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W/N Ratio: 2.00
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Special

#771 ע”מ

ברכת האורח:
ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ַהֶּזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו ִויַסֵּדר ּבֹו ָּכל ַמֲעַדֵּני עֹוָלם ְוִיְהֶיה ְּכֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ָּכל ָרֵעב ִמֶּמּנּו ֹיאַכל ְוָכל ָצֵמא ִמֶּמּנּו ִיְׁשֶּתה. ְוַאל ֶיְחַסר ִמֶּמּנּו ָּכל טּוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָאֵמן: ָהַרֲחָמן הּוא 
ְיָבֵרְך ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ּוַבַעל ַהְּסֻעָּדה ַהּזֹאת. הּוא ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו. ְּבָבִנים ֶׁשִּיְחיּו. ּוִבְנָכִסים ֶׁשִּיְרּבּו. ָּבֵרְך 
ְיָי ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה. ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר. ְוַאל ִיְזַּדֵּקק ְלָפָניו ְוֹלא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְּדַבר 
ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעוֹן. ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ָּכל ַהָּיִמים ְּבֹעֶׁשר ְוָכבֹוד ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ֹלא ֵיבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ִיָּכֵלם ְלעֹוָלם 

ַהָּבא. ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּיינּו ִויַזֵּכנּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחֵּיי 
ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול(  אומרים:  שבת  במוצאי  וכן  מוסף,  שמתפללים  )ביום  ַמְגִּדיל  ַהָּבא.  ָהעֹוָלם 
ְוָרֵעבּו.  ָרׁשּו  ְּכִפיִרים  עֹוָלם:  ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  ִלְמִׁשיחֹו  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו. 
ֶנֱעָזב.  ָזַקְנִּתי ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִּדיק  ָהִייִתי ַּגם  ַנַער  ַיְחְסרּו ָכל טֹוב:  ְיָי ֹלא  ְוֹדְרֵׁשי 
ִיְהֶיה  ִלְבָרָכה: ַמה ֶׁשָאַכְלנּו  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה.  ַהּיֹום חֹוֵנן  ָלֶחם: ָּכל  ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש 
ְלָׂשְבָעה. ּוַמה ֶׁשָּׁשִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה. ּוַמה ֶׁשהֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה ְּכִדְכִתיב 
ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ַוֹּיאְכלּו ַוּיֹוִתירּו ִּכְדַבר ְיָי: ְּברּוִכים ַאֶּתם ַליָי. עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 
ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביָי. ְוָהָיה ְיָי ִמְבָטחֹו: ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן. ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו 
ַבָּׁשלֹום: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

סדר שבע ברכות
ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ָהעֹוָלם, ֶׁשַהֹּכל ָּבָרא ִלְכבֹודֹו:

ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם, יֹוֵצר ָהָאָדם:

ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ָהָאָדם  ֶאת  ָיַצר  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם, 
ַּתְבִניתֹו,  ְּדמּות  ְּבֶצֶלם  ְּבַצְלמֹו, 
ַעד,  ֲעֵדי  ִּבְנַין  ִמֶּמּנּו  לֹו  ְוִהְתִקין 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי יֹוֵצר ָהָאָדם:

ָהֲעָקָרה,  ְוָתֵגל  ָּתִׂשיׂש  ׂשֹוׂש 
ְּבִׂשְמָחה,  ְלתֹוָכּה  ָּבֶניָה  ְּבִקּבּוץ 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ְמַׂשֵּמַח ִצּיֹון ְּבָבֶניָה:

ָהֲאהּוִבים,  ֵרִעים  ְּתַׂשַּמח  ַׂשֵּמַח 
ִמֶּקֶדם,  ֵעֶדן  ְּבַגן  ְיִציְרָך  ְּכַׂשֵּמֲחָך 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ְמַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ָחָתן  ְוִׂשְמָחה,  ָׂשׂשֹון  ָּבָרא  ֲאֶׁשר 
ְוֶחְדָוה,  ִּדיָצה  ִרָּנה,  ִּגיָלה  ְוַכָּלה, 
ְוֵרעּות,  ְוָׁשלֹום  ְוַאֲחָוה,  ַאֲהָבה 

ְּבָעֵרי  ִיָּׁשַמע  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְמֵהָרה 
קֹול  ְירּוָׁשָלִים,  ּוְבחּוצֹות  ְיהּוָדה 
ְוקֹול  ָחָתן  קֹול  ִׂשְמָחה,  ְוקֹול  ָׂשׂשֹון 
ַּכָּלה, קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים ֵמֻחָּפָתם 
ָּברּוְך  ְנִגיָנָתם,  ִמִּמְׁשֵּתה  ּוְנָעִרים 
ַאָּתה ְיָי ְמַׂשֵּמַח ָחָתן ִעם ַהַּכָּלה: ועונים 

הקהל: אמן ואחר כך אומרים: ּוַמְצִליַח:

ַסְבִרי ָמָרָנן. ועונים: ְלַחִּיים.
ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 

ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן:

סדר ברכת מעין שלש

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל

ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת 
ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשֹּבַע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם ְיָי ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל 
ְוַעל  ְּכבֹוָדְך,  ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ַהר  ְוַעל  ִעיָרְך,  ְירּוָׁשַלִים  ְוַעל  ַעָּמְך,  ִיְׂשָרֵאל 
ִמְזָּבָחְך ְוַעל ֵהיָכָלְך. ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוַהֲעֵלנּו 

ְלתֹוָכּה, ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִבְנָיָנּה, ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה:
בשבת ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה: בר”ח ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ֹראׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה: בר”ה ְוָזְכֵרנּו 

 ְלטֹוָבה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה: ביו”ט ובחוה”מ ְוַׂשְּמֵחנּו ְּביֹום בפסח ַחג ַהַּמּצֹות בשבועות ַחג ַהָּׁשבּועֹות 
בסוכות ַחג ַהֻּסּכֹות בש”ע ְׁשִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ַהֶּזה, ְּביֹום )ביו”ט אומר: טֹוב( ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה:

ִּכי ַאָּתה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ְונֹוֶדה ְלָך )ְיָי ֱאֹלֵהינּו( ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל

על היין

ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן
על פירות מז’ המינים

ָהֵעץ ְוַעל ְּפִרי ָהֵעץ
על מזונות

ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה

על היין יאמר:
ְּפִרי  יאמר:  א”י  של  על  ַהֶּגֶפן.  ְּפִרי 
ַגְפָנּה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ 
יאמר:  א”י  של  על  ַהֶּגֶפן.  ְּפִרי  ְוַעל 

ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה.

על פירות מז’ המינים
ַהֵּפרֹות. על של א”י יאמר: ֵּפרֹוֶתיָה. 
ְוַעל  ָהָאֶרץ  ַעל  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְוַעל  יאמר:  א”י  של  על  ַהֵּפרֹות. 

ֵּפרֹוֶתיָה.

על מזונות
ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה. על של א”י 
יאמר: ִמְחָיָתּה ְוַעל ַּכְלָּכָלָתּה. ָּברּוְך 

ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִּמְחָיה. 
על של א”י יאמר: ְוַעל ִמְחָיָתּה.



בשבת אומרים:

ַהַּׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי,  יֹום  ּוְבִמְצַות  ְּבִמְצוֶֹתיָך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה 
ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה. ִּכי יֹום ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמְּלָפֶניָך, ִנְׁשּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח 
ּבֹו ְוִנְתַעֵּנג ּבֹו ְּכִמְצַות ֻחֵּקי ְרצֹוָנְך, ְוַאל ְּתִהי ָצָרה ְוָיגֹון ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו. 
ַהֶּנָחמֹות:  ַּבַעל  הּוא  ַאָּתה  ִּכי  ְבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ִצּיֹון  ְּבֶנָחַמת  ְוַהְרֵאנּו 
ְוַהָּקדֹוׁש ֹלא ָׁשַכְחנּו. ַאל- ַהָּגדֹול  ֵּביְתָך  ָחְרַּבן  ְוָׁשִתינּו  ַוֲהַגם ֶׁשָאַכְלנּו 

ִּתְׁשָּכֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ִּתְזָנֵחנּו ָלַעד ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָּתה:

בראש חודש וביום טוב ובחול המועד אומרים כאן יעלה ויבא:

ְוִיָּׁשַמע,  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה,  ְוַיִּגיַע  ְוָיֹבא,  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ְוִזְכרֹון  ִעיָרְך,  ְירּוָׁשַלִים  ִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  ְוִזְכרֹון  ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָּזֵכר,  ְוִיָּפֵקד 
ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך,  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַעְּמָך  ָּכל  ְוִזְכרֹון  ַעְבָּדְך,  ָּדִוד  ֶּבן  ָמִׁשיַח 
ֹראׁש  בר”ח  ְּביֹום  ּוְלָׁשלֹום  ְלַחִּיים טֹוִבים  ּוְלַרֲחִמים  ְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה, 
ַהֶּזה:  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  טֹוב(  )ביו”ט  ְּביֹום  ַהֶּזה,  ַהַּמּצֹות  ַחג  בפסח  ַהֶּזה:  ֹחֶדׁש 
ַחג  בסוכות  ַהֶּזה:  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  טֹוב  ְּביֹום  ַהֶּזה,  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  בשבועות 

ַהֻּסּכֹות ַהֶּזה, ְּביֹום )ביו”ט טֹוב( ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה: בשמ”ע ְׁשִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת 
ַהֶּזה, ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה: בר”ה ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה, ְּביֹום טֹוב ִמְקָרא 
ְיָי ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה.  ָזְכֵרנּו  ּוְלהֹוִׁשיֵענּו.  ָעֵלינּו  ְלַרֵחם ּבֹו  ַהֶּזה:  ֹקֶדׁש 
ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים. ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, 
חּוס ְוָחֵּננּו ַוֲחמֹול ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך 

ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:

ִּבְמֵהָרה  ִעיָרְך  ְירּוָׁשַלִים  ְוִתְבֶנה 
ְבָיֵמינּו: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים. 

)ואומר בלחש( ָאֵמן:
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו 
ֲאִדיֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. ְקדֹוֵׁשנּו. ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב. רֹוֵענּו רֹוֵעה 
הּוא  ָויֹום  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ַלֹּכל.  ְוַהֵּמִטיב  ַהּטֹוב  ַהֶּמֶלְך  ִיְׂשָרֵאל. 
ֵהִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא 

ְוַהָּצָלה  ְוֵריַוח  ְוַרֲחִמים  ָוֶחֶסד  ֵחן  ָלַעד  ִיְגְמֵלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו. 
ְוָכל-טֹוב: )ועונים אמן(

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא ְכבֹודֹו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח 
ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ָּבנּו ְלדֹור ּדֹוִרים: ָהַרֲחָמן 
הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלֶנַצח ְנָצִחים: 
ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד ְוֹלא ְבִבּזּוי ְּבֶהֵּתר ְוֹלא ְבִאּסּור 
ָהַרֲחָמן  ֵּביֵנינּו:  ָׁשלֹום  ִיֵּתן  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְבַצַער:  ְוֹלא  ְּבַנַחת 
הּוא ִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו: ָהַרֲחָמן 
הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבֹור עֹול ָּגלּות ְמֵהָרה 
ֵמַעל ַצָּואֵרנּו: ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: 
ִיְרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת  ָהַרֲחָמן הּוא 
ָהַרֲחָמן הּוא  ָהְרָחָבה:  ָידֹו  ָלנּו ֶאת  ִיְפַּתח  ָהַרֲחָמן הּוא  ַהּגּוף: 
ֶׁשִּנְתָּבְרכּו  ְּכמֹו  ַהָּגדֹול  ִּבְׁשמֹו  ִמֶּמּנּו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְיָבֵרְך 
ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל. ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו 
הּוא  ָהַרֲחָמן  ָאֵמן:  ְוֹנאַמר  ָרצֹון  ְיִהי  ְוֵכן  ְׁשֵלָמה.  ְּבָרָכה  ַיַחד 

ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹומֹו:
בשבת: ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:

בר”ח: ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:

בר”ה: ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:

ַיְׁשִּפיַע  הּוא  ָהַרֲחָמן  ִלְוָיָתן:  ֶׁשל  עֹורֹו  ְּבֻסַּכת  ֵליֵׁשב  ְיַזֵּכנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן,  בסוכות: 

ָעֵלינּו ֶׁשַפע ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה ִמִּׁשְבָעה אּוְׁשִּפיִזין ִעָּלִאין ַקִּדיִׁשין, ְזכּוָתם ְּתֵהא ָמֵגן 
ְוִצָּנה ַּבֲעֵדנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַּכת ָּדִויד ַהּנֹוֶפֶלת:

במועדים: ָהַרֲחָמן הּוא ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום:

ביו”ט: ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב:

ָהַרֲחָמן הּוא ִיַּטע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְּבִלֵּבנּו ְוִתְהֶיה 
ִיְרָאתֹו ַעל ָּפֵנינּו ְלִבְלִּתי ֶנֱחָטא. ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵׂשינּו 

ְלֵׁשם ָׁשָמִים:

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

ִלְפֵני ְיָי:

ַקִּדיָׁשא  ִעָּלָאה  ַמְלָּכא  ִּבְרׁשּות  לומר:  נוהגים  )ויש  ָׁשַמִים.  עונים:  ִּבְרׁשּוְתֶכם  המזמן: 

ִמֶּׁשּלֹו. ֶׁשָאַכְלנּו  ֱאֹלֵהינּו(  ויותר  )בעשרה  ְנָבֵרְך  המזמן:  ָׁשַמִים(  ועונים:   ּוִבְרׁשּוְתֶכם. 
והמסובין עונים: ָּברּוְך )בעשרה ויותר ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ָחִיינּו: 

וחוזר המזמן: ָּברּוְך )בעשרה ויותר ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ָחִיינּו:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהָּזן 
אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻּכלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ְּבֶרַוח 
ּוְבַרֲחִמים ַרִּבים. ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר. ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל 
ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִּכי הּוא ֵאל ָזן 
ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל ְוֻׁשְלָחנֹו ָערּוְך ַלֹּכל ְוִהְתִקין ִמְחָיה 
ּוָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב 
ֲחָסָדיו ָּכָאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי 

ָרצֹון: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל:
נֹוֶדה ְלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה 
ֶׁשהֹוֵצאָתנּו  ַעל  ּוָמזֹון.  ַחִּיים  ְותֹוָרה  ְּבִרית  ּוְרָחָבה  טֹוָבה 
ְּבִריְתָך  ְוַעל  ֲעָבִדים.  ִמֵּבית  ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו. ְוַעל ֻחֵּקי ְרצֹוָנְך 

ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו. ְוַעל ַחִּיים ּוָמזֹון ֶׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו:

לחנוכה ופורים

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

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

ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָלה:

לפורים
ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן 
ָהָמן  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָעַמד  ַהִּביָרה 
ָהָרָׁשע ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג 
ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער 
ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד 
ְׁשֵנים  ְלֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ִּבְׁשֹלָשה 
ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם 
ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַאָּתה  ָלבֹוז. 
ְוִקְלַקְלָּת  ֲעָצתֹו  ֶאת  ֵהַפְרָּת 
לֹו  ַוֲהֵׁשבֹוָת  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶאת 
אֹותֹו  ְוָתלּו  ְּבֹראׁשֹו  ְּגמּולֹו 
ְוָעִׂשיָת  ָהֵעץ.  ַעל  ָּבָניו  ְוֶאת 
ְונֹוֶדה  ְוִנְפָלאֹות  ִנִּסים  ִעָּמֶהם 

ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָלה:

ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַהּכֹל  ַעל 
ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת.  ְוָאַכְלָּת  ָּכָאמּור  ְׁשָמְך  ֶאת 
ָנַתן ָלְך: ָּברּוְך  ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר 

ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון:
ַרֵחם ְיָי ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמְך. ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרְך. 
ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדְך. ְוַעל ֵהיָכָלְך. ְוַעל ְמעֹוָנְך. ְוַעל ְּדִביָרְך. 
ְרֵענּו  ָאִבינּו  ָעָליו.  ִׁשְמָך  ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ַהַּבִית  ְוַעל 
זּוֵננּו. ַּפְרְנֵסנּו. ַּכְלְּכֵלנּו. ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו. 
ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִליֵדי ַמְּתנֹות ָּבָׂשר ָוָדם. ְוֹלא ִליֵדי 
ַהְלָוָאָתם. ֶאָּלא ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה ְוָהְרָחָבה. ָהֲעִׁשיָרה ְוַהְּפתּוָחה. 
ַהָּבא.  ְלעֹוָלם  ִנָּכֵלם  ְוֹלא  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ֵנבֹוׁש  ֶׁשֹּלא  ָרצֹון  ְיִהי 
ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיָחְך ַּתֲחִזיֶרָּנה ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:


