יטיב לָ נוּ .הוּא גְ ָמלָ נוּ .הוּא
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם הוּא ֵה ִטיב לָ נוּ .הוּא ֵמ ִטיב לָ נוּ .הוּא יֵ ִ
צלָ ה וְ כָ ל טוֹ ב( :ועונים אמן)
גוֹ ְמלֵ נוּ .הוּא יִ גְ ְמלֵ נ ּו לָ ַעד ֵחן וָ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים וְ ֵריוַ ח וְ ַה ָ ּ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ַעל ִּכ ּ ֵסא כְ בוֹ דוֹ ָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ:
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ָ ּבנ ּו לְ דוֹ ר דּ וֹ ִריםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא ֶק ֶרן לְ ַע ּמוֹ יָ ִריםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא
יִ ְת ּ ָפ ַאר ָ ּבנ ּו לָ נֶ ַצח נְ ָצ ִחיםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְ ּבכָ בוֹ ד וְ לֹא ְב ִב ּזוּי ְ ּב ֶה ֵּתר וְ לֹא ְב ִא ּסוּר
ְ ּבנַ ַחת וְ לֹא ְב ַצ ַערָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ֵּתן ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבינֵ ינוָּ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְשלַ ח ְ ּב ָרכָ ה ְרוָ ָחה
יח ֶאת דְּ ָרכֵ ינוָּ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְשבּ וֹ ר
וְ ַה ְצלָ ָחה ְ ּבכָ ל ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינוָּ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יַ ְצלִ ַ
ארנוָּ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יוֹ לִ יכֵ נ ּו ְמ ֵה ָרה קוֹ ְמ ִמ ּיוּת לְ ַא ְר ֵצנוּ:
עוֹ ל ָ ּגלוּת ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ַצ ָּו ֵ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְר ּ ָפ ֵאנ ּו ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה ְרפו ַּאת ַה ֶּנ ֶפ ׁש ו ְּרפו ַּאת ַהגּ וּףָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא
יִ ְפ ַּתח לָ נ ּו ֶאת יָ דוֹ ָה ְר ָח ָבהָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ְך ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ֶּמנּ ּו ִ ּב ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל
ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָ ּב ְרכ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ַ ּבכּ ֹל ִמכּ ֹל כּ ֹלֵּ .כן יְ ָב ֵר ְך אוֹ ָתנ ּו יַ ַחד
ֹאמר ָא ֵמןָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְפרוֹ שׂ ָעלֵ ינ ּו ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ מוֹ :
ְ ּב ָרכָ ה ׁ ְשלֵ ָמה .וְ כֵ ן יְ ִהי ָרצוֹ ן וְ נ ַ
בשבתָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יַ נְ ִחילֵ נ ּו עוֹ לָ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ ׁ ַש ָ ּבת ו ְּמנו ָּחה לְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ִמים:
בר”חָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ ַחדֵּ ׁש ָעלֵ ינ ּו ֶאת ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה ,לְ טוֹ ָבה וְ לִ ְב ָרכָ ה:
בר”הָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ ַחדֵּ ׁש ָעלֵ ינ ּו ֶאת ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ּזֹאת לְ טוֹ ָבה וְ לִ ְב ָרכָ ה:
ישב ְ ּב ֻס ַּכת עוֹ רוֹ ׁ ֶשל לִ וְ יָ ָתןָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יַ ׁ ְש ּ ִפ ַיע ָעלֵ ינ ּו ׁ ֶש ַפע ְק ֻד ּׁ ָשה וְ ָט ֳה ָרה ִמ ּׁ ִש ְב ָעה
בסוכותָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ זַ ֵּכנ ּו לֵ ׁ ֵ
ישין ,זְ כו ָּתם ְּת ֵהא ָמגֵ ן וְ ִצ ָּנה ַ ּב ֲע ֵדנוָּ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יָ ִקים לָ נ ּו ֶאת ֻס ַּכת דָּ וִ יד ַהנּ וֹ ֶפלֶ ת:
או ׁ ְּש ּ ִפיזִ ין ִע ּ ָל ִאין ַקדִּ ׁ ִ
אתנ ּו לְ ׁ ָשלוֹ ם:
במועדיםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יַ ִ ּג ֵיענ ּו לְ מוֹ ֲע ִדים ֲא ֵח ִרים ַה ָ ּב ִאים לִ ְק ָר ֵ
ביו”טָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יַ נְ ִחילֵ נ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ טוֹ ב:

יח וּלְ ִבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַח ֵ ּיינ ּו וִ יזַ ֵּכנ ּו וִ ָיק ְר ֵבנ ּו לִ ימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
וּלְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבאַ .מגְ דִּ יל (ביום שמתפללים מוסף ,וכן במוצאי שבת אומריםִ :מגְ דּ וֹ ל)
יְ ׁשוּעוֹ ת ַמלְ כּ וֹ .וְ עֹשֶׂ ה ֶח ֶסד לִ ְמ ׁ ִשיחוֹ לְ ָדוִ ד וּלְ זַ ְרעוֹ ַעד עוֹ לָ םְּ :כ ִפ ִירים ָר ׁש ּו
יתי ַצדִּ יק
יתי ַ ּגם זָ ַקנְ ִּתי וְ לֹא ָר ִא ִ
וְ ָר ֵעבוּ .וְ ד ְֹר ׁ ֵשי יְ יָ לֹא יַ ְח ְסר ּו כָ ל טוֹ ב :נַ ַער ָהיִ ִ
נֶ ֱעזָ ב .וְ זַ ְרעוֹ ְמ ַב ֶּק ׁש לָ ֶחםָּ :כל ַה ּיוֹ ם חוֹ נֵ ן ו ַּמלְ וֶ ה .וְ זַ ְרעוֹ לִ ְב ָרכָ הַ :מה ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו
יִ ְהיֶ ה לְ שָׂ ְב ָעה .ו ַּמה ׁ ֶש ּׁ ָש ִתינ ּו יִ ְהיֶ ה לִ ְרפו ָּאה .ו ַּמה ׁ ֶשהוֹ ַת ְרנ ּו יִ ְהיֶ ה לִ ְב ָרכָ ה
יהם וַ ּיֹאכְ ל ּו וַ ּיוֹ ִתיר ּו ִּכ ְד ַבר יְ יָ ּ ְ :ברוּכִ ים ַא ֶּתם לַ ייָ .עוֹ שֵׂ ה
ְּכ ִדכְ ִתיב וַ ִ ּי ֵּתן לִ ְפנֵ ֶ
ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץּ ָ :ברו ְּך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ַ ּבייָ .וְ ָהיָ ה יְ יָ ִמ ְב ָטחוֹ  :יְ יָ עֹז לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן.
יְ יָ יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּׁ ָשלוֹ ם :עוֹ שֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו הוּא ְב ַר ֲח ָמיו יַ ֲעשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם
ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
יסדֵּ ר בּ וֹ ָּכל ַמ ֲע ַד ֵּני עוֹ לָ ם וְ יִ ְהיֶ ה ְּכ ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוָּּ ,כל
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ַה ֶּזה ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ָעלָ יו וִ ַ
ָר ֵעב ִמ ֶּמנּ ּו יֹאכַ ל וְ כָ ל ָצ ֵמא ִמ ֶּמנּ ּו יִ ׁ ְש ֶּתה .וְ ַאל יֶ ְח ַסר ִמ ֶּמנּ ּו ָּכל טוּב לָ ַעד וּלְ עוֹ לְ ֵמי עוֹ לָ ִמים ָא ֵמןָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ְך ַ ּב ַעל
ַה ַ ּביִ ת ַה ֶּזה ו ַּב ַעל ַה ּ ְס ֻעדָּ ה ַה ּזֹאת .הוּא ו ָּבנָ יו וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר לוֹּ ְ .ב ָבנִ ים ׁ ֶש ִ ּי ְחיוּ .ו ִּבנְ כָ ִסים ׁ ֶש ִ ּי ְרבּ וּּ ָ .ב ֵר ְך יְ יָ ֵחילוֹ ּופ ַֹעל
יָ ָדיו ִּת ְר ֶצה .וְ יִ ְהי ּו נְ כָ ָסיו וּנְ כָ ֵסינ ּו ֻמ ְצלָ ִחים ו ְּקרוֹ ִבים לָ ִעיר .וְ ַאל יִ זְ דַּ ֵּקק לְ ָפנָ יו וְ לֹא לְ ָפנֵ ינ ּו ׁשוּם דְּ ַבר ֵח ְטא וְ ִה ְרהוּר ָעוֹ ן.
שָׂ שׂ וְ שָׂ ֵמ ַח ָּכל ַה ָ ּי ִמים ְ ּבע ׁ ֶֹשר וְ כָ בוֹ ד ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם .לֹא יֵ בוֹ ׁש ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶּזה וְ לֹא יִ ָּכלֵ ם לְ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבאָ .א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצוֹ ן:
ברכת האורח:

ָה ַר ֲח ָמן

הוּא יִ ּ ַטע ּתוֹ ָרתוֹ וְ ַא ֲה ָבתוֹ ְ ּבלִ ֵ ּבנ ּו וְ ִת ְהיֶ ה יִ ְר ָאתוֹ ַעל ּ ָפנֵ ינוּ
לְ ִבלְ ִּתי נֶ ֱח ָטא .וְ יִ ְהי ּו כָ ל ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ָמיִ ם:

ֲא ָב ְרכָ ה ֶאת יְ יָ ְ ּבכָ ל ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִה ּ ָלתוֹ ְ ּב ִפי :סוֹ ף דָּ ָבר ַהכּ ֹל נִ ׁ ְש ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא וְ ֶאת
ִמ ְצוֹ ָתיו ׁ ְשמוֹ ר ִּכי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדםְּ :ת ִה ּ ַלת יְ יָ יְ ַד ֶ ּבר ּ ִפי וִ ָיב ֵר ְך ָּכל ָ ּבשָׂ ר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם ַהלְ לוּיָ ּה :וַ יְ ַד ֵ ּבר ֵאלַ י זֶ ה ַה ּׁ ֻשלְ ָחן ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ י יְ יָ :
ישא ו ִּב ְר ׁשו ְּתכֶ ם .ועוניםָ ׁ :ש ַמיִ ם)
המזמןּ ִ :ב ְר ׁשו ְּתכֶ ם עוניםָ ׁ :ש ַמיִ ם( .ויש נוהגים לומרּ ִ :ב ְר ׁשוּת ַמלְ ָּכא ִע ּ ָל ָאה ַקדִּ ׁ ָ
המזמן :נְ ָב ֵר ְך (בעשרה ויותר ֱאל ֵֹהינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ .והמסובין עוניםּ ָ :ברו ְּך (בעשרה ויותר ֱאל ֵֹהינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ו ְּבטוּבוֹ
ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד ָחיִ ינוּ :וחוזר המזמןּ ָ :ברו ְּך (בעשרה ויותר ֱאל ֵֹהינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ו ְּבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד ָחיִ ינוּ:

ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ יֱָ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םָ ,ה ֵאל ַה ָּזן אוֹ ָתנ ּו וְ ֶאת ָהעוֹ לָ ם
ֻּכלוֹ ְ ּבטוּבוֹ ְ ּב ֵחן ְ ּב ֶח ֶסד ְ ּב ֶרוַ ח ו ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִ ּבים .נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָ ּבשָׂ ר.
ִּכי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ  :ו ְּבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד לֹא ָח ַסר לָ נ ּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר לָ נ ּו
ָמזוֹ ן ָּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִּ .כי הוּא ֵאל זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס לַ כּ ֹל וְ ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ָערו ְּך
לַ כּ ֹל וְ ִה ְת ִקין ִמ ְחיָ ה ו ָּמזוֹ ן לְ כָ ל ְ ּב ִר ּיוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא ְב ַר ֲח ָמיו ו ְּברוֹ ב
ֲח ָס ָדיו ָּכ ָאמוּרּ .פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך .ו ַּמשְׂ ִ ּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצוֹ ןּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ,
ַה ָּזן ֶאת ַהכּ ֹל:

נוֹ ֶדה לְ ָך יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ׁ ֶש ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶא ֶרץ ֶח ְמדָּ ה טוֹ ָבה ו ְּר ָח ָבה
יתנ ּו ִמ ֵ ּבית
אתנ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּפ ִד ָ
ְ ּב ִרית וְ תוֹ ָרה ַח ִ ּיים ו ָּמזוֹ ןַ .על ׁ ֶשהוֹ ֵצ ָ
ית ָך ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִ ּב ְבשָׂ ֵרנוּ .וְ ַעל ּתוֹ ָר ְת ָך ׁ ֶש ּ ִל ַּמ ְד ָּתנוּ .וְ ַעל ֻח ֵּקי
ֲע ָב ִדים .וְ ַעל ְ ּב ִר ְ
ְרצוֹ נָ ְך ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ָּתנוּ .וְ ַעל ַח ִ ּיים ו ָּמזוֹ ן ׁ ֶש ַא ָּתה זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס אוֹ ָתנוּ:
לחנוכה ופורים

ית
ַעל ַה ִּנ ּ ִסים וְ ַעל ַה ּ ֻפ ְר ָקן וְ ַעל ַה ְ ּגבוּרוֹ ת וְ ַעל ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת וְ ַעל ַה ִּנ ְפלָ אוֹ ת וְ ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת ׁ ֶש ָעשִׂ ָ
לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה:
לחנוכה

ימי ַמ ִּת ְתיָ ה ּו ֶ ּבן יוֹ ָחנָ ן כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַח ׁ ְשמוֹ נָ ִאי ו ָּבנָ יו ְּכ ׁ ֶש ָע ְמ ָדה
ִ ּב ֵ
ַמלְ כוּת יָ וָ ן ָה ְר ׁ ָש ָעה ַעל ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ׁ ַש ְּכ ָחם ִמ ּתוֹ ָר ָת ְך וּלְ ַה ֲע ִב ָירם
ֵמ ֻח ֵּקי ְרצוֹ נָ ְך ,וְ ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִ ּבים ָע ַמ ְד ָּת לָ ֶהם ְ ּב ֵעת ָצ ָר ָתםַ ,ר ְב ָּת
ֶאת ִר ָיבם ,דַּ נְ ָּת ֶאת דִּ ינָ ם ,נָ ַק ְמ ָּת ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ ,מ ַס ְר ָּת גִ בּ וֹ ִרים ְ ּביַ ד
ַח ּ ָל ׁ ִשים וְ ַר ִ ּבים ְ ּביַ ד ְמ ַע ּ ִטים ו ְּר ׁ ָש ִעים ְ ּביַ ד ַצדִּ ִיקים ו ְּט ֵמ ִאים ְ ּביַ ד
ית ׁ ֵשם ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש
ְטהוֹ ִרים וְ זֵ ִדים ְ ּביַ ד עוֹ ְס ֵקי תוֹ ָר ֶת ָך וּלְ ָך ָעשִׂ ָ
ית ְּת ׁשו ָּעה גְ דוֹ לָ ה ו ֻּפ ְר ָקן ְּכ ַהיּוֹ ם
ְ ּבעוֹ לָ ָמ ְך וּלְ ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ָעשִׂ ָ
ַה ֶּזה .וְ ַא ַחר ַּכ ְך ָ ּבא ּו ָבנֶ ָ
ית ָך ו ִּפנּ ּו ֶאת ֵהיכָ לֶ ָך וְ ִט ֲהר ּו ֶאת
יך לִ ְד ִביר ֵ ּב ֶ
ִמ ְקדָּ ׁ ֶש ָך וְ ִה ְדלִ יק ּו נֵ רוֹ ת ְ ּב ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך וְ ָק ְבע ּו ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה
ית ִע ָּמ ֶהם נִ ּ ִסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת וְ נוֹ ֶדה לְ ׁ ִש ְמ ָך
ֵאלּ ּו ְ ּב ַה ּ ֵלל ו ְּבהוֹ ָד ָאה .וְ ָעשִׂ ָ
ַה ָ ּגדוֹ ל ֶסלָ ה:

לפורים

ימי ָמ ְרדְּ כַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ְ ּב ׁשו ׁ ַּשן ַה ִ ּב ָירה
ִ ּב ֵ
יהם ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע ִ ּב ֵּק ׁש
ְּכ ׁ ֶש ָע ַמד ֲעלֵ ֶ
לְ ַה ׁ ְש ִמיד לַ ֲהרוֹ ג וּלְ ַא ֵ ּבד ֶאת ָּכל
ַה ְ ּיהו ִּדים ִמ ַּנ ַער וְ ַעד זָ ֵקן ַטף וְ נָ ׁ ִשים
ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד ִ ּב ׁ ְשל ָֹשה ָעשָׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ׁ ְשנֵ ים
ָעשָׂ ר הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ו ׁ ְּשלָ לָ ם לָ בוֹ ז.
וְ ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִ ּבים ֵה ַפ ְר ָּת ֶאת
ֲע ָצתוֹ וְ ִקלְ ַקלְ ָּת ֶאת ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ וַ ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת
ֹאשוֹ וְ ָתל ּו אוֹ תוֹ וְ ֶאת ָ ּבנָ יו
לוֹ ְ ּגמוּלוֹ ְ ּבר ׁ
ית ִע ָּמ ֶהם נִ ּ ִסים וְ נִ ְפלָ אוֹ ת
ַעל ָה ֵעץ .וְ ָעשִׂ ָ
וְ נוֹ ֶדה לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ֶסלָ ה:

ַעל ַהכּ ֹל יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֲאנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים לָ ְך ו ְּמ ָב ְרכִ ים ֶאת ׁ ְש ָמ ְך ָּכ ָאמוּר
וְ ָאכַ לְ ָּת וְ שָׂ ָב ְע ָּת .ו ֵּב ַרכְ ָּת ֶאת יְ יָ ֱאל ֶֹה ָ
יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן
לָ ְךּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה יְ יַָ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזוֹ ן:
ַר ֵחם יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ָּמ ְך .וְ ַעל יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִע ָיר ְך .וְ ַעל ַהר ִצ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן

ְּכבוֹ ָד ְך .וְ ַעל ֵהיכָ לָ ְך .וְ ַעל ְמעוֹ נָ ְך .וְ ַעל דְּ ִב ָיר ְך .וְ ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא
יחנ ּו ַה ְרוַ ח לָ נ ּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכל
ׁ ִש ְמ ָך ָעלָ יוָ .א ִבינ ּו ְר ֵענ ּו זוּנֵ נוַּ ּ .פ ְרנְ ֵסנוַּּ .כלְ ְּכלֵ נוַּ .ה ְרוִ ֵ
ָצרוֹ ֵתינוּ .וְ נָ א ַאל ַּת ְצ ִריכֵ נ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו לִ ֵידי ַמ ְּתנוֹ ת ָ ּבשָׂ ר וָ ָדם .וְ לֹא לִ ֵידי ַהלְ וָ ָא ָתם.
ֶא ּ ָלא לְ יָ ְד ָך ַה ְּמלֵ ָאה וְ ָה ְר ָח ָבהָ .ה ֲע ׁ ִש ָירה וְ ַה ּ ְפתו ָּחה .יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא נֵ בוֹ ׁש ָ ּבעוֹ לָ ם
יח ְך ַּת ֲחזִ ֶיר ָּנה לִ ְמקוֹ ָמ ּה ִ ּב ְמ ֵה ָרה
ַה ֶּזה .וְ לֹא נִ ָּכלֵ ם לְ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא .ו ַּמלְ כוּת ֵ ּבית דָּ וִ ד ְמ ׁ ִש ָ
ְביָ ֵמינוּ:
בשבת אומרים:

יצנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך ו ְּב ִמ ְצוַ ת יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעיַ ,ה ּׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ֶּזהִּ .כי יוֹ ם ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש הוּא
ְר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵ
ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
יך ,נִ ׁ ְשבּ וֹ ת בּ וֹ וְ נָ נו ַּח בּ וֹ וְ נִ ְת ַע ֵּנ ג בּ וֹ ְּכ ִמ ְצוַ ת ֻח ֵּקי ְרצוֹ נָ ְך ,וְ ַאל ְּת ִהי ָצ ָרה וְ יָ גוֹ ן ְ ּביוֹ ם ְמנו ָּח ֵתנוּ .וְ ַה ְר ֵאנ ּו ְ ּבנֶ ָח ַמת ִציּוֹ ן
ית ָך ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָּקדוֹ ׁש לֹא ׁ ָשכַ ְחנוַּ .אל-
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוִּּ ,כי ַא ָּתה הוּא ַ ּב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת :וַ ֲהגַ ם ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו וְ ׁ ָש ִתינ ּו ָח ְר ַ ּבן ֵ ּב ְ
ִּת ׁ ְש ָּכ ֵחנ ּו לָ נֶ ַצח וְ ַאל ִּתזְ נָ ֵחנ ּו לָ ַעד ִּכי ֵאל ֶמלֶ ְך ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש ָא ָּתה:
בראש חודש וביום טוב ובחול המועד אומרים כאן יעלה ויבא:

ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹא ,וְ יַ ִ ּג ַיע וְ יֵ ָר ֶאה ,וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ּׁ ָש ַמע ,וְ יִ ּ ָפ ֵקד וְ יִ ָּזכֵ ר ,זִ כְ רוֹ נֵ נ ּו וְ זִ כְ רוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינוּ ,זִ כְ רוֹ ן
יח ֶ ּבן דָּ וִ ד ַע ְבדָּ ְך ,וְ זִ כְ רוֹ ן ָּכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ָפנֶ ָ
יטה לְ טוֹ ָבה ,לְ ֵחן לְ ֶח ֶסד
יך ,לִ ְפלֵ ָ
יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִע ָיר ְך ,וְ זִ כְ רוֹ ן ָמ ׁ ִש ַ
וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים טוֹ ִבים וּלְ ׁ ָשלוֹ ם ְ ּביוֹ ם בר”ח ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה :בפסח ַחג ַה ַּמצּ וֹ ת ַה ֶּזהּ ְ ,ביוֹ ם (ביו”ט טוֹ ב) ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ֶּזה:
סכּ וֹ ת ַה ֶּזהּ ְ ,ביוֹ ם (ביו”ט טוֹ ב) ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ֶּזה :בשמ”ע
בשבועות ַחג ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת ַה ֶּזהּ ְ ,ביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ֶּזה :בסוכות ַחג ַה ּ ֻ
ׁ ְש ִמינִ י ַחג ֲע ֶצ ֶרת ַה ֶּזהּ ְ ,ביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ֶּזה :בר”ה ַה ִּז ָּכרוֹ ן ַה ֶּזהּ ְ ,ביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ֶּזה :לְ ַר ֵחם בּ וֹ ָעלֵ ינ ּו
וּלְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוּ .זָ כְ ֵרנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו בּ וֹ לְ טוֹ ָבה .ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְב ָרכָ ה .וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו בוֹ לְ ַח ִ ּיים טוֹ ִביםּ ִ .ב ְד ַבר יְ ׁשו ָּעה וְ ַר ֲח ִמים ,חוּס
וְ ָח ֵּננ ּו וַ ֲחמוֹ ל וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענוִּּ ,כי ֵאלֶ ָ
יך ֵעינֵ ינוִּּ ,כי ֵאל ֶמלֶ ְך ַחנּ וּן וְ ַרחוּם ָא ָּתה:

וְ ִת ְבנֶ ה יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִע ָיר ְך ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ:
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ,בּ וֹ נֵ ה יְ רו ׁ ָּשלָ יִ ם( .ואומר בלחש) ָא ֵמן:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם .לָ ַעד ָה ֵאל ָא ִבינ ּו ַמלְ ֵּכנ ּו ֲא ִד ֵירנוּ .בּ וֹ ְר ֵאנוּ.
גּ וֹ ֲאלֵ נוְּ .קדוֹ ׁ ֵשנוְּ .קדוֹ ׁש יַ ֲעקֹב .רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה יִ שְׂ ָר ֵאלַ .ה ֶּמלֶ ְך ַה ּטוֹ ב וְ ַה ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹל.

