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תפלה לאומרה לפני המילה

ְל ֵׁשם

קּודׁשָ א ּבְ ִריְך הּוא ּוׁשְ כִ י ְנ ֵּתיּהּ ,בִ ְדחִ ילּו
יִ חּוד ְ
ְּורחִ ימּוְּ ,ורחִ ימּו ְּודחִ ילּו ,לְ יַ ֲח ָדא ׁשֵ ם יֹו"ד ֵק"י
חּודא ׁשְ לִ ים (יהוה) ּבְ ׁשֵ ם ּכָ ל יִ ׂשְ ָר ֵאל ,הִ ֵּנה
ּבְ וָ א"ו ֵק"י ּבְ יִ ָ
ָאנֹכִ י ּבָ א לָ מּול ִּתינֹוק זֶה (ואביו יאמר :לָ מּול ֶאת ּבְ ִני) לְ ַקּיֵם ִמצְ וַ ת
עֲ ׂשֵ ה ּכְ מֹו ׁשֶ ֶּנ ֱא ַמר :ז ֹאת ּבְ ִר ִיתי ֲאׁשֶ ר ִּתׁשְ ְמרּו ּבֵ י ִני ּובֵ י ֵניכֶ ם
ּובֵ ין ז ְַרעֲ ָך ַא ֲח ֶריָך .הִ ּמֹול לָ כֶ ם ּכָ ל זָכָ ר ,לְ הַ כְ ִניסֹו ּבִ בְ ִריתֹו ׁשֶ ל
קּודׁשָ א ּבְ ִריְך הּוא,
ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּוּ ,ולְ הַ כְ ִניסֹו ּבְ חּולָ ָקא טָ בָ א ְּד ְ
קּודׁשָ א ּבְ ִריְך הּוא
ִּדכְ ִתיב :וְ צַ ִּדיק יְ סֹוד עֹולָ ם .יְ הֵ א ַרעֲ ָוא ְּד ְ
רּומין ׁשֶ עָ ִתיד
ּבְ הַ אי ָק ְרּבָ ָנא וְ יִ ְת ְרעִ י ּבֵ יּה .וְ יִ זְּכֶ ה לְ עֶ ׂשֶ ר חֻ ּפֹות ִ
קּודׁשָ א ּבְ ִריְך הּוא לְ ֶמעְ ּבַ ד לְ צַ ִּד ַיקּיָא לְ עַ לְ ָמא ְּד ָא ִתיּ ,כְ ִדכְ ִתיב
ְ
(תהלים סה ,ה)"ַ :אׁשְ ֵרי ִּתבְ חַ ר ְּות ָק ֵרב יִ ׁשְ ּכֹן ֲחצֵ ֶריָךִ .נׂשְ ּבְ עָ ה ּבְ טּוב
ֹנֹותינּו חָ ְרבָ ה עִ ֵירנּו וְ ׁשָ ֵמם
ּבֵ ֶיתָך .קְ ד ׁשֹ� הֵ יכָ לֶ ָך" .וְ עַ ָּתה ּבַ עֲ ו ֵ
ּבֵ ית ִמקְ ָּדׁשֵ נּו וְ ֵאין לָ נּו ָק ְרּבָ נֹות ׁשֶ ּיְ כַ ּפְ רּו ּבַ עֲ ֵדנּו .יְ הִ י ָרצֹון
ׁשֶ ּיְ הֵ א ֶנחְ ׁשַ ב ַּדם הַ ּבְ ִרית הַ ּזֶה ּכְ ִאּלּו ּבָ ִנ ִיתי ִמזְּבֵ חַ וְ הַ עֲ לֵ ִיתי עָ לָ יו
צּורי
עֹולֹות ּוזְבָ חִ ים .יִ הְ יּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִ ּבִ י לְ פָ ֶניָך .יְ יָ ִ ,
וְ ג ֲֹאלִ י :וִ יהִ י נֹעַ ם ֲאד ֹ ָני ֱאל ֹהֵ ינּו עָ לֵ ינּוַּ .ומעֲ ׂשֵ ה יָ ֵדינּו ּכֹו ְנ ָנה עָ לֵ ינּו.
ַּומעֲ ׂשֵ ה יָ ֵדינּו ּכֹו ְנ ֵנהּו:
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כשמביאים התינוק לבית הכנסת עומדים כל הקהל ואומרים:

ּבָ רּוְך הַ ּבָ א ּבְ ׁשֵ ם יְ יָ :

ׂשָ ׂש

אבי הבן מקבל את התינוק בידיו אומר:

ָאנֹכִ י עַ ל ִא ְמ ָר ֶתָךּ .כְ מֹוצֵ א ׁשָ לָ ל ָרב :זִבְ חֵ י ֱאל ֹהִ ים רּוחַ נִׁשְ ּבָ ָרה .לֵ ב
נִׁשְ ּבָ ר וְ נ ְִדּכֶ הֱ .אל ֹהִ ים ל ֹא ִתבְ זֶה :הֵ יטִ יבָ ה בִ ְרצֹונְָך ֶאת צִ ּיֹוןִּ .תבְ נֶה
חֹומֹות יְ רּוׁשָ לָ יִ םָ :אז ַּתחְ ּפֹוץ זִבְ חֵ י צֶ ֶדק עֹולָ ה וְ כָ לִ ילָ .אז יַ עֲ לּו עַ ל ִמזְּבַ ֲחָך פָ ִרים:
ואחר כך יאמר אבי הבן:

ַאׁשְ ֵרי ִּתבְ חַ ר ְּות ָק ֵרב יִ ׁשְ ּכֹן ֲחצֵ ֶריָך.
ועונים הקהל:

נִ ׂשְ ּבְ עָ ה ּבְ טּוב ּבֵ ֶיתָך .קְ ד ׁשֹ� הֵ יכָ ֶלָך:

ִאם

בארץ ישראל נוהגים להוסיף פסוקים אלה:

ֶאׁשְ ּכָ חֵ ְך יְ רּוׁשָ לָ יִ ם ִּתׁשְ ּכַ ח יְ ִמי ִניִּ :ת ְדּבַ ק לְ ׁשֹו ִני לְ חִ ּכִ י ִאם ל ֹא ֶאזְּכְ ֵרכִ י.
ִאם ל ֹא ַאעֲ לֶ ה ֶאת יְ רּוׁשָ לַ יִ ם ,עַ ל ר ֹאׁש ׂשִ ְמחָ ִתי:
ואחר כך אומר אבי הבן:

אומר אבי הבן ברשות מורי ורבותי ומברך מעומד:

ָּברּוְך

עֹולם,
ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֹהֵ ינּו ֶמ ֶלְך הָ ָ
ֲאׁשֶ ר קִ ְּדׁשָ נּו בְ ִמצְ ו ָֹתיו וְ צִ ּוָ נּו
ְלהַ כְ נִ יסֹו ּבִ בְ ִריתֹו ׁשֶ ל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו:

ּכְ ׁשֵ ם

והקהל והמוהל אומר:

ׁשֶ הִ כְ נַ סְ ּתֹו ַלּבְ ִריתּ ,כָ ְך ִּת ְזּכֶ ה ְלהַ כְ נִ יסֵ הּו
ּתֹורה וְ ַל ִּמצְ ו ֹת וְ ַלחֻ ּפָ ה ְּול ַמעֲ ׂשִ ים טֹובִ ים:
ַל ָ

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

ֶזה הַ ּכִ ּסֵ א ׁשֶ ל ֵא ִלּיָ הּו הַ ּנָ בִ יא
ַמ ְל ַאְך הַ ּבְ ִרית ָזכּור ַלּטֹוב:

ָּברּוְך

המוהל לפני שימול יברך ברכה זו:

עֹולםֲ ,אׁשֶ ר
ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֹהֵ ינּו ֶמ ֶלְך הָ ָ
קִ ְּדׁשָ נּו בְ ִמצְ ו ָֹתיו וְ צִ ּוָ נּו עַ ל הַ ִּמ ָילה:

ׁשְ ַמע יִ ׂשְ ָר ֵאל יְ יָ ֱאל ֹהֵ ינּו יְ יָ ֶאחָ ד:
עֹולם וָ עֶ ד:
יְ יָ ֶמ ֶלְך יְ יָ ָמ ָלְך יְ יָ יִ ְמל ְֹך ְל ָ
עֹולם וָ עֶ ד:
יְ יָ ֶמ ֶלְך יְ יָ ָמ ָלְך יְ יָ יִ ְמל ְֹך ְל ָ
ָאּנָ א יְ יָ הֹוׁשִ יעָ ה ּנָ אָ :אּנָ א יְ יָ הֹוׁשִ יעָ ה ּנָ א:
ָאּנָ א יְ יָ הַ צְ ִליחָ ה נָ אָ :אּנָ א יְ יָ הַ צְ ִליחָ ה נָ א:
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ָּברּוְך

ואחרי שימול יברך אבי הבן ברכה זו:

עֹולם,
ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֹהֵ ינּו ֶמ ֶלְך הָ ָ
ׁשֶ הֶ ֱחיָ ינּו וְ קִ ּיְ ָמנּו וְ הִ ּגִ יעָ נּו ַל ְּז ַמן הַ ֶּזה:

סדר ברכת המזון
ַל ְמנַ ּצֵ חַ

ּבִ נְגִ ינֹות ִמ ְזמֹור ׁשִ ירֱ :אל ֹהִ ים יְ חָ ֵּננּו וִ יבָ ְרכֵ נּו .יָ ֵאר ּפָ נָיו ִא ָּתנּו סֶ לָ ה :לָ ַדעַ ת
ּבָ ָא ֶרץ ַּד ְרּכֶ ָךּ .בְ כָ ל ּגֹויִ ם יְ ׁשּועָ ֶתָך :יֹודּוָך עַ ִּמים ֱאל ֹהִ ים .יֹודּוָך עַ ִּמים ּכֻ ּלָ ם:
יִ ׂשְ ְמחּו וִ ַיר ְּננּו לְ ֻא ִּמים ּכִ י ִתׁשְ ּפֹט עַ ִּמים ִמיׁש ֹרּ .ולְ ֻא ִּמים ּבָ ָא ֶרץ ַּתנְחֵ ם סֶ לָ ה :יֹודּוָך עַ ִּמים ֱאל ֹהִ ים.
יֹודּוָך עַ ִּמים ּכֻ ּלָ םֶ :א ֶרץ נ ְָתנָה יְ בּולָ ּה .יְ בָ ְרכֵ נּו ֱאל ֹהִ ים ֱאל ֹהֵ ינּו :יְ בָ ְרכֵ נּו ֱאל ֹהִ ים .וְ יִ ְיראּו אֹותֹו ּכָ ל
ַאפְ סֵ י ֶא ֶרץ:

ֲא ָב ְרכָ ה

ֶאת יְ יָ ּבְ כָ ל עֵ ת ָּת ִמיד ְּתהִ ּלָ תֹו ּבְ פִ י :סֹוף ָּדבָ ר הַ ּכֹל נִׁשְ ָמע ֶאת הָ ֱאל ֹהִ ים יְ ָרא
וְ ֶאת ִמצְ ו ָֹתיו ׁשְ מֹור ּכִ י זֶה ּכָ ל הָ ָא ָדםְּ :תהִ ּלַ ת יְ יָ יְ ַדּבֶ ר ּפִ י וִ יבָ ֵרְך ּכָ ל ּבָ ׂשָ ר ׁשֵ ם
ָק ְדׁשֹו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד :וַ ֲאנַחְ נּו נְבָ ֵרְך יָ ּה ֵמעַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם הַ לְ לּויָ ּה :וַ יְ ַדּבֵ ר ֵאלַ י זֶה הַ ּׁשֻ לְ חָ ן ֲאׁשֶ ר לִ פְ נֵי יְ יָ :

ׁשּותכֶ ם עוניםׁ :שָ ַמיִ ם.
המזמןּ :בִ ְר ְ
ׁשּותכֶ ם .ועוניםׁ :שָ ַמיִ ם)
(ויש נוהגים לומרּ :בִ ְרׁשּות ַמלְ ּכָ א עִ ּלָ ָאה ַק ִּדיׁשָ א ּובִ ְר ְ
המזמןְ :נבָ ֵרְך (בעשרה ויותר ֱאל ֹהֵ ינּו) ׁשֶ ָאכַ לְ נּו ִמּׁשֶ ּלֹו.
והמסובין עוניםּ :בָ רּוְך (בעשרה ויותר ֱאל ֹהֵ ינּו) ׁשֶ ָאכַ לְ נּו ִמּׁשֶ ּלֹו ּובְ טּובֹו הַ ּגָ דֹול ָּת ִמיד חָ יִ ינּו:
וחוזר המזמןּ :בָ רּוְך (בעשרה ויותר ֱאל ֹהֵ ינּו) ׁשֶ ָאכַ לְ נּו ִמּׁשֶ ּלֹו ּובְ טּובֹו הַ ּגָ דֹול ָּת ִמיד חָ יִ ינּו:

ָּברּוְך

ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֹהֵ ינּו ֶמ ֶלְך הָ ע ָֹולם ,הָ ֵאל
הַ ּזָן א ָֹותנּו וְ ֶאת הָ ע ָֹולם ּכֻ לֹו ּבְ טּובֹו
ּבְ חֵ ן ּבְ חֶ סֶ ד ּבְ ֶרוַ ח ּובְ ַר ֲח ִמים ַרּבִ ים .נ ֵֹתן ֶלחֶ ם ְלכָ ל
ּבָ ׂשָ רּ .כִ י ְלע ָֹולם חַ סְ ּדֹוּ :ובְ טּובֹו הַ ּגָ דֹול ָּת ִמיד ל ֹא
חָ סַ ר ָלנּו וְ ַאל יֶ חְ סַ ר ָלנּו ָמזֹון ָּת ִמיד ְלע ָֹולם וָ עֶ דּ .כִ י
הּוא ֵאל זָן ְּומפַ ְרנֵ ס ַלּכֹל וְ ׁשֻ ְלחָ נֹו עָ רּוְך ַלּכֹל וְ הִ ְתקִ ין
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ִמחְ יָ ה ָּומזֹון ְלכָ ל ּבְ ִרּי ָֹותיו ֲאׁשֶ ר ּבָ ָרא בְ ַר ֲח ָמיו ּובְ רֹוב
ֲחסָ ָדיו ּכָ ָאמּורּ .פ ֵֹותחַ ֶאת יָ ֶדָךַּ .ומׂשְ ּבִ יעַ ְלכָ ל חַ י
ָרצֹוןּ :בָ רּוְך ַא ָּתה יְ יָ  ,הַ ּזָן ֶאת הַ ּכֹל:

נ ֶֹודה

ְלָך יְ יָ ֱאל ֹהֵ ינּו עַ ל ׁשֶ הִ נְ חַ ְל ָּת ַל ֲאב ֵֹותינּו ֶא ֶרץ
חֶ ְמ ָּדה טֹובָ ה ְּורחָ בָ ה ּבְ ִרית וְ ת ָֹורה חַ ּיִ ים ָּומזֹון .עַ ל
אתנּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ּופְ ִד ָיתנּו ִמּבֵ ית עֲ בָ ִדים .וְ עַ ל ּבְ ִר ְיתָך
ׁשֶ הֹוצֵ ָ
ׁשֶ חָ ַת ְמ ָּת ּבִ בְ ׂשָ ֵרנּו .וְ עַ ל ּת ָֹור ְתָך ׁשֶ ִּל ַּמ ְד ָּתנּו .וְ עַ ל חֻ ֵּקי ְרצֹונָ ְך
ׁשֶ ה ַֹודעְ ָּתנּו .וְ עַ ל חַ ּיִ ים ָּומזֹון ׁשֶ ַא ָּתה זָן ְּומפַ ְרנֵ ס א ָֹותנּו:

עַ ל

בחנוכה ובפורים אומרים כאן על הנסים:

הַ ִּנּסִ ים וְ עַ ל הַ ּפֻ ְר ָקן וְ עַ ל הַ ּגְ בּורֹות וְ עַ ל הַ ְּתׁשּועֹות וְ עַ ל הַ ִּנפְ לָ אֹות וְ עַ ל
בֹותינּו ּבַ ּיָ ִמים הָ הֵ ם ּבַ ּז ְַמן הַ ּזֶה:
הַ ֶּנחָ מֹות ׁשֶ עָ ׂשִ ָית לַ ֲא ֵ
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לחנוכה

ַמ ִּת ְתיָ הּו ּבֶ ן יֹוחָ נָן ּכֹהֵ ן ּגָ דֹול חַ ׁשְ מֹונ ִָאי ּובָ נָיו
ּכְ ׁשֶ עָ ְמ ָדה ַמלְ כּות יָ וָן הָ ְרׁשָ עָ ה עַ ל עַ ְּמָך
יִ ׂשְ ָר ֵאל לְ ׁשַ ּכְ חָ ם ּת ָֹור ָתְך ּולְ הַ עֲ בִ ָירם ֵמחֻ ֵּקי ְרצֹונְָך ,וְ ַא ָּתה
ּבְ ַר ֲח ֶמיָך הָ ַרּבִ ים עָ ַמ ְד ָּת לָ הֶ ם ּבְ עֵ ת צָ ָר ָתםַ ,רבְ ָּת ֶאת
ִריבָ םַּ ,דנ ְָּת ֶאת ִּדינָם ,נ ַָק ְמ ָּת ֶאת נִקְ ָמ ָתםָ ,מסַ ְר ָּת גִ ּב ִֹורים
ּבְ יַ ד חַ ּלָ ׁשִ ים ,וְ ַרּבִ ים ּבְ יַ ד ְמעַ ּטִ יםְּ ,ורׁשָ עִ ים ּבְ יַ ד צַ ִּדיקִ ים,
ּוטְ ֵמ ִאים ּבְ יַ ד טְ ה ִֹורים ,וְ ז ִֵדים ּבְ יַ ד עֹוסְ ֵקי ת ָֹור ֶתָךּ ,ולְ ָך
עָ ׂשִ ָית ׁשֵ ם ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש ּבְ עֹולָ ָמְךּ ,ולְ עַ ְּמָך יִ ׂשְ ָר ֵאל עָ ׂשִ ָית
ְּתׁשּועָ ה גְ דֹולָ ה ּופֻ ְר ָקן ּכְ הַ ּיֹום הַ ּזֶה .וְ ַאחַ ר ּכַ ְך ּבָ אּו בָ נֶיָך
לִ ְדבִ יר ּבֵ ֶיתָך ּופִ ּנּו ֶאת הֵ יכָ לֶ ָך וְ טִ ֲהרּו ֶאת ִמקְ ָּדׁשֶ ָך,
וְ הִ ְדלִ יקּו ֵנרֹות ּבְ חַ צְ רֹות ָק ְדׁשֶ ָך ,וְ ָקבְ עּו ׁשְ מֹונַת יְ ֵמי ֲחנֻּכָ ה
ֵאּלּו ּבְ הַ ּלֵ ל ּובְ ה ָֹוד ָאה ,וְ עָ ׂשִ ָית עִ ָּמהֶ ם נִּסִ ים וְ נִפְ לָ אֹות וְ נ ֶֹודה
לְ ׁשִ ְמָך הַ ּגָ דֹול סֶ לָ ה :על הכל וכו'
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לפורים

וְ ֶאסְ ֵּתר
ָמ ְר ְּדכַ י
ּבְ ׁשּוׁשַ ן הַ ּבִ ָירה,
ּכְ ׁשֶ עָ ַמד עֲ לֵ יהֶ ם הָ ָמן הָ ָרׁשָ ע,
ּבִ ֵּקׁש לְ הַ ׁשְ ִמיד לַ ֲהרֹוג ּולְ ַאּבֵ ד
ֶאת ּכָ ל הַ ּיְ ה ִּודים ִמּנַעַ ר וְ עַ ד ז ֵָקן
טַ ף וְ נָׁשִ ים ּבְ יֹום ֶאחָ דּ ,בִ ׁשְ ל ֹשָ ה
עָ ׂשָ ר לְ ח ֶֹדׁש ׁשְ נֵים עָ ׂשָ ר הּוא ח ֶֹדׁש
ֲא ָדר ּוׁשְ לָ לָ ם לָ בֹוז .וְ ַא ָּתה ּבְ ַר ֲח ֶמיָך
הָ ַרּבִ ים הֵ פַ ְר ָּת ֶאת עֲ צָ תֹו וְ קִ לְ ַקלְ ָּת
ֶאת ַמ ֲחׁשַ בְ ּתֹו וַ ֲהׁשֵ ב ָֹות לֹו ּגְ מּולֹו
ּבְ ר ֹאׁשֹו וְ ָתלּו אֹותֹו וְ ֶאת ּבָ נָיו עַ ל
הָ עֵ ץ .וְ עָ ׂשִ ָית עִ ָּמהֶ ם נִּסִ ים וְ נִפְ לָ אֹות
וְ נ ֶֹודה לְ ׁשִ ְמָך הַ ּגָ דֹול סֶ לָ ה :על הכל וכו'

