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תפלה לאומרה לפני המילה

ִּבְדִחילּו ְלֵׁשם  ּוְׁשִכיְנֵּתיּה,  הּוא  ְּבִריְך  קּוְדָׁשא  ִיחּוד 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ִהֵּנה  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵׁשם  )יהוה(  ְׁשִלים  ְּבִיחּוָדא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ְלַקֵּים ִמְצַות  ְּבִני(  ָאנִֹכי ָּבא ָלמּול ִּתינֹוק ֶזה )ואביו יאמר: ָלמּול ֶאת 
ּוֵביֵניֶכם  ֵּביִני  ִּתְׁשְמרּו  ֲאֶׁשר  ְּבִריִתי  זֹאת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ֲעֵׂשה 
ֶׁשל  ִּבְבִריתֹו  ְלַהְכִניסֹו  ָזָכר,  ָּכל  ָלֶכם  ִהּמֹול  ַאֲחֶריָך.  ַזְרֲעָך  ּוֵבין 
ְּבִריְך הּוא,  ְּדקּוְדָׁשא  ָטָבא  ְּבחּוָלָקא  ּוְלַהְכִניסֹו  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם 
הּוא  ְּבִריְך  ְּדקּוְדָׁשא  ַרֲעָוא  ְיֵהא  עֹוָלם.  ְיסֹוד  ְוַצִּדיק  ִּדְכִתיב: 
ֶׁשָעִתיד  רּוִמין  ֻחּפֹות  ְלֶעֶׂשר  ְוִיְזֶּכה  ֵּביּה.  ְוִיְתְרִעי  ָקְרָּבָנא  ְּבַהאי 
ְּכִדְכִתיב  ְּדָאִתי,  ְלַעְלָמא  ְלַצִּדיַקָּיא  ְלֶמְעַּבד  ְּבִריְך הּוא  קּוְדָׁשא 
ִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב  ִיְׁשּכֹן ֲחֵצֶריָך.  )תהלים סה, ה(: "ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב 

ְוָׁשֵמם  ִעיֵרנּו  ָחְרָבה  ַּבֲעוֹנֹוֵתינּו  ְוַעָּתה  ֵהיָכֶלָך".  ְקדֹ�ׁש  ֵּביֶתָך. 
ָרצֹון  ְיִהי  ַּבֲעֵדנּו.  ֶׁשְּיַכְּפרּו  ָקְרָּבנֹות  ָלנּו  ְוֵאין  ִמְקָּדֵׁשנּו  ֵּבית 
ֶׁשְּיֵהא ֶנְחַׁשב ַּדם ַהְּבִרית ַהֶּזה ְּכִאּלּו ָּבִניִתי ִמְזֵּבַח ְוַהֲעֵליִתי ָעָליו 
עֹולֹות ּוְזָבִחים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך. ְיָי, צּוִרי 
ְוֹגֲאִלי: ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. 

ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ּוַמֲעֵׂשה 
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כשמביאים התינוק לבית הכנסת עומדים כל הקהל ואומרים:

ְיָי: ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם 

אבי הבן מקבל את התינוק בידיו אומר:

ֵלב ָׂשׂש  ִנְׁשָּבָרה.  רּוַח  ֱאלִֹהים  ִזְבֵחי  ָרב:  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך.  ַעל  ָאנִֹכי 
ִּתְבֶנה  ִצּיֹון.  ֶאת  ִבְרצֹוְנָך  ֵהיִטיָבה  ִתְבֶזה:  לֹא  ֱאלִֹהים  ְוִנְדֶּכה.  ִנְׁשָּבר 

חֹומֹות ְירּוָׁשָלִים: ָאז ַּתְחּפֹוץ ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל. ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַּבֲחָך ָפִרים:

ואחר כך יאמר אבי הבן:

ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשּכֹן ֲחֵצֶריָך.

ועונים הקהל:

ִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶתָך. ְקדֹ�ׁש ֵהיָכֶלָך:

בארץ ישראל נוהגים להוסיף פסוקים אלה:

ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִים ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי. ִאם 
ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִים, ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי:

ואחר כך אומר אבי הבן:

ְיָי ֶאָחד: ְיָי ֱאלֵֹהינּו  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע 
ָוֶעד: ְיָי ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם  ְיָי ָמָלְך  ְיָי ֶמֶלְך 
ָוֶעד: ְיָי ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם  ְיָי ָמָלְך  ְיָי ֶמֶלְך 

ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא: ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא: ָאָּנא  ָאָּנא 
ְיָי ַהְצִליָחה ָנא: ְיָי ַהְצִליָחה ָנא: ָאָּנא  ָאָּנא 

אומר אבי הבן ברשות מורי ורבותי ומברך מעומד:

ַאָּתה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָּברּוְך 
ְוִצָּונּו  ְבִמְצוָֹתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר 

ְלַהְכִניסֹו ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו:
והקהל והמוהל אומר:

ְלַהְכִניֵסהּו ְּכֵׁשם  ִּתְזֶּכה  ָּכְך  ַלְּבִרית,  ֶׁשִהְכַנְסּתֹו 
ְוַלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים: ְוַלִּמְצוֹת  ַלּתֹוָרה 

וישב הסנדק על הכסא ומניח התינוק על ברכיו, ואומר המוהל:

 ֶזה ַהִּכֵּסא ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 
ַמְלַאְך ַהְּבִרית ָזכּור ַלּטֹוב:

המוהל לפני שימול יברך ברכה זו:

ַאָּתה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּברּוְך 
ְוִצָּונּו ַעל ַהִּמיָלה: ִקְּדָׁשנּו ְבִמְצוָֹתיו 

ואחרי שימול יברך אבי הבן ברכה זו:

ָהעֹוָלם, ָּברּוְך  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ַאָּתה 
ַלְּזַמן ַהֶּזה: ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָיינּו 

תפלה בעת בכי התינוק תמצא בעמ’ 14:
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ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב 
ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך.  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָּכָאמּור.  ֲחָסָדיו 

ָרצֹון: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל:

ֶאֶרץ נֹוֶדה  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְנַחְלָּת  ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְלָך 
ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְּבִרית ְותֹוָרה ַחִּיים ּוָמזֹון. ַעל 
ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים. ְוַעל ְּבִריְתָך 
ְרצֹוָנְך  ֻחֵּקי  ְוַעל  ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו.  ּתֹוָרְתָך  ְוַעל  ִּבְבָׂשֵרנּו.  ֶׁשָחַתְמָּת 

ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו. ְוַעל ַחִּיים ּוָמזֹון ֶׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו:

בחנוכה ובפורים אומרים כאן על הנסים:

ְוַעל ַעל  ַהִּנְפָלאֹות  ְוַעל  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ַהֻּפְרָקן  ְוַעל  ַהִּנִּסים 
ַהֶּנָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה:

ָלַדַעת ַלְמַנֵּצַח  ֶסָלה:  ִאָּתנּו  ָּפָניו  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו.  ְיָחֵּננּו  ֱאלִֹהים  ִׁשיר:  ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות 
ֻּכָּלם:  ַעִּמים  יֹודּוָך  ֱאלִֹהים.  ַעִּמים  יֹודּוָך  ְיׁשּוָעֶתָך:  ּגֹוִים  ְּבָכל  ַּדְרֶּכָך.  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים ֱאלִֹהים.  יֹודּוָך  ַּתְנֵחם ֶסָלה:  ָּבָאֶרץ  ּוְלֻאִּמים  ַעִּמים ִמיׁשֹר.  ִּכי ִתְׁשּפֹט  ְלֻאִּמים  ִויַרְּננּו  ִיְׂשְמחּו 
ָּכל  אֹותֹו  ְוִייְראּו  ֱאלִֹהים.  ְיָבְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו:  ֱאלִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה.  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ֻּכָּלם:  ַעִּמים  יֹודּוָך 

ַאְפֵסי ֶאֶרץ:

ְיָרא ֲאָבְרָכה  ָהֱאלִֹהים  ֶאת  ִנְׁשָמע  ַהּכֹל  ָּדָבר  סֹוף  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת  ְּבָכל  ְיָי  ֶאת 
ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיָי  ְּתִהַּלת  ָהָאָדם:  ָּכל  ֶזה  ִּכי  ְׁשמֹור  ִמְצוָֹתיו  ְוֶאת 
ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיָי:

עונים: ָׁשַמִים. המזמן: ִּבְרׁשּוְתֶכם 

ועונים: ָׁשַמִים( )וי� נוהגים לומר: ִּבְרׁשּות ַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא ּוִבְרׁשּוְתֶכם. 

ְנָבֵרְך )בע�רה ויותר ֱאלֵֹהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו. המזמן: 

והמסובין עונים: ָּברּוְך )בע�רה ויותר ֱאלֵֹהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ָחִיינּו:

ָחִיינּו: וחוזר המזמן: ָּברּוְך )בע�רה ויותר ֱאלֵֹהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד 

ָהֵאל ָּברּוְך  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ַאָּתה 
ְּבטּובֹו  ֻּכלֹו  ָהעֹוָלם  ְוֶאת  אֹוָתנּו  ַהָּזן 
ְלָכל  ֶלֶחם  נֵֹתן  ַרִּבים.  ּוְבַרֲחִמים  ְּבֶרַוח  ְּבֶחֶסד  ְּבֵחן 
לֹא  ָּתִמיד  ַהָּגדֹול  ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר. 
ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי 
הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ְוֻׁשְלָחנֹו ָערּוְך ַלּכֹל ְוִהְתִקין 

סדר ברכת המזון

לחנוכה

ּוָבָניו ִּביֵמי  ַחְׁשמֹוָנִאי  ָּגדֹול  ּכֵֹהן  יֹוָחָנן  ֶּבן  ַמִּתְתָיהּו 
ַעְּמָך  ַעל  ָהְרָׁשָעה  ָיָון  ַמְלכּות  ְּכֶׁשָעְמָדה 
ְוַאָּתה  ְרצֹוָנְך,  ֵמֻחֵּקי  ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרָתְך  ְלַׁשְּכָחם  ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת  ַרְבָּת  ָצָרָתם,  ְּבֵעת  ָלֶהם  ָעַמְדָּת  ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמיָך 
ִריָבם, ַּדְנָּת ֶאת ִּדיָנם, ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם, ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים 
ַצִּדיִקים,  ְּבַיד  ּוְרָׁשִעים  ְמַעִּטים,  ְּבַיד  ְוַרִּבים  ַחָּלִׁשים,  ְּבַיד 
ּוְלָך  תֹוָרֶתָך,  עֹוְסֵקי  ְּבַיד  ְוֵזִדים  ְטהֹוִרים,  ְּבַיד  ּוְטֵמִאים 
ָעִׂשיָת  ִיְׂשָרֵאל  ּוְלַעְּמָך  ְּבעֹוָלָמְך,  ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֵׁשם  ָעִׂשיָת 
ָבֶניָך  ָּבאּו  ַּכְך  ְוַאַחר  ַהֶּזה.  ְּכַהּיֹום  ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ְּתׁשּוָעה 
ִמְקָּדֶׁשָך,  ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך  ֶאת  ּוִפּנּו  ֵּביֶתָך  ִלְדִביר 
ֲחֻנָּכה  ְיֵמי  ְׁשמֹוַנת  ְוָקְבעּו  ָקְדֶׁשָך,  ְּבַחְצרֹות  ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו 
ְונֹוֶדה  ְוִנְפָלאֹות  ִנִּסים  ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם  ֵאּלּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹוָדָאה, 
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לפורים

ְוֶאְסֵּתר ִּביֵמי  ָמְרְּדַכי 
ַהִּביָרה,  ְּבׁשּוַׁשן 
ָהָרָׁשע,  ָהָמן  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָעַמד 
ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹוג  ְלַהְׁשִמיד  ִּבֵּקׁש 
ָזֵקן  ְוַעד  ִמַּנַער  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת 
ִּבְׁשלָֹ�ה  ֶאָחד,  ְּביֹום  ְוָנִׁשים  ַטף 
ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא חֶֹדׁש 
ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז. ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך 
ָהַרִּבים ֵהַפְרָּת ֶאת ֲעָצתֹו ְוִקְלַקְלָּת 
ְּגמּולֹו  לֹו  ַוֲהֵׁשבֹוָת  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶאת 
ַעל  ָּבָניו  ְוֶאת  אֹותֹו  ְוָתלּו  ְּברֹאׁשֹו 
ָהֵעץ. ְוָעִׂשיָת ִעָּמֶהם ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות 
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