ָהִאָשּׁ ֶשׁ ָברֹו ַוֵתּ ְמֵלְך אֹתֹו ַאְך ָיֵקם ְיָי ֶאת ְדּ ַעד ָגּ
ָמַלּתּו  ְגּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ּה  ִעָמּ ֲעֵלהּו  ַוַתּ אֹתֹו:  ְמָלּה  ָגּ ַעד  ָנּה  ְבּ ֶאת 
ֵבית  ִבֵאהּו  ַוְתּ ַיִין  ְוֵנֶבל  ֶקַמח  ַאַחת  ְוֵאיָפה  ה  לָֹשׁ ְשׁ ָפִרים  ְבּ
ַער ֶאל  ר ַוָיִּבאּו ֶאת ַהַנּ ֲחטּו ֶאת ַהָפּ ַער ָנַער: ַוִיְּשׁ לֹו ְוַהַנּ ְיָי ִשׁ
ֶבת  ֶצּ ה ַהִנּ ָך ֲאדִֹני ֲאִני ָהִאָשּׁ י ֲאדִֹני ֵחי ַנְפְשׁ אֶמר ִבּ ֵעִלי: ַוֹתּ
י  ְלִתּ ָלּ ִהְתַפּ ַהֶזּה  ַער  ַהַנּ ֶאל  ְיָי:  ֶאל  ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ ֶזה  ָבּ ָכה  ִעְמּ
ָאנִֹכי  ְוַגם  ֵמִעּמֹו:  י  ַאְלִתּ ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ֵאָלִתי  ְשׁ ֶאת  ִלי  ְיָי  ן  ֵתּ ַוִיּ
ַליָי  אּול  ָשׁ הּוא  ָהָיה  ר  ֲאֶשׁ ַהָיִּמים  ל  ָכּ ַליָי  יהּו  ִאְלִתּ ִהְשׁ
יָי  ַבּ י  ִלִבּ ָעַלץ  אַמר  ַוֹתּ ה  ַחָנּ ל  ֵלּ ְתַפּ ַוִתּ ַליָי:  ם  ָשׁ חּו  ַתּ ְשׁ ַוִיּ
יׁשּוָעֶתָך:  ִבּ י  ַמְחִתּ ָשׂ י  ִכּ י ַעל אֹוְיַבי  ִפּ ָרַחב  יָי  ַבּ ַקְרִני  ָרָמה 
ְרּבּו  אלֵֹהינּו: ַאל ַתּ ָך ְוֵאין צּור ֵכּ ְלֶתּ י ֵאין ִבּ יָי ִכּ ֵאין ָקדֹוׁש ַכּ
ְיָי  עֹות  ֵדּ ֵאל  י  ִכּ יֶכם  ִמִפּ ָעָתק  ֵיֵצא  ְגבָֹהה  בָֹהה  ְגּ רּו  ְתַדְבּ
ִלים  ְוִנְכָשׁ ים  ַחִתּ ִרים  בֹּ ִגּ ת  ֶקֶשׁ ֲעִללֹות:  נּו  ִנְתְכּ כתיב  ולא  ְולֹו 
רּו ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו ַעד ֲעָקָרה  ָכּ ֶחם ִנְשׂ ֶלּ ֵבִעים ַבּ ָאְזרּו ָחִיל: ְשׂ
ִנים ֻאְמָלָלה: ְיָי ֵמִמית ּוְמַחֶיּה מֹוִריד  ת ָבּ ְבָעה ְוַרַבּ ָיְלָדה ִשׁ
יל ַאף ְמרֹוֵמם: ֵמִקים  ִפּ יר ַמְשׁ אֹול ַוָיַּעל: ְיָי מֹוִריׁש ּוַמֲעִשׁ ְשׁ
א  יב ִעם ְנִדיִבים ְוִכֵסּ ת ָיִרים ֶאְביֹון ְלהֹוִשׁ פֹּ ל ֵמַאְשׁ ֵמָעָפר ָדּ

ֵבל:  ֵתּ ֲעֵליֶהם  ת  ַוָיֶּשׁ ֶאֶרץ  ְמֻצֵקי  ַליָי  י  ִכּ ַיְנִחֵלם  ָכבֹוד 
ּמּו  ְך ִיָדּ חֶֹשׁ ִעים ַבּ מֹר ּוְרָשׁ ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו חסידו כתיב ִיְשׁ

ר ִאיׁש: ְיָי ֵיַחּתּו ְמִריָביו מריבו  י לֹא ְבכַֹח ִיְגַבּ ִכּ
ָיִדין  ְיָי  ַיְרֵעם  ַמִים  ָשּׁ ַבּ כתיב  עלו  ָעָליו  כתיב 

ן עֹז ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם  ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוִיֶתּ
יחֹו: ֶקֶרן ְמִשׁ

תפילת חנה

ַהְדָלַקת  ְלַאַחר  ה  ָהִאָשּׁ אַמר  תֹּ ֶשׁ ַקל,  ּוְלִגּדּול  ְלָבִנים  ִלְזּכֹות  ה  ְסֻגָלּ
ב’  ֶרק  ֶפּ א’  מּוֵאל  ְשׁ ֵסֶפר  דר”ה  א’  יֹום  ל  ֶשׁ ַהַהְפָטָרה  ֶאת  רֹות  ַהֵנּ

)קשו”ע סי’ ע”ה ס”ב(.

ֵמַהר  צֹוִפים  ָהָרָמַתִים  ִמן  ֶאָחד  ִאיׁש  ַוְיִהי 
ן  ֶבּ ֱאִליהּוא  ן  ֶבּ ְירָֹחם  ן  ֶבּ ֶאְלָקָנה  מֹו  ּוְשׁ ֶאְפָרִים 
ַאַחת  ם  ֵשׁ ים  ָנִשׁ י  ֵתּ ְשׁ ְולֹו  ֶאְפָרִתי:  צּוף  ֶבן  חּו  ֹתּ
ה  ּוְלַחָנּ ְיָלִדים  ה  ִלְפִנָנּ ַוְיִהי  ה  ִנָנּ ְפּ ִנית  ַהֵשּׁ ם  ְוֵשׁ ה  ַחָנּ
ָיִמיָמה  ִמָיִּמים  ֵמִעירֹו  ַההּוא  ָהִאיׁש  ְוָעָלה  ְיָלִדים:  ֵאין 
ֵעִלי  ְבֵני  ֵני  ְשׁ ם  ְוָשׁ לֹה  ִשׁ ְבּ ְצָבאֹות  ַליָי  ַח  ְוִלְזבֹּ ֲחוֹת  ַתּ ְלִהְשׁ
ְוָנַתן  ֶאְלָקָנה  ח  ְזַבּ ַוִיּ ַהּיֹום  ַוְיִהי  ַליָי:  ֲהִנים  כֹּ ּוִפְנָחס  ָחְפִני 
ן ָמָנה  ה ִיֵתּ ֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה ָמנֹות: ּוְלַחָנּ ּתֹו ּוְלָכל ָבּ ה ִאְשׁ ִלְפִנָנּ
ה  ְוִכֲעַסָתּ ַרְחָמּה:  ָסַגר  ַויָי  ָאֵהב  ה  ַחָנּ ֶאת  י  ִכּ ִים  ַאָפּ ַאַחת 
ַרְחָמּה:  ַעד  ְבּ ְיָי  ָסַגר  י  ִכּ ַהְרִעָמּה  ֲעבּור  ַבּ ַעס  ַכּ ם  ַגּ ָצָרָתּה 
ה  ְכִעֶסָנּ ַתּ ן  ֵכּ ְיָי  ֵבית  ְבּ ֲעלָֹתּה  י  ִמֵדּ ָנה  ְבָשׁ ָנה  ָשׁ ה  ַיֲעֶשׂ ְוֵכן 
ה ָלֶמה  ּה ַחָנּ ֹּאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָשׁ ַוי ה ְולֹא ֹתאַכל:  ְבֶכּ ַוִתּ
ָאנִֹכי  ֲהלֹוא  ְלָבֵבְך  ֵיַרע  ְוָלֶמה  ֹתאְכִלי  לֹא  ְוָלֶמה  י  ִתְבִכּ
לֹה  ְבִשׁ ָאְכָלה  ַאֲחֵרי  ה  ַחָנּ ָקם  ַוָתּ ִנים:  ָבּ ָרה  ֵמֲעָשׂ ָלְך  טֹוב 
א ַעל ְמזּוַזת ֵהיַכל  ֵסּ ב ַעל ַהִכּ ֵהן יֵֹשׁ ְוֵעִלי ַהכֹּ ֹתה  ְוַאֲחֵרי ָשׁ
ר  דֹּ ַוִתּ ה:  ִתְבֶכּ ּוָבכֹה  ְיָי  ַעל  ל  ֵלּ ְתַפּ ַוִתּ ָנֶפׁש  ָמַרת  ְוִהיא  ְיָי: 
ֲאָמֶתָך  ֳעִני  ָבּ ִתְרֶאה  ָראֹה  ִאם  ְצָבאֹות  ְיָי  אַמר  ַוֹתּ ֶנֶדר 
ֶזַרע  ַלֲאָמְתָך  ה  ְוָנַתָתּ ֲאָמֶתָך  ֶאת  ח  ַכּ ִתְשׁ ְולֹא  ִני  ּוְזַכְרַתּ
ל ְיֵמי ַחָיּיו ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו:  יו ַליָי ָכּ ים ּוְנַתִתּ ֲאָנִשׁ
יָה:  ִפּ ֶאת  ֵמר  שֹׁ ְוֵעִלי  ְיָי  ִלְפֵני  ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ ָתה  ִהְרְבּ י  ִכּ ְוָהָיה 
ָפֶתיָה ָנעֹות ְוקֹוָלּה לֹא  ּה ַרק ְשׂ ֶרת ַעל ִלָבּ ה ִהיא ְמַדֶבּ ְוַחָנּ
ָמַתי  ַעד  ֵעִלי  ֵאֶליָה  ֹּאֶמר  ַוי ָרה:  כֹּ ְלִשׁ ֵעִלי  ֶבָה  ַוַיְּחְשׁ ֵמַע  ִיָשּׁ
אֶמר לֹא  ה ַוֹתּ ַען ַחָנּ ִרין ָהִסיִרי ֶאת ֵייֵנְך ֵמָעָלִיְך: ַוַתּ ָכּ ַתּ ְשׁ ִתּ
ְך  פֹּ ִתיִתי ָוֶאְשׁ ָכר לֹא ָשׁ ת רּוַח ָאנִֹכי ְוַיִין ְוֵשׁ ה ְקַשׁ ֲאדִֹני ִאָשּׁ
ִלָיַּעל  ְבּ ת  ַבּ ִלְפֵני  ן ֶאת ֲאָמְתָך  ֵתּ ִתּ ְיָי: ַאל  ִלְפֵני  י  ַנְפִשׁ ֶאת 
ַוּיֹאֶמר  ֵעִלי  ַוַיַּען  ה:  ֵהָנּ ַעד  י  ְרִתּ ַבּ ִדּ ְוַכְעִסי  יִחי  ִשׂ ֵמרֹב  י  ִכּ
ר  ֲאֶשׁ א  חסר  ָלֵתְך  ֵשׁ ֶאת  ן  ִיֵתּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵואלֵֹהי  לֹום  ְלָשׁ ְלִכי 




