
לום עֲֵליכֶם ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ַמְלֲאֵכי  ָשׁ
ֶעְליון ִמֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא.

 בוֲאֶכם ְלָׁשלום ַמְלֲאֵכי ַהָשלום ַמְלֲאֵכי ֶעְליון ִמֶמֶלְך
ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא

 ָבְרכּוִני ְלָׁשלום ַמְלֲאֵכי ַהָשלום ַמְלֲאֵכי ֶעְליון ִמֶמֶלְך
ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא

 ֵצאְתֶכם ְלָׁשלום ַמְלֲאֵכי ַהָשלום ַמְלֲאֵכי ֶעְליון ִמֶמֶלְך
ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא

ת ַחיִל ִמי ִיְמָצא. ְוָרחק ִמְפִניִנים ִמְכָרּה ֵאֶשׁ
ָבַטח ָבּה ֵלב ַבְעָלּה. ְוָׁשָלל לא ֶיְחָסר
ְגָמַלְתהּו טוב ְולא ָרע. ּכל ְיֵמי ַחֶייָה

ָדְרָׁשה ֶצֶמר ּוִפְׁשִתים. ַוַתַעׂש ְבֵחֶפץ ַּכֶפיָה
ָהְיָתה ָּכֳאִניות סוֵחר. ִמֶמְרָחק ָתִביא ַלְחָמּה

ַוָתָקם ְבעוד ַלְיָלה. ַוִתֵתן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחק ְלַנֲערֶתיָה
ָזְמָמה ָׂשֶדה ַוִתָקֵחהּו. ִמְפִרי ַכֶפיָה ָנְטָעה ָּכֶרם

ָחְגָרה ְבעוז ָמְתֶניָה. ַוְתַאֵמץ ְזרועֶתיָה
ָטֲעָמה ִּכי טוב ַסְחָרּה. לא ִיְכֶבה ַבַלְיָלה ֵנָרּה

ָיֶדיָה ִׁשְלָחה ַבִּכיׁשור. ְוַכֶפיָה ָתְמכּו ָפֶלְך
ַּכָפּה ָפְרָׂשה ֶלָעִני. ְוָיֶדיָה ִׁשְלָחה ָלֶאְביון

לא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשֶלג. ִּכי ָכל ֵביָתּה ָלֻבׁש ָׁשִנים
ַמְרַבִדים ָעְׂשָתה ָלּה. ֵׁשׁש ְוַאְרָגָמן ְלבּוָׁשּה

נוָדע ַבְשָעִרים ַבְעָלּה. ְבִׁשְבתו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ
ָסִדין ָעְׂשָתה ַוִתְמּכר. ַוֲחגור ָנְתָנה ַלְּכַנֲעִני

עז ְוָהָדר ְלבּוָׁשּה. ַוִתְׂשַחק ְליום ַאֲחרון
ִפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה. ְותוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשוָנּה

צוִפָיה ֲהִליכות ֵביָתּה. ְוֶלֶחם ַעְצלּות לא תאֵכל
ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְשרּוָה. ַבְעָלּה ַוְיַהְלָלּה

ַרבות ָבנות ָעׂשּו ָחִיל. ְוַאְת ָעִלית ַעל ֻּכָלָנה
ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיִפי. ִאָשה ִיְרַאת ה’ ִהיא ִתְתַהָלל

ְתנּו ָלּה ִמְפִרי ָיֶדיָה. ִויַהְללּוָה ַבְשָעִרים ַמֲעֶׂשיָה

קידוש ליל שבת
יום ַהִשִשי. ַוְיֻכלּו ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם:

ַוְיַכל ֱאלִהים ַביום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתו ֲאֶׁשר ָעָׂשה.
ַוִיְׁשבת ַביום ַהְשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכתו ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

 ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת יום ַהְשִביִעי ַוְיַקֵדׁש אתו. ִּכי בו
ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכתו ֲאֶׁשר ָבָרא ֱאלִהים ַלֲעׂשות:

ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבָנן ְוַרבוַתי:
ָברּוְך ַאָתה ה’ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם

בוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן:

 ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם. ֲאֶׁשר ִקְדָׁשנּו
 ְבִמְצוָתיו ְוָרָצה ָבנּו. ְוַׁשַבת ָקְדׁשו ְבַאֲהָבה ּוְבָרצון

 ִהְנִחיָלנּו. ִזָּכרון ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית. ִּכי הּוא יום ְתִחָלה
 ְלִמְקָרֵאי קֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי ָבנּו ָבַחְרָת

 ְואוָתנּו ִקַדְׁשָת ִמָּכל ָהַעִמים ְוַׁשַבת ָקְדְׁשָך
ְבַאֲהָבה ּוְבָרצון ִהְנַחְלָתנּו:

ָברּוְך ַאָתה ה'. ְמַקֵדׁש ַהַשָבת:

י1. ְמנּוָחה וְשְמָחה אור ַלְיהּוִדים

יום ַׁשָבתון יום ַמֲחַמִדים
ׁשוְמָריו ְוזוְכָריו ֵהָמה ְמִעיִדים

ִּכי ְלִׁשָשה ּכל ְברּוִאים ְועוְמִדים

ְׁשֵמי ָׁשַמִים ֶאֶרץ ְוַיִמים

ליל שבת
ָּכל ְצָבא ָמרום ְגבוִהים ְוָרִמים

ַתִנין ְוָאָדם ְוַחַית ְרֵאִמים
ִּכי ְבָי-ּה ה’ צּור עוָלִמים

הּוא ֲאֶׁשר ִדֶבר ְלַעם ְסֻגָלתו
ָׁשמור ְלַקְדׁשו ִמבאו ְוַעד ֵצאתו

ַׁשָבת קֶדׁש יום ֶחְמָדתו
ִּכי בו ָׁשַבת ֵאל ִמָּכל ְמַלאְכתו

ְבִמְצַות ַׁשָבת ֵאל ַיֲחִליָצְך.
קּום ְקָרא ֵאָליו ָיִחיׁש ְלַאְמָצְך.

ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְוַגם ַנֲעִריָצְך.
ֱאכול ְבשְמָחה ִּכי ְּכָבר ָרָצְך:

ְבִמְׁשֶנה ֶלֶחם ְוִקדּוׁש ַרָבה.
ְברוב ַמְטַעִמים ְורּוַח ְנִדיָבה.

ִיְזּכּו ְלַרב טּוב ַהִמְתַעְנִגים ָבּה.
ְבִביַאת גוֵאל ְלַחד‘ָהעוָלם ַהָבא

ְִּדידּות ְמנּוָחֵתְך, ַאְת ַׁשָבת ַהַמְלָּכה.  י2. ַמה י
ראֵתְך, בוִאי ַכָלה ְנסּוָכה .ְבֵכן ָנרּוץ ִלְִקָ

ְלבּוׁש ִבְגֵדי ֲחמּודות, ְלַהְדִליק ֵנר ִבְבָרָכה.
 ַוֵתֶכל ָּכל ָהֲעבודות, לא ַתֲעשּו ְמָלאָכה.

ֵמֶעֶרב ַמְזִמיִנים ָּכל ִמיֵני ַמְטַעִמים.
ִמְבעוד יום מּוָכִנים ַתְרְנגוִלים ְמֻפָטִמים.

 ְוַלֲערוְך ַּכָמה ִמיִנים, ְׁשתות ֵיינות ְמֻבּשִמים. ְוַתְפנּוֵקי
ַמֲעַדִנים, ְבָכל ָׁשלׁש ְפָעִמים

ַנֲחַלת ַיֲעקב ִייָרש, ְבִלי ְמָצִרים ַנֲחָלה.
ִויַכְבדּוהּו ָעִׁשיר ָוָרש, ְוִתְזּכּו ִלְגֻאָלה.

יום ַׁשָבת ִאם ִתְׁשמרו,ּ ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָלה.
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַתֲעבודּו, ּוַבְשִביִעי ָנִגיָלה

ֲחָפֶציָך ֲאסּוִרים, ְוַגם ַלֲחׁשוב ֶחְׁשבונות.
ִהְרהּוִרים ֻמָתִרים, ּוְלַׁשֵדְך ַהָבנות.

ְוִתנוק ְלַלְמדו ֵסֶפר, ַלְמַנֵצַח ִבְנִגינות.
ְוַלֲהגות ְבִאְמֵרי ֶׁשֶפר, ְבָכל ִפנות ּוַמֲחנות

ִהלּוָכְך ְתֵהא ְבַנַחת, עוֶנג ְקָרא ַלַשָבת.
ְוַהֵשָנה ְמֻׁשַבַחת, ְּכַדת ֶנֶפׁש ְמִׁשיַבת.
ְבֵכן ַנְפִׁשי ְלָך ָעְרָגה, ְוָלנּוַח ְבִחַבת.
ַּכשוַׁשִנים סּוָגה, בו ָינּוחּו ֵבן ּוַבת

ֵמֵעין עוָלם ַהָבא, יום ַׁשָבת ְמנּוָחה.
ָּכל ַהִמְתַעְנִגים ָבה, ִיְזּכּו ְלרוב שְמָחה.

ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיח,ַ ֻיָצלּו ִלְרָוָחה.
ְפדּוֵתינּו ַתְצִמיַח, ְוָנס ָיגון ַוֲאָנָחה

ּלו ָאַכְלנּו. ָבְרכּו ֱאמּוַני י3. צּור ִמֶשּׁ

שַבְענּו ְוהוַתְרנּו ִּכְדַבר ה':

ַהָזן ֶאת עוָלמו. רוֵענּו ָאִבינּו.
ָאַכְלנּו ֶאת ַלְחמו. ְוֵיינו ָׁשִתינּו.

ַעל ֵּכן נוֶדה ִלְׁשמו. ּוְנַהְללו ְבִפינּו.
ָאַמְרנּו ְוָעִנינּו. ֵאין ָקדוׁש ַּכה':

ְבִׁשיר ְוקול תוָדה ְנָבֵרְך ֵלֱאֹלֵקינּו.
ַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה )טוָבה( ֶׁשִהְנִחיל ַלֲאבוֵתינּו.

ָמזון ְוֵצָדה ִהשִביַע ְלַנְפֵׁשנּו.

ַחְסדו ָגַבר ָעֵלינּו. ְוֱאֶמת ה':

ַרֵחם ְבַחְסֶדָך. ַעל ַעְמָך צּוֵרנּו.
ַעל ִציון ִמְׁשַּכן ְּכבוֶדָך. ְזבּול ֵבית ִתְפַאְרֵתנּו.

ֶבן ָדִוד ַעְבֶדָך ָיבא ְוִיְגָאֵלנּו.
רּוַח ַאֵפינּו. ְמִׁשיַח ה'

ִיָבֶנה ַהִמְקָדׁש. ִעיר ִציון ְתַמֵלא.
ְוָׁשם ָנִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש. ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה.

ָהַרֲחָמן ַהִנְקָדׁש. ִיְתָבַרְך ְוִיְתַעֶלה.
ַעל ּכוס ַיִין ָמֵלא. ְּכִבְרַּכת ה'

צּור ִמֶשלו ָאַכְלנּו. ָבְרכּו ֱאמּוַני
שַבְענּו ְוהוַתְרנּו ִּכְדַבר ה'

י4. י-ה ִרּבון ָעַלם ְוָעְלַמָיא

ַאְנְת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶלְך ַמְלַכָיא
עוַבד ְגבּוְרֵתְך ְוִתְמַהָיא

ְׁשַפר ָקָדָמְך ְלַהֲחַוָיא

ְׁשָבִחין ֲאַסֵדר ַצְפָרא ְוַרְמָׁשא
ָלְך ֱא-ָלָהא ַקִדיָׁשא ִדי ְבָרא ָּכל ַנְפָׁשא

ִעיִרין ַקִדיִׁשין ּוְבֵני ֱאָנָׁשא
ֵחיַות ְבָרא ְועוֵפי ְׁשַמָיא

ַרְבְרִבין עוְבֵדְך ְוַתִקיִפין
ָמִכיְך ְרַמָיא ְוַזִקיף ְּכִפיִפין
לּו ִיְחֶיה ְגַבר ְׁשִנין ַאְלִפין

ָלא ֵיעול ְגבּוְרֵתְך ְבחּוְׁשְבַנָיא

ֱא-ָלהא ִדי ֵליּה ְיַקר ּוְרבּוָתא
ְפרוק ַית ָעָנְך ִמפּום ַאְרְיָוָתא
ְוַאֵפיק ַית ַעֵמְך ִמגו ָגלּוָתא
ַעֵמְך ִדי ְבַחְרְת ִמָּכל ֻאַמָיא

ְלִמְקָדֵׁשְך תּוב ּוְלקֶדׁש קּוְדִׁשין
ֲאַתר ִדי ֵביּה ֶיֱחדּון רּוִחין ְוַנְפִׁשין

ִויַזְמרּון ָלְך ִׁשיִרין ְוַרֲחִׁשין
ִבירּוְׁשֵלם ַקְרָתא ְדׁשּוְפַרָיא

 י5. י-ה ֶאכְסף ֹנַעם ַׁשָבת ַהַמְתֶאֶמת ּוִמְתַאֶחֶדת
 ִבְסֻגָלֶתָך. ְמׁשְך ֹנַעם ִיְרָאְתָך ְלַעם ְמַבְקֵׁשי ְרצֹוֶנָך.

 ַקְדֵׁשם ִבְקֻדַשת ַהַשָבת ַהִמְתַאֶחֶדת ְבתֹוָרֶתָך. ְפַתח
ָלֶהם ֹנַעם ְוָרצֹון ִלְפתֹוַח ַׁשֲעֵרי ְרצֹוֶנָך:

 ָהָיה ֹהֶוה ְׁשמֹור ׁשֹוְמֵרי ּוְמַצִפים ַׁשַבת ָקְדֶׁשָך. ְּכַאָיל
 ַתֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ֵּכן ַנְפָׁשם ַתֲעֹרג ְלַקֵבל ֹנַעם

 ַׁשָבת ַהִמְתַאְחַדת ְבֵׁשם ָקְדֶׁשָך. ַהֵצל ְמַאֲחֵרי ִלְפרׁש
 ִמן ַהַשָבת ְלִבְלִתי ִתְהֶיה ָסגּור ֵמֶהם. ִׁשָשה ָיִמים

 ַהְמַקְבִלים ְקֻדָשה ִמַשַבת ָקְדֶׁשָך. ְוַטֵהר ִלָבם ֶבֱאֶמת
ּוֶבֱאמּוָנה ְלָעְבֶדָך:

 ְוִיְהיּו ַרֲחֶמיָך ִמְתגֹוְלִלים ַעל ַעם ָקְדֶׁשָך. ְלַהְׁשקֹות
 ְצֵמֵאי ַחְסֶדָך ִמָנָהר ַהיֹוֵצא ֵמֵעֶדן. ְלַעֵטר ֶאת ִיְׂשָרֵאל
 ְבִתְפֶאֶרת ַהְמָפֲאִרים אֹוְתָך ַעל ְיֵדי ַׁשַבת ָקְדֶׁשָך. ָּכל

ִׁשָשה ָיִמים ְלַהְנִחיָלם ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ְבִחיֶרָך:

 ַהַשָבת ֹנַעם ַהְנָׁשמֹות. ְוַהְשִביִעי ֹעֶנג ָהרּוחֹות. ְוֵעֶדן
 ַהְנָפׁשֹות. ְלִהְתַעֵדן ְבַאֲהָבְתָך ְוִיְרָאֶתָך. ַׁשָבת קֹוֶדׁש
 ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך. ַׁשָבת קֹוֶדׁש ַנְפׁשֹות ִיְׂשָרֵאל

ְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון. ִיְרְוֻין ִמֶדֶׁשן ֵביֶתָך:



ליל שבת
 ִׁשיר ַהַמֲעלֹות ְבׁשּוב ה’ ֶאת ִׁשיַבת ִציֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים. ָאז
 ִיָמֵלא ְׂשחֹוק ִפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנה ָאז ֹיאְמרּו ַבגֹוִים ִהְגִדיל ה’
 ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶלה. ִהְגִדיל ה’ ַלֲעׂשֹות ִעָמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים.
 ׁשּוָבה ה’ ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַבֶנֶגב. ַהֹזְרִעים ְבִדְמָעה

 ְבִרָנה ִיְקֹצרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָזַרע ֹבא ָיבֹוא
 ְבִרָנה ֹנֵׂשא ֲאֻלֹמָתיו

ַרבֹוַתי, ְנָבֵרְך
ְיִהי ֵׁשם ה‘ ְמֹבָרְך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם.

ִבְרׁשּות כל מסובין כאן ְנָבֵרְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו.
ָברּוְך )ֱאֹלֵקינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

ַהָברּוְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

 ָברּוְך ַאָתה ה’ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָזן ֶאת
 ָהעֹוָלם ֻּכלֹו ְבטּובֹו ְבֵחן ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים,
 הּוא ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל-ָבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו

 ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול ָתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר
 ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד ַבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָגדֹול ִּכי
 הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל ּוֵמִטיב ַלֹּכל ּוֵמִכין
 ָמזֹון ְלָכל-ְבִריֹוָתיו ֲאֶׁשר ָבָרא ָברּוְך ַאָתה ה'

ַהָזן ֶאת ַהֹּכל.

 נֹוֶדה ְלָך ה’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו
 ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו

 ה’ ֱאֹלֵקינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבית
 ֲעָבִדים ְוַעל ְבִריְתָך ֶׁשָחַתְמָת ִבְבָׂשֵרנּו ְוַעל

 תֹוָרְתָך ֶׁשִלַמְדָתנּו ְוַעל ֻחֶקיָך ֶׁשהֹוַדְעָתנּו ְוַעל
 ַחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון
 ָׁשַאָתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתִמיד, ְבָכל יֹום

ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.

 ַעל ַהִנִסים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתׁשּועֹות ְוַעל
 ַהִנְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָיִמים ָהֵהם

ַבְזַמן ַהֶזה.

לחנוכה
 ִביֵמי ַמִתְתָיהו ֶבן יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָגדֹול ַחְׁשמֹוָנִאי ּוָבָניו ְּכֶׁשָעְמָדה

 ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְמָך ִיְׂשָרֵאל ְלַהׁשִּכיָחם תֹוָרָתְך
 )נ”א: ִמתֹוָרָתְך( ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵקי ְרצֹוָנְך ְוַאָתה, ְבַרֲחֶמיָך

 ָהַרִבים, ָעַמְדָת ָלֶהם ְבֵעת ָצָרָתם: ַרְבָת ֶאת ִריָבם ַדְנָת ֶאת
 ִדיָנם ָנַקְמָת ֶאת ִנְקָמָתם ָמַסְרָת ִגבֹוִרים ְבַיד ַחָלִׁשים ְוַרִבים

 ְבַיד ְמַעִטים ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים ּוְרָׁשִעים ְבַיד ַצִדיִקים
 ְוֵזִדים ְבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך ּוְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם ָגדֹול ְוָקדֹוׁש

 ְבעֹוָלָמְך ּוְלַעְמָך ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהיֹום
 ַהֶזה. ְוַאַחר ֵּכן, ָבאּו ָבֶניָך ִלְדִביר ֵביֶתָך ּוִפנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך

 ְוִטֲהרּו ֶאת-ִמְקָדֶׁשָך ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ָקְדֶׁשָך ְוָקְבעּו
ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלִׁשְמָך ַהָגדֹול.

לפורים
 ִביֵמי ָמְרְדַכי ְוֶאְסֵתר ְבׁשּוַׁשן ַהִביָרה ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן

 ָהָרָׁשע ִבֵקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד ֶאת-ָּכל-ַהְיהּוִדים
 ִמַנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְביֹום ֶאָחד ִבְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש
 ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך

 ָהַרִבים ֵהַפְרָת ֶאת ֲעָצתֹו ְוִקְלַקְלָת ֶאת ַמֲחַׁשְבתֹו ַוֲהֵׁשבֹוָת-לֹו
 ְגמּולֹו ְבֹראׁשֹו ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָבָניו ַעל ָהֵעץ ְוָעִׂשיָת ִעָמֶהם

ִנִסים ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלִׁשְמָך ַהָגדֹול ֶסָלה.

 ְוַעל ַהֹּכל ה’ ֱאֹלֵקינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך
 ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָבַרְך ִׁשְמָך ְבִפי ָּכל ַחי

 ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּכָּכתּוב: ְוָאַכְלָת ְוָׂשַבְעָת,
 ּוֵבַרְכָת ֶאת ה’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה

 ֲאֶשר ָנַתן ָלְך. ָברּוְך ַאָתה ה’, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל
ַהָמזֹון.

 ַרֶחם ָנא ה’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶמָך, ְוַעל
 ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִציֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך, ְוַעל
 ַמְלכּות ֵבית ָדִוד ְמִׁשיֶחָך, ְוַעל ַהַבִית ַהָגדֹול

 ְוַהָקדֹוׁש ֶׁשִנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵקינּו, ָאִבינּו,
 ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו,

 ְוַהְרַוח ָלנּו  ה’ ֱאֹלֵקינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו.
 ְוָנא ַאל ַתְצִריֵכנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו, ֹלא ִליֵדי ַמְתַנת
 ָבָׂשר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִּכי ִאם ְלָיְדָך
 ַהְמֵלָאה ַהְפתּוָחה ַהְקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹלא

ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.
 ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ְבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְׁשִביִעי
 ַהַׁשָבת ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׂש ַהֶזה. ִּכי יֹום ֶזה ָגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא

 ְלָפֶניָך ִלְׁשָבת בֹו ְוָלנּוַח בֹו ְבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך
 ָהִניַח ָלנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ֶׁשֹלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְביֹום
 ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ְבֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין

 ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך ִּכי ַאָתה הּוא ַבַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל
ַהֶנָחמֹות.

 ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ַיִגיַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה
 ִיָשַמע ִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון

 ָמִׁשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך ְוִזְכרֹון
 ָּכל ַעְמָך ֵבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ְלֶחֶסד

ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיים ּוְלָׁשלֹום ְביֹום ֹראׁש ַהֹחֶדׁש / ַחג ַהַמצֹות /
 ַחג ַהָשבּועֹות / ַהִזָּכרֹון / ַחג ַהֻסּכֹות / ַהְשִמיִני ַחג ָהֲעֶצֶרת

 ַהֶזה. ָזְכֵרנּו ה‘ ֱאֹלֵקינּו בֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,
 ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִיים; ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵננּו,

 ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵא-ל ֶמֶלְך ַחנּון
ְוַרחּום ָאָתה.

ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.
ָברּוְך ַאָתה ה’, בֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשַלִים. ָאֵמן.

 ָברּוְך ַאָתה ה’ ֱאֹלֵקינּו, ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל
 ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, ַאִדיֵרנּו, בֹוְרֵאנּו, ֹגֲאֵלנּו,

 יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה
 ִיְׂשָרַאל, ַהֶמֶלְך ַהטֹוב ְוַהֵמיִטיב ַלֹּכל, ֶׁשְבָכל
 יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב

 ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו
 ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָצָלה
 ְוַהְצָלָחה, ְבָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה ַפְרָנָסה

 ;ְוַכְלָּכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוָׁשלֹום, ְוָכל טֹוב
ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסֵרנּו.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבַרְך ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן

 הּוא ִיְׁשַתַבח ְלדֹור דֹוִרים, ְוִיְתָפַאר ָבנּו ָלַעד
 ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַדר ָבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי.

 עֹוָלִמים ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבָכבֹוד.
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשבֹור ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו,

 ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא
 ִיְׁשַלח ָלנּו ְבָרָכה ְמֻרָבה ַבַבִית ַהֶזה, ְוַעל

ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָיהּו ַהָנִביא
 ָזכּור ַלטֹוב, ִויַבֵשר ָלנּו ְבׂשֹורֹות טֹובֹות

 ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי
 מֹוִרי( ַבַעל ַהַבִית ַהֶזה, ְוֶאת )ִאִמי מֹוָרִתי(
 ַבֲעַלת ַהַבִית ַהֶזה. אֹוָתם ְוֶאת ֵביָתם ְוֶאת
 ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל
 ֲאֶׁשר ָלנּו, ְּכמֹו ֶׁשִנְתָבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם

 ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל – ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו
ֻּכָלנּו ַיַחד ִבְבָרָכה ְׁשֵלָמה. ְוֹנאַמר: ָאֵמן.

 ַבָמרֹום ְיַלְמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶׁשְתֵהא
 ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום. ְוִנָׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה’,

 ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵקי ִיְׁשֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב
ְבֵעיֵני ֱאֹלִקים ְוָאָדם.

 בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכלֹו ַׁשָבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיי
ָהעֹוָלִמים.

 בראש חודש: ַהָרֲחָמן הּוא ְיַחֵדׁש ָעֵלינּו ֶאת ָהֹחֶדׁש ַהֶזה
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

רֲחָמן הּוא ְיַחֵדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשָנה ַהֹזאת בראש השנה: ַהָ
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

בסוכות: ַהָרֲחָמן הּוא ָיקים ָלנּו ֶאת ֻסַּכת ָדִוד ַהנֹוֶפֶלת.

ַהָרֲחָמן הּוא יָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל,
ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְגֻאָלֵתנּו.

 ַהָרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחָיֵלי ְצָבא ַהֲהַגָנה
ְלִיְׂשָרֵאל ָהעֹוְמִדים ַעל ִמְׁשַמר ַאְרֵצנּו.

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָמִׁשיַח ּוְלַחֵיי
 ָהעֹוָלם ַהָבא. ַמְגִדיל )ביום שמתפללים בו מוסף

 ובמלווה מלכה: ִמְגדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְוֹעֶׂשה
 ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ֹעֶׂשה
 ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל

ָּכל ִיְׂשָרַאל. ְוִאְמרּו: “ָאֵמן”. ן

 ְיראּו ֶאת ה’ ְקֹדָׁשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו.
 ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵׁשי ה’ ֹלא ַיְחְסרּו

 ָכל טֹוב. הֹודּו לה’ ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.
 פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְׂשִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָברּוְך

 ַהֶגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַבה’, ְוָהָיה ה’ ִמְבַטחֹו.
ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתי, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב

 ְוַזְרעֹו ְמַבֶקׁש ָלֶחם. ה’ ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן, ה'
ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום.



קידוש ליום שבת
 ְוָשְמרּו ְבֵני ִישָרֵאל ֶאת ַהַשָבת ַלֲעשות ֶאת
 ַהַשָבת ְלדרָתם ְבִרית עוָלם: ֵביִני ּוֵבין ְבֵני
 ִישָרֵאל אות ִהיא ְלעוָלם ִכי ֵשֶשת ָיִמים
 ָעשה ה’ ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ. ּוַבּיום

ַהְשִביִעי ָשַבת ַוִּיָנַפש:

 ָזכור ֶאת יום ַהַשָבת ְלַקְדשו ֵשֶשת ָיִמים
 ַתֲעבוד ְוָעשיָת ָכל ְמַלאְכֶתָך. ְויום ַהְשִביִעי
 ַשָבת ַלה’ ֱאלֶהיָך לא ַתֲעשה ָכל ְמָלאָכה
 ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶתָך
 ְוֵגְרָך ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך ִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעשה
 ה’ ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת

ָכל ֲאֶשר ָבם ַוָּיַנח ַבּיום ַהְשִביִעי:
ַעל ֵכן ֵבַרְך ה’ ֶאת יום ַהַשָבת ַוְיַקְדֵשהּו:

ַסְבִרי ָמָרָנן:
 ָברּוְך ַאָתה ה’ ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך

 ָהעוָלם בוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן:
 

י1. יום זֶה ְמכָֻבּד ִמָכל ָיִמים.

ִכי בו ָשַבת צּור עוָלִמים:

ֵשֶשת ָיִמים ַתֲעשה ְמַלאְכֶתָך.
ְויום ַהְשִביִעי ֵלאלֶהיָך.

ַשָבת לא ַתֲעשה בו ְמָלאָכה.
ִכי כל ָעשה ֵשֶשת ָיִמים:

ִראשון הּוא ְלִמְקָרֵאי קוֶדש.

יום ַשָבתון יום ַשַבת קוֶדש.

ַעל ֵכן ָכל ִאיש ְבֵיינו ְיַקֵדש.
ַעל ְשֵתי ֶלֶחם ִיְבְצעּו ְתִמיִמים

ֱאכול ַמְשַמִנים ְשֵתה ַמְמַתִקים.
ִכי ֵאל ִיֵתן ְלָכל בו ְדֵבִקים.

ֶבֶגד ִלְלבוש ֶלֶחם ֻחִקים.
ָבשר ְוָדִגים ְוָכל ַמְטַעִמים

לא ֶתְחַסר כל בו ְוָאַכְלָת ְושָבְעָת.
ּוֵבַרְכָת ֶאת ה’ ֱאלֶהיָך ֲאֶשר ָאַהְבָת.

ִכי ֵבַרְכָך ִמָכל ָהַעִמים

ַהָשַמִים ְמַסְפִרים ְכבודו.
ְוַגם ָהָאֶרץ ָמְלָאה ַחְסדו.

ְראּו ִכי ָכל ֵאֶלה ָעשָתה ָידו.
 ִכי הּוא ַהּצּור ָפֳעלו ָתִמים

ָבּתֹון ֵאין ִלְשֹכַח. י2.יֹום ַשׁ

ִזְכרֹו ְכֵריַח ַהִניחֹוַח
יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח

יום שבת
ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח

יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח
ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח

ַהּיֹום ִנְכָבד ִלְבֵני ֱאמּוִנים
ְזִהיִרים ְלָשְמרֹו ָאבֹות ּוָבִנים

ָחקּוק ִבְשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים
ֵמֹרב אֹוִנים ְוַאִמיץ ֹכַח

יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח
ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח

ּוָבאּו ֻכָלם ִבְבִרית ַיַחד
ַנֲעֶשה ְוִנְשַמע ָאְמרּו ְכֶאָחד

ּוָפְתחּו ְוָענּו ה’ ֶאָחד
ָברּוְך ַהנֹוֵתן ַלָּיֵעף ֹכַח

יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח
ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח

ִדֵבר ְבָקְדשֹו ְבַהר ַהֹמר
יֹום ַהְשִביִעי ָזכֹור ְוָשמֹור

ְוָכל ִפקּוָדיו ַיַחד ִלְגֹמר
ַחֵזק ָמְתַנִים ְוַאֵמץ ֹכַח

יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח
ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח

ָהָעם ֲאֶשר ָנע ְוַכּצֹאן ָתָעה
ִיְזֹכר ְלָפְקדֹו ְבִרית ּוְשבּוָעה
ְלַבל ַיֲעָבר בֹו ִמְקֶרה ָרָעה
.ַכֲאֶשר ִנְשַבע ַעל ֵמי ֹנַח

יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח
ְוָשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכַח

 
י3. ְדּרור יְִקָרא ְלֵבן ִעם ַבת.

ְוִיְנָצְרֶכם ְכמו ָבַבת.
ְנִעים ִשְמֶכם ְולא יּוְשַבת

ְשבּו ְונּוחּו ְביום ַשָבת.

ְדרוש ָנִוי ְואּוָלִמי
ְואות ֶיַשע ֲעשה ִעִמי

ְנַטע שוֵרק ְבתוְך ַכְרִמי
ְשֵעה ַשְוַעת ְבֵני ַעִמי.

ְדרוְך פּוָרה ְבתוְך ָבְצָרה.
ְוַגם ָבֶבל ֲאֶשר ָגְבָרה

ְנתוץ ָצַרי ְבַאף ְוֶעְבָרה.
ְשַמע קוִלי ְביום ֶאְקָרא.

ֱאלִהים ֵתן ַבִמְדָבר ַהר
ֲהַדס ִשָטה ְברוש ִתְדָהר

ְוַלַמְזִהיר ְוַלִנְזָהר.
ְשלוִמים ֵתן ְכֵמי ָנָהר.

ֲהדוְך ָקַמי ֵאל ַקָנא
ְבמוג ֵלָבב ּוַבְמִגיָנה

ְוַנְרִחיב ֶפה ּוְנַמְלֶאָנה
ְלשוֵננּו ְלָך ִרָנה.

ְדֵעה ָחְכָמה ְלַנְפֶשָך
ְוִהיא ֶכֶתר ְלראֶשָך
ְנצור ִמְצַות ְקדוֶשיָך
ְשמור ַשָבת ָקְדֶשָך

  
 י4. ָבּרּוְך ֵאל עְֶליון ֲאֶשר ָנַתן

ְמנּוָחה.
ְלַנְפֵשנּו ִפְדיום ִמֵשאת ַוֲאָנָחה.

ְוהּוא ִיְדרוש ְלִצּיון ִעיר ַהִנָדָחה.
ַעד ָאָנה תּוְגיון ֶנֶפש ֶנֱאָנָחה:

רוֵכב ָבֲעָרבות ֶמֶלְך עוָלִמים.
ֶאת ַעמו ִלְשבות ִאֵזן ַבְנִעיִמים.

ְבַמֲאָכֵלי ֲעֵרבות ְבִמיֵני ַמְטַעִמים.
ְבַמְלבּוֵשי ָכבוד ֶזַבח ִמְשָפָחה:

ְוַאְשֵרי ָכל חוֶכה ְלַתְשלּוֵמי ֵכֶפל.
ֵמֵאת ָכל סוֶכה שוֵכן ָבֲעָרֶפל.
ַנֲחָלה לו ִיְזֶכה ָבָהר ּוַבָשֶפל.

ַנֲחָלה ּוְמנּוָחה ַכֶשֶמש לו ָזְרָחה:

ָכל שוֵמר ַשָבת ַכָדת ֵמַחְללו.
ֵהן ֶהְכַשר ִחַבת קֶדש גוָרלו.

ְוִאם ָיָצא חוַבת ַהּיום ַאְשֵרי לו.
ֶאל ֵאל ָאדון ְמחוְללו.
ִמְנָחה ִהיא ְשלּוָחה:

ֶחְמַדת ַהָּיִמים. ְקָראו ֵאִלי צּור.
ְוַאְשֵרי ִלְתִמיִמים. ִאם ִיְהֶיה ָנצּור.

ֶכֶתר ִהלּוִמים. ַעל ראָשם ָיצּור.
ּצור ָהעוָלִמים רּוחו ָבם ָנָחה:

ָזכור ֶאת יום ַהַשָבת ְלַקְדשו
ַקְרנו ִכי ָגְבָהה ֵנֶזר ַעל ראשו.

ַעל ֵכן ִיֵתן ָהָאָדם ְלַנפשו
עוֶנג ְוַגם ִשְמָחה ָבֶהם ְלָמְשָחה:

קוֶדש ִהיא ָלֶכם ַשָבת ַהַמְלָכה.
ֶאל תוְך ָבֵתיֶכם ְלָהִניַח ְבָרָכה.

ְבָכל מוְשבוֵתיֶכם לא ַתֲעשּו ְמָלאָכה.
ְבֵניֶכם ּוְבנוֵתיֶכם ֶעֶבד ְוַגם ִשְפָחה:

 



 ִשיר ַהַמֲעלֹות ְבשּוב ה’ ֶאת ִשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְכֹחְלִמים. ָאז
 ִיָמֵלא ְשחֹוק ִפינּו ּוְלשֹוֵננּו ִרָנה ָאז ֹיאְמרּו ַבגֹוִים ִהְגִדיל ה’
 ַלֲעשֹות ִעם ֵאֶלה. ִהְגִדיל ה’ ַלֲעשֹות ִעָמנּו ָהִיינּו ְשֵמִחים.
 שּוָבה ה’ ֶאת ְשִביֵתנּו ַכֲאִפיִקים ַבֶנֶגב. ַהֹזְרִעים ְבִדְמָעה

 ְבִרָנה ִיְקֹצרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵשא ֶמֶשְך ַהָזַרע ֹבא ָיבֹוא
 ְבִרָנה ֹנֵשא ֲאֻלֹמָתיו

ַרבֹוַתי, ְנָבֵרְך
ְיִהי ֵשם ה‘ ְמֹבָרְך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם.

ִבְרשּות כל מסובין כאן ְנָבֵרְך ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו.
ָברּוְך )ֱאֹלֵקינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

ַהָברּוְך ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

 ָברּוְך ַאָתה ה’ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָזן ֶאת
 ָהעֹוָלם ֻכלֹו ְבטּובֹו ְבֵחן ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים,
 הּוא ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל-ָבָשר ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו

 ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול ָתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר
 ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד ַבֲעבּור ְשמֹו ַהָגדֹול ִכי
 הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹכל ּוֵמִטיב ַלֹכל ּוֵמִכין
 ָמזֹון ְלָכל-ְבִרּיֹוָתיו ֲאֶשר ָבָרא ָברּוְך ַאָתה ה'

ַהָזן ֶאת ַהֹכל.

 נֹוֶדה ְלָך ה’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ֶשִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו
 ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ֶשהֹוֵצאָתנּו

 ה’ ֱאֹלֵקינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבית
 ֲעָבִדים ְוַעל ְבִריְתָך ֶשָחַתְמָת ִבְבָשֵרנּו ְוַעל

 תֹוָרְתָך ֶשִלַמְדָתנּו ְוַעל ֻחֶקיָך ֶשהֹוַדְעָתנּו ְוַעל
 ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשחֹוַנְנָתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון
 ָשַאָתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתִמיד, ְבָכל יֹום

ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה.

 ַעל ַהִנִסים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל
 ַהִנְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנָחמֹות ֶשָעִשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָּיִמים ָהֵהם

ַבְזַמן ַהֶזה.

לחנוכה
 ִביֵמי ַמִתְתָיהו ֶבן יֹוָחָנן ֹכֵהן ָגדֹול ַחְשמֹוָנִאי ּוָבָניו ְכֶשָעְמָדה

 ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה ַעל ַעְמָך ִיְשָרֵאל ְלַהשִכיָחם תֹוָרָתְך
 )נ”א: ִמתֹוָרָתְך( ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵקי ְרצֹוָנְך ְוַאָתה, ְבַרֲחֶמיָך

 ָהַרִבים, ָעַמְדָת ָלֶהם ְבֵעת ָצָרָתם: ַרְבָת ֶאת ִריָבם ַדְנָת ֶאת
 ִדיָנם ָנַקְמָת ֶאת ִנְקָמָתם ָמַסְרָת ִגבֹוִרים ְבַיד ַחָלִשים ְוַרִבים

 ְבַיד ְמַעִטים ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים ּוְרָשִעים ְבַיד ַצִדיִקים
 ְוֵזִדים ְבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך ּוְלָך ָעִשיָת ֵשם ָגדֹול ְוָקדֹוש

 ְבעֹוָלָמְך ּוְלַעְמָך ִיְשָרֵאל ָעִשיָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהּיֹום
 ַהֶזה. ְוַאַחר ֵכן, ָבאּו ָבֶניָך ִלְדִביר ֵביֶתָך ּוִפנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך

 ְוִטֲהרּו ֶאת-ִמְקָדֶשָך ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ָקְדֶשָך ְוָקְבעּו
ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכה ֵאלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלִשְמָך ַהָגדֹול.

לפורים
 ִביֵמי ָמְרְדַכי ְוֶאְסֵתר ְבשּוַשן ַהִביָרה ְכֶשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן

 ָהָרָשע ִבֵקש ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד ֶאת-ָכל-ַהְּיהּוִדים
 ִמַנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִשים ְביֹום ֶאָחד ִבְשֹלָשה ָעָשר ְלֹחֶדש
 ְשֵנים ָעָשר הּוא ֹחֶדש ֲאָדר ּוְשָלָלם ָלבֹוז ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך

 ָהַרִבים ֵהַפְרָת ֶאת ֲעָצתֹו ְוִקְלַקְלָת ֶאת ַמֲחַשְבתֹו ַוֲהֵשבֹוָת-לֹו
 ְגמּולֹו ְבֹראשֹו ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָבָניו ַעל ָהֵעץ ְוָעִשיָת ִעָמֶהם

ִנִסים ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלִשְמָך ַהָגדֹול ֶסָלה.

 ְוַעל ַהֹכל ה’ ֱאֹלֵקינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך
 ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָבַרְך ִשְמָך ְבִפי ָכל ַחי

 ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַכָכתּוב: ְוָאַכְלָת ְוָשַבְעָת,
 ּוֵבַרְכָת ֶאת ה’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה

 ֲאֶשר ָנַתן ָלְך. ָברּוְך ַאָתה ה’, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל
ַהָמזֹון.

 ַרֶחם ָנא ה’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶמָך, ְוַעל
 ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַכן ְכבֹוֶדָך, ְוַעל
 ַמְלכּות ֵבית ָדִוד ְמִשיֶחָך, ְוַעל ַהַבִית ַהָגדֹול

 ְוַהָקדֹוש ֶשִנְקָרא ִשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵקינּו, ָאִבינּו,
 ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו,

 ְוַהְרַוח ָלנּו  ה’ ֱאֹלֵקינּו ְמֵהָרה ִמָכל ָצרֹוֵתינּו.
 ְוָנא ַאל ַתְצִריֵכנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו, ֹלא ִליֵדי ַמְתַנת
 ָבָשר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִכי ִאם ְלָיְדָך
 ַהְמֵלָאה ַהְפתּוָחה ַהְקדֹוָשה ְוָהְרָחָבה, ֶשֹלא

ֵנבֹוש ְוֹלא ִנָכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.
 ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ְבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשִביִעי
 ַהַשָבת ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ַהֶזה. ִכי יֹום ֶזה ָגדֹול ְוָקדֹוש הּוא

 ְלָפֶניָך ִלְשָבת בֹו ְוָלנּוַח בֹו ְבַאֲהָבה ְכִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך
 ָהִניַח ָלנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ֶשֹלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְביֹום
 ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ְבֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין

 ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך ִכי ַאָתה הּוא ַבַעל ַהְישּועֹות ּוַבַעל
ַהֶנָחמֹות.

 ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ַיִגיַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה
 ִיָשַמע ִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון

 ָמִשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך ְוִזְכרֹון
 ָכל ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ְלֶחֶסד

ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָשלֹום ְביֹום ֹראש ַהֹחֶדש / ַחג ַהַמּצֹות /
 ַחג ַהָשבּועֹות / ַהִזָכרֹון / ַחג ַהֻסכֹות / ַהְשִמיִני ַחג ָהֲעֶצֶרת

 ַהֶזה. ָזְכֵרנּו ה‘ ֱאֹלֵקינּו בֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,
 ְוהֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים; ּוִבְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵננּו,

 ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשיֵענּו, ִכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכי ֵא-ל ֶמֶלְך ַחנּון
ְוַרחּום ָאָתה.

ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהֹקֶדש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.
ָברּוְך ַאָתה ה’, בֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשַלִים. ָאֵמן.

 ָברּוְך ַאָתה ה’ ֱאֹלֵקינּו, ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל
 ָאִבינּו, ַמְלֵכנּו, ַאִדיֵרנּו, בֹוְרֵאנּו, ֹגֲאֵלנּו,

 יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵשנּו ְקדֹוש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה
 ִיְשָרַאל, ַהֶמֶלְך ַהטֹוב ְוַהֵמיִטיב ַלֹכל, ֶשְבָכל
 יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב

 ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו
 ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָּצָלה
 ְוַהְצָלָחה, ְבָרָכה ִוישּוָעה, ֶנָחָמה ַפְרָנָסה

 ;ְוַכְלָכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָשלֹום, ְוָכל טֹוב
ּוִמָכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסֵרנּו.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבַרְך ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן

 הּוא ִיְשַתַבח ְלדֹור דֹוִרים, ְוִיְתָפַאר ָבנּו ָלַעד
 ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַדר ָבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי.

 עֹוָלִמים ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבָכבֹוד.
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשבֹור ֻעֵלנּו ֵמַעל ַּצָּואֵרנּו,

 ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא
 ִיְשַלח ָלנּו ְבָרָכה ְמֻרָבה ַבַבִית ַהֶזה, ְוַעל

ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנּו ָעָליו.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָנִביא
 ָזכּור ַלטֹוב, ִויַבֵשר ָלנּו ְבשֹורֹות טֹובֹות

 ְישּועֹות ְוֶנָחמֹות. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי
 מֹוִרי( ַבַעל ַהַבִית ַהֶזה, ְוֶאת )ִאִמי מֹוָרִתי(
 ַבֲעַלת ַהַבִית ַהֶזה. אֹוָתם ְוֶאת ֵביָתם ְוֶאת
 ַזְרָעם ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכל
 ֲאֶשר ָלנּו, ְכמֹו ֶשִנְתָבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם

 ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַבֹכל ִמֹכל ֹכל – ֵכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו
ֻכָלנּו ַיַחד ִבְבָרָכה ְשֵלָמה. ְוֹנאַמר: ָאֵמן.

 ַבָמרֹום ְיַלְמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשְתֵהא
 ְלִמְשֶמֶרת ָשלֹום. ְוִנָשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה’,

 ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵקי ִיְשֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶכל טֹוב
ְבֵעיֵני ֱאֹלִקים ְוָאָדם.

 בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשֻכלֹו ַשָבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי
ָהעֹוָלִמים.

 בראש חודש: ַהָרֲחָמן הּוא ְיַחֵדש ָעֵלינּו ֶאת ָהֹחֶדש ַהֶזה
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

רֲחָמן הּוא ְיַחֵדש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשָנה ַהֹזאת בראש השנה: ַהָ
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

בסוכות: ַהָרֲחָמן הּוא ָיקים ָלנּו ֶאת ֻסַכת ָדִוד ַהנֹוֶפֶלת.

ַהָרֲחָמן הּוא יָבֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל,
ֵראִשית ְצִמיַחת ְגֻאָלֵתנּו.

 ַהָרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחָּיֵלי ְצָבא ַהֲהַגָנה
ְלִיְשָרֵאל ָהעֹוְמִדים ַעל ִמְשַמר ַאְרֵצנּו.

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכנּו ִלימֹות ַהָמִשיַח ּוְלַחֵּיי
 ָהעֹוָלם ַהָבא. ַמְגִדיל )ביום שמתפללים בו מוסף

 ובמלווה מלכה: ִמְגדֹול( ְישּועֹות ַמְלכֹו, ְוֹעֶשה
 ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ֹעֶשה
 ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל

ָכל ִיְשָרַאל. ְוִאְמרּו: “ָאֵמן”. ן

 ְיראּו ֶאת ה’ ְקֹדָשיו, ִכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו.
 ְכִפיִרים ָרשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵשי ה’ ֹלא ַיְחְסרּו

 ָכל טֹוב. הֹודּו לה’ ִכי טֹוב, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.
 פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָברּוְך

 ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ַבה’, ְוָהָיה ה’ ִמְבַטחֹו.
ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתי, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב

 ְוַזְרעֹו ְמַבֶקש ָלֶחם. ה’ ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן, ה'
ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום.

יום שבת



 י1. מזמור לדוד ה’ רועי לא אחסר, בנאות
 דשא  ירביצני על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב
 ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא

 צלמוות. לא אירא רע כי אתה עמדי. שבטך
 ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד

 צוררי. דשנת בשמן ראשי כוסי רוויה. אך טוב וחסד
ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית ה’ לאורך ימים.

 
 י2. ידיד נפש אב הרחמן משוך עבדך אל

 רצונך ירוץ עבדך כמו אָיל. ישתחוה מול הדרך כי
יערב לו ידידותך מנופת צוף וכל טעם.

         
 הדור נאה זיו העולם נפשי חולת אהבתך אנא אל

 נא, רפא נא לה. בהראות לה נועם זיווך  אז תתחזק
ותתרפא והיתה ָלְך שפחת עולם.

 
 ותיק יהמו נא רחמיך וחוס נא על בן אוהבך כי זה
 כמה נכסוף נכסף לראות בתפארת עוזך אנא אלי

.מחמד ליבי וחושה נא ואל תתעלם
  

 הגלה נא ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך תאיר
 ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך. מהר אהוב כי בא

מועד. וחנני כימי עולם.
 

 י3. אדון עולם אשר מלך  בטרם כל יציר
נברא לעת נעשה בחפצו כל  אזי מלך שמו נקרא.

 
ואחרי ככלות הכל  לבדו ימלוך נורא והוא היה,

והוא הווה והוא יהיה בתפארה.
 

 והוא אחד ואין שני להמשילו להחבירה. בלי
ראשית בלי תכלית, ולו העוז והמשרה.

 
 והוא א-לי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה. והוא 

נסי ומנוסי מנת כוסי ביום אקרא.
 

 ְבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי ְבֵעת ִאיָשן ְוָאִעיָרה. ְוִעם רּוִחי 
ְגִוָיִתי ה’ ִלי ְוֹלא ִאיָרא.

 
 י4. אֹוִחיָלה ָלֵק-ל ֲאַחֶלה ָפָניו ֶאְשֲאָלה ִמֶמּנּו
 ַמֲעֵנה ָלשֹון. ֲאֶשר ִבְקַהל ָעם ָאִשיר ֻעּזֹו ַאִביָעה

 ְרָננֹות ְבַעד ִמְפָעָליו. ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּוֵמה’ ַמֲעֵנה
 ָלשֹון. ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח ּוִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתָך. ִיְהיּו
ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ה’ צּוִרי ְוגֹוֲאִלי

 י5. ה׳ ימלוך לעולם ועד. ונאמר:והיה ה’ למלך
על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ד’ אחד ושמו אחד

 
י6. ַהַמְלָאְך ַהֹגֵּאל ֹאִתי ִמָכל-ָרע, ְיָבֵרְך ֶאת-

 ַהְּנָעִרים, ְוִיָקֵרא ָבֶהם ְשִמי, ְוֵשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם
ְוִיְצָחק, ְוִיְדגּו ָלֹרב ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ.

 
י7. ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך

אשירה לה’ כי גמל עלי
 

ָליִם, ִתְשַכח ְיִמיִני. כֵָּחְך יְרּוָשׁ  י8. ִאם ֶאְשׁ

 ִתְדַבק ְלשֹוִני ְלִחִכי ִאם ֹלא ֶאְזְכֵרִכי, ִאם ֹלא ַאֲעֶלה
ִים ַעל ֹראש ִשְמָחִתי ֶאת ְירּוָשַלֽ

 
 י9. ָאנָּא ְבֹּכַח ְגֻדַלת ְיִמיְנָך ַתִתיר ְצרּוָרה. ַקֵבל

ִרַּנת ַעְמָך, ַשְגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא.
 

י10. אנא ה׳, כי אני עבדך אני–עבדך, בן–.

אמתך; פתחת, למוסרי.
 

 י11. אני מאמין באמונה שלמה בביאת
 המשיח. ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה

לו בכל יום שיבוא
 

 י12. ַאנְעִים זְִמירֹות ְוִשיִרים ֶאֱאֹרג ִכי ֵאֶליָך
 ַנְפִשי ַתֲעֹרג ַעל ֵכן ֲאַדֵבר ְבָך ִנְכָבדֹות ְוִשְמָך ֲאַכֵבד

ְבִשיֵרי ְיִדידֹות
 

א עֵינַי, ֶאל-ֶהָהִרים ֵמַאִין, ָיֹבא ֶעְזִרי. ׂ י13. ֶאָשּ

ֶעְזִרי, ֵמִעם ה’ ֹעֵשה, ָשַמִים ָוָאֶרץ .ִהֵּנה ֹלא ָינּום,
ְוֹלא ִייָשן שֹוֵמר ִיְשָרֵאל.

 
 י14. בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה

 ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי כלה, בואי
כלה. לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה

 
 י15. בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ובמשכן
 מזבח אשים לקרני הודו, ולנר תמיד אקח לי את

 אש העקידה, ולקרבן אקריב לו את נפשי, את נפשי
היחידה.

 
 י16. ברוך הגבר אשר יבטח בה’, והיה ה’

מבטחו
 

ם ה’ ֱאֹלקי ִיְשָרֵאל, ִמיִמיִני ִמיָכֵאל,  י17. ְבֵּשׁ
 ּוִמְשֹמאִלי ַגְבִריֵאל, ּוִמְלָפַני אּוִריֵאל, ּוֵמֲאחֹוַרי ְרָפֵאל,

.ְוַעל ֹראִשי ְשִכיַנת ֵא-ל
 

 י18. בשעה שמלך המשיח בא, עומד
 על גג בית המקדש והוא משמיע לישראל ואומר

 להם: ענוים, הגיע זמן גאולתכם. ואם אין אתם
מאמינים, ראו באורי שזורח

 
 י19. גם כי-אלך בגיא צלמוות, לא אירא

רע-- כי-אתה עימדי
 

 י20. אֵחינּו ָכל ֵבית ִיְשָרֵאל, ַהְּנתּוִנים ְבָצָרה
 ּוַבִשְבָיה, ָהעֹוְמִדים ֵבין ַבָים ּוֵבין ַבַיָבָשה, ַהָמקֹום
 ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם, ְויֹוִציֵאם ִמָצָרה ִלְרָוָחה, ּוֵמֲאֵפָלה

 ְלאֹוָרה, ּוִמִשְעבּוד ִלְגֻאָלה, ַהְשָתא ַבֲעָגָלא ּוִבְזַמן
ָקִריב

 
 י21. ריבונו של עולם אני מבקש ממך בכל

 ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה
ותודיעני אורח התורה שתדריכני באמיתך

וזכה לי ולבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה
אני מבקש ממך

 

י22. השיבנו ה’ אליך ונשובה חדש ימינו כקדם

 
 י23. ואני בה׳ אצפה, אוחילה לאלוקי

 ישעי:  ישמעני, אלוקי. אל-תשמחי אויבתי לי, כי
 .נפלתי קמתי:  כי-אשב בחושך, ה’ אור לי

 
 י24. וְָהֵאר עֵינֵינּו ְבתוָרֶתָך. ְוַדֵבק ִלֵבנּו

 ְבִמְצוֶתיָך. ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשֶמָך.
ְולא ֵנבוש ְלעוָלם ָוֶעד

 י25. והביאותים אל הר קדשי ושמחתים
 בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי

ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים.

 י26. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד
 בלבד עמד עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא

מצילנו מידם.

 י27. וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים
 ונבונים. אוהבי ה’ יראי אלוקים אנשי אמת  זרע

 קודש בה’ דבקים. ומאירים את העולם בתורה
ומעשים טובים ובכל מלאכת  עבודת הבורא

 
 י28. ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון
 בתוכה כאשר דברת ובנה אותה בקרוב בימינו בנין

עולם וכסא דוד עבדיך מהרה לתוכה תכין

 י29. ומחה ה’ דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו
 יסיר מעל כל הארץ ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו
 זה. זה ה’ קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו  עושה

 שלום במרומיו היא יעשה שלום עלינו ועל כל
.ישראל, ואמרו אמן

י30. וראה בנים לבניך שלום על ישראל.

 י31. ִהנֵּה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנִעים ֶשֶבת ַאִחים ַגם ָיַחד

י32. לשנה הבאה בירושלים הבנויה

  י33. חמֹול ַעל ַמֲעֶשיָך, ְוִתְשַמח ְבַמֲעֶשיָך,
 ְויאְמרּו ְלָך חֹוֶסיָך, ְבַצֶדְקָך ֲעמּוֶסיָך, ֻתְקַדש ָאדֹון ַעל

 ָכל ַמֲעֶשיָך. ִכי ַמְקִדיֶשיָך ִבְקֻדָשְתָך ִקַדְשָת. ָנֶאה
ְלָקדֹוש ְפֵאר ִמְקדֹוִשים

 י34. טֹוב ְלֹהדֹות ַלה’, ּוְלַזֵמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון.
ָך, ֶוֱאמּוָנְתָך ַבֵלילֹות ֶקר ַחְסֶדֽ .ְלַהִגיד ַבֹבֽ

 
 י35. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שייתן
 בליבך אהבתו ויראתו ותהיה יראת השם על פניך
 כל ימי חייך וייתן לך בנים ובנות צדיקים וצדיקות

עוסקים בתורה ובמצוות
 

 י36. לב טהור, ברא לי אלוהים ורוח נכון,
 חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך, אל

תיקח ממני.
 

טיש / סעודה שלישית



 י37. יַעֲֶלה וְיָבוא ְוַיִגיַע. ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשַמע.
 ְוִיָפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרוֵננּו ּוִפְקדוֵננּו ְוִזְכרון ֲאבוֵתינּו. ְוִזְכרון

 ָמשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבֶדָך. ְוִזְכרון ְירּושַלִים ִעיר ָקְדשָך.
ְוִזְכרון ָכל ַעְמָך ֵבית ִישָרֵאל. ְלָפֶניָך. ִלְפֵליָטה ְלטוָבה

 י38. כאיל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי
 תערוג אלייך אלוקים. צמאה נפשי לאלוקים, לא-ל

חי. מתי אבוא ואראה פני אלוקים.

 י39. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך,
 אתננה ולזרעך עד עולם. לך אתן את הארץ הזאת
 וברך כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה על פני

האדמה
 

 י40. כל העולם כלו גשר צר מאד והעיקר
לא לפחד כלל

 י41. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך.
למען בית ה׳ אלוקינו אבקשה טוב

 י42. למענך אלוקינו עשה ולא לנו, ראה
 עמידתינו כדלים וריקים. הנשמה לך והגוף פעלך

חוסה על עמלך.

 י43. מהרה ה’ אלוקינו עוד ישמע בהרי
   יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול
 חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים

ממשתה נגינתם

י44. משה אמת ותורתו אמת

 י45. נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק
 נעזב וזרעו מבקש לחם ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך

את עמו בשלום.

 י46. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים
 אותו בשמי מרום ימלוך ה’ לעולם אלוקיך ציון לדר
 ודר, הללויה ואתה קדיש יושב תהילות ישראל קל

נא

 י47. עבדו את ה׳ בשמחה באו לפניו
ברננה.

י48. עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סאלם,

עלינו ועל כל העולם.

 י49. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה
מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום

 י50. ִפּיָה ָפְּתָחה ְבָחְכָמה, ְוֽתֹוַרת ֶחֶסד ַעל
 ְלשֹוָנּה. צֹוִפָיה ֲהִליכֹות ֵביָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא

 ֹתאֵכל. ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְשֽרּוָה, ַבְעָלּה ַוְיַהְלָלּה. ַרבֹות
ָבנֹות ָעשּו ָחִיל, ְוַאְת ָעִלית ַעל ֻכָלָנה

 
 י51. ֵאֶליָך ה׳ ֶאְקָרא ְוֶאל ה’ ֶאְתַחָּנן ְשַמע ה’

ְוָחֵּנִני ה’ ֶהֵיה ֹעֵזר ִלי
 

 י52. ָקֹטנְִתּי ִמֹכל ַהֲחָסִדים, ּוִמָכל-ָהֱאֶמת, ֲאֶשר
 ָעִשיָת, ֶאת-ַעְבֶדָך: ִכי ְבַמְקִלי, ָעַבְרִתי ֶאת-ַהַיְרֵדן ַהֶּזה,

ְוַעָתה ָהִייִתי, ִלְשֵני ַמֲחנֹות. ַהִציֵלִני ָנא

בֹות ְבֶלב ִאיש ַוֲעַצת ה’  י53. ַרּבֹות ַמֲחָשׁ
 ִהיא ָתקּום. ֲעַצת ה’ ְלעֹוָלם ַתֲעֹמד ַמְחְשבֹות ִלבֹו ְלֹדר

ָוֹדר.

 י54. רחמנא דעני לעניי ענינא. רחמנא דעני
לתבירי ליבא ענינא.

 י55. שמע ה’ קולי אקרא וחנני וענני. לך אמר
 לבי בקשו פני את פניך ה’ אבקש. אל תסתר פניך
ממני אל תט באף עבדך. עזרתי היית אל תטשיני,

ואל תעזבני אלוקי ישעי.

 י56. שמע קולינו ה’ אלוקינו, חוס ורחם
עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתינו.

 י57. ּתֹוַרת ה’ ְתִּמיָמה ְמִשיַבת ָנֶפש ֵעדּות
ה’ ֶנֱאָמָנה ַמְחִכיַמת ֶפִתי.

 י58. תפילה לעני כי יעטף, ולפני ה’ ישפך
 שיחו, ה’ שמעה תפילתי, ושועתי אליך תבוא, אל

תסתר פניך ממני, ביום צר לי

 י59. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה,
 בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה

 המקום ירחם ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה
 ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה השתא בעגלא

ובזמן קריב ואמרו אמן ואמרו אמן!
 

 י60. אלפיים שנה אני נודד. מחפש את
 הארץ אותה אני אוהב. כל יום מחדש הלב נשבר.
 כל יום מחדש אולי מחר מתי הגאולה? אני מאמין
 באמונה שלמה בביאת המשיח, בארץ ישראל של
 אהבה. בכל יום שיגיע  הנה הנה זה בא. אהבת
 ישראל בנשמה. כל בוקר ציון אליך אני מתפלל.

 לא ינום לא יישן שומר ישראל. כל יום מחדש אני
אוהב, כל יום מחדש עם כל הלב, שלום על

ישראל.
 

 י61. הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא
 לפני בוא יום ה’ הגדול והנורא. והשיב לב אבות על

בנים ולב בנים על אבותם

 י62. הנה קל ישועתי, אבטח ולא אפחד,
 כי עזי וזימרת קה ה’, ויהי לי לישועה. ושאבתם

 מים בששון ממעיני הישועה. לה’ הישועה, על עמך
ברכתך סלה.

 
י63. ַחֵּזק ִקְרָיִתי, ֵא-ל ֱאֹלקים ֶעְליֹון,

ְוָהֵשב ֶאת ְנָוִתי, ְבִשְמָחה ּוְבִהָגיֹון,
ְישֹוְררּו ָשם ְרָנַני, ְלִוַיי ְוֹכֲהַני, ְוָאז ִתְתַעַּנג ַעל ד’,

ַשָבת ַהיֹום ַלד’,
  

י64. הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך

 
 י65. ִהנֵּה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָנִעים ֶשֶבת ַאִחים ַגם

ָיַחד.
 

ָמע, רחל מבכה על בניה י66. קֹול ְבָּרָמה נְִשׁ

 
 י67. יבנה המקדש עיר ציון תמלא. ושם

נשיר שיר חדש וברננה נעלה
 

נּו ְבִתקּונֹו ְוָהֵשב  י68. וְַהְרֵאֽנּו ְבִּבנְיָנֹו ְוַשְמֵחֽ
 ֹכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִים ְלִשיָרם ּוְלִזְמָרם ְוָהֵשב ִיְשָרֵאל

יָך ְבֵנה  ִלְנֵויֶהם ְוָשם ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה ְוִנְשַתֲחֶוה ְלָפֶנֽ
 ֵביְתָך ְכַבְתִחָלה ְוָהֵשב ֹכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִים ְלִשיָרם

ּוְלִזְמָרם ְוָהֵשב ִיְשָרֵאל ִלְנֵויֶהם

ַָּתָֽתּ ִבי ְטהֹוָרה ִהיא נ ָמה ֶשׁ  י69. ֱאלֹקי נְָשׁ
 ַאָתה ְבָראָתּה ַאָתה ְיַצְרָתּה ַאָתה ְנַפְחָתּה ִבי ְוַאָתה
יָך ד‘ ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ָרּה ְבִקְרִבי מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶנֽ  ְמַשְמ֒

ָשמֹות  ֲאבֹוַתי ִרבֹון ָכל ַהַמֲעִשים ֲאדֹון ָכל ַהְּנ֒

י70. כָּל ְמַקֵדּׁש ְשִביִעי ָכָראּוי לֹו

ָכל שֹוֵמר ַשָבת ַכָדת ֵמַחְללֹו
ְשָכרֹו ַהְרֵבה ְמֹאד ַעל ִפי ָפֳעלֹו
ִאיש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיש ַעל ִדְגלֹו

 
אֹוֲהֵבי ה’ ַהְמַחִכים ְבִבְנַין ֲאִריֵאל

ְביֹום ַהַשָבת ִשישּו ְוִשְמחּו ִכְמַקְבֵלי ַמַתן ַנֲחִליֵאל
ַגם ְשאּו ְיֵדיֶכם קֹוֶדש ְוִאְמרּו ָלֵאל

ָברּוְך ה’ ֲאֶשר ָנַתן ְמנּוָחה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל
       

דֹוְרֵשי ה’ ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהבו
ַהְמַאֲחִרים ָלֵצאת ִמן ַהַשָבת ּוְמַמֲהִרים ָלֹבא

ּוְשֵמִחים ְלָשְמרֹו ּוְלָעֵרב ֵערּובֹו
ֶזה ַהיֹום ָעָשה ה’ ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו

ִזְכרּו תֹוַרת מֶשה ְבִמְצַות ַשָבת ְגרּוָסה
ֲחרּוָתה ְליֹום ַהְשִביִעי ְכַכָלה ֵבין ֵרעֹוֶתיָה ְמֻשָבָצה
ְטהֹוִרים ִייָרשּוָה ִויַקְדשּוָה ְבַמֲאַמר ָכל ֲאֶשר ָעָשה
ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַביֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה

יֹום ָקדֹוש הּוא ִמבֹואֹו ְוַעד ֵצאתֹו
ָכל ֶזַרע ַיֲעֹקב ְיַכְבדּוהּו ִכְדַבר ַהֶמֶלְך ְוָדתֹו

ָלנּוַח בֹו ְוִלְשמֹוַח ְבַתֲענּוג ָאכֹול ְוָשתֹו
ָכל ֲעַדת ִיְשָרֵאל ַיֲעשּו אֹותֹו

ְמֹשְך ַחְסְדָך ְלֹיְדֶעיָך ֵאל ַקֹּנא ְונֹוֵקם
נֹוְטֵרי ַליֹום ַהְשִביִעי ָזכֹור ְוָשמֹור ְלָהֵקם
ַשְמֵחם ְבִבְנַין ָשֵלם ְבאֹור ָפֶניָך ַתְבִהיֵקם

ִיְרְוֻין ִמֶדֶשן ֵביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְשֵקם

ֲעזֹור ַלשֹוְבִתים ַבְשִביִעי ֶבָחִריש ּוַבָקִציר עֹוָלִמים
 פֹוְסִעים בֹו ְפִסיָעה ְקַטָּנה, סֹוֲעִדים בֹו ְלָבֵרְך ָשלש

ְפָעִמים ִצְדָקָתם ַתְצִהיר ְכאֹור ִשְבַעת ַהָיִמים
ה’ ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ַאֲהַבת ָתִמים

ה’ ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְתשּוַעת עֹוָלִמים
 

טיש / סעודה שלישית



 Deaf Man in the Shteeble .י71
Just a deaf man in the shteeble,
And to everyone’s surprise.
He comes to shul each Shabbos,
And he prays with tear-filled eyes.
His son he is the Chazan,
Though his voice he’s never heard.
But he sits there,
Enjoying every word.
He watches every motion,
Every gesture that he makes.
And he stays till the very end,
How ever long it takes.
And when the davening is over,
He’s the first to reach his son.
And the deaf man in the shteeble says,
“Well done”.
Now it’s right before Yom Kippor,
And in the shteeble there is fear.
They want to start Kol Nidre,
But the Chazan’s still not there.
Oh, the shul was filled with people,
As the night begins to fall.
But the deaf man’s chair stands empty,
By the wall.
And suddenly the Chazan,
He comes rushing through the door.
He’s wearing his white Chazan’s hat,
He’s never worn before.
He pauses for a moment,
At his father’s empty chair.
And quietly,
He wipes away a tear.
And he runs up to the bima,
For there’s no time left to wait.
And half the shul can hear the rabbi ask,
“How come so late?”
“Oh, just getting ready for Yom Kippor”,
Is all he’d say.
But now,
I’m going up to pray.
And he takes his place around it,
By the holy torah ring.
And in a voice so beautiful,
He begins to sing.
Oh, every heart was broken,
Oh, and every soul turned bright.
From his Kol Nidre,

That Yom Kippor night.
And when he finished davening,
The rabbi asked to tell.
What was it he was thinking of,
That made him sing so well.
“Well you knew my dad was deaf”, he 
said,
“Last night he pasted away.
It’s the first time that my father’s,
Heard me pray”.
And he takes his place around it,
By the holy torah ring.
And in a voice so beautiful,
He begins to sing.
Oh, every heart was broken,
Oh, and every soul turned bright.
From his Kol Nidre,
That Yom Kippor night.
Oh, every heart was broken,
Oh, and every soul turned bright.
From his Kol Nidre,
That Yom Kippor night

Minyan Man, Shlock Rock .י72
I stepped off the bus in Mobil, Alabama
The sun was slowly setting on the ba-a-ay
It was six o clock on a summer friday 
afternoon
Shabbos was an hour away
I walked around the town wondering what 
to do
Cause shabbos is no time to be feeling blue
And then I saw a man who looked the 
same way too
I was quite relieved to find a fellow jew
I asked the man I saw how many Jews in 
this town
He said to me there used to be a minyan 
around
But one of us passed away and we’ve been 
feeling down
Yet now it seems as though another jew 
has been found
Oh wont you stay with us for shabbos 
Minyan Man
We walked down Winston Avenue a block 
then two more
And went into a shop that read closed on 

the door
There was a minyan at the back of a hard-
ware store
Nine men waiting for one more
We ushered in the shabbos with a beautiful 
song
The chazzan had a voice that was clear and 
strong
We sang out as one all shabbos long
Then maariv came again, I had to be mov-
ing on
I asked the man I saw how many Jews in 
this town
He said to me there used to be a minyan 
around
But one of us passed away and we’ve been 
feeling down
Yet now it seems as though another jew 
has been found
Oh wont you stay with us for shabbos 
Minyan Man
Now that was twenty years agobut the 
vision is clear
And I think about it now and then cause 
the place is still dear
And when I make this trip through Mobil 
once every year
I remember the men who prayed here
Now the minyan is gone
A few died, some moved on
But the back of the store still remembers 
the song
The nine men who waited till one came 
along
How shabbos was carried on a song
I asked the man I saw how many Jews in 
this town
He said to me there used to be a minyan 
around
But one of us passed away and we’ve been 
feeling down
Yet now it seems as though another jew 
has been found
Oh wont you stay with us for shabbos 
Minyan Man

טיש / סעודה שלישית



 ִשיר ַהַמֲעלֹות ְבשּוב ה’ ֶאת ִשיַבת ִציֹון ָהִיינּו ְכֹחְלִמים. ָאז
 ִיָמֵלא ְשחֹוק ִפינּו ּוְלשֹוֵננּו ִרָּנה ָאז ֹיאְמרּו ַבגֹוִים ִהְגִדיל ה’
 ַלֲעשֹות ִעם ֵאֶלה. ִהְגִדיל ה’ ַלֲעשֹות ִעָמנּו ָהִיינּו ְשֵמִחים.
 שּוָבה ה’ ֶאת ְשִביֵתנּו ַכֲאִפיִקים ַבֶּנֶגב. ַהֹּזְרִעים ְבִדְמָעה

 ְבִרָּנה ִיְקֹצרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵשא ֶמֶשְך ַהָּזַרע ֹבא ָיבֹוא
 ְבִרָּנה ֹנֵשא ֲאֻלֹמָתיו

ַרבֹוַתי, ְנָבֵרְך
ְיִהי ֵשם ה‘ ְמֹבָרְך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם.

ִבְרשּות כל מסובין כאן ְנָבֵרְך ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו.
ָברּוְך )ֱאֹלֵקינּו( ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

ַהָברּוְך ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.

 ָברּוְך ַאָתה ה’ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָּזן ֶאת
 ָהעֹוָלם ֻכלֹו ְבטּובֹו ְבֵחן ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים,
 הּוא ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל-ָבָשר ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו

 ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול ָתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר
 ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד ַבֲעבּור ְשמֹו ַהָגדֹול ִכי
 הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹכל ּוֵמִטיב ַלֹכל ּוֵמִכין
 ָמזֹון ְלָכל-ְבִריֹוָתיו ֲאֶשר ָבָרא ָברּוְך ַאָתה ה'

ַהָּזן ֶאת ַהֹכל.

 נֹוֶדה ְלָך ה’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ֶשִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו
 ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ֶשהֹוֵצאָתנּו

 ה’ ֱאֹלֵקינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבית
 ֲעָבִדים ְוַעל ְבִריְתָך ֶשָחַתְמָת ִבְבָשֵרנּו ְוַעל

 תֹוָרְתָך ֶשִלַמְדָתנּו ְוַעל ֻחֶקיָך ֶשהֹוַדְעָתנּו ְוַעל
 ַחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשחֹוַנְנָתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון
 ָשַאָתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתִמיד, ְבָכל יֹום

ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה.
 

 ַעל ַהִּנִסים ְוַעל ַהֻפְרָקן ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל
 ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהֶּנָחמֹות ֶשָעִשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָיִמים ָהֵהם

ַבְּזַמן ַהֶּזה.

לחנוכה
 ִביֵמי ַמִתְתָיהו ֶבן יֹוָחָנן ֹכֵהן ָגדֹול ַחְשמֹוָנִאי ּוָבָניו ְכֶשָעְמָדה

 ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשָעה ַעל ַעְמָך ִיְשָרֵאל ְלַהשִכיָחם תֹוָרָתְך
 )נ”א: ִמתֹוָרָתְך( ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵקי ְרצֹוָנְך ְוַאָתה, ְבַרֲחֶמיָך

 ָהַרִבים, ָעַמְדָת ָלֶהם ְבֵעת ָצָרָתם: ַרְבָת ֶאת ִריָבם ַדְנָת ֶאת
 ִדיָנם ָנַקְמָת ֶאת ִנְקָמָתם ָמַסְרָת ִגבֹוִרים ְבַיד ַחָלִשים ְוַרִבים

 ְבַיד ְמַעִּטים ּוְטֵמִאים ְבַיד ְטהֹוִרים ּוְרָשִעים ְבַיד ַצִדיִקים
 ְוֵזִדים ְבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך ּוְלָך ָעִשיָת ֵשם ָגדֹול ְוָקדֹוש

 ְבעֹוָלָמְך ּוְלַעְמָך ִיְשָרֵאל ָעִשיָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהיֹום
 ַהֶּזה. ְוַאַחר ֵכן, ָבאּו ָבֶניָך ִלְדִביר ֵביֶתָך ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך

 ְוִטֲהרּו ֶאת-ִמְקָדֶשָך ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְבַחְצרֹות ָקְדֶשָך ְוָקְבעּו
ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכה ֵאלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלִשְמָך ַהָגדֹול.

לפורים
 ִביֵמי ָמְרְדַכי ְוֶאְסֵתר ְבשּוַשן ַהִביָרה ְכֶשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן

 ָהָרָשע ִבֵקש ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבד ֶאת-ָכל-ַהְיהּוִדים
 ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִשים ְביֹום ֶאָחד ִבְשֹלָשה ָעָשר ְלֹחֶדש
 ְשֵנים ָעָשר הּוא ֹחֶדש ֲאָדר ּוְשָלָלם ָלבֹוז ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך

 ָהַרִבים ֵהַפְרָת ֶאת ֲעָצתֹו ְוִקְלַקְלָת ֶאת ַמֲחַשְבתֹו ַוֲהֵשבֹוָת-לֹו
 ְגמּולֹו ְבֹראשֹו ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָבָניו ַעל ָהֵעץ ְוָעִשיָת ִעָמֶהם

ִנִסים ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלִשְמָך ַהָגדֹול ֶסָלה.

 ְוַעל ַהֹכל ה’ ֱאֹלֵקינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך
 ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָבַרְך ִשְמָך ְבִפי ָכל ַחי

 ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַכָכתּוב: ְוָאַכְלָת ְוָשַבְעָת,
 ּוֵבַרְכָת ֶאת ה’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה

 ֲאֶשר ָנַתן ָלְך. ָברּוְך ַאָתה ה’, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל
ַהָמזֹון.

 ַרֶחם ָנא ה’ ֱאֹלֵקינּו ַעל ִיְשָרֵאל ַעֶמָך, ְוַעל
 ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִציֹון ִמְשַכן ְכבֹוֶדָך, ְוַעל
 ַמְלכּות ֵבית ָדִוד ְמִשיֶחָך, ְוַעל ַהַבִית ַהָגדֹול

 ְוַהָקדֹוש ֶשִּנְקָרא ִשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵקינּו, ָאִבינּו,
 ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו,

 ְוַהְרַוח ָלנּו  ה’ ֱאֹלֵקינּו ְמֵהָרה ִמָכל ָצרֹוֵתינּו.
 ְוָנא ַאל ַתְצִריֵכנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו, ֹלא ִליֵדי ַמְתַנת
 ָבָשר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִכי ִאם ְלָיְדָך
 ַהְמֵלָאה ַהְפתּוָחה ַהְקדֹוָשה ְוָהְרָחָבה, ֶשֹלא

ֵנבֹוש ְוֹלא ִנָכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.

 ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ְבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשִביִעי
 ַהַשָבת ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ַהֶּזה. ִכי יֹום ֶזה ָגדֹול ְוָקדֹוש הּוא

 ְלָפֶניָך ִלְשָבת בֹו ְוָלנּוַח בֹו ְבַאֲהָבה ְכִמְצַות ְרצֹוֶנָך. ּוִבְרצֹוְנָך
 ָהִניַח ָלנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ֶשֹלא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְביֹום
 ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ה’ ֱאֹלֵקינּו ְבֶנָחַמת ִציֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין

 ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך ִכי ַאָתה הּוא ַבַעל ַהְישּועֹות ּוַבַעל
ַהֶּנָחמֹות.

 
 ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ַיִגיַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה

 ִיָשַמע ִיָפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון
 ָמִשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך ְוִזְכרֹון

 ָכל ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ְלֶחֶסד
ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיים ּוְלָשלֹום ְביֹום ֹראש ַהֹחֶדש / ַחג ַהַמצֹות /
 ַחג ַהָשבּועֹות / ַהִּזָכרֹון / ַחג ַהֻסכֹות / ַהְשִמיִני ַחג ָהֲעֶצֶרת

 ַהֶזה. ָזְכֵרנּו ה‘ ֱאֹלֵקינּו בֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,
 ְוהֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִיים; ּוִבְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו,

 ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשיֵענּו, ִכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכי ֵא-ל ֶמֶלְך ַחּנּון
ְוַרחּום ָאָתה.

ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהֹקֶדש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.
ָברּוְך ַאָתה ה’, בֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשַלִים. ָאֵמן.

 ָברּוְך ַאָתה ה’ ֱאֹלֵקינּו, ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל
 ָאִבינּו, ַמְלֵכנּו, ַאִדיֵרנּו, בֹוְרֵאנּו, ֹגֲאֵלנּו,

 יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵשנּו ְקדֹוש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה
 ִיְשָרַאל, ַהֶמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵמיִטיב ַלֹכל, ֶשְבָכל
 יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב

 ָלנּו, הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו
 ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָצָלה
 ְוַהְצָלָחה, ְבָרָכה ִוישּוָעה, ֶנָחָמה ַפְרָנָסה

 ;ְוַכְלָכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוָשלֹום, ְוָכל טֹוב
ּוִמָכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסֵרנּו.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבַרְך ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן
 הּוא ִיְשַתַבח ְלדֹור דֹוִרים, ְוִיְתָפַאר ָבנּו ָלַעד
 ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַדר ָבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי.

 עֹוָלִמים ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבָכבֹוד.
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשבֹור ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו,

 ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא
 ִיְשַלח ָלנּו ְבָרָכה ְמֻרָבה ַבַבִית ַהֶּזה, ְוַעל

ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנּו ָעָליו.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָיהּו ַהָּנִביא
 ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֵשר ָלנּו ְבשֹורֹות טֹובֹות

 ְישּועֹות ְוֶנָחמֹות. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי
 מֹוִרי( ַבַעל ַהַבִית ַהֶּזה, ְוֶאת )ִאִמי מֹוָרִתי(
 ַבֲעַלת ַהַבִית ַהֶּזה. אֹוָתם ְוֶאת ֵביָתם ְוֶאת
 ַזְרָעם ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכל
 ֲאֶשר ָלנּו, ְכמֹו ֶשִּנְתָבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם

 ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַבֹכל ִמֹכל ֹכל – ֵכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו
ֻכָלנּו ַיַחד ִבְבָרָכה ְשֵלָמה. ְוֹנאַמר: ָאֵמן.

 ַבָמרֹום ְיַלְמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשְתֵהא
 ְלִמְשֶמֶרת ָשלֹום. ְוִנָשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה’,

 ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵקי ִיְשֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶכל טֹוב
ְבֵעיֵני ֱאֹלִקים ְוָאָדם.

 בשבת: ַהָרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשֻכלֹו ַשָבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיי
ָהעֹוָלִמים.

 בראש חודש: ַהָרֲחָמן הּוא ְיַחֵדש ָעֵלינּו ֶאת ָהֹחֶדש ַהֶּזה
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

רֲחָמן הּוא ְיַחֵדש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשָנה ַהֹּזאת בראש השנה: ַהָ
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

בסוכות: ַהָרֲחָמן הּוא ָיקים ָלנּו ֶאת ֻסַכת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת.

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכנּו ִלימֹות ַהָמִשיַח ּוְלַחֵיי
 ָהעֹוָלם ַהָבא. ַמְגִדיל )ביום שמתפללים בו מוסף

 ובמלווה מלכה: ִמְגדֹול( ְישּועֹות ַמְלכֹו, ְוֹעֶשה
 ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ֹעֶשה
 ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל

ָכל ִיְשָרַאל. ְוִאְמרּו: “ָאֵמן”. ן

 ְיראּו ֶאת ה’ ְקֹדָשיו, ִכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו.
 ְכִפיִרים ָרשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵשי ה’ ֹלא ַיְחְסרּו

 ָכל טֹוב. הֹודּו לה’ ִכי טֹוב, ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.
 פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָברּוְך

 ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ַבה’, ְוָהָיה ה’ ִמְבַטחֹו.
ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתי, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב

 ְוַזְרעֹו ְמַבֶקש ָלֶחם. ה’ ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן, ה'
ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום.

טיש / סעודה שלישית


