ברכת האורח:
עֹולם ְויִ ְהיֶ ה ּכְ ֻׁש ְל ָחנֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
יס ֵּדר ּבֹו ָּכל ַמ ֲע ַדּנֵ י ָ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ַה ֻּׁש ְל ָחן ַהּזֶ ה ֶׁש ָא ַכ ְלנּו ָע ָליו ִו ַ
עֹול ִמים ָא ֵמןָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא
עֹול ֵמי ָ
ּול ְ
ֹאכל ְו ָכל ָצ ֵמא ִמ ֶּמּנּו יִ ְׁש ֶּתהְ .ו ַאל יֶ ְח ַסר ִמ ֶּמּנּו ָּכל טּוב ָל ַעד ְ
ָּכל ָר ֵעב ִמ ֶּמּנּו י ַ
ּובנְ ָכ ִסים ֶׁשּיִ ְרּבּוָּ .ב ֵרְך
ּובנָ יו ְו ִא ְׁשּתֹו ְו ָכל ֲא ֶׁשר לֹוְּ .ב ָבנִ ים ֶׁשּיִ ְחיּוִ .
ּוב ַעל ַה ְּס ֻע ָּדה ַהּזֹאת .הּוא ָ
יְ ָב ֵרְך ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ַ
רֹובים ָל ִעירְ .ו ַאל יִ זְ ַּד ֵּקק ְל ָפנָ יו ְוֹלא ְל ָפנֵ ינּו ׁשּום ְּד ַבר
יְ יָ ֵחילֹו ּופ ַֹעל יָ ָדיו ִּת ְר ֶצהְ .ויִ ְהיּו נְ ָכ ָסיו ּונְ ָכ ֵסינּו ֻמ ְצ ָל ִחים ּוקְ ִ
עֹולם
עֹולם ַהּזֶ ה ְוֹלא יִ ָּכ ֵלם ְל ָ
עֹולםֹ .לא יֵ בֹוׁש ָּב ָ
ֵח ְטא ְו ִה ְרהּור ָעוֹןָׂ .שׂש ְו ָׂש ֵמ ַח ָּכל ַהּיָ ִמים ְּבע ֶֹׁשר ְו ָכבֹוד ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד ָ
ַה ָּבאָ .א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצֹון:

יח ְּול ִבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמקְ ָּדׁש ְּול ַחּיֵ י
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַחּיֵ ינּו ִויזַ ֵּכנּו ִו ָיק ְר ֵבנּו ִלימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
עֹולם ַה ָּבאַ .מגְ ִּדיל (ביום שמתפללים מוסף ,וכן במוצאי שבת אומריםִ :מגְ ּדֹול) יְ ׁשּועֹות
ָה ָ
עֹולםּ :כְ ִפ ִירים ָרׁשּו ְו ָר ֵעבּו.
ַמ ְלּכֹוְ .וע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ִל ְמ ִׁשיחֹו ְל ָד ִוד ְּולזַ ְרעֹו ַעד ָ
ְוד ְֹר ֵׁשי יְ יָ ֹלא יַ ְח ְסרּו ָכל טֹוב :נַ ַער ָהיִ ִיתי ּגַ ם זָ ַקנְ ִּתי ְוֹלא ָר ִא ִיתי ַצ ִּדיק נֶ ֱעזָב.
ּומ ְל ֶוהְ .וזַ ְרעֹו ִל ְב ָר ָכהַ :מה ֶׁש ָא ַכ ְלנּו יִ ְהיֶ ה
ְוזַ ְרעֹו ְמ ַב ֶּקׁש ָל ֶחםָּ :כל ַהּיֹום חֹונֵ ן ַ
הֹות ְרנּו יִ ְהיֶ ה ִל ְב ָר ָכה ּכְ ִדכְ ִתיב
ּומה ֶׁש ַ
פּואהַ .
ּומה ֶׁש ָּׁש ִתינּו יִ ְהיֶ ה ִל ְר ָ
ְל ָׂש ְב ָעהַ .
עֹוׂשה ָׁש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ:
רּוכים ַא ֶּתם ַלייֵָ .
ּיֹותירּו ִּכ ְד ַבר יְ יָ ְּ :ב ִ
יהם ַוּיֹאכְ לּו ַו ִ
ַוּיִ ֵּתן ִל ְפנֵ ֶ
ָּברּוְך ַהּגֶ ֶבר ֲא ֶׁשר יִ ְב ַטח ַּבייְָ .ו ָהיָ ה יְ יָ ִמ ְב ָטחֹו :יְ יָ עֹז ְל ַעּמֹו יִ ֵּתן .יְ יָ יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו
רֹומיו הּוא ְב ַר ֲח ָמיו יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָע ֵלינּו ְו ַעל ָּכל ַעּמֹו
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ַב ָּׁשלֹוםֶ :
יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ִא ְמרּו ָא ֵמן:

סדר שבע ברכות
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
עֹולםֶׁ ,ש ַהּכֹל ָּב ָרא ִל ְכבֹודֹו:
ָה ָ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
יֹוצר ָה ָא ָדם:
עֹולםֵ ,
ָה ָ
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
עֹולםֲ ,א ֶׁשר יָ ַצר ֶאת ָה ָא ָדם
ָה ָ
ְּב ַצ ְלמֹוְּ ,ב ֶצ ֶלם ְּדמּות ַּת ְבנִ יתֹו,
ְו ִה ְת ִקין לֹו ִמ ֶּמּנּו ִּבנְ יַ ן ֲע ֵדי ַעד,
יֹוצר ָה ָא ָדם:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֵ

ׂשֹוׂש ָּת ִׂשיׂש ְו ָתגֵ ל ָהעֲ ָק ָרה,
יה ְלתֹוכָ ּה ְּב ִׂש ְמ ָחה,
ְּבקִ ּבּוץ ָּבנֶ ָ
יה:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ְמ ַׂש ֵּמ ַח ִצּיֹון ְּב ָבנֶ ָ
הּובים,
ַׂש ֵּמ ַח ְּת ַׂש ַּמח ֵר ִעים ָה ֲא ִ
ְּכ ַׂש ֵּמ ֲחָך יְ ִצ ְירָך ְּבגַ ן ֵע ֶדן ִמ ֶּק ֶדם,
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ְמ ַׂש ֵּמ ַח ָח ָתן ְו ַכ ָּלה:
עֹולם,
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ָׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחהָ ,ח ָתן
וְ כַ ָּלהּ ,גִ ָילה ִרּנָ הִּ ,ד ָיצה וְ ֶח ְדוָ ה,
ַא ֲה ָבה וְ ַא ֲחוָ ה ,וְ ָׁשלֹום וְ ֵרעּות,

ֹלהינּו יִ ָּׁש ַמע ְּבעָ ֵרי
ְמ ֵה ָרה יְ יָ ֱא ֵ
רּוׁש ָליִ ם ,קֹול
הּודה ְּובחּוצֹות יְ ָ
יְ ָ
ָׂשׂשֹון וְ קֹול ִׂש ְמ ָחה ,קֹול ָח ָתן וְ קֹול
ּכַ ָּלה ,קֹול ִמ ְצ ֲהלֹות ֲח ָתנִ ים ֵמ ֻחּפָ ָתם
ּונְ עָ ִרים ִמ ִּמ ְׁש ֵּתה נְ גִ ינָ ָתםָּ ,ברּוְך
ׂש ֵּמ ַח ָח ָתן עִ ם ַהּכַ ָּלה :ועונים
ַא ָּתה יְ יָ ְמ ַ
יח:
ּומ ְצ ִל ַ
הקהל :אמן ואחר כך אומריםַ :

סדר ברכת מעין שלש

עֹולםַ ,על
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
על היין

על פירות מז’ המינים

על מזונות

ַהּגֶ ֶפן ְו ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן

ָה ֵעץ ְו ַעל ְּפ ִרי ָה ֵעץ

ַה ִּמ ְחיָ ה ְו ַעל ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה

טֹובה ְּור ָח ָבהֶׁ ,ש ָר ִצ ָית ְו ִהנְ ַח ְל ָּת
נּובת ַה ָּׂש ֶדה ְו ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה ָ
ְו ַעל ְּת ַ
ֹלהינּו ָע ֵלינּו ְו ַעל
ּטּובּהַ .ר ֵחם יְ יָ ֱא ֵ
בֹותינּוֶ ,ל ֱאכֹל ִמ ִּפ ְריָ ּה ְו ִל ְׂשּב ַֹע ִמ ָ
ַל ֲא ֵ
בֹודְךְ ,ו ַעל
רּוׁש ַליִ ם ִע ָירְךְ ,ו ַעל ַהר ִצּיֹון ִמ ְׁש ַּכן ְּכ ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ָּמְךְ ,ו ַעל יְ ָ
רּוׁש ַליִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּוְ ,ו ַה ֲע ֵלנּו
ּובנֵ ה יְ ָ
יכ ָלְךְ .
ִמזְ ָּב ָחְך ְו ַעל ֵה ָ
ּוב ָט ֳה ָרה:
יה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְ
תֹוכּהְ ,ו ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּב ִבנְ יָ נָ ּהּ ,ונְ ָב ְר ָכְך ָע ֶל ָ
ְל ָ
טֹובה ְּביֹום רֹאׁש ַהח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה :בר”ה ְוזָ כְ ֵרנּו
יצנּו ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֶ ה :בר”ח ְוזָ כְ ֵרנּו ְל ָ
בשבת ְּור ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ
טֹובה ְּביֹום ַהּזִ ָּכרֹון ַהּזֶ ה :ביו”ט ובחוה”מ ְו ַׂש ְּמ ֵחנּו ְּביֹום בפסח ַחג ַה ַּמּצֹות בשבועות ַחג ַה ָּׁשבּועֹות
ְל ָ
בסוכות ַחג ַה ֻּסּכֹות בש”ע ְׁש ִמינִ י ַחג ֲע ֶצ ֶרת ַהּזֶ הְּ ,ביֹום (ביו”ט אומר :טֹוב) ִמקְ ָרא ק ֶֹדׁש ַהּזֶ ה:

ֹלהינּו) עַ ל ָה ָא ֶרץ וְ עַ ל
נֹודה לְ ָך (יְ יָ ֱא ֵ
ּכִ י ַא ָּתה טֹוב ֵּומ ִטיב לַ ֹּכל ,וְ ֶ
על היין יאמר:

על פירות מז’ המינים

על מזונות

ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן .על של א”י יאמרְּ :פ ִרי
גַ ְפנָ ּהָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַעל ָה ָא ֶרץ
ְו ַעל ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן .על של א”י יאמר:
ְו ַעל ְּפ ִרי גַ ְפנָ ּה.

יה.
רֹות ָ
ַה ֵּפרֹות .על של א”י יאמרֵּ :פ ֶ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל
ַה ֵּפרֹות .על של א”י יאמרְ :ו ַעל
יה.
רֹות ָ
ֵּפ ֶ

ַה ִּמ ְחיָ ה ְו ַעל ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה.
יאמרִ :מ ְחיָ ָתּה ְועַ ל ּכַ ְלּכָ ָל ָתּהָּ .ברּוְך
ַא ָּתה יְ יָ עַ ל ָה ָא ֶרץ ְועַ ל ַה ִּמ ְחיָ ה.
על של א”י יאמרְ :ו ַעל ִמ ְחיָ ָתּה.
על של א”י

ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן .ועוניםְ :ל ַחּיִ ים.

ֹלהינּו ֶמ ֶלְך
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן:
עֹולםֵ ,
ָה ָ
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ֲא ָב ְר ָכה ֶאת יְ יָ ְּב ָכל ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִה ָּלתֹו ְּב ִפי :סֹוף ָּד ָבר ַהּכֹל
ֹלהים יְ ָרא ְו ֶאת ִמ ְצו ָֹתיו ְׁשמֹור ִּכי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדם:
נִ ְׁש ָמע ֶאת ָה ֱא ִ
עֹולם ָו ֶעדַ :ו ֲאנַ ְחנּו
יב ֵרְך ָּכל ָּב ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשֹו ְל ָ
ְּת ִה ַּלת יְ יָ יְ ַד ֶּבר ִּפי ִו ָ
עֹולם ַה ְללּויָ ּהַ :ויְ ַד ֵּבר ֵא ַלי זֶ ה ַה ֻּׁש ְל ָחן ֲא ֶׁשר
נְ ָב ֵרְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד ָ
ִל ְפנֵ י יְ יָ :
יׁשא
ׁשּות ֶכם עוניםָׁ :ש ַמיִ ם( .ויש נוהגים לומרִּ :ב ְרׁשּות ַמ ְל ָּכא ִע ָּל ָאה ַק ִּד ָ
המזמןִּ :ב ְר ְ
ֹלהינּו) ֶׁש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶּׁשּלֹו.
ׁשּות ֶכם .ועוניםָׁ :ש ַמיִ ם) המזמן :נְ ָב ֵרְך (בעשרה ויותר ֱא ֵ
ּוב ְר ְ
ִ
ּובטּובֹו ַהּגָ דֹול ָּת ִמיד ָחיִ ינּו:
ֹלהינּו) ֶׁש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶּׁשּלֹו ְ
והמסובין עוניםָּ :ברּוְך (בעשרה ויותר ֱא ֵ
ּובטּובֹו ַהּגָ דֹול ָּת ִמיד ָחיִ ינּו:
ֹלהינּו) ֶׁש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶּׁשּלֹו ְ
וחוזר המזמןָּ :ברּוְך (בעשרה ויותר ֱא ֵ

עֹולםָ ,ה ֵאל ַהּזָ ן
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יֱָ ,א ֵ
עֹולם ּכֻ לֹו ְּבטּובֹו ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ְּב ֶר ַוח
אֹותנּו וְ ֶאת ָה ָ
ָ
עֹולם
ְּוב ַר ֲח ִמים ַר ִּבים .נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְלכָ ל ָּב ָׂשרּ .כִ י ְל ָ
ַח ְסּדֹוְּ :ובטּובֹו ַהּגָ דֹול ָּת ִמיד ֹלא ָח ַסר ָלנּו וְ ַאל
עֹולם ָועֶ דּ .כִ י הּוא ֵאל זָ ן
יֶ ְח ַסר ָלנּו ָמזֹון ָּת ִמיד ְל ָ
ּומ ַפ ְרנֵ ס ַלּכֹל וְ ֻׁש ְל ָחנֹו עָ רּוְך ַלּכֹל וְ ִה ְתקִ ין ִמ ְחיָ ה
ְ
ּיֹותיו ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ְב ַר ֲח ָמיו ְּוברֹוב
ּומזֹון ְלכָ ל ְּב ִר ָ
ָ
ּומ ְׂש ִּביעַ ְלכָ ל ַחי
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ .
ֲח ָס ָדיו ּכָ ָאמּורֵ .
ָרצֹוןָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ יַָ ,הּזָ ן ֶאת ַהּכֹל:
בֹותינּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה
ֹלהינּו עַ ל ֶׁש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲא ֵ
נֹודה ְלָך יְ יָ ֱא ֵ
ֶ
אתנּו
הֹוצ ָ
ּומזֹון .עַ ל ֶׁש ֵ
תֹורה ַחּיִ ים ָ
טֹובה ְּור ָח ָבה ְּב ִרית ְו ָ
ָ
ּופ ִד ָיתנּו ִמ ֵּבית עֲ ָב ִדיםְ .ועַ ל ְּב ִר ְיתָך
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ּתֹור ְתָך ֶׁש ִּל ַּמ ְד ָּתנּוְ .ועַ ל ֻח ֵּקי ְרצֹונָ ְך
ֶׁש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָׂש ֵרנּוְ .ועַ ל ָ
אֹותנּו:
ּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
ּומזֹון ֶׁש ַא ָּתה זָ ן ְ
הֹודעְ ָּתנּוְ .ועַ ל ַחּיִ ים ָ
ֶׁש ַ

לחנוכה ופורים

ַעל ַהּנִ ִּסים ְו ַעל ַה ֻּפ ְר ָקן ְו ַעל ַהּגְ בּורֹות ְו ַעל ַה ְּתׁשּועֹות ְו ַעל ַהּנִ ְפ ָלאֹות
בֹותינּו ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה:
ית ַל ֲא ֵ
ְו ַעל ַהּנֶ ָחמֹות ֶׁש ָע ִׂש ָ
לחנוכה

ּובנָ יו
יֹוח נָ ן ּכ ֵֹה ן ּגָ דֹול ַח ְׁשמֹונָ ִאי ָ
ימי ַמ ִּת ְתיָ הּו ֶּבן ָ
ִּב ֵ
ְּכ ֶׁש ָע ְמ ָדה ַמ ְל כּות יָ ָו ן ָה ְר ָׁש ָע ה ַעל ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל
ּול ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵּק י ְר צֹונָ ְךְ ,ו ַא ָּתה
ּתֹור ָתְך ְ
ְל ַׁש ְּכ ָח ם ִמ ָ
ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים ָע ַמ ְד ָּת ָל ֶה ם ְּב ֵע ת ָצ ָר ָת םַ ,ר ְב ָּת
יבםַּ ,דנְ ָּת ֶא ת ִּד ינָ ם ,נָ ַק ְמ ָּת ֶא ת נִ ְק ָמ ָת ם,
ֶא ת ִר ָ
ּבֹור ים ְּביַ ד ַח ָּל ִׁש ים ְו ַר ִּבים ְּביַ ד ְמ ַע ִּט ים
ָמ ַס ְר ָּת גִ ִ
הֹור ים
ּוט ֵמ ִאים ְּביַ ד ְט ִ
יק ים ְ
ְּור ָׁש ִעים ְּביַ ד ַצ ִּד ִ
ית ֵׁש ם ּגָ דֹול
ּול ָך ָע ִׂש ָ
תֹור ֶתָך ְ
עֹוס ֵק י ָ
ְ
ְו זֵ ִד ים ְּביַ ד
ׁשּוע ה
ית ְּת ָ
ּול ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ָע ִׂש ָ
עֹול ָמְך ְ
ְו ָק דֹוׁש ְּב ָ
ּופ ְר ָק ן ְּכ ַה ּיֹום ַהּזֶ הְ .ו ַא ַח ר ַּכְך ָּבאּו ָבנֶ יָך
דֹול ה ֻ
גְ ָ
יכ ֶל ָך ְו ִט ֲה רּו ֶא ת ִמ ְק ָּד ֶׁש ָך
ּופ ּנּו ֶא ת ֵה ָ
יתָך ִ
ִל ְד ִביר ֵּב ֶ
ְו ִה ְד ִל יקּו נֵ רֹות ְּב ַח ְצרֹות ָק ְד ֶׁש ָך ְו ָק ְבעּו ְׁשמֹונַ ת יְ ֵמי
ית ִע ָּמ ֶה ם נִ ִּס ים
הֹוד ָא הְ .ו ָע ִׂש ָ
ּוב ָ
ֲח נֻ ָּכה ֵאּלּו ְּב ַה ֵּל ל ְ
נֹודה ְל ִׁש ְמָך ַה ּגָ דֹול ֶס ָל ה:
ְונִ ְפ ָל אֹות ְו ֶ

לפורים

ׁשּוׁשן
ימי ָמ ְר ְּדכַ י ְו ֶא ְס ֵּתר ְּב ַ
ִּב ֵ
יהם ָה ָמן
ַה ִּב ָירה ּכְ ֶׁשעָ ַמד עֲ ֵל ֶ
ָה ָר ָׁשע ִּב ֵּקׁש ְל ַה ְׁש ִמיד ַל ֲהרֹוג
הּודים ִמּנַ עַ ר
ּול ַא ֵּבד ֶאת ּכָ ל ַהּיְ ִ
ְ
ְועַ ד זָ ֵקן ַטף ְונָ ִׁשים ְּביֹום ֶא ָחד
ֹלשה עָ ָׂשר ְלח ֶֹדׁש ְׁשנֵ ים
ִּב ְׁש ָ
ּוׁש ָל ָלם
עָ ָׂשר הּוא ח ֶֹדׁש ֲא ָדר ְ
ָלבֹוזְ .ו ַא ָּתה ְּב ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִּבים
ֵה ַפ ְר ָּת ֶאת עֲ ָצתֹו ְוקִ ְל ַק ְל ָּת
בֹות לֹו
ֶאת ַמ ֲח ַׁש ְבּתֹו ַו ֲה ֵׁש ָ
ּגְ מּולֹו ְּברֹאׁשֹו ְו ָתלּו אֹותֹו
ית
ְו ֶאת ָּבנָ יו עַ ל ָהעֵ ץְ .ועָ ִׂש ָ
נֹודה
עִ ָּמ ֶהם נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאֹות ְו ֶ
ְל ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול ֶס ָלה:

ּומ ָב ְר ִכים
מֹודים ָלְך ְ
ֹלהינּו ֲאנַ ְחנּו ִ
ַעל ַהּכֹל יְ יָ ֱא ֵ
ּוב ַר ְכ ָּת ֶאת
ֶאת ְׁש ָמְך ָּכ ָאמּור ְו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָׂש ָב ְע ָּתֵ .
ּטֹובה ֲא ֶׁשר נָ ַתן ָלְךָּ :ברּוְך
ֹלהיָך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ָ
יְ יָ ֱא ֶ
ַא ָּתה יְ יַָ ,על ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ַה ָּמזֹון:
רּוׁש ַליִ ם ִע ָירְך.
ֹלהינּו ָע ֵלינּו ְו ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ַע ָּמְךְ .ו ַעל יְ ָ
ַר ֵחם יְ יָ ֱא ֵ
יכ ָלְךְ .ו ַעל ְמעֹונָ ְךְ .ו ַעל ְּד ִב ָירְך.
בֹודְךְ .ו ַעל ֵה ָ
ְו ַעל ַהר ִצּיֹון ִמ ְׁש ַּכן ּכְ ָ
ְו ַעל ַה ַּביִ ת ַהּגָ דֹול ְו ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשּנִ קְ ָרא ִׁש ְמָך ָע ָליוָ .א ִבינּו ְר ֵענּו
רֹותינּו.
יחנּו ַה ְר ַוח ָלנּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצ ֵ
זּונֵ נּוַּ .פ ְרנְ ֵסנּוַּ .כ ְל ְּכ ֵלנּוַ .ה ְר ִו ֵ
ֹלהינּו ִל ֵידי ַמ ְּתנֹות ָּב ָׂשר ָו ָדםְ .וֹלא ִל ֵידי
יכנּו יְ יָ ֱא ֵ
ְונָ א ַאל ַּת ְצ ִר ֵ
תּוחה.
ַה ְל ָו ָא ָתםֶ .א ָּלא ְליָ ְדָך ַה ְּמ ֵל ָאה ְו ָה ְר ָח ָבהָ .ה ֲע ִׁש ָירה ְו ַה ְּפ ָ
עֹולם ַה ָּבא.
עֹולם ַהּזֶ הְ .וֹלא נִ ָּכ ֵלם ְל ָ
יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשֹּלא נֵ בֹוׁש ָּב ָ
קֹומּה ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו:
יחְך ַּת ֲחזִ ֶירּנָ ה ִל ְמ ָ
ּומ ְלכּות ֵּבית ָּד ִוד ְמ ִׁש ָ
ַ

בשבת אומרים:

ּוב ִמ ְצ ַות יֹום ַה ְּׁש ִביעִ יַ ,ה ַּׁש ָּבת
ֹלהינּו ְּב ִמ ְצו ֶֹתיָך ְ
יצנּו יְ יָ ֱא ֵ
ְר ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ
נּוח
ַהּגָ דֹול ְו ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ הּ .כִ י יֹום ּגָ דֹול ְו ָקדֹוׁש הּוא ִמ ְּל ָפנֶ יָך ,נִ ְׁשּבֹות ּבֹו ְונָ ַ
נּוח ֵתנּו.
ּבֹו ְונִ ְתעַ ּנֵ ג ּבֹו ּכְ ִמ ְצ ַות ֻח ֵּקי ְרצֹונָ ְךְ ,ו ַאל ְּת ִהי ָצ ָרה ְויָ גֹון ְּביֹום ְמ ָ
ְו ַה ְר ֵאנּו ְּבנֶ ָח ַמת ִצּיֹון ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּוּ ,כִ י ַא ָּתה הּוא ַּבעַ ל ַהּנֶ ָחמֹות:
ַו ֲהגַ ם ֶׁש ָאכַ ְלנּו ְו ָׁש ִתינּו ָח ְר ַּבן ֵּב ְיתָך ַהּגָ דֹול ְו ַה ָּקדֹוׁש ֹלא ָׁשכַ ְחנּוַ .אל-
ִּת ְׁשּכָ ֵחנּו ָלנֶ ַצח ְו ַאל ִּתזְ נָ ֵחנּו ָלעַ ד ּכִ י ֵאל ֶמ ֶלְך ּגָ דֹול ְו ָקדֹוׁש ָא ָּתה:
בראש חודש וביום טוב ובחול המועד אומרים כאן יעלה ויבא:

יע ְויֵ ָר ֶאהְ ,ויֵ ָר ֶצה ְויִ ָּׁש ַמע,
בֹותינּו ,יַ ֲע ֶלה ְויָ בֹאְ ,ויַ ּגִ ַ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו ֵו ֵ
ֱא ֵ
רּוׁש ַליִ ם ִע ָירְךְ ,וזִ ְכרֹון
בֹותינּו ,זִ ְכרֹון יְ ָ
ְויִ ָּפ ֵקד ְויִ ּזָ ֵכר ,זִ ְכרֹונֵ נּו ְוזִ ְכרֹון ֲא ֵ
יטה
יח ֶּבן ָּד ִוד ַע ְב ָּדְךְ ,וזִ כְ רֹון ָּכל ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ָפנֶ יָךִ ,ל ְפ ֵל ָ
ָמ ִׁש ַ
טֹובהְ ,ל ֵחן ְל ֶח ֶסד ְּול ַר ֲח ִמים ְל ַחּיִ ים ִ
ְל ָ
טֹובים ְּול ָׁשלֹום ְּביֹום בר”ח רֹאׁש
ח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה :בפסח ַחג ַה ַּמּצֹות ַהּזֶ הְּ ,ביֹום (ביו”ט טֹוב) ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַהּזֶ ה:
בשבועות ַחג ַה ָּׁשבּועֹות ַהּזֶ הְּ ,ביֹום טֹוב ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַהּזֶ ה :בסוכות ַחג
ַה ֻּסּכֹות ַהּזֶ הְּ ,ביֹום (ביו”ט טֹוב) ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַהּזֶ ה :בשמ”ע ְׁש ִמינִ י ַחג ֲע ֶצ ֶרת
ַהּזֶ הְּ ,ביֹום טֹוב ִמ ְק ָרא ק ֶֹדׁש ַהּזֶ ה :בר”ה ַהּזִ ָּכרֹון ַהּזֶ הְּ ,ביֹום טֹוב ִמ ְק ָרא
טֹובה.
ֹלהינּו ּבֹו ְל ָ
יענּו .זָ כְ ֵרנּו יְ יָ ֱא ֵ
הֹוׁש ֵ
ק ֶֹדׁש ַהּזֶ הְ :ל ַר ֵחם ּבֹו ָע ֵלינּו ְּול ִ
ׁשּועה ְו ַר ֲח ִמים,
טֹוביםִּ .ב ְד ַבר יְ ָ
יענּו בֹו ְל ַחּיִ ים ִ
הֹוׁש ֵ
ּופקְ ֵדנּו בֹו ִל ְב ָר ָכהְ .ו ִ
ָ
יענּוִּ ,כי ֵא ֶליָך ֵעינֵ ינּוִּ ,כי ֵאל ֶמ ֶלְך
הֹוׁש ֵ
חּוס ְו ָחּנֵ נּו ַו ֲחמֹול ְו ַר ֵחם ָע ֵלינּו ְו ִ
ַחּנּון ְו ַרחּום ָא ָּתה:

רּוׁש ַליִ ם ִע ָירְך ִּב ְמ ֵה ָרה
ְו ִת ְבנֶ ה יְ ָ
רּוׁש ָליִ ם.
ְביָ ֵמינּוָּ :ברּוְך ַא ָּתה יְ יָּ ,בֹונֵ ה יְ ָ
(ואומר בלחש) ָא ֵמן:

עֹולםָ .ל ַעד ָה ֵאל ָא ִבינּו ַמ ְל ֵּכנּו
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
רֹועה
רֹוענּו ֵ
דֹוׁשנּוְ .קדֹוׁש יַ ֲעקֹבֵ .
ּגֹוא ֵלנּוְ .ק ֵ
ּבֹור ֵאנּוֲ .
ֲא ִד ֵירנּוְ .
יִ ְׂש ָר ֵאלַ .ה ֶּמ ֶלְך ַהּטֹוב ְו ַה ֵּמ ִטיב ַלּכֹלֶׁ .ש ְּב ָכל יֹום ָויֹום הּוא
יטיב ָלנּו .הּוא גְ ָמ ָלנּו .הּוא
ֵה ִטיב ָלנּו .הּוא ֵמ ִטיב ָלנּו .הּוא יֵ ִ

גֹומ ֵלנּו .הּוא יִ גְ ְמ ֵלנּו ָל ַעד ֵחן ָו ֶח ֶסד ְו ַר ֲח ִמים ְו ֵר ַיוח ְו ַה ָּצ ָלה
ְ
ְו ָכל-טֹוב( :ועונים אמן)
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁש ַּת ַּבח ַעל ִּכ ֵּסא ְכבֹודֹוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁש ַּת ַּבח
ּדֹוריםָ :ה ַר ֲח ָמן
ּוב ָא ֶרץָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁש ַּת ַּבח ָּבנּו ְלדֹור ִ
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ָ
הּוא ֶק ֶרן ְל ַעּמֹו יָ ִריםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְת ָּפ ַאר ָּבנּו ָלנֶ ַצח נְ ָצ ִחים:
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַפ ְרנְ ֵסנּו ְּב ָכבֹוד ְוֹלא ְב ִבּזּוי ְּב ֶה ֵּתר ְוֹלא ְב ִאּסּור
ְּבנַ ַחת ְוֹלא ְב ַצ ַערָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ֵּתן ָׁשלֹום ֵּבינֵ ינּוָ :ה ַר ֲח ָמן
הּוא יִ ְׁש ַלח ְּב ָר ָכה ְר ָו ָחה ְו ַה ְצ ָל ָחה ְּב ָכל ַמ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּוָ :ה ַר ֲח ָמן
יח ֶאת ְּד ָר ֵכינּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְׁשּבֹור עֹול ּגָ לּות ְמ ֵה ָרה
הּוא יַ ְצ ִל ַ
קֹומ ִמּיּות ְל ַא ְר ֵצנּו:
יכנּו ְמ ֵה ָרה ְ
יֹול ֵ
ארנּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא ִ
ֵמ ַעל ַצ ָּו ֵ
פּואת
פּואת ַהּנֶ ֶפׁש ְּור ַ
פּואה ְׁש ֵל ָמה ְר ַ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְר ָּפ ֵאנּו ְר ָ
ַהּגּוףָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְפ ַּתח ָלנּו ֶאת יָ דֹו ָה ְר ָח ָבהָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא
יְ ָב ֵרְך ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ֶּמּנּו ִּב ְׁשמֹו ַהּגָ דֹול ְּכמֹו ֶׁשּנִ ְת ָּב ְרכּו
אֹותנּו
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹלֵּ .כן יְ ָב ֵרְך ָ
ֲא ֵ
ֹאמר ָא ֵמןָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא
יַ ַחד ְּב ָר ָכה ְׁש ֵל ָמהְ .ו ֵכן יְ ִהי ָרצֹון ְונ ַ
יִ ְפרֹוׂש ָע ֵלינּו ֻס ַּכת ְׁשלֹומֹו:
עֹול ִמים:
נּוחה ְל ַחּיֵ י ָה ָ
ּומ ָ
עֹולם ֶׁש ֻּכּלֹו ַׁש ָּבת ְ
בשבתָ :ה ַר ֲח ָמן ,הּוא יַ נְ ִח ֵילנּו ָ
טֹובה ְו ִל ְב ָר ָכה:
בר”חָ :ה ַר ֲח ָמן ,הּוא יְ ַח ֵּדׁש ָע ֵלינּו ֶאת ַהח ֶֹדׁש ַהּזֶ הְ ,ל ָ
טֹובה ְו ִל ְב ָר ָכה:
בר”הָ :ה ַר ֲח ָמן ,הּוא יְ ַח ֵּדׁש ָע ֵלינּו ֶאת ַה ָּׁשנָ ה ַהּזֹאת ְל ָ
יע
יׁשב ְּב ֻס ַּכת עֹורֹו ֶׁשל ִל ְויָ ָתןָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יַ ְׁש ִּפ ַ
בסוכותָ :ה ַר ֲח ָמן ,הּוא יְ זַ ֵּכנּו ֵל ֵ
כּותם ְּת ֵהא ָמגֵ ן
יׁשין ,זְ ָ
אּוׁש ִּפיזִ ין ִע ָּל ִאין ַק ִּד ִ
ְ
ָע ֵלינּו ֶׁש ַפע קְ ֻד ָּׁשה ְו ָט ֳה ָרה ִמ ִּׁש ְב ָעה
ּנֹופ ֶלת:
ְו ִצּנָ ה ַּב ֲע ֵדנּוָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יָ ִקים ָלנּו ֶאת ֻס ַּכת ָּד ִויד ַה ֶ
אתנּו ְל ָׁשלֹום:
מֹוע ִדים ֲא ֵח ִרים ַה ָּב ִאים ִלקְ ָר ֵ
יענּו ְל ֲ
במועדיםָ :ה ַר ֲח ָמן הּוא יַ ּגִ ֵ
ביו”טָ :ה ַר ֲח ָמן ,הּוא יַ נְ ִח ֵילנּו יֹום ֶׁש ֻּכּלֹו טֹוב:

ּתֹורתֹו ְו ַא ֲה ָבתֹו ְּב ִל ֵּבנּו ְו ִת ְהיֶ ה
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ַּטע ָ
יִ ְר ָאתֹו ַעל ָּפנֵ ינּו ְל ִב ְל ִּתי נֶ ֱח ָטאְ .ויִ ְהיּו ָכל ַמ ֲע ֵׂשינּו
ְל ֵׁשם ָׁש ָמיִ ם:

