גְ ָמלָ נוּ ,הוּא גוֹ ְמלֵ נוּ ,הוּא יִ גְ ְמלֵ נ ּו לָ ַעד לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים וּלְ ֶרוַ חַ ,ה ָ ּצלָ ה
וְ ַה ְצלָ ָחהּ ְ ,ב ָרכָ ה וִ ׁישו ָּעה ,נֶ ָח ָמהַ ּ ,פ ְרנָ ָסה וְ כַ לְ ָּכלָ ה ,וְ ַר ֲח ִמים ,וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלוֹ ם,
ס ֵרנוּ :אמן.
וְ כָ ל טוֹ ב ,ו ִּמ ָּכל טוּב לְ עוֹ לָ ם ַאל יְ ַח ּ ְ
ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יִ ְמלוֹ ְך ָעלֵ ינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדָ .ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם
ו ָּב ָא ֶרץָ .ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח לְ דוֹ ר דּ וֹ ִרים ,וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר ָ ּבנ ּו לָ ַעד וּלְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים,
וְ יִ ְת ַהדָּ ר ָ ּבנ ּו לָ ַעד וּלְ עוֹ לְ ֵמי עוֹ לָ ִמיםָ .ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְ ּבכָ בוֹ דָ .ה ַר ֲח ָמן,
ארנ ּו וְ הוּא יוֹ לִ יכֵ נ ּו קוֹ ְמ ִמ ּיוּת לְ ַא ְר ֵצנוָּ .ה ַר ֲח ָמן ,הוּא
הוּא יִ ׁ ְשבּ ֹר ֻע ּ ֵלנ ּו ֵמ ַעל ַצ ָּו ֵ
יִ ׁ ְשלַ ח לָ נ ּו ְ ּב ָרכָ ה ְמ ֻר ָ ּבה ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶּזה וְ ַעל ׁ ֻשלְ ָחן זֶ ה ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ָעלָ יוָ .ה ַר ֲח ָמן,
הוּא יִ ׁ ְשלַ ח לָ נ ּו ֶאת ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביא זָ כוּר לַ ּטוֹ ב ,וִ ַיב ּ ֶׂשר לָ נ ּו ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת
(א ִבי מוֹ ִרי) ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ֶּזה ,וְ ֶאת
יְ ׁשוּעוֹ ת וְ נֶ ָחמוֹ תָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת ָ
יתם וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ָּכל
(א ִּמי מוֹ ָר ִתי) ַ ּב ֲעלַ ת ַה ַ ּביִ ת ַה ֶּזה ,אוֹ ָתם וְ ֶאת ֵ ּב ָ
ִ
ְ
ֲא ׁ ֶשר לָ ֶהם( .ואם סמוך על שולחן עצמו יאמרָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ ָב ֵרך אוֹ ִתי (וְ ָא ִבי וְ ִא ִּמי)
וְ ֶאת ִא ׁ ְש ִּתי וְ ֶאת זַ ְר ִעי וְ ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר לִ י) ,אוֹ ָתנ ּו וְ ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר לָ נוְּּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ִּנ ְת ָ ּב ְרכ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבּ ַ ,בכּ ֹלִ ,מכּ ֹל ,כּ ֹלֵּ ,כן יְ ָב ֵר ְך אוֹ ָתנ ּו
ֹאמר ָא ֵמן:
ֻּכ ּ ָלנ ּו יַ ַחדּ ִ ,ב ְב ָרכָ ה ׁ ְשלֵ ָמה ,וְ נ ַ
יח וּלְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא .בחול ַמגְ דִּ יל (ביום שמתפללים
ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ זַ ֵּכנ ּו לִ ימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
מוסף (וגם בסעודת מלוה מלכה) 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 ם :עֹשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲעשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ָּכל
יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
יְ רא ּו ֶאת יְ יָ ְקד ׁ ָֹשיוִּ ,כי ֵאין ַמ ְחסוֹ ר לִ ֵיר ָאיוְּ :כ ִפ ִירים ָר ׁש ּו וְ ָר ֵעבוּ ,וְ ד ְֹר ׁ ֵשי יְ יָ לֹא
יַ ְח ְסרו כָ ל טוֹ ב :הוֹ דו לַ ייָ ִּכי טוֹ בִּ ,כי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ ּ :פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ,ו ַּמשְׂ ִ ּב ַיע לְ כָ ל
ּ
ּ
ְ
יתיּ ַ ,גם זָ ַקנְ ִּתי וְ לֹא
רוך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ַ ּבייָ ,וְ ָהיָ ה יְ יָ ִמ ְב ַטחוֹ  :נַ ַער ָהיִ ִ
ב
ּ
ָ
ן:
צוֹ
ַחי ָר
יתי ַצדִּ יק נֶ ֱעזָ ב ,וְ זַ ְרעוֹ ְמ ַב ֶּק ׁש לָ ֶחם :יְ יָ עֹז לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ,יְ יָ יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּׁ ָשלוֹ ם:
ָר ִא ִ

לשבתָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יַ נְ ִחילֵ נ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ ׁ ַש ָ ּבת ו ְּמנו ָּחה לְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ִמים:
לר”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:
ליו”טָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יַ נְ ִחילֵ נ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ טוֹ ב:
לר”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:
לסוכותָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יָ ִקים לָ נ ּו ֶאת ֻס ַּכת דָּ וִ ד ַהנּ וֹ ָפלֶ ת:

יהם וְ ָעלֵ ינ ּו זְ כוּתֶ ׁ ,ש ְּת ֵהא לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת
ַ ּב ָּמרוֹ ם יְ לַ ְּמד ּו ֲעלֵ ֶ
ׁ ָשלוֹ ם ,וְ נִ ּ ָׂשא ְב ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ יָ ,ו ְּצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְש ֵענוּ ,וְ נִ ְמ ָצא
ֵחן וְ שֵׂ כֶ ל טוֹ ב ְ ּב ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים וְ ָא ָדם:

ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ תּ ְ ,ב ׁשוּב יְ יָ ֶאת ׁ ִש ַיבת ִצ ּיוֹ ןָ ,היִ ינ ּו ְּכחֹלְ ִמיםָ :אז יִ ָּמלֵ א שְׂ חוֹ ק ּ ִפינ ּו וּלְ ׁשוֹ נֵ נ ּו ִר ָּנה,
ֹאמר ּו ַבגּ וֹ יִ םִ ,הגְ דִּ יל יְ יָ לַ ֲעשׂ וֹ ת ִעם ֵא ּ ֶלהִ :הגְ דִּ יל יְ יָ לַ ֲעשׂ וֹ ת ִע ָּמנוָּ ,היִ ינ ּו שְׂ ֵמ ִחיםׁ :שו ָּבה יְ יָ
ָאז י ְ
יתנוַּּ ,כ ֲא ִפ ִיקים ַ ּב ֶּנגֶ בַ :ה ּז ְֹר ִעים ְ ּב ִד ְמ ָעה ְ ּב ִר ָּנה יִ ְקצֹרוָּ :הלוֹ ְך יֵ לֵ ְך ו ָּבכֹה נֹשֵׂ א ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ָּז ַרע,
ֶאת ׁ ְש ִב ֵ
בּ ֹא יָ בֹא ְב ִר ָּנה ,נֹשֵׂ א ֲאלֻ ּמ ָֹתיו:
שלושה שאכלו כאחד חייבים בזימון ,וכך מזמנים:

המזמן אומרַ :רבּ וֹ ַתיִ ,מיר וֶ ועלֶ ן ֶ ּבענְ ְט ׁ ְשן ַ(רבּ וֹ ַתי נְ ָב ֵר ְך ):המסובים עונים :יְ ִהי ׁ ֵשם יְ יָ ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם:
יהי שם וכו’ ומוסיף עוד ִ ּב ְר ׁשוּתָ ,מ ָרנָ ן וְ ַר ָ ּבנָ ן וְ ַרבּ וֹ ַתי נְ ָב ֵר ְך (בעשרה או יותרֱ :אל ֵֹהינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ  :ועונין המסוביןּ ָ :ברו ְ
ּך (בעשרה
או יותרֱ :אל ֵֹהינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ו ְּבטוּבוֹ ָחיִ ינוּ :והמזמן חוזרּ ָ :ברו ְּך (בעשרה או יותרֱ :אל ֵֹהינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ ו ְּבטוּבוֹ ָחיִ ינוּ.
והמזמן חוזר

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ ,ה ָּזן ֶאת ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ ְ ּבטוּבוֹּ ְ ,ב ֵחן ְ ּב ֶח ֶסד
ו ְּב ַר ֲח ִמים ,הוּא נוֹ ֵתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ָ ּבשָׂ ר ִּכי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ .ו ְּבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ לָּ ,ת ִמיד
לֹא ָח ַסר לָ נוּ ,וְ ַאל יֶ ְח ַסר לָ נ ּו ָמזוֹ ן לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדּ ַ ,ב ֲעבוּר ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ לִּ ,כי הוּא
ֵאל זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס לַ כּ ֹל ו ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹל ,ו ֵּמכִ ין ָמזוֹ ן לְ כָ ל ְ ּב ִר ּיוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא:
[כ ָאמ ּורּ ,פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ,ו ַּמשְׂ ִ ּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצוֹ ןּ ָ ]:ברו ְּך ַא ָּתה יְ יַָ ,ה ָּזן ֶאת ַהכּ ֹל:
ָּ
ָ
נוֹ ֶדה לְ ך יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ׁ ֶש ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ,א ֶרץ ֶח ְמדָּ ה טוֹ ָבה ו ְּר ָח ָבה,
יתנ ּו ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים ,וְ ַעל
אתנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,ו ְּפ ִד ָ
וְ ַעל ׁ ֶשהוֹ ֵצ ָ
ָ
ָ
ית ָך ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִ ּב ְבשָׂ ֵרנוּ ,וְ ַעל ּתוֹ ָר ְתך ׁ ֶש ּ ִל ַּמ ְד ָּתנוּ ,וְ ַעל ֻח ֶּקיך ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ָּתנוּ,
ְ ּב ִר ְ
וְ ַעל ַח ִ ּיים ֵחן וָ ֶח ֶסד ׁ ֶשחוֹ נַ נְ ָּתנוּ ,וְ ַעל ֲאכִ ילַ ת ָמזוֹ ן ׁ ָש ַא ָּתה זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס אוֹ ָתנ ּו
ָּת ִמידּ ְ ,בכָ ל יוֹ ם ו ְּבכָ ל ֵעת ו ְּבכָ ל ׁ ָש ָעה:
לחנוכה ופורים

וְ ַ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],
ית לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה:
וְ ַעל ַה ִּמלְ ָחמוֹ תֶ ׁ ,ש ָעשִׂ ָ
לחנוכה

ימי ַמ ִּת ְתיָ ה ּו ֶ ּבן יוֹ ָחנָ ן כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לַ ,ח ׁ ְשמוֹ נָ ִאי ו ָּבנָ יוְּ ,כ ׁ ֶש ָע ְמ ָדה
ִ ּב ֵ
יחם ּתוֹ ָר ֶת ָך,
ַמלְ כוּת יָ וָ ן ָה ְר ׁ ָש ָעהַ ,על ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ,לְ ַה ׁ ְש ִּכ ָ
וּלְ ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵּקי ְרצוֹ נֶ ָך ,וְ ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִ ּביםָ ,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 ְּט ֵמ ִאים ְ ּביַ ד ְטהוֹ ִרים,
ית ׁ ֵשם
ו ְּר ׁ ָש ִעים ְ ּביַ ד ַצדִּ ִיקים ,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
ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש ְ ּבעוֹ לָ ֶמ ָך ,וּלְ ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ָעשִׂ ָ
ְּכ ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה .וְ ַא ַחר ַּכ ְך ָ ּבא ּו ָבנֶ ָ
ית ָך ,ו ִּפנּ ּו ֶאת ֵהיכָ לֶ ָך,
יך לִ ְד ִביר ֵ ּב ֶ
וְ ִט ֲהר ּו ֶאת ִ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 ֵאלּ וּ ,לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ּ ֵלל לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל:

לפורים

ימי ָמ ְרדְּ כַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ְ ּב ׁשו ׁ ַּשן ַה ִ ּב ָירה,
ִ ּב ֵ
יהם ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשעּ ִ ,ב ֵּק ׁש
ְּכ ׁ ֶש ָע ַמד ֲעלֵ ֶ
לְ ַה ׁ ְש ִמיד לַ ֲהרֹג וּלְ ַא ֵ ּבד ֶאת ָּכל
ַהיְ הו ִּדיםִ ,מ ַּנ ַער וְ ַעד זָ ֵקןַ ,טף וְ נָ ׁ ִשים,
ְ ּביוֹ ם ֶא ָחדּ ִ ,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 ִ ּביםֵ ,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
לּ וֹ גְ מוּלוֹ ְ ּבר ׁ
ַעל ָה ֵעץ:

וְ ַעל ַהכּ ֹל יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֲאנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים לָ ְך ,ו ְּמ ָב ְרכִ ים אוֹ ָת ְך ,יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ׁ ִש ְמ ָך ְ ּב ִפי ָּכל ַחי ָּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדַּ ,כ ָּכתוּב ,וְ ָאכַ לְ ָּת וְ שָׂ ָב ְע ָּת,
ו ֵּב ַרכְ ָּת ֶאת יְ יָ ֱאל ֶֹה ָ
יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ ְךּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה
יְ יַָ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזוֹ ן:
ַר ֶחם נָ א יְ יָ ֱאל ֵֹהינוַּ ,על יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ,וְ ַעל יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך ,וְ ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ֶד ָך,

יח ָך ,וְ ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמ ָך ָעלָ יו.
וְ ַעל ַמלְ כוּת ֵ ּבית דָּ וִ ד ְמ ׁ ִש ֶ
יחנוּ ,וְ ַה ְרוַ ח לָ נ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ְמ ֵה ָרה
ֱאל ֵֹהינוָּ ,א ִבינוְּ ,ר ֵענוּ ,זוּנֵ נוַּ ּ ,פ ְרנְ ֵסנוּ ,וְ כַ לְ ְּכלֵ נוּ ,וְ ַה ְרוִ ֵ
ִמ ָּכל ָצרוֹ ֵתינוּ .וְ נָ אַ ,אל ַּת ְצ ִריכֵ נ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינוּ ,לֹא לִ ֵידי ַמ ְּתנַ ת ָ ּבשָׂ ר וָ ָדם וְ לֹא לִ ֵידי
ַהלְ וָ ָא ָתםִּ .כי ִאם לְ יָ ְד ָך ַה ְּמלֵ ָאהַ ,ה ּ ְפתו ָּחהַ ,ה ְּקדוֹ ׁ ָשה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ׁ ,שלּ ֹא נֵ בוֹ ׁש וְ לֹא
נִ ָּכלֵ ם לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
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 זֶ ה ָ ּגדוֹ ל
ְר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵ
וְ ָקדוֹ ׁש הוּא לְ ָפנֶ ָ
יח לָ נ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינוֶּ ׁ ,שלּ א ְת ֵהא ָצ ָרה
יך ,לִ ׁ ְש ָ ּבת בּ וֹ וְ לָ נו ַּח בּ וֹ ְ ּב ַא ֲה ָבה ְּכ ִמ ְצוַ ת ְרצוֹ נֶ ָך ,ו ִּב ְרצוֹ נְ ָך ָהנִ ַ
וְ יָ גוֹ ן וַ ֲאנָ ָחה ְ ּביוֹ ם ְמנו ָּח ֵתנוּ .וְ ַה ְר ֵאנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ְ ּבנֶ ָח ַמת ִציּוֹ ן ִע ֶיר ָך ,ו ְּב ִבנְ יַ ן יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךִּ ,כי ַא ָּתה הוּא
ַ ּב ַעל ַהיְ ׁשוּעוֹ ת ו ַּב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת:
בראש חודש ויו”ט וחוה”מ וראש השנה 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 ו ִּפ ְּקדוֹ נֵ נוּ ,וְ זִ כְ רוֹ ן
יח ֶ ּבן דָּ וִ ד ַע ְבדֶּ ָך ,וְ זִ כְ רוֹ ן יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך ,וְ זִ כְ רוֹ ן ָּכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ָפנֶ ָ
יטה
יך ,לִ ְפלֵ ָ
ֲאבוֹ ֵתינוּ ,וְ זִ כְ רוֹ ן ָמ ׁ ִש ַ
לְ טוֹ ָבה ,לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים וּלְ ׁ ָשלוֹ ם ְ ּביוֹ ם בראש חודש ר ׁ
ֹאש ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה .בפסח ַחג ַה ַּמצּ וֹ ת ַה ֶּזה .בשבועות ַחג
ש ִמ ינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַה ַח ג ַה ֶּזה .בראש השנה ַה ִּז ָּכרוֹ ן ַה ֶּזה .ילדים
ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת ַה ֶּזה .בסוכות ַחג ַה ּ ֻסכּ וֹ ת ַה ֶּזה .בשמיני עצרת ובשמחת תורה ׁ ְ
וחולים האוכלים ביו”כ יאמרו ַה ִּכ ּפו ִּרים ַה ֶּזה .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 ִבים.
ו ִּב ְד ַבר יְ ׁשו ָּעה וְ ַר ֲח ִמים ,חוּס וְ ָח ֵּננ ּו 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:

ּו ְבנֵ ה יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ,
בּ וֹ נֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו יְ רו ׁ ָּשלָ יִ םָ .א ֵמן:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םָ ,ה ֵאל ָא ִבינוַּ ,מלְ ֵּכנוַּ ,אדִּ ֵירנוּ ,בּ וֹ ְר ֵאנוּ,
גּ וֹ ֲאלֵ נוּ ,יוֹ ְצ ֵרנוְּ ,קדוֹ ׁ ֵשנ ּו ְקדוֹ ׁש יַ ֲעקֹב ,רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה יִ שְׂ ָר ֵאלַ .ה ֶּמלֶ ְך ַה ּטוֹ ב,
יטיב לָ נוּ .הוּא
וְ ַה ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹלֶ ׁ ,ש ְ ּבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם הוּא ֵה ִטיב ,הוּא ֵמ ִטיב ,הוּא יֵ ִ

