ליל שבת
שלום עֲלֵיכ ֶם ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָש ֵרת ַמ ְל ֲא ֵכי
ׁ ָ
ֶע ְליון ִמ ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמ ָל ִכים ַה ָקדוׁש ָברּוְך הּוא.
ּבוא ֶכם ְל ָשלום ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשלום ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליון ִמ ֶמ ֶלְך
ֲ
ַמ ְל ֵכי ַה ְמ ָל ִכים ַה ָקדוׁש ָברּוְך הּוא
ָב ְרכּונִ י ְל ָשלום ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשלום ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליון ִמ ֶמ ֶלְך
ַמ ְל ֵכי ַה ְמ ָל ִכים ַה ָקדוׁש ָברּוְך הּוא
את ֶכם ְל ָשלום ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָשלום ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליון ִמ ֶמ ֶלְך
ֵצ ְ
ַמ ְל ֵכי ַה ְמ ָל ִכים ַה ָקדוׁש ָברּוְך הּוא
שת חַי ִל ִמי ְיִמ ָצא .וְ ָרחק ִמ ְפנִ ינִ ים ִמ ְכ ָרּה
אׁ ֶ
ֵ
ָב ַטח ָבּה ֵלב ַב ְע ָלּה .וְ ָש ָלל לא יֶ ְח ָסר
גְ ָמ ַל ְתהּו טוב וְ לא ָרעּ .כל יְ ֵמי ַחיֶ ָיה
ָד ְר ָשה ֶצ ֶמר ִּופ ְש ִתים .וַ ַת ַעׂש ְב ֵח ֶפץ ַכ ֶפ ָיה
סוחרִ .מ ֶמ ְר ָחק ָת ִביא ַל ְח ָמּה
ָהיְ ָתה ָכ ֳאנִ ּיות ֵ
רת ָיה
וַ ָת ָקם ְבעוד ַליְ ָלה .וַ ִת ֵתן ֶט ֶרף ְל ֵב ָיתּה וְ חק ְלנַ ֲע ֶ
זָ ְמ ָמה ָש ֶדה וַ ִת ָק ֵחהּוִ .מ ְפ ִרי ַכ ֶפ ָיה נָ ְט ָעה ָכ ֶרם
רועת ָיה
ָחגְ ָרה ְבעוז ָמ ְתנֶ ָיה .וַ ְת ַא ֵמץ זְ ֶ
ָט ֲע ָמה ִכי טוב ַס ְח ָרּה .לא יִ ְכ ֶבה ַב ַליְ ָלה נֵ ָרּה
יָ ֶד ָיה ִש ְל ָחה ַב ִכיׁשור .וְ ַכ ֶפ ָיה ָת ְמכּו ָפ ֶלְך
ַכ ָפּה ָפ ְר ָשה ֶל ָענִ י .וְ יָ ֶד ָיה ִש ְל ָחה ָל ֶא ְביון
לא ִת ָירא ְל ֵב ָיתּה ִמ ָש ֶלגִ .כי ָכל ֵב ָיתּה ָל ֻבׁש ָשנִ ים
בּושּה
ַמ ְר ַב ִדים ָע ְש ָתה ָלּהֵ .שׁש וְ ַא ְרגָ ָמן ְל ָ
נודע ַב ְש ָע ִרים ַב ְע ָלּהְ .ב ִש ְבּתו ִעם זִ ְקנֵ י ָא ֶרץ
ָ
ָס ִדין ָע ְש ָתה וַ ִת ְמּכר .וַ ֲחגור נָ ְתנָ ה ַל ְכנַ ֲענִ י
בּושּה .וַ ִת ְש ַחק ְליום ַא ֲחרון
עז וְ ָה ָדר ְל ָ
תורת ֶח ֶסד ַעל ְלׁשונָ ּה
ִפ ָיה ָפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה .וְ ַ
תאכל
ֵ
צופיָ ה ֲה ִליכות ֵב ָיתּה .וְ ֶל ֶחם ַע ְצלּות לא
ִ
רּוהַ .ב ְע ָלּה וַ יְ ַה ְל ָלּה
ָקמּו ָבנֶ ָיה וַ יְ ַא ְש ָ
ַרּבות ָבנות ָעׂשּו ָחיִ ל .וְ ַא ְת ָע ִלית ַעל ֻכ ָלנָ ה
ֶש ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבל ַה ִּיפיִ .א ָשה יִ ְר ַאת ה’ ִהיא ִת ְת ַה ָלל
לּוה ַב ְש ָע ִרים ַמ ֲע ֶש ָיה
ְתנּו ָלּה ִמ ְפ ִרי יָ ֶד ָיה .וִ ַיה ְל ָ

קידוש ליל שבת

יום ַה ִש ִשי .וַ יְ ֻכּלּו ַה ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכל ְצ ָב ָאם:
אכּתו ֲא ֶשר ָע ָשה.
להים ַבּיום ַה ְש ִב ִיעי ְמ ַל ְ
וַ יְ ַכל ֱא ִ
אכּתו ֲא ֶשר ָע ָשה:
וַ יִ ְשּבת ַבּיום ַה ְש ִב ִיעי ִמ ָכל ְמ ַל ְ
להים ֶאת יום ַה ְש ִב ִיעי וַ יְ ַק ֵדׁש אתוִ .כי בו
וַ יְ ָב ֶרְך ֱא ִ
להים ַל ֲעׂשות:
אכּתו ֲא ֶשר ָב ָרא ֱא ִ
ָש ַבת ִמ ָכל ְמ ַל ְ
ּבותי:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָבנָ ן וְ ַר ַ

עולם
להינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָברּוְך ַא ָתה ה’ ֱא ֵ
ּבורא ְפ ִרי ַהגָ ֶפן:
ֵ
עולםֲ .א ֶשר ִק ְד ָשנּו
להינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָברּוְך ַא ָתה ה' ֱא ֵ
ְב ִמ ְצ ָותיו וְ ָר ָצה ָבנּו .וְ ַש ַבת ָק ְדׁשו ְב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצון
אשיתִ .כי הּוא יום ְת ִח ָלה
ִהנְ ִח ָילנּו .זִ ָכרון ְל ַמ ֲע ֵשה ְב ֵר ִ
קדׁש זֵ ֶכר ִל ִיצ ַיאת ִמ ְצ ָריִ םִ .כי ָבנּו ָב ַח ְר ָת
ְל ִמ ְק ָר ֵאי ֶ
אותנּו ִק ַד ְש ָת ִמ ָכל ָה ַע ִמים וְ ַש ַבת ָק ְד ְשָך
וְ ָ
ְב ַא ֲה ָבה ְּוב ָרצון ִהנְ ַח ְל ָתנּו:
ָברּוְך ַא ָתה ה'ְ .מ ַק ֵדׁש ַה ַש ָבת:

מחָה
 .1מְנּוחָה ו ְש ְ

י

הּודים
אור ַליְ ִ

יום ַש ָבתון יום ַמ ֲח ַמ ִדים
זוכ ָריו ֵה ָמה ְמ ִע ִידים
ׁשומ ָריו וְ ְ
ְ
עומ ִדים
רּואים וְ ְ
ִכי ְל ִש ָשה ּכל ְב ִ
ְש ֵמי ָש ַמיִ ם ֶא ֶרץ וְ יַ ִמים

בוהים וְ ָר ִמים
ָכל ְצ ָבא ָמרום גְ ִ
ַתנִ ין וְ ָא ָדם וְ ַחיַ ת ְר ֵא ִמים
עול ִמים
ִכי ְביָ ּ-ה ה’ צּור ָ
הּוא ֲא ֶשר ִד ֶבר ְל ַעם ְסגֻ ָלתו
ָשמור ְל ַק ְדׁשו ִמּבאו וְ ַעד ֵצאתו
קדׁש יום ֶח ְמ ָדתו
ַש ָבת ֶ
אכּתו
ִכי בו ָש ַבת ֵאל ִמ ָכל ְמ ַל ְ
ְב ִמ ְצוַ ת ַש ָבת ֵאל יַ ֲח ִל ָיצְך.
קּום ְק ָרא ֵא ָליו יָ ִחיׁש ְל ַא ְמ ָצְך.
נִ ְש ַמת ָכל ַחי וְ גַ ם נַ ֲע ִר ָיצְך.
שמ ָחה ִכי ְכ ָבר ָר ָצְך:
ֱאכול ְב ְ
ְב ִמ ְשנֶ ה ֶל ֶחם וְ ִקּדּוׁש ַר ָבה.
רּוח נְ ִד ָיבה.
ְברוב ַמ ְט ַע ִמים וְ ַ
יִ זְ ּכּו ְל ַרב טּוב ַה ִמ ְת ַענְ גִ ים ָבּה.
עולם ַה ָבא
ד‘ה ָ
ּגואל ְל ַח ָ
ְב ִב ַיאת ֵ

ַח ְסּדו גָ ַבר ָע ֵלינּו .וְ ֱא ֶמת ה':
צּורנּו.
ַר ֵחם ְב ַח ְס ֶדָךַ .על ַע ְמָך ֵ
בודָך .זְ בּול ֵבית ִת ְפ ַא ְר ֵתנּו.
ַעל ִצּיון ִמ ְש ַכן ְכ ֶ
ֶבן ָדוִ ד ַע ְב ֶדָך יָ בא וְ יִ גְ ָא ֵלנּו.
רּוח ַא ֵפינּוְ .מ ִש ַיח ה'
ַ
יִ ָבנֶ ה ַה ִמ ְק ָדׁשִ .עיר ִצּיון ְת ַמ ֵלא.
וְ ָשם נָ ִשיר ִשיר ָח ָדׁשִּ .וב ְרנָ נָ ה נַ ֲע ֶלה.
ָה ַר ֲח ָמן ַהנִ ְק ָדׁש .יִ ְת ָב ַרְך וְ יִ ְת ַע ֶלה.
ַעל ּכוס יַ יִ ן ָמ ֵלאְ .כ ִב ְר ַכת ה'
צּור ִמ ֶשּלו ָא ַכ ְלנּוָ .ב ְרכּו ֱאמּונַ י
הות ְרנּו ִכ ְד ַבר ה'
שב ְענּו וְ ַ
ַ
 .4י-ה רִ ּבון ָע ַלם וְ ָע ְל ַמיָ א
ַאנְ ְת הּוא ַמ ְל ָכא ֶמ ֶלְך ַמ ְל ַכיָ א
בּור ֵתְך וְ ִת ְמ ַהיָ א
עובד גְ ְ
ַ
ְש ַפר ָק ָד ָמְך ְל ַה ֲחוַ יָ א
י

נּוח ֵתְךַ ,א ְת ַש ָבת ַה ַמ ְל ָכה.
י .2מַה י ְּדִ ידּות ְמ ָ
סּוכה
ּבואי ַכ ָלה נְ ָ
ראתְךִ ,
ְ.ב ֵכן נָ רּוץ �ל ָ ְִק ֵ
ְלבּוׁש ִבגְ ֵדי ֲחמּודותְ ,ל ַה ְד ִליק נֵ ר ִב ְב ָר ָכה.
אכה.
וַ ֵת ֶכל ָכל ָה ֲﬠבודות ,לא ַת ֲﬠשּו ְמ ָל ָ

ְש ָב ִחין ֲא ַס ֵדר ַצ ְפ ָרא וְ ַר ְמ ָשא
ישא ִדי ְב ָרא ָכל נַ ְפ ָשא
ל ָהא ַק ִד ָָלְך ֱא ָ
ישין ְּובנֵ י ֱאנָ ָשא
ִע ִירין ַק ִד ִ
עופי ְש ַמיָ א
ֵחיוַ ת ְב ָרא וְ ֵ

ֵמ ֶע ֶרב ַמזְ ִמינִ ים ָכל ִמינֵ י ַמ ְט ַע ִמים.
גולים ְמ ֻפ ָט ִמים.
מּוכנִ ים ַת ְרנְ ִ
ִמ ְבעוד יום ָ
נּוקי
ּשמים .וְ ַת ְפ ֵ
וְ ַל ֲערוְך ַכ ָמה ִמינִ יםְ ,שתות יֵ ינות ְמ ֻב ִ
ַמ ֲע ַדנִ יםְ ,ב ָכל ָשלׁש ְפ ָע ִמים

עוב ֵדְך וְ ַת ִק ִיפין
ַר ְב ְר ִבין ְ
ָמ ִכיְך ְר ַמיָ א וְ זַ ִקיף ְכ ִפ ִיפין
לּו יִ ְחיֶ ה גְ ַבר ְשנִ ין ַא ְל ִפין
חּוש ְבנַ יָ א
בּור ֵתְך ְב ְ
ָלא יֵ עול גְ ְ

נַ ֲח ַלת יַ ֲעקב יִ ָירשְ ,ב ִלי ְמ ָצ ִרים נַ ֲח ָלה.
וִ ַיכ ְבדּוהּו ָע ִשיר וָ ָרש ,וְ ִתזְ ּכּו ִלגְ ֻא ָלה.
יום ַש ָבת ִאם ִת ְשמרו ּ,וִ ְהיִ ֶיתם ִלי ְסגֻ ָלה.
ֵש ֶשת יָ ִמים ַת ֲעבודּוַּ ,וב ְש ִב ִיעי נָ גִ ָילה

בּותא
להא ִדי ֵליּה יְ ַקר ְּור ֱָא ָ
ְפרוק יַ ת ָענָ ְך ִמּפּום ַא ְריְ וָ ָתא
לּותא
וְ ַא ֵפיק יַ ת ַע ֵמְך ִמּגו גָ ָ
ַע ֵמְך ִדי ְב ַח ְר ְת ִמ ָכל ֻא ַמיָ א

סּורים ,וְ גַ ם ַל ֲחׁשוב ֶח ְשּבונות.
ֲח ָפ ֶציָך ֲא ִ
הּורים ֻמ ָת ִריםְּ ,ול ַש ֵדְך ַה ָבנות.
ִה ְר ִ
וְ ִתּנוק ְל ַל ְמדו ֵס ֶפרַ ,ל ְמנַ ֵצ ַח ִבנְ גִ ינות.
ּומ ֲחנות
וְ ַל ֲהגות ְב ִא ְמ ֵרי ֶש ֶפרְ ,ב ָכל ִפּנות ַ

קּוד ִשין
קדׁש ְ
ְל ִמ ְק ָד ֵשְך ּתּוב ְּול ֶ
רּוחין וְ נַ ְפ ִשין
ֲא ַתר ִדי ֵביּה יֶ ֱחדּון ִ
וִ יזַ ְמרּון ָלְך ִש ִירין וְ ַר ֲח ִשין
ׁשּופ ַריָ א
ירּוש ֵלם ַק ְר ָתא ְד ְ
ִב ְ

ּלּוכְך ְת ֵהא ְבנַ ַחת ,עונֶ ג ְק ָרא ַל ַש ָבת.
ִה ָ
וְ ַה ֵשנָ ה ְמ ֻש ַב ַחתְ ,כ ַדת נֶ ֶפׁש ְמ ִש ַיבת.
נּוח ְב ִח ַבת.
ְב ֵכן נַ ְפ ִשי ְלָך ָע ְרגָ ה ,וְ ָל ַ
ּׁשושנִ ים סּוגָ הּ ,בו יָ נּוחּו ֵבן ַּובת
ַכ ַ
נּוחה.
עולם ַה ָבא ,יום ַש ָבת ְמ ָ
ֵמ ֵעין ָ
שמ ָחה.
ָכל ַה ִמ ְת ַענְ גִ ים ָבה ,יִ זְ ּכּו ְלרוב ְ
ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִשיח ַ,יֻ ָצלּו ִל ְרוָ ָחה.
דּותינּו ַת ְצ ִמ ַיח ,וְ נָ ס יָ גון וַ ֲאנָ ָחה
ְפ ֵ
שּלו ָא ַכ ְלנּוָ .ב ְרכּו ֱאמּונַ י
מׁ ֶּ
 .3צּור ִ
הות ְרנּו ִכ ְד ַבר ה':
שב ְענּו וְ ַ
ַ

י

רוענּו ָא ִבינּו.
עולמוֵ .
ַהזָ ן ֶאת ָ
ָא ַכ ְלנּו ֶאת ַל ְחמו .וְ יֵ ינו ָש ִתינּו.
נודה ִל ְשמוּ .ונְ ַה ְללו ְב ִפינּו.
ַעל ֵכן ֶ
ָא ַמ ְרנּו וְ ָענִ ינּוֵ .אין ָקדוׁש ַכה':
ֹלקינּו.
ּתודה נְ ָב ֵרְך ֵל ֱא ֵ
ְב ִשיר וְ קול ָ
בותינּו.
(טובה) ֶש ִהנְ ִחיל ַל ֲא ֵ
ָ
ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה
שב ַיע ְלנַ ְפ ֵשנּו.
ָמזון וְ ֵצ ָדה ִה ִ

ּומ ְת ַא ֶח ֶדת
אכ ְסף ֹנ ַעם ַש ָבת ַה ַמ ְת ֶא ֶמת ִ
 .5י-ה ֶ
ִב ְסגֻ ָל ֶתָךְ .מׁשְך ֹנ ַעם יִ ְר ָא ְתָך ְל ַעם ְמ ַב ְק ֵשי ְרצֹונֶ ָך.
תֹור ֶתָךְ .פ ַתח
ַק ְד ֵשם ִב ְק ֻד ַשת ַה ַש ָבת ַה ִמ ְת ַא ֶח ֶדת ְב ָ
ּתֹוח ַש ֲע ֵרי ְרצֹונֶ ָך:
ָל ֶהם ֹנ ַעם וְ ָרצֹון ִל ְפ ַ
י

ּומ ַצ ִפים ַש ַבת ָק ְד ֶשָךְ .כ ַאיָ ל
ׁשֹומ ֵרי ְ
ָהיָ ה ֹהוֶ ה ְשמֹור ְ
ַת ֲע ֹרג ַעל ֲא ִפ ֵיקי ָמיִ ם ֵכן נַ ְפ ָשם ַת ֲע ֹרג ְל ַק ֵבל ֹנ ַעם
ַש ָבת ַה ִמ ְת ַא ְח ַדת ְב ֵשם ָק ְד ֶשָךַ .ה ֵצל ְמ ַא ֲח ֵרי ִל ְפרׁש
ִמן ַה ַש ָבת ְל ִב ְל ִתי ִת ְהיֶ ה ָסגּור ֵמ ֶהםִ .ש ָשה יָ ִמים
ַה ְמ ַק ְב ִלים ְק ֻד ָשה ִמ ַש ַבת ָק ְד ֶשָך .וְ ַט ֵהר ִל ָבם ֶב ֱא ֶמת
ֶּוב ֱאמּונָ ה ְל ָע ְב ֶדָך:
ּגֹול ִלים ַעל ַעם ָק ְד ֶשָךְ .ל ַה ְשקֹות
וְ יִ ְהיּו ַר ֲח ֶמיָך ִמ ְת ְ
ּיֹוצא ֵמ ֵע ֶדןְ .ל ַע ֵטר ֶאת יִ ְש ָר ֵאל
ְצ ֵמ ֵאי ַח ְס ֶדָך ִמנָ ָהר ַה ֵ
אֹותָך ַעל יְ ֵדי ַש ַבת ָק ְד ֶשָךָ .כל
ְב ִת ְפ ֶא ֶרת ַה ְמ ָפ ֲא ִרים ְ
ִש ָשה יָ ִמים ְל ַהנְ ִח ָילם נַ ֲח ַלת יַ ֲע ֹקב ְב ִח ֶירָך:
ַה ַש ָבת ֹנ ַעם ַהנְ ָשמֹות .וְ ַה ְש ִב ִיעי ֹענֶ ג ָהרּוחֹות .וְ ֵע ֶדן
קֹודׁש
ַהנְ ָפׁשֹותְ .ל ִה ְת ַע ֵדן ְב ַא ֲה ָב ְתָך וְ יִ ְר ָא ֶתָךַ .ש ָבת ֶ
קֹודׁש נַ ְפׁשֹות יִ ְש ָר ֵאל
חֹולת ַא ֲה ָב ֶתָךַ .ש ָבת ֶ
נַ ְפ ִשי ַ
ְב ֵצל ְכנָ ֶפיָך יֶ ֱח ָסיּון .יִ ְרוְ יֻ ן ִמ ֶד ֶשן ֵב ֶיתָך:

ליל שבת
מֹודים ָלְך
ֹלקינּו ֲאנַ ְחנּו ִ
ִשיר ַה ַמ ֲעלֹות ְבׁשּוב ה’ ֶאת ִש ַיבת ִצּיֹון ָהיִ ינּו ְכ ֹח ְל ִמיםָ .אז וְ ַעל ַהכֹ ל ה’ ֱא ֵ
ּדֹורים ,וְ יִ ְת ָפ ַאר ָבנּו ָל ַעד
הּוא יִ ְש ַת ַבח ְלדֹור ִ
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִדיל ה’
יִ ָמ ֵלא ְשחֹוק ִפינּו ְּולׁשֹונֵ נּו ִרנָ ה ָאז י ְ
אֹותְך ,יִ ְת ָב ַרְך ִש ְמָך ְב ִפי ָכל ַחי
ּומ ָב ְר ִכים ָ
ְ
עֹול ֵמי.
ְּולנֵ ַצח נְ ָצ ִחים ,וְ יִ ְת ַה ַדר ָבנּו ָל ַעד ְּול ְ
ַל ֲעׂשֹות ִעם ֵא ֶלהִ .הגְ ִדיל ה’ ַל ֲעׂשֹות ִע ָמנּו ָהיִ ינּו ְש ֵמ ִחים.
עֹולם וָ ֶעדַ ,כ ָכתּוב :וְ ָא ַכ ְל ָת וְ ָש ַב ְע ָת,
ָת ִמיד ְל ָ
עֹול ִמים ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַפ ְרנְ ֵסנּו ְב ָכבֹוד.
ָ
ׁשּובה ה’ ֶאת ְש ִב ֵיתנּו ַכ ֲא ִפ ִיקים ַבנֶ גֶ בַ .ה ֹז ְר ִעים ְב ִד ְמ ָעה
ָ
ְב ִרנָ ה יִ ְק ֹצרּוָ .הלֹוְך יֵ ֵלְך ָּוב ֹכה ֹנ ֵשא ֶמ ֶשְך ַהזָ ַרע בֹא יָ בֹוא
ּטֹובה
ֹלקינּו ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ָ
ֵּוב ַר ְכ ָת ֶאת ה’ ֱא ֵ
ארנּו,
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְשּבֹור ֻע ֵלנּו ֵמ ַעל ַצוָ ֵ
ְב ִרנָ ה ֹנ ֵשא ֲא ֻל ֹמ ָתיו
קֹומ ִמיּות ְל ַא ְר ֵצנּוָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא
יֹול ֵיכנּו ְ
ֲא ֶשר נָ ַתן ָלְךָ .ברּוְך ַא ָתה ה’ַ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל וְ הּוא ִ
ַה ָמזֹון.
יִ ְש ַלח ָלנּו ְב ָר ָכה ְמ ֻר ָבה ַב ַביִ ת ַהזֶ ה ,וְ ַעל
ּבֹותי ,נְ ָב ֵרְך
ַר ַ
ֻש ְל ָחן זֶ ה ֶש ָא ַכ ְלנּו ָע ָליו.
ם.
עֹול
ָ
ד
ע
ַ
וְ
ה
ת
ָ
ע
ַ
מ
ֵ
ְך
ר
ָ
ב
ֹ
מ
ְ
ה‘
ם
ש
ֵ
יְ ִהי
ֹלקינּו ַעל יִ ְש ָר ֵאל ַע ֶמָך ,וְ ַעל
ַר ֶחם נָ א ה’ ֱא ֵ
ִב ְרׁשּות כל מסובין כאן נְ ָב ֵרְך ֶש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶשלֹו.
בֹודָך ,וְ ַעל
רּוש ַליִ ם ִע ֶירָך ,וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְש ַכן ְכ ֶ
יְ ָ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְש ַלח ָלנּו ֶאת ֵא ִליָ הּו ַהנָ ִביא
ֹלקינּו) ֶש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶשלֹו ְּובטּובֹו ָחיִ ינּו.
(א ֵ
ָברּוְך ֱ
ַמ ְלכּות ֵבית ָדוִ ד ְמ ִש ֶיחָך ,וְ ַעל ַה ַביִ ת ַהגָ דֹול זָ כּור ַלּטֹוב ,וִ ַיב ֵשר ָלנּו ְבׂשֹורֹות טֹובֹות
ינּו.
יִ
ח
ָ
טּובֹו
ּוב
ְ
לֹו
ש
ֶ
מ
ִ
נּו
ל
ְ
כ
ַ
א
ָ
ש
ֶ
ַה ָברּוְך
(א ִבי
ֹלקינּוָ ,א ִבינּו ,יְ ׁשּועֹות וְ נֶ ָחמֹותָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ָ
וְ ַה ָקדֹוׁש ֶשנִ ְק ָרא ִש ְמָך ָע ָליוֱ .א ֵ
מֹור ִתי)
(א ִמי ָ
מֹורי) ַב ַעל ַה ַביִ ת ַהזֶ ה ,וְ ֶאת ִ
ִ
ְר ֵענּו ,זּונֵ נּוַ ,פ ְרנְ ֵסנּו וְ ַכ ְל ְכ ֵלנּו וְ ַה ְרוִ ֵיחנּו,
עֹולם ַהזָ ן ֶאת
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָברּוְך ַא ָתה ה’ ֱא ֵ
אֹותם וְ ֶאת ֵב ָיתם וְ ֶאת
רֹותינּוַ .ב ֲע ַלת ַה ַביִ ת ַהזֶ הָ .
ֹלקינּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָכל ָצ ֵ
וְ ַה ְרוַ ח ָלנּו ה’ ֱא ֵ
עֹולם ֻכּלֹו ְבטּובֹו ְב ֵחן ְב ֶח ֶסד ְּוב ַר ֲח ִמים,
ָה ָ
אֹותנּו וְ ֶאת ָכל
ֹלקינּו ,לֹ א ִל ֵידי ַמ ְתנַ ת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ָכל ֲא ֶשר ָל ֶהםָ ,
וְ נָ א ַאל ַת ְצ ִר ֵיכנּו ה’ ֱא ֵ
עֹולם ַח ְסּדֹו
ל-ב ָשר ִכי ְל ָ
הּוא ֹנ ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכ ָ
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם
ֲא ֶשר ָלנּוְ ,כמֹו ֶשנִ ְת ָב ְרכּו ֲא ֵ
ָב ָשר וָ ָדם וְ לֹ א ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתםִ ,כי ִאם ְליָ ְדָך
ְּובטּובֹו ַהגָ דֹול ָת ִמיד לֹ א ָח ַסר ָלנּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר
אֹותנּו
דֹושה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ,שלֹ א יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲע ֹקב ַבכֹ ל ִמכֹ ל כֹ ל – ֵכן יְ ָב ֵרְך ָ
תּוחה ַה ְק ָ
ַה ְמ ֵל ָאה ַה ְפ ָ
עֹולם וָ ֶעד ַב ֲעבּור ְשמֹו ַהגָ דֹול ִכי
ָלנּו ָמזֹון ְל ָ
ֹאמרָ :א ֵמן.
ֻכ ָלנּו יַ ַחד ִב ְב ָר ָכה ְש ֵל ָמה .וְ נ ַ
עֹולם וָ ֶעד.
נֵ בֹוׁש וְ לֹ א נִ ָכ ֵלם ְל ָ
ּומ ִכין
ּומ ִטיב ַלכֹ ל ֵ
ּומ ַפ ְרנֵ ס ַלכֹ ל ֵ
הּוא ֵאל זָ ן ְ
ֹלקינּו ְב ִמ ְצ ֶֹותיָך ְּוב ִמ ְצוַ ת יֹום ַה ְש ִב ִיעי
ְר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵיצנּו ה’ ֱא ֵ
ּיֹותיו ֲא ֶשר ָב ָרא ָברּוְך ַא ָתה ה'
ל-ב ִר ָ
ָמזֹון ְל ָכ ְ
ַב ָמרֹום יְ ַל ְמדּו ֲע ֵל ֶיהם וְ ָע ֵלינּו זְ כּות ֶש ְת ֵהא
ַה ַש ָבת ַהגָ דֹול וְ ַה ָקדֹוׂש ַהזֶ הִ .כי יֹום זֶ ה גָ דֹול וְ ָקדֹוׁש הּוא
ַהזָ ן ֶאת ַהכֹ ל.
נּוח ּבֹו ְב ַא ֲה ָבה ְכ ִמ ְצוַ ת ְרצֹונֶ ָךִּ .וב ְרצֹונְ ָך ְל ִמ ְש ֶמ ֶרת ָשלֹום .וְ נִ ָשא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה’,
ְל ָפנֶ יָך ִל ְש ָבת ּבֹו וְ ָל ַ
בֹותינּו
ֹלקינּו ַעל ֶש ִהנְ ַח ְל ָת ַל ֲא ֵ
נֹודה ְלָך ה’ ֱא ֵ
ֶ
אתנּו
הֹוצ ָ
טֹובה ְּור ָח ָבה וְ ַעל ֶש ֵ
ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ָ
ֹלקינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְּופ ִד ָיתנּו ִמ ֵבית
ה’ ֱא ֵ
ֲע ָב ִדים וְ ַעל ְב ִר ְיתָך ֶש ָח ַת ְמ ָת ִב ְב ָש ֵרנּו וְ ַעל
הֹוד ְע ָתנּו וְ ַעל
ּתֹור ְתָך ֶש ִל ַמ ְד ָתנּו וְ ַעל ֻח ֶקיָך ֶש ַ
ָ
ַחיִ ים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶשחֹונַ נְ ָתנּו ,וְ ַעל ֲא ִכ ַילת ָמזֹון
אֹותנּו ָת ִמידְ ,ב ָכל יֹום
ּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
ָש ַא ָתה זָ ן ְ
ְּוב ָכל ֵעת ְּוב ָכל ָש ָעה.
ַעל ַהנִ ִסים וְ ַעל ַה ֻפ ְר ָקן וְ ַעל ַהגְ בּורֹות וְ ַעל ַה ְתׁשּועֹות וְ ַעל
בֹותינּו ַביָ ִמים ָה ֵהם
ַהנִ ְפ ָלאֹות וְ ַעל ַהנֶ ָחמֹות ֶש ָע ִש ָית ַל ֲא ֵ
ַבזְ ַמן ַהזֶ ה.
לחנוכה
יֹוחנָ ן כֹ ֵהן גָ דֹול ַח ְשמֹונָ ִאי ָּובנָ יו ְכ ֶש ָע ְמ ָדה
ִב ֵימי ַמ ִת ְתיָ הו ֶבן ָ
ּתֹור ָתְך
ׁשכ ָיחם ָ
ַמ ְלכּות יָ וָ ן ָה ְר ָש ָעה ַעל ַע ְמָך יִ ְש ָר ֵאל ְל ַה ִ
ּתֹור ָתְך) ְּול ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקי ְרצֹונָ ְך וְ ַא ָתהְ ,ב ַר ֲח ֶמיָך
(נ”אִ :מ ָ
ָה ַר ִביםָ ,ע ַמ ְד ָת ָל ֶהם ְב ֵעת ָצ ָר ָתםַ :ר ְב ָת ֶאת ִר ָיבם ַדנְ ָת ֶאת
ּבֹורים ְביַ ד ַח ָל ִשים וְ ַר ִבים
ִדינָ ם נָ ַק ְמ ָת ֶאת נִ ְק ָמ ָתם ָמ ַס ְר ָת גִ ִ
הֹורים ְּור ָש ִעים ְביַ ד ַצ ִד ִיקים
ְביַ ד ְמ ַע ִטים ְּוט ֵמ ִאים ְביַ ד ְט ִ
תֹור ֶתָך ְּולָך ָע ִש ָית ֵשם גָ דֹול וְ ָקדֹוׁש
עֹוס ֵקי ָ
וְ זֵ ִדים ְביַ ד ְ
דֹולה ֻּופ ְר ָקן ְכ ַהּיֹום
ׁשּועה גְ ָ
עֹול ָמְך ְּול ַע ְמָך יִ ְש ָר ֵאל ָע ִש ָית ְת ָ
ְב ָ
ַהזֶ ה .וְ ַא ַחר ֵכןָ ,באּו ָבנֶ יָך ִל ְד ִביר ֵב ֶיתָך ִּופּנּו ֶאת ֵה ָיכ ֶלָך
ת-מ ְק ָד ֶשָך וְ ִה ְד ִליקּו נֵ רֹות ְב ַח ְצרֹות ָק ְד ֶשָך וְ ָק ְבעּו
וְ ִט ֲהרּו ֶא ִ
ְשמֹונַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ְּול ַה ֵלל ְל ִש ְמָך ַהגָ דֹול.
לפורים
ׁשּושן ַה ִב ָירה ְכ ֶש ָע ַמד ֲע ֵל ֶיהם ָה ָמן
ִב ֵימי ָמ ְר ְד ַכי וְ ֶא ְס ֵתר ְב ַ
הּודים
ל-היְ ִ
ת-כ ַ
ָה ָר ָשע ִב ֵקׁש ְל ַה ְש ִמיד ַל ֲהרֹוג ְּול ַא ֵבד ֶא ָ
ֹלשה ָע ָשר ְל ֹח ֶדׁש
ִמנַ ַער וְ ַעד זָ ֵקן ַטף וְ נָ ִשים ְביֹום ֶא ָחד ִב ְש ָ
ּוש ָל ָלם ָלבֹוז וְ ַא ָתה ְב ַר ֲח ֶמיָך
ְשנֵ ים ָע ָשר הּוא ֹח ֶדׁש ֲא ָדר ְ
בֹות-לֹו
ָה ַר ִבים ֵה ַפ ְר ָת ֶאת ֲע ָצתֹו וְ ִק ְל ַק ְל ָת ֶאת ַמ ֲח ַש ְבּתֹו וַ ֲה ֵש ָ
גְ מּולֹו ְברֹאׁשֹו וְ ָתלּו אֹותֹו וְ ֶאת ָבנָ יו ַעל ָה ֵעץ וְ ָע ִש ָית ִע ָמ ֶהם
נֹודה ְל ִש ְמָך ַהגָ דֹול ֶס ָלה.
נִ ִסים וְ נִ ְפ ָלאֹות וְ ֶ

ֹלקינּו ֶשלֹא ְת ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה ְביֹום
ָהנִ ַיח ָלנּו ה’ ֱא ֵ
ֹלקינּו ְבנֶ ָח ַמת ִציֹון ִע ֶירָך ְּוב ִבנְ יַ ן
נּוח ֵתנּו .וְ ַה ְר ֵאנּו ה’ ֱא ֵ
ְמ ָ
רּוש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָך ִכי ַא ָתה הּוא ַב ַעל ַהיְ ׁשּועֹות ַּוב ַעל
יְ ָ
ַהנֶ ָחמֹות.

בֹותינּו ,יַ ֲע ֶלה וְ יָ בֹא יַ גִ ַיע יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
בֹותינּו ,וְ זִ ְכרֹון
יִ ָש ַמע יִ ָפ ֵקד וְ יִ זָ ֵכר זִ ְכרֹונֵ נּו ִּופ ְקדֹונֵ נּו וְ זִ ְכרֹון ֲא ֵ
רּוש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָך וְ זִ ְכרֹון
ָמ ִש ַיח ֶבן ָדוִ ד ַע ְב ֶדָך וְ זִ ְכרֹון יְ ָ
טֹובה ְל ֵחן ְל ֶח ֶסד
ָכל ַע ְמָך ֵבית יִ ְש ָר ֵאל ְל ָפנֶ יָךִ ,ל ְפ ֵל ָטה ְל ָ
ְּול ַר ֲח ִמים ְל ַחיִ ים ְּול ָשלֹום ְביֹום רֹאׁש ַה ֹח ֶדׁש ַ /חג ַה ַמּצֹות /
ַחג ַה ָשבּועֹות ַ /הזִ ָכרֹון ַ /חג ַה ֻסּכֹות ַ /ה ְש ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶצ ֶרת
טֹובהָּ ,ופ ְק ֵדנּו בֹו ִל ְב ָר ָכה,
ֹלקינּו ּבֹו ְל ָ
ַהזֶ ה .זָ ְכ ֵרנּו ה‘ ֱא ֵ
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחנֵ נּו,
הֹוש ֵיענּו בֹו ְל ַחיִ ים; ִּוב ְד ַבר יְ ָ
וְ ִ
הֹוש ֵיענּוִ ,כי ֵא ֶליָך ֵעינֵ ינּוִ ,כי ֵא-ל ֶמ ֶלְך ַחּנּון
וְ ַר ֵחם ָע ֵלינּו וְ ִ
וְ ַרחּום ָא ָתה.

ֹלקי יִ ְש ֵענּו ,וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵש ֶכל טֹוב
ְּוצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
ֹלקים וְ ָא ָדם.
ְב ֵעינֵ י ֱא ִ

נּוחה ְל ַחיֵ י
ּומ ָ
בשבתַ :ה ָר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִח ֵילנּו יֹום ֶש ֻכלֹו ַש ָבת ְ
עֹול ִמים.
ָה ָ
בראש חודשַ :ה ָר ֲח ָמן הּוא יְ ַח ֵדׁש ָע ֵלינּו ֶאת ָה ֹח ֶדׁש ַהזֶ ה
טֹובה וְ ִל ְב ָר ָכה.
ְל ָ
רח ָמן הּוא יְ ַח ֵדׁש ָﬠ ֵלינּו ֶאת ַה ָשנָ ה ַהזֹאת
בראש השנהַָ :ה ֲ
טֹובה וְ ִל ְב ָר ָכה.
ְל ָ
ּנֹופ ֶלת.
בסוכותַ :ה ָר ֲח ָמן הּוא יָ קים ָלנּו ֶאת ֻס ַכת ָדוִ ד ַה ֶ

ַה ָר ֲח ָמן הּוא ָיב ֵרְך ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָר ֵאל,
אשית ְצ ִמ ַיחת גְ ֻא ָל ֵתנּו.
ֵר ִ
ַה ָר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ַחיָ ֵלי ְצ ָבא ַה ֲהגַ נָ ה
עֹומ ִדים ַעל ִמ ְש ַמר ַא ְר ֵצנּו.
ְליִ ְש ָר ֵאל ָה ְ

רּוש ַליִ ם ִעיר ַה ֹק ֶדׁש ִב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו.
ְּובנֵ ה יְ ָ
רּוש ַליִ םָ .א ֵמןָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ זַ ֵכנּו ִלימֹות ַה ָמ ִש ַיח ְּול ַחיֵ י
ָברּוְך ַא ָתה ה’ּ ,בֹונֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו יְ ָ
עֹולם ַה ָבאַ .מגְ ִדיל (ביום שמתפללים בו מוסף
ָה ָ
עֹולםָ ,ה ֵאל
ֹלקינּוֶ ,מ ֶלְך ָה ָ
ָברּוְך ַא ָתה ה’ ֱא ֵ
ובמלווה מלכהִ :מגְ ּדֹול) יְ ׁשּועֹות ַמ ְלּכֹו ,וְ ֹע ֶשה
נּו,
ל
ֵ
א
ֲ
ג
ֹ
נּו,
א
ֵ
ּבֹור
ְ
נּו,
יר
ֵ
ָא ִבינּוַ ,מ ְל ֵכנּוַ ,א ִד
עֹולםֹ .ע ֶשה
ֶח ֶסד ִל ְמ ִשיחֹוְ ,ל ָדוִ ד ְּולזַ ְרעֹו ַעד ָ
רֹועה
רֹוענּו ֵ
דֹושנּו ְקדֹוׁש יַ ֲע ֹקבֵ ,
יֹוצ ֵרנּוְ ,ק ֵ
ְ
רֹומיו ,הּוא יַ ֲע ֶשה ָשלֹום ָע ֵלינּו וְ ַעל
ָשלֹום ִב ְמ ָ
“א ֵמן” .ן
יִ ְש ָר ַאלַ ,ה ֶמ ֶלְך ַהּטֹוב וְ ַה ֵמ ִיטיב ַלכֹ לֶ ,ש ְב ָכל ָכל יִ ְש ָר ַאל .וְ ִא ְמרּוָ :
יֹום וָ יֹום הּוא ֵה ִיטיב ,הּוא ֵמ ִיטיב ,הּוא יֵ ִיטיב
יְ ראּו ֶאת ה’ ְקדֹ ָשיוִ ,כי ֵאין ַמ ְחסֹור ִל ֵיר ָאיו.
גֹומ ֵלנּו ,הּוא יִ גְ ְמ ֵלנּו
ָלנּו ,הּוא גְ ָמ ָלנּו ,הּוא ְ
ְכ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו ,וְ דֹ ְר ֵשי ה’ לֹ א יַ ְח ְסרּו
ָל ַעדְ ,ל ֵחן ְּול ֶח ֶסד ְּול ַר ֲח ִמים ְּול ֶרוַ ח ַה ָצ ָלה
עֹולם ַח ְסּדֹו.
ָכל טֹוב .הֹודּו לה’ ִכי טֹובִ ,כי ְל ָ
יׁשּועה ,נֶ ָח ָמה ַפ ְרנָ ָסה
ָ
וְ ַה ְצ ָל ָחהְ ,ב ָר ָכה וִ
ּומ ְש ִב ַיע ְל ָכל ַחי ָרצֹוןָ .ברּוְך
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ ,
ֵ
;וְ ַכ ְל ָכ ָלה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִ ים וְ ָשלֹום ,וְ ָכל טֹוב
ַהגֶ ֶבר ֲא ֶשר יִ ְב ַטח ַבה’ ,וְ ָהיָ ה ה’ ִמ ְב ַטחֹו.
עֹולם ַאל יְ ַח ְס ֵרנּו.
ּומ ָכל טּוב ְל ָ
ִ
נַ ַער ָהיִ ִיתי גַ ם זָ ַקנְ ִתי ,וְ לֹ א ָר ִא ִיתי ַצ ִדיק נֶ ֱעזָ ב
עֹולם וָ ֶעד.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְמלֹוְך ָע ֵלינּו ְל ָ
וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶקׁש ָל ֶחם .ה’ ֹעז ְל ַעּמֹו יִ ֵתן ,ה'
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְת ָב ַרְך ַב ָש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץָ .ה ַר ֲח ָמן יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָשלֹום.

יום שבת
קידוש ליום שבת

שר ֵאל ֶאת ַה ַש ָבת ַל ֲעשות ֶאת
וְ ָש ְמרּו ְבנֵ י יִ ָ
עולםֵ :בינִ י ֵּובין ְבנֵ י
דרתם ְב ִרית ָ
ַה ַש ָבת ְל ָ
עולם ִכי ֵש ֶשת יָ ִמים
שר ֵאל אות ִהיא ְל ָ
יִ ָ
ָעשה ה’ ֶאת ַה ָש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץַּ .ובּיום
ַה ְש ִב ִיעי ָש ַבת וַ יִ נָ ַפׁש:
זָ כור ֶאת יום ַה ַש ָבת ְל ַק ְדׁשו ֵש ֶשת יָ ִמים
אכ ֶתָך .וְ יום ַה ְש ִב ִיעי
שית ָכל ְמ ַל ְ
ַת ֲעבוד וְ ָע ָ
אכה
להיָך לא ַת ֲעשה ָכל ְמ ָל ָ
ַש ָבת ַלה’ ֱא ֶ
ַא ָתה ִּובנְ ָך ִּוב ֶתָך ַע ְב ְדָך וַ ֲא ָמ ְתָך ְּוב ֶה ְמ ֶתָך
וְ גֵ ְרָך ֲא ֶשר ִב ְש ָע ֶריָך ִכי ֵש ֶשת יָ ִמים ָעשה
ה’ ֶאת ַה ָש ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ֶאת ַהיָ ם וְ ֶאת
ָכל ֲא ֶשר ָבם וַ יָ נַ ח ַבּיום ַה ְש ִב ִיעי:
ַעל ֵכן ֵב ַרְך ה’ ֶאת יום ַה ַש ָבת וַ יְ ַק ְד ֵשהּו:
ַס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן:

להינּו ֶמ ֶלְך
ָברּוְך ַא ָתה ה’ ֱא ֵ
ּבורא ְפ ִרי ַהגָ ֶפן:
עולם ֵ
ָה ָ
בּד ִמ ָכל יָ ִמים.
מכֻ ָ
 .1יום ז ֶה ְ
עול ִמים:
ִכי בו ָש ַבת צּור ָ
י

אכ ֶתָך.
ֵש ֶשת יָ ִמים ַת ֲעשה ְמ ַל ְ
אלהיָך.
וְ יום ַה ְש ִב ִיעי ֵל ֶ
אכה.
ַש ָבת לא ַת ֲעשה בו ְמ ָל ָ
ִכי כל ָעשה ֵש ֶשת יָ ִמים:
קודׁש.
ִראׁשון הּוא ְל ִמ ְק ָר ֵאי ֶ
קודׁש.
יום ַש ָבתון יום ַש ַבת ֶ
ַעל ֵכן ָכל ִאיׁש ְביֵ ינו יְ ַק ֵדׁש.
ַעל ְש ֵתי ֶל ֶחם יִ ְב ְצעּו ְת ִמ ִימים
ֱאכול ַמ ְש ַמנִ ים ְש ֵתה ַמ ְמ ַת ִקים.
ִכי ֵאל יִ ֵתן ְל ָכל ּבו ְד ֵב ִקים.
ֶבגֶ ד ִל ְלּבוׁש ֶל ֶחם ֻח ִקים.
ָבשר וְ ָדגִ ים וְ ָכל ַמ ְט ַע ִמים
שב ְע ָת.
לא ֶת ְח ַסר ּכל ּבו וְ ָא ַכ ְל ָת וְ ָ
להיָך ֲא ֶשר ָא ַה ְב ָת.
ֵּוב ַר ְכ ָת ֶאת ה’ ֱא ֶ
ִכי ֵב ַר ְכָך ִמ ָכל ָה ַע ִמים
ַה ָש ַמיִ ם ְמ ַס ְפ ִרים ְכבודו.
וְ גַ ם ָה ָא ֶרץ ָמ ְל ָאה ַח ְסּדו.
שתה יָ דו.
ְראּו ִכי ָכל ֵא ֶלה ָע ָ
ִכי הּוא ַהּצּור ָפ ֳעלו ָת ִמים
בּתֹון ֵאין ִל ְשכֹ ַח.
ש ָ
.2יֹום ׁ ַ
יחֹוח
זִ ְכרֹו ְכ ֵר ַיח ַהנִ ַ
נֹוח
יֹונָ ה ָמ ְצ ָאה בֹו ָמ ַ
י

נֹוח
יֹונָ ה ָמ ְצ ָאה בֹו ָמ ַ
וְ ָשם יָ נּוחּו יְ גִ ֵיעי ֹכ ַח

להים ֵתן ַב ִמ ְד ָבר ַהר
ֱא ִ
ֲה ַדס ִש ָטה ְברוׁש ִת ְד ָהר
וְ ַל ַמזְ ִהיר וְ ַלנִ זְ ָהר.
לומים ֵתן ְכ ֵמי נָ ָהר.
ְש ִ

וְ ָשם יָ נּוחּו יְ גִ ֵיעי ֹכ ַח

ַהּיֹום נִ ְכ ָבד ִל ְבנֵ י ֱאמּונִ ים
זְ ִה ִירים ְל ָש ְמרֹו ָאבֹות ָּובנִ ים
ָחקּוק ִב ְשנֵ י ֻלחֹות ֲא ָבנִ ים
ֵמ ֹרב אֹונִ ים וְ ַא ִמיץ כֹ ַח

ֲהדוְך ָק ַמי ֵאל ַקנָ א
ְבמוג ֵל ָבב ַּוב ְמגִ ינָ ה
וְ נַ ְר ִחיב ֶפה ּונְ ַמ ְל ֶאנָ ה
ְלׁשונֵ נּו ְלָך ִרנָ ה.

נֹוח
יֹונָ ה ָמ ְצ ָאה בֹו ָמ ַ
וְ ָשם יָ נּוחּו יְ גִ ֵיעי ֹכ ַח

ְד ֵעה ָח ְכ ָמה ְלנַ ְפ ֶשָך
ראשָך
וְ ִהיא ֶכ ֶתר ְל ֶ
דושיָך
נְ צור ִמ ְצוַ ת ְק ֶ
ְשמור ַש ָבת ָק ְד ֶשָך

ָּובאּו ֻכ ָלם ִב ְב ִרית יַ ַחד
נַ ֲע ֶשה וְ נִ ְש ַמע ָא ְמרּו ְכ ֶא ָחד
ָּופ ְתחּו וְ ָענּו ה’ ֶא ָחד
ּנֹותן ַליָ ֵעף כֹ ַח
ָברּוְך ַה ֵ
נֹוח
יֹונָ ה ָמ ְצ ָאה בֹו ָמ ַ
וְ ָשם יָ נּוחּו יְ גִ ֵיעי ֹכ ַח
ִד ֵבר ְב ָק ְדׁשֹו ְב ַהר ַה ֹמר
יֹום ַה ְש ִב ִיעי זָ כֹור וְ ָשמֹור
ּקּודיו יַ ַחד ִלגְ ֹמר
וְ ָכל ִפ ָ
ַחזֵ ק ָמ ְתנַ יִ ם וְ ַא ֵמץ כֹ ַח
נֹוח
יֹונָ ה ָמ ְצ ָאה בֹו ָמ ַ
וְ ָשם יָ נּוחּו יְ גִ ֵיעי ֹכ ַח
ָה ָעם ֲא ֶשר נָ ע וְ ַכצֹאן ָת ָעה
בּועה
ּוש ָ
יִ זְ כֹ ר ְל ָפ ְקדֹו ְב ִרית ְ
ְל ַבל יַ ֲע ָבר ּבֹו ִמ ְק ֶרה ָר ָעה
ַ.כ ֲא ֶשר נִ ְש ַבע ַעל ֵמי ֹנ ַח
נֹוח
יֹונָ ה ָמ ְצ ָאה בֹו ָמ ַ
וְ ָשם יָ נּוחּו יְ גִ ֵיעי ֹכ ַח
 .3דְ ּרור יִקְרָ א ְל ֵבן ִעם ַבת.
וְ יִ נְ ָצ ְר ֶכם ְכמו ָב ַבת.
יּוש ַבת
נְ ִעים ִש ְמ ֶכם וְ לא ְ
ְשבּו וְ נּוחּו ְביום ַש ָבת.

בּרּוְך אֵל עֶלְיון ֲא ֶשר נָ ַתן
ָ .4
נּוחה.
ְמ ָ
ְלנַ ְפ ֵשנּו ִפ ְדיום ִמ ֵשאת וַ ֲאנָ ָחה.
וְ הּוא יִ ְדרוׁש ְל ִצּיון ִעיר ַהנִ ָד ָחה.
ַעד ָאנָ ה ּתּוגְ יון נֶ ֶפׁש נֶ ֱאנָ ָחה:
י

עול ִמים.
רוכב ָב ֲע ָרבות ֶמ ֶלְך ָ
ֵ
ֶאת ַעּמו ִל ְשּבות ִאזֵ ן ַבנְ ִע ִימים.
ְב ַמ ֲא ָכ ֵלי ֲע ֵרבות ְב ִמינֵ י ַמ ְט ַע ִמים.
ּבּושי ָכבוד זֶ ַבח ִמ ְש ָפ ָחה:
ְב ַמ ְל ֵ
לּומי ֵכ ֶפל.
חוכה ְל ַת ְש ֵ
וְ ַא ְש ֵרי ָכל ֶ
ׁשוכן ָב ֲע ָר ֶפל.
סוכה ֵ
ֵמ ֵאת ָכל ֶ
נַ ֲח ָלה לו יִ זְ ֶכה ָב ָהר ַּוב ָש ֶפל.
נּוחה ַכ ֶש ֶמׁש לו זָ ְר ָחה:
ּומ ָ
נַ ֲח ָלה ְ
ׁשומר ַש ָבת ַכ ָדת ֵמ ַח ְללו.
ָכל ֵ
ּגורלו.
קדׁש ָ
ֵהן ֶה ְכ ַשר ִח ַבת ֶ
חובת ַהּיום ַא ְש ֵרי לו.
וְ ִאם יָ ָצא ַ
חוללו.
ֶאל ֵאל ָאדון ְמ ְ
לּוחה:
ִמנְ ָחה ִהיא ְש ָ

י

אּול ִמי
ְדרוׁש נָ וִ י וְ ָ
וְ אות יֶ ַשע ֲעשה ִע ִמי
שורק ְבתוְך ַכ ְר ִמי
נְ ַטע ֵ
ְש ֵעה ַשוְ ַעת ְבנֵ י ַע ִמי.
ּפּורה ְבתוְך ָב ְצ ָרה.
ְדרוְך ָ
וְ גַ ם ָב ֶבל ֲא ֶשר גָ ְב ָרה
נְ תוץ ָצ ַרי ְב ַאף וְ ֶע ְב ָרה.
קולי ְביום ֶא ְק ָרא.
ְש ַמע ִ

ֶח ְמ ַדת ַהיָ ִמיםְ .ק ָראו ֵא ִלי צּור.
וְ ַא ְש ֵרי ִל ְת ִמ ִימיםִ .אם יִ ְהיֶ ה נָ צּור.
ראשם יָ צּור.
ָ
ּלּומיםַ .על
ֶכ ֶתר ִה ִ
עול ִמים רּוחו ָבם נָ ָחה:
ּצור ָה ָ
זָ כור ֶאת יום ַה ַש ָבת ְל ַק ְדׁשו
ַק ְרנו ִכי גָ ְב ָהה נֵ זֶ ר ַעל ראׁשו.
ַעל ֵכן יִ ֵתן ָה ָא ָדם ְלנַ פׁשו
עונֶ ג וְ גַ ם ִש ְמ ָחה ָב ֶהם ְל ָמ ְש ָחה:
קודׁש ִהיא ָל ֶכם ַש ָבת ַה ַמ ְל ָכה.
ֶ
ֶאל ּתוְך ָב ֵת ֶיכם ְל ָהנִ ַיח ְב ָר ָכה.
אכה.
בות ֶיכם לא ַת ֲעשּו ְמ ָל ָ
מוש ֵ
ְב ָכל ְ
נות ֶיכם ֶע ֶבד וְ גַ ם ִש ְפ ָחה:
ְבנֵ ֶיכם ְּוב ֵ

יום שבת
מֹודים ָלְך
ֹלקינּו ֲאנַ ְחנּו ִ
ִשיר ַה ַמ ֲעלֹות ְבׁשּוב ה’ ֶאת ִש ַיבת ִצּיֹון ָהיִ ינּו ְכ ֹח ְל ִמיםָ .אז וְ ַעל ַהכֹ ל ה’ ֱא ֵ
ּדֹורים ,וְ יִ ְת ָפ ַאר ָבנּו ָל ַעד
הּוא יִ ְש ַת ַבח ְלדֹור ִ
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִדיל ה’
יִ ָמ ֵלא ְשחֹוק ִפינּו ְּולׁשֹונֵ נּו ִרנָ ה ָאז י ְ
אֹותְך ,יִ ְת ָב ַרְך ִש ְמָך ְב ִפי ָכל ַחי
ּומ ָב ְר ִכים ָ
ְ
עֹול ֵמי.
ְּולנֵ ַצח נְ ָצ ִחים ,וְ יִ ְת ַה ַדר ָבנּו ָל ַעד ְּול ְ
ַל ֲעׂשֹות ִעם ֵא ֶלהִ .הגְ ִדיל ה’ ַל ֲעׂשֹות ִע ָמנּו ָהיִ ינּו ְש ֵמ ִחים.
עֹולם וָ ֶעדַ ,כ ָכתּוב :וְ ָא ַכ ְל ָת וְ ָש ַב ְע ָת,
ָת ִמיד ְל ָ
עֹול ִמים ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַפ ְרנְ ֵסנּו ְב ָכבֹוד.
ָ
ׁשּובה ה’ ֶאת ְש ִב ֵיתנּו ַכ ֲא ִפ ִיקים ַבנֶ גֶ בַ .ה ֹז ְר ִעים ְב ִד ְמ ָעה
ָ
ְב ִרנָ ה יִ ְק ֹצרּוָ .הלֹוְך יֵ ֵלְך ָּוב ֹכה ֹנ ֵשא ֶמ ֶשְך ַהזָ ַרע בֹא יָ בֹוא
ּטֹובה
ֹלקינּו ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ָ
ֵּוב ַר ְכ ָת ֶאת ה’ ֱא ֵ
ארנּו,
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְשּבֹור ֻע ֵלנּו ֵמ ַעל ַצוָ ֵ
ְב ִרנָ ה ֹנ ֵשא ֲא ֻל ֹמ ָתיו
קֹומ ִמיּות ְל ַא ְר ֵצנּוָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא
יֹול ֵיכנּו ְ
ֲא ֶשר נָ ַתן ָלְךָ .ברּוְך ַא ָתה ה’ַ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל וְ הּוא ִ
ַה ָמזֹון.
יִ ְש ַלח ָלנּו ְב ָר ָכה ְמ ֻר ָבה ַב ַביִ ת ַהזֶ ה ,וְ ַעל
ּבֹותי ,נְ ָב ֵרְך
ַר ַ
ֻש ְל ָחן זֶ ה ֶש ָא ַכ ְלנּו ָע ָליו.
ם.
עֹול
ָ
ד
ע
ַ
וְ
ה
ת
ָ
ע
ַ
מ
ֵ
ְך
ר
ָ
ב
ֹ
מ
ְ
ה‘
ם
ש
ֵ
יְ ִהי
ֹלקינּו ַעל יִ ְש ָר ֵאל ַע ֶמָך ,וְ ַעל
ַר ֶחם נָ א ה’ ֱא ֵ
ִב ְרׁשּות כל מסובין כאן נְ ָב ֵרְך ֶש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶשלֹו.
בֹודָך ,וְ ַעל
רּוש ַליִ ם ִע ֶירָך ,וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְש ַכן ְכ ֶ
יְ ָ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְש ַלח ָלנּו ֶאת ֵא ִליָ הּו ַהנָ ִביא
ֹלקינּו) ֶש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶשלֹו ְּובטּובֹו ָחיִ ינּו.
(א ֵ
ָברּוְך ֱ
ַמ ְלכּות ֵבית ָדוִ ד ְמ ִש ֶיחָך ,וְ ַעל ַה ַביִ ת ַהגָ דֹול זָ כּור ַלּטֹוב ,וִ ַיב ֵשר ָלנּו ְבׂשֹורֹות טֹובֹות
ינּו.
יִ
ח
ָ
טּובֹו
ּוב
ְ
לֹו
ש
ֶ
מ
ִ
נּו
ל
ְ
כ
ַ
א
ָ
ש
ֶ
ַה ָברּוְך
(א ִבי
ֹלקינּוָ ,א ִבינּו ,יְ ׁשּועֹות וְ נֶ ָחמֹותָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ָ
וְ ַה ָקדֹוׁש ֶשנִ ְק ָרא ִש ְמָך ָע ָליוֱ .א ֵ
מֹור ִתי)
(א ִמי ָ
מֹורי) ַב ַעל ַה ַביִ ת ַהזֶ ה ,וְ ֶאת ִ
ִ
ְר ֵענּו ,זּונֵ נּוַ ,פ ְרנְ ֵסנּו וְ ַכ ְל ְכ ֵלנּו וְ ַה ְרוִ ֵיחנּו,
עֹולם ַהזָ ן ֶאת
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָברּוְך ַא ָתה ה’ ֱא ֵ
אֹותם וְ ֶאת ֵב ָיתם וְ ֶאת
רֹותינּוַ .ב ֲע ַלת ַה ַביִ ת ַהזֶ הָ .
ֹלקינּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָכל ָצ ֵ
וְ ַה ְרוַ ח ָלנּו ה’ ֱא ֵ
עֹולם ֻכּלֹו ְבטּובֹו ְב ֵחן ְב ֶח ֶסד ְּוב ַר ֲח ִמים,
ָה ָ
אֹותנּו וְ ֶאת ָכל
ֹלקינּו ,לֹ א ִל ֵידי ַמ ְתנַ ת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ָכל ֲא ֶשר ָל ֶהםָ ,
וְ נָ א ַאל ַת ְצ ִר ֵיכנּו ה’ ֱא ֵ
עֹולם ַח ְסּדֹו
ל-ב ָשר ִכי ְל ָ
הּוא ֹנ ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכ ָ
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם
ֲא ֶשר ָלנּוְ ,כמֹו ֶשנִ ְת ָב ְרכּו ֲא ֵ
ָב ָשר וָ ָדם וְ לֹ א ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתםִ ,כי ִאם ְליָ ְדָך
ְּובטּובֹו ַהגָ דֹול ָת ִמיד לֹ א ָח ַסר ָלנּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר
אֹותנּו
דֹושה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ,שלֹ א יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲע ֹקב ַבכֹ ל ִמכֹ ל כֹ ל – ֵכן יְ ָב ֵרְך ָ
תּוחה ַה ְק ָ
ַה ְמ ֵל ָאה ַה ְפ ָ
עֹולם וָ ֶעד ַב ֲעבּור ְשמֹו ַהגָ דֹול ִכי
ָלנּו ָמזֹון ְל ָ
ֹאמרָ :א ֵמן.
ֻכ ָלנּו יַ ַחד ִב ְב ָר ָכה ְש ֵל ָמה .וְ נ ַ
עֹולם וָ ֶעד.
נֵ בֹוׁש וְ לֹ א נִ ָכ ֵלם ְל ָ
ּומ ִכין
ּומ ִטיב ַלכֹ ל ֵ
ּומ ַפ ְרנֵ ס ַלכֹ ל ֵ
הּוא ֵאל זָ ן ְ
ֹלקינּו ְב ִמ ְצ ֶֹותיָך ְּוב ִמ ְצוַ ת יֹום ַה ְש ִב ִיעי
ְר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵיצנּו ה’ ֱא ֵ
ּיֹותיו ֲא ֶשר ָב ָרא ָברּוְך ַא ָתה ה'
ל-ב ִר ָ
ָמזֹון ְל ָכ ְ
ַב ָמרֹום יְ ַל ְמדּו ֲע ֵל ֶיהם וְ ָע ֵלינּו זְ כּות ֶש ְת ֵהא
ַה ַש ָבת ַהגָ דֹול וְ ַה ָקדֹוׂש ַהזֶ הִ .כי יֹום זֶ ה גָ דֹול וְ ָקדֹוׁש הּוא
ַהזָ ן ֶאת ַהכֹ ל.
נּוח ּבֹו ְב ַא ֲה ָבה ְכ ִמ ְצוַ ת ְרצֹונֶ ָךִּ .וב ְרצֹונְ ָך ְל ִמ ְש ֶמ ֶרת ָשלֹום .וְ נִ ָשא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה’,
ְל ָפנֶ יָך ִל ְש ָבת ּבֹו וְ ָל ַ
בֹותינּו
ֹלקינּו ַעל ֶש ִהנְ ַח ְל ָת ַל ֲא ֵ
נֹודה ְלָך ה’ ֱא ֵ
ֶ
אתנּו
הֹוצ ָ
טֹובה ְּור ָח ָבה וְ ַעל ֶש ֵ
ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ָ
ֹלקינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְּופ ִד ָיתנּו ִמ ֵבית
ה’ ֱא ֵ
ֲע ָב ִדים וְ ַעל ְב ִר ְיתָך ֶש ָח ַת ְמ ָת ִב ְב ָש ֵרנּו וְ ַעל
הֹוד ְע ָתנּו וְ ַעל
ּתֹור ְתָך ֶש ִל ַמ ְד ָתנּו וְ ַעל ֻח ֶקיָך ֶש ַ
ָ
ַחיִ ים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶשחֹונַ נְ ָתנּו ,וְ ַעל ֲא ִכ ַילת ָמזֹון
אֹותנּו ָת ִמידְ ,ב ָכל יֹום
ּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
ָש ַא ָתה זָ ן ְ
ְּוב ָכל ֵעת ְּוב ָכל ָש ָעה.
ַעל ַהנִ ִסים וְ ַעל ַה ֻפ ְר ָקן וְ ַעל ַהגְ בּורֹות וְ ַעל ַה ְתׁשּועֹות וְ ַעל
בֹותינּו ַביָ ִמים ָה ֵהם
ַהנִ ְפ ָלאֹות וְ ַעל ַהנֶ ָחמֹות ֶש ָע ִש ָית ַל ֲא ֵ
ַבזְ ַמן ַהזֶ ה.
לחנוכה
יֹוחנָ ן כֹ ֵהן גָ דֹול ַח ְשמֹונָ ִאי ָּובנָ יו ְכ ֶש ָע ְמ ָדה
ִב ֵימי ַמ ִת ְתיָ הו ֶבן ָ
ּתֹור ָתְך
ׁשכ ָיחם ָ
ַמ ְלכּות יָ וָ ן ָה ְר ָש ָעה ַעל ַע ְמָך יִ ְש ָר ֵאל ְל ַה ִ
ּתֹור ָתְך) ְּול ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקי ְרצֹונָ ְך וְ ַא ָתהְ ,ב ַר ֲח ֶמיָך
(נ”אִ :מ ָ
ָה ַר ִביםָ ,ע ַמ ְד ָת ָל ֶהם ְב ֵעת ָצ ָר ָתםַ :ר ְב ָת ֶאת ִר ָיבם ַדנְ ָת ֶאת
ּבֹורים ְביַ ד ַח ָל ִשים וְ ַר ִבים
ִדינָ ם נָ ַק ְמ ָת ֶאת נִ ְק ָמ ָתם ָמ ַס ְר ָת גִ ִ
הֹורים ְּור ָש ִעים ְביַ ד ַצ ִד ִיקים
ְביַ ד ְמ ַע ִטים ְּוט ֵמ ִאים ְביַ ד ְט ִ
תֹור ֶתָך ְּולָך ָע ִש ָית ֵשם גָ דֹול וְ ָקדֹוׁש
עֹוס ֵקי ָ
וְ זֵ ִדים ְביַ ד ְ
דֹולה ֻּופ ְר ָקן ְכ ַהּיֹום
ׁשּועה גְ ָ
עֹול ָמְך ְּול ַע ְמָך יִ ְש ָר ֵאל ָע ִש ָית ְת ָ
ְב ָ
ַהזֶ ה .וְ ַא ַחר ֵכןָ ,באּו ָבנֶ יָך ִל ְד ִביר ֵב ֶיתָך ִּופּנּו ֶאת ֵה ָיכ ֶלָך
ת-מ ְק ָד ֶשָך וְ ִה ְד ִליקּו נֵ רֹות ְב ַח ְצרֹות ָק ְד ֶשָך וְ ָק ְבעּו
וְ ִט ֲהרּו ֶא ִ
ְשמֹונַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ְּול ַה ֵלל ְל ִש ְמָך ַהגָ דֹול.
לפורים
ׁשּושן ַה ִב ָירה ְכ ֶש ָע ַמד ֲע ֵל ֶיהם ָה ָמן
ִב ֵימי ָמ ְר ְד ַכי וְ ֶא ְס ֵתר ְב ַ
הּודים
ל-היְ ִ
ת-כ ַ
ָה ָר ָשע ִב ֵקׁש ְל ַה ְש ִמיד ַל ֲהרֹוג ְּול ַא ֵבד ֶא ָ
ֹלשה ָע ָשר ְל ֹח ֶדׁש
ִמנַ ַער וְ ַעד זָ ֵקן ַטף וְ נָ ִשים ְביֹום ֶא ָחד ִב ְש ָ
ּוש ָל ָלם ָלבֹוז וְ ַא ָתה ְב ַר ֲח ֶמיָך
ְשנֵ ים ָע ָשר הּוא ֹח ֶדׁש ֲא ָדר ְ
בֹות-לֹו
ָה ַר ִבים ֵה ַפ ְר ָת ֶאת ֲע ָצתֹו וְ ִק ְל ַק ְל ָת ֶאת ַמ ֲח ַש ְבּתֹו וַ ֲה ֵש ָ
גְ מּולֹו ְברֹאׁשֹו וְ ָתלּו אֹותֹו וְ ֶאת ָבנָ יו ַעל ָה ֵעץ וְ ָע ִש ָית ִע ָמ ֶהם
נֹודה ְל ִש ְמָך ַהגָ דֹול ֶס ָלה.
נִ ִסים וְ נִ ְפ ָלאֹות וְ ֶ

ֹלקינּו ֶשלֹא ְת ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה ְביֹום
ָהנִ ַיח ָלנּו ה’ ֱא ֵ
ֹלקינּו ְבנֶ ָח ַמת ִציֹון ִע ֶירָך ְּוב ִבנְ יַ ן
נּוח ֵתנּו .וְ ַה ְר ֵאנּו ה’ ֱא ֵ
ְמ ָ
רּוש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָך ִכי ַא ָתה הּוא ַב ַעל ַהיְ ׁשּועֹות ַּוב ַעל
יְ ָ
ַהנֶ ָחמֹות.

בֹותינּו ,יַ ֲע ֶלה וְ יָ בֹא יַ גִ ַיע יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
בֹותינּו ,וְ זִ ְכרֹון
יִ ָש ַמע יִ ָפ ֵקד וְ יִ זָ ֵכר זִ ְכרֹונֵ נּו ִּופ ְקדֹונֵ נּו וְ זִ ְכרֹון ֲא ֵ
רּוש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָך וְ זִ ְכרֹון
ָמ ִש ַיח ֶבן ָדוִ ד ַע ְב ֶדָך וְ זִ ְכרֹון יְ ָ
טֹובה ְל ֵחן ְל ֶח ֶסד
ָכל ַע ְמָך ֵבית יִ ְש ָר ֵאל ְל ָפנֶ יָךִ ,ל ְפ ֵל ָטה ְל ָ
ְּול ַר ֲח ִמים ְל ַחיִ ים ְּול ָשלֹום ְביֹום רֹאׁש ַה ֹח ֶדׁש ַ /חג ַה ַמּצֹות /
ַחג ַה ָשבּועֹות ַ /הזִ ָכרֹון ַ /חג ַה ֻסּכֹות ַ /ה ְש ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶצ ֶרת
טֹובהָּ ,ופ ְק ֵדנּו בֹו ִל ְב ָר ָכה,
ֹלקינּו ּבֹו ְל ָ
ַהזֶ ה .זָ ְכ ֵרנּו ה‘ ֱא ֵ
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחנֵ נּו,
הֹוש ֵיענּו בֹו ְל ַחיִ ים; ִּוב ְד ַבר יְ ָ
וְ ִ
הֹוש ֵיענּוִ ,כי ֵא ֶליָך ֵעינֵ ינּוִ ,כי ֵא-ל ֶמ ֶלְך ַחּנּון
וְ ַר ֵחם ָע ֵלינּו וְ ִ
וְ ַרחּום ָא ָתה.

ֹלקי יִ ְש ֵענּו ,וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵש ֶכל טֹוב
ְּוצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
ֹלקים וְ ָא ָדם.
ְב ֵעינֵ י ֱא ִ

נּוחה ְל ַחיֵ י
ּומ ָ
בשבתַ :ה ָר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִח ֵילנּו יֹום ֶש ֻכלֹו ַש ָבת ְ
עֹול ִמים.
ָה ָ
בראש חודשַ :ה ָר ֲח ָמן הּוא יְ ַח ֵדׁש ָע ֵלינּו ֶאת ָה ֹח ֶדׁש ַהזֶ ה
טֹובה וְ ִל ְב ָר ָכה.
ְל ָ
רח ָמן הּוא יְ ַח ֵדׁש ָﬠ ֵלינּו ֶאת ַה ָשנָ ה ַהזֹאת
בראש השנהַָ :ה ֲ
טֹובה וְ ִל ְב ָר ָכה.
ְל ָ
ּנֹופ ֶלת.
בסוכותַ :ה ָר ֲח ָמן הּוא יָ קים ָלנּו ֶאת ֻס ַכת ָדוִ ד ַה ֶ

ַה ָר ֲח ָמן הּוא ָיב ֵרְך ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָר ֵאל,
אשית ְצ ִמ ַיחת גְ ֻא ָל ֵתנּו.
ֵר ִ
ַה ָר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ַחיָ ֵלי ְצ ָבא ַה ֲהגַ נָ ה
עֹומ ִדים ַעל ִמ ְש ַמר ַא ְר ֵצנּו.
ְליִ ְש ָר ֵאל ָה ְ

רּוש ַליִ ם ִעיר ַה ֹק ֶדׁש ִב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו.
ְּובנֵ ה יְ ָ
רּוש ַליִ םָ .א ֵמןָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ זַ ֵכנּו ִלימֹות ַה ָמ ִש ַיח ְּול ַחיֵ י
ָברּוְך ַא ָתה ה’ּ ,בֹונֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו יְ ָ
עֹולם ַה ָבאַ .מגְ ִדיל (ביום שמתפללים בו מוסף
ָה ָ
עֹולםָ ,ה ֵאל
ֹלקינּוֶ ,מ ֶלְך ָה ָ
ָברּוְך ַא ָתה ה’ ֱא ֵ
ובמלווה מלכהִ :מגְ ּדֹול) יְ ׁשּועֹות ַמ ְלּכֹו ,וְ ֹע ֶשה
נּו,
ל
ֵ
א
ֲ
ג
ֹ
נּו,
א
ֵ
ּבֹור
ְ
נּו,
יר
ֵ
ָא ִבינּוַ ,מ ְל ֵכנּוַ ,א ִד
עֹולםֹ .ע ֶשה
ֶח ֶסד ִל ְמ ִשיחֹוְ ,ל ָדוִ ד ְּולזַ ְרעֹו ַעד ָ
רֹועה
רֹוענּו ֵ
דֹושנּו ְקדֹוׁש יַ ֲע ֹקבֵ ,
יֹוצ ֵרנּוְ ,ק ֵ
ְ
רֹומיו ,הּוא יַ ֲע ֶשה ָשלֹום ָע ֵלינּו וְ ַעל
ָשלֹום ִב ְמ ָ
“א ֵמן” .ן
יִ ְש ָר ַאלַ ,ה ֶמ ֶלְך ַהּטֹוב וְ ַה ֵמ ִיטיב ַלכֹ לֶ ,ש ְב ָכל ָכל יִ ְש ָר ַאל .וְ ִא ְמרּוָ :
יֹום וָ יֹום הּוא ֵה ִיטיב ,הּוא ֵמ ִיטיב ,הּוא יֵ ִיטיב
יְ ראּו ֶאת ה’ ְקדֹ ָשיוִ ,כי ֵאין ַמ ְחסֹור ִל ֵיר ָאיו.
גֹומ ֵלנּו ,הּוא יִ גְ ְמ ֵלנּו
ָלנּו ,הּוא גְ ָמ ָלנּו ,הּוא ְ
ְכ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו ,וְ דֹ ְר ֵשי ה’ לֹ א יַ ְח ְסרּו
ָל ַעדְ ,ל ֵחן ְּול ֶח ֶסד ְּול ַר ֲח ִמים ְּול ֶרוַ ח ַה ָצ ָלה
עֹולם ַח ְסּדֹו.
ָכל טֹוב .הֹודּו לה’ ִכי טֹובִ ,כי ְל ָ
יׁשּועה ,נֶ ָח ָמה ַפ ְרנָ ָסה
ָ
וְ ַה ְצ ָל ָחהְ ,ב ָר ָכה וִ
ּומ ְש ִב ַיע ְל ָכל ַחי ָרצֹוןָ .ברּוְך
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ ,
ֵ
;וְ ַכ ְל ָכ ָלה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִ ים וְ ָשלֹום ,וְ ָכל טֹוב
ַהגֶ ֶבר ֲא ֶשר יִ ְב ַטח ַבה’ ,וְ ָהיָ ה ה’ ִמ ְב ַטחֹו.
עֹולם ַאל יְ ַח ְס ֵרנּו.
ּומ ָכל טּוב ְל ָ
ִ
נַ ַער ָהיִ ִיתי גַ ם זָ ַקנְ ִתי ,וְ לֹ א ָר ִא ִיתי ַצ ִדיק נֶ ֱעזָ ב
עֹולם וָ ֶעד.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְמלֹוְך ָע ֵלינּו ְל ָ
וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶקׁש ָל ֶחם .ה’ ֹעז ְל ַעּמֹו יִ ֵתן ,ה'
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְת ָב ַרְך ַב ָש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץָ .ה ַר ֲח ָמן יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָשלֹום.

טיש  /סעודה שלישית
 .1מזמור לדוד ה’ רועי לא אחסר ,בנאות
דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב
ינחני במעגלי צדק למען שמו .גם כי אלך בגיא
רּורהַ .ק ֵבל
ח גְ ֻד ַלת יְ ִמינְ ָך ַת ִתיר ְצ ָ
ב ֹכ ַ
אנָּא ְּ
ָ .9
צלמוות .לא אירא רע כי אתה עמדי .שבטך
נֹורא.
ִרנַ ת ַע ְמָךַ ,שגְ ֵבנּו ַט ֲה ֵרנּו ָ
ומשענתך המה ינחמוני .תערוך לפני שולחן נגד
צוררי .דשנת בשמן ראשי כוסי רוויה .אך טוב וחסד
 .10אנא ה׳ ,כי אני עבדך אני–עבדך ,בן–.
ירדפוני כל ימי חיי .ושבתי בבית ה’ לאורך ימים.
אמתך; פתחת ,למוסרי.
 .2ידיד נפש אב הרחמן משוך עבדך אל
 .11אני מאמין באמונה שלמה בביאת
רצונך ירוץ עבדך כמו איָ ל .ישתחוה מול הדרך כי
המשיח .ואף על פי שיתמהמה ,עם כל זה אחכה
יערב לו ידידותך מנופת צוף וכל טעם.
לו בכל יום שיבוא
הדור נאה זיו העולם נפשי חולת אהבתך אנא אל
אנְע ִים זְמִירֹות וְ ִש ִירים ֶא ֱא ֹרג ִכי ֵא ֶליָך
נא ,רפא נא לה .בהראות לה נועם זיווך אז תתחזק ַ .12
נַ ְפ ִשי ַת ֲע ֹרג ַעל ֵכן ֲא ַד ֵבר ְבָך נִ ְכ ָבדֹות וְ ִש ְמָך ֲא ַכ ֵבד
ותתרפא והיתה ָלְך שפחת עולם.
ְב ִש ֵירי יְ ִדידֹות
ותיק יהמו נא רחמיך וחוס נא על בן אוהבך כי זה
ל-ה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן ,יָ בֹא ֶעזְ ִרי.
שׂא ע ֵינ ַיֶ ,א ֶ
א ָּ
ֶ .13
כמה נכסוף נכסף לראות בתפארת עוזך אנא אלי
ֶעזְ ִריֵ ,מ ִעם ה’ ֹע ֵשהָ ,ש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ִ.הנֵ ה לֹ א יָ נּום,
.מחמד ליבי וחושה נא ואל תתעלם
ׁשֹומר יִ ְש ָר ֵאל.
ישן ֵ
וְ לֹ א יִ ָ
הגלה נא ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך תאיר
ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך .מהר אהוב כי בא  .14בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה
ובצהלה ,תוך אמוני עם סגולה ,בואי כלה ,בואי
מועד .וחנני כימי עולם.
כלה .לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה
 .3אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר
 . 5בלבבי משכן אבנה להדר כבודו ,ובמשכן
נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא.
מזבח אשים לקרני הודו ,ולנר תמיד אקח לי את
אש העקידה ,ולקרבן אקריב לו את נפשי ,את נפשי
ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה,
היחידה.
והוא הווה והוא יהיה בתפארה.
ִת ְד ַבק ְלׁשֹונִ י ְל ִח ִכי ִאם לֹ א ֶאזְ ְכ ֵר ִכיִ ,אם לֹ א ַא ֲע ֶלה
רּוש ַ ֽליִ ם ַעל רֹאׁש ִש ְמ ָח ִתי
ֶאת יְ ָ

י

י

י

י

 .22השיבנו

י

ה’ אליך ונשובה חדש ימינו כקדם

 .23ואני בה׳ אצפה ,אוחילה לאלוקי
ישעי :ישמעני ,אלוקי .אל-תשמחי אויבתי לי ,כי
.נפלתי קמתי :כי-אשב בחושך ,ה’ אור לי
י

תור ֶתָך .וְ ַד ֵבק ִל ֵבנּו
האֵר ע ֵינ ֵינּו ְב ָ
 .24ו ְ ָ
ְב ִמ ְצ ֶותיָך .וְ יַ ֵחד ְל ָב ֵבנּו ְל ַא ֲה ָבה ְּוליִ ְר ָאה ֶאת ְש ֶמָך.
עולם וָ ֶעד
וְ לא נֵ בוש ְל ָ

י

י

 .25והביאותים אל הר קדשי ושמחתים
בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי
ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים.
י

י

 .26והיא שעמדה לאבותינו ולנו ,שלא אחד
בלבד עמד עלינו לכלותינו ,והקדוש ברוך הוא
מצילנו מידם.
י

י

י

י

י

1

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

 .16ברוך הגבר

והוא א-לי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה .והוא
נסי ומנוסי מנת כוסי ביום אקרא.

שם ה’ ֱאֹלקי יִ ְש ָר ֵאלִ ,מ ִימינִ י ִמ ָיכ ֵאל,
בׁ ֵ
ְּ .17
חֹורי ְר ָפ ֵאל,
ּומ ֲא ַ
אּור ֵיאלֵ ,
ּומ ְל ָפנַ י ִ
ֹאלי גַ ְב ִר ֵיאלִ ,
ּומ ְשמ ִ
ִ
ֹאשי ְש ִכינַ ת ֵא-ל
.וְ ַעל ר ִ

רּוחי
ישן וְ ָא ִע ָירה .וְ ִעם ִ
רּוחי ְב ֵעת ִא ָ
ְביָ דֹו ַא ְפ ִקיד ִ
גְ וִ יָ ִתי ה’ ִלי וְ לֹ א ִא ָירא.
 .4אֹוחִילָה ָל ֵק-ל ֲא ַח ֶלה ָפנָ יו ֶא ְש ֲא ָלה ִמ ֶמּנּו
ַמ ֲענֵ ה ָלׁשֹוןֲ .א ֶשר ִב ְק ַהל ָעם ָא ִשיר ֻעּזֹו ַא ִב ָיעה
ּומה’ ַמ ֲענֵ ה
ְרנָ נֹות ְב ַעד ִמ ְפ ָע ָליוְ .ל ָא ָדם ַמ ַע ְר ֵכי ֵלב ֵ
ָלׁשֹוןֲ .אדֹ נָ י ְש ָפ ַתי ִת ְפ ָתח ִּופי יַ גִ יד ְת ִה ָל ֶתָך .יִ ְהיּו
גֹוא ִלי
צּורי וְ ֲ
ְל ָרצֹון ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יֹון ִל ִבי ְל ָפנֶ יָך ה’ ִ
י

י

מבטחו

אשר יבטח בה’ ,והיה ה’

י

 .18בשעה שמלך המשיח בא ,עומד
על גג בית המקדש והוא משמיע לישראל ואומר
להם :ענוים ,הגיע זמן גאולתכם .ואם אין אתם
מאמינים ,ראו באורי שזורח
י

 .19גם כי-אלך

י

רע --כי-אתה עימדי

בגיא צלמוות ,לא אירא

 .27וזכני 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
י

 .28ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון
בתוכה כאשר דברת ובנה אותה בקרוב בימינו בנין
עולם וכסא דוד עבדיך מהרה לתוכה תכין

י

 .29ומחה 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
י

 .30וראה בנים

י

הנֵּה
ִ .31

י

לבניך שלום על ישראל.

ּומה נָ ִעים ֶש ֶבת ַא ִחים גַ ם יָ ַחד
ַמה ּטֹוב ַ

 .32לשנה הבאה

י

בירושלים הבנויה

 .33חמֹול ַעל ַמ ֲע ֶשיָך ,וְ ִת ְש ַמח ְב ַמ ֲע ֶשיָך,
מּוסיָךֻ ,ת ְק ַדׁש ָאדֹון ַעל
חֹוסיָךְ ,ב ַצ ֶד ְקָך ֲע ֶ
יאמרּו ְלָך ֶ
וְ ְ
ישיָך ִב ְק ֻד ָש ְתָך ִק ַד ְש ָת .נָ ֶאה
ָכל ַמ ֲע ֶשיָךִ .כי ַמ ְק ִד ֶ
דֹושים
ְל ָקדֹוׁש ְפ ֵאר ִמ ְק ִ
י

להֹדֹות ַלה’ְּ ,ולזַ ֵמר ְל ִש ְמָך ֶע ְליֹון.
 .34טֹוב ְ
ְ.ל ַהגִ יד ַב ֽ ֹב ֶקר ַח ְס ֶ ֽדָך ,וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַב ֵלילֹות

י

 .5ה׳ ימלוך לעולם ועד .ונאמר:והיה ה’ למלך
על כל הארץ ,ביום ההוא יהיה ד’ אחד ושמו אחד

י

ל-רע ,יְ ָב ֵרְך ֶאת-
גאֵל ֹא ִתי ִמ ָכ ָ
ה ֹּ
מ ְלאְָך ַ
ה ַ
ַ .6
ַהנְ ָע ִרים ,וְ יִ ָק ֵרא ָב ֶהם ְש ִמי ,וְ ֵשם ֲא ֹב ַתי ַא ְב ָר ָהם
וְ יִ ְצ ָחק ,וְ יִ ְדּגּו ָל ֹרב ְב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ.
י

 .20אחֵינּו ָכל ֵבית יִ ְש ָר ֵאלַ ,הנְ תּונִ ים ְב ָצ ָרה
עֹומ ִדים ֵבין ַביָ ם ֵּובין ַביַ ָב ָשהַ ,ה ָמקֹום
ַּוב ִש ְביָ הָ ,ה ְ
ּומ ֲא ֵפ ָלה
יֹוצ ֵיאם ִמ ָצ ָרה ִל ְרוָ ָחהֵ ,
יְ ַר ֵחם ֲע ֵל ֶיהם ,וְ ִ
ּומ ִש ְעּבּוד ִלגְ ֻא ָלהַ ,ה ְש ָתא ַב ֲעגָ ָלא ִּובזְ ַמן
אֹורהִ ,
ְל ָ
ָק ִריב
י

 .21ריבונו 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

 .35ויהי 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
י

י

 .7ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך
אשירה לה’ כי גמל עלי
י

י

שלָי ִם,
ש ּכ ָחְֵך י ְרּו ׁ ָ
אׁ ְ
 .8אִם ֶ

ִת ְש ַכח יְ ִמינִ י.

 .36לב טהור ,ברא לי אלוהים ורוח נכון,
חדש בקרבי .אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך ,אל
תיקח ממני.
י

טיש  /סעודה שלישית
ּשמע.
 .37יַעֲלֶה ו ְי ָבוא וְ יַ גִ ַיע .וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ַ
בותינּו .וְ זִ ְכרון
וְ יִ ָפ ֵקד וְ יִ זָ ֵכר זִ ְכרונֵ נּו ִּופ ְקדונֵ נּו וְ זִ ְכרון ֲא ֵ
רּושליִ ם ִעיר ָק ְדשָך.
ַ
שיח ֶבן ָדוִ ד ַע ְב ֶדָך .וְ זִ ְכרון יְ
ָמ ַ
טובה
שר ֵאלְ .ל ָפנֶ יָךִ .ל ְפ ֵל ָיטה ְל ָ
וְ זִ ְכרון ָכל ַע ְמָך ֵבית יִ ָ

י

ל-ה ֱא ֶמתֲ ,א ֶשר
ּומ ָכ ָ
תּי ִמכֹ ל ַה ֲח ָס ִדיםִ ,
טנ ְ ִ
ָ .52ק ֹ
ת-היַ ְר ֵדן ַהזֶ ה,
ת-ע ְב ֶדָךִ :כי ְב ַמ ְק ִליָ ,ע ַב ְר ִתי ֶא ַ
ָע ִש ָיתֶ ,א ַ
וְ ַע ָתה ָהיִ ִיתיִ ,ל ְשנֵ י ַמ ֲחנֹותַ .ה ִצ ֵילנִ י נָ א

י

שבֹות ְב ֶלב ִאיׁש וַ ֲע ַצת ה’
חׁ ָ
מ ֲ
 .53רַ ּבֹות ַ
עֹולם ַת ֲע ֹמד ַמ ְח ְשבֹות ִלּבֹו ְלדֹ ר
ִהיא ָתקּוםֲ .ע ַצת ה’ ְל ָ
וָ דֹ ר.

 .64הנשמה לך

י

והגוף פעלך חוסה על עמלך

הנֵּה מַה ּטֹוב
ִ .65

י

יָ ַחד.

ּומה נָ ִעים ֶש ֶבת ַא ִחים גַ ם
ַ

י

 .38כאיל תערוג על אפיקי מים ,כן נפשי
תערוג אלייך אלוקים .צמאה נפשי לאלוקים ,לא-ל
חי .מתי אבוא ואראה פני אלוקים.
י

י

 .40כל העולם כלו

י

לא לפחד כלל

גשר צר מאד והעיקר

 .54רחמנא דעני

לתבירי ליבא ענינא.

לעניי ענינא .רחמנא דעני

י

 .55שמע 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.
י

 .56שמע קולינו ה’ אלוקינו ,חוס ורחם
עלינו ,וקבל ברחמים וברצון את תפילתינו.

תמִימָה
ּ .57תֹורַ ת ה’ ְ ּ

י

 .42למענך אלוקינו עשה ולא לנו ,ראה
עמידתינו כדלים וריקים .הנשמה לך והגוף פעלך
חוסה על עמלך.

י

 .43מהרה ה’ אלוקינו עוד ישמע בהרי
יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול
חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים
ממשתה נגינתם
י

 .44משה

י

אמת ותורתו אמת

 .45נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק
נעזב וזרעו מבקש לחם ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך
את עמו בשלום.

ה’ נֶ ֱא ָמנָ ה ַמ ְח ִכ ַימת ֶפ ִתי.

ְמ ִש ַיבת נָ ֶפׁש ֵעדּות

י

 .47עבדו את ה׳ בשמחה

י

ברננה.

באו לפניו

בנ ְי ָנֹו וְ ַש ְמ ֵ ֽחנּו ְב ִתּקּונֹו וְ ָה ֵשב
ב ִ
אֽנּו ְּ
 .68וְהַרְ ֵ
בֹוד ָתם ְּולוִ יִ ם ְל ִש ָירם ְּולזִ ְמ ָרם וְ ָה ֵשב יִ ְש ָר ֵאל
כֹ ֲהנִ ים ַל ֲע ָ
ִלנְ וֵ ֶיהם וְ ָשם נַ ֲע ֶלה וְ נֵ ָר ֶאה וְ נִ ְש ַת ֲחוֶ ה ְל ָפ ֶנֽיָך ְבנֵ ה
בֹוד ָתם ְּולוִ ּיִ ם ְל ִש ָירם
ֵב ְיתָך ְכ ַב ְת ִח ָלה וְ ָה ֵשב כֹ ֲהנִ ים ַל ֲע ָ
ְּולזִ ְמ ָרם וְ ָה ֵשב יִ ְש ָר ֵאל ִלנְ וֵ ֶיהם
הֹורה ִהיא
ת ִבי ְט ָ
ת ָּ
ש ּנ ָ ַ ֽ
שמָה ׁ ֶ
אל ֹקי נ ְ ׁ ָ
ֱ .69
אתּה ַא ָתה יְ ַצ ְר ָתּה ַא ָתה נְ ַפ ְח ָתּה ִבי וְ ַא ָתה
ַא ָתה ְב ָר ָ
אֹלהי
ֹלהי וֵ ֵ
מֹודה ֲאנִ י ְל ָפ ֶנֽיָך ד‘ ֱא ַ
ְמ ַש ְ֒מ ָרּה ְב ִק ְר ִבי ֶ
בֹותי ִרּבֹון ָכל ַה ַמ ֲע ִשים ֲאדֹון ָכל ַה ֒ ְנ ָשמֹות
ֲא ַ
י

מקַדֵ ּׁש ְש ִב ִיעי ָכ ָראּוי לֹו
 .70כָּל ְ
ׁשֹומר ַש ָבת ַכ ָדת ֵמ ַח ְללֹו
ָכל ֵ
ְש ָכרֹו ַה ְר ֵבה ְמ ֹאד ַעל ִפי ָפ ֳעלֹו
ִאיׁש ַעל ַמ ֲחנֵ הּו וְ ִאיׁש ַעל ִדגְ לֹו
י

 .58תפילה לעני כי יעטף ,ולפני ה’ ישפך
שיחו ,ה’ שמעה תפילתי ,ושועתי אליך תבוא ,אל
תסתר פניך ממני ,ביום צר לי
י

 .59אחינו 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!

י

י

 .46נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים
אותו בשמי מרום ימלוך ה’ לעולם אלוקיך ציון לדר
ודר ,הללויה ואתה קדיש יושב תהילות ישראל קל
נא

 .67יבנה המקדש עיר ציון תמלא .ושם
נשיר שיר חדש וברננה נעלה
י

י

 .41למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך.
למען בית ה׳ אלוקינו אבקשה טוב

י

י

י

 .39כי 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

בּרָ מָה
 .66קֹול ְ

שמָע ,רחל מבכה על בניה
נ ִׁ ְ

 .60אלפיים 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.
י

אֹוה ֵבי ה’ ַה ְמ ַח ִכים ְב ִבנְ יַ ן ֲא ִר ֵיאל
ֲ
ְביֹום ַה ַש ָבת ִשיׂשּו וְ ִש ְמחּו ִכ ְמ ַק ְב ֵלי ַמ ַתן נַ ֲח ִל ֵיאל
קֹודׁש וְ ִא ְמרּו ָל ֵאל
גַ ם ְשאּו יְ ֵד ֶיכם ֶ
נּוחה ְל ַעּמֹו יִ ְש ָר ֵאל
ָברּוְך ה’ ֲא ֶשר נָ ַתן ְמ ָ
אֹוהבו
דֹור ֵשי ה’ זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ֲ
ְ
ּומ ַמ ֲה ִרים ָלבֹא
ַה ְמ ַא ֲח ִרים ָל ֵצאת ִמן ַה ַש ָבת ְ
ּוש ֵמ ִחים ְל ָש ְמרֹו ְּול ָע ֵרב ֵערּובֹו
ְ
זֶ ה ַהּיֹום ָע ָשה ה’ נָ גִ ָילה וְ נִ ְש ְמ ָחה בֹו
רּוסה
משה ְב ִמ ְצוַ ת ַש ָבת גְ ָ
ּתֹורת ֶ
זִ ְכרּו ַ
עֹות ָיה ְמ ֻש ָב ָצה
רּותה ְליֹום ַה ְש ִב ִיעי ְכ ַכ ָלה ֵבין ֵר ֶ
ֲח ָ
ׁשּוה ְב ַמ ֲא ַמר ָכל ֲא ֶשר ָע ָשה
ׁשּוה וִ ַיק ְד ָ
הֹורים יִ ָיר ָ
ְט ִ
אכּתֹו ֲא ֶשר ָע ָשה
ֹלהים ַבּיֹום ַה ְש ִב ִיעי ְמ ַל ְ
וַ יְ ַכל ֱא ִ

יֹום ָקדֹוׁש הּוא ִמּבֹואֹו וְ ַעד ֵצאתֹו
ָכל זֶ ַרע יַ ֲע ֹקב יְ ַכ ְבדּוהּו ִכ ְד ַבר ַה ֶמ ֶלְך וְ ָדתֹו
 .61הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא
מֹוח ְב ַת ֲענּוג ָאכֹול וְ ָשתֹו
נּוח ּבֹו וְ ִל ְש ַ
לפני בוא יום ה’ הגדול והנורא .והשיב לב אבות על ָל ַ
ָכל ֲע ַדת יִ ְש ָר ֵאל יַ ֲעׂשּו אֹותֹו
בנים ולב בנים על אבותם

י

 .48עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם .סאלם,
עלינו ועל כל העולם.

י

 .49עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה
מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום

י

תחָה ְב ָח ְכ ָמה ,וְ ֽת ַֹורת ֶח ֶסד ַעל
פ ְ
ה ָּ
פּי ָ
ִ .50
צֹופיָ ה ֲה ִליכֹות ֵב ָיתּה ,וְ ֶל ֶחם ַע ְצלּות לֹ א
ְלׁשֹונָ ּהִ .
ֹאכלָ .קמּו ָבנֶ ָיה וַ יְ ַא ְש ֽר ָּוהַ ,ב ְע ָלּה וַ יְ ַה ְל ָלּהַ .רּבֹות
ת ֵ
ָבנֹות ָעׂשּו ָחיִ ל ,וְ ַא ְת ָע ִלית ַעל ֻכ ָלנָ ה
י

אקְרָ א
אלֶיָך ה׳ ֶ
ֵ .51

י

וְ ָחנֵ נִ י ה’ ֶהיֵ ה ֹעזֵ ר ִלי

וְ ֶאל ה’ ֶא ְת ַחנָ ן ְש ַמע ה’

 .62הנה קל ישועתי ,אבטח ולא אפחד,
כי עזי וזימרת קה ה’ ,ויהי לי לישועה .ושאבתם
מים בששון ממעיני הישועה .לה’ הישועה ,על עמך
ברכתך סלה.

נֹוקם
ְמשֹ ְך ַח ְס ְדָך ְלֹי ְד ֶעיָך ֵאל ַקנֹא וְ ֵ
נֹוט ֵרי ַלּיֹום ַה ְש ִב ִיעי זָ כֹור וְ ָשמֹור ְל ָה ֵקם
ְ
ַש ְמ ֵחם ְב ִבנְ יַ ן ָש ֵלם ְבאֹור ָפנֶ יָך ַת ְב ִה ֵיקם
יִ ְרוְ יֻ ן ִמ ֶד ֶשן ֵב ֶיתָך וְ נַ ַחל ֲע ָדנֶ יָך ַת ְש ֵקם

ַ .63חזֵ ק ִק ְריָ ִתיֵ ,א-ל ֱאֹלקים ֶע ְליֹון,
וְ ָה ֵשב ֶאת נְ וָ ִתיְ ,ב ִש ְמ ָחה ְּוב ִהגָ יֹון,
ׁשֹוררּו ָשם ְרנָ נַ יְ ,לוִ יַ ּי וְ ֹכ ֲהנַ י ,וְ ָאז ִת ְת ַענַ ג ַעל ד‘,
יְ ְ
ַש ָבת ַהּיֹום ַלד‘,

עֹול ִמים
ּׁשֹוב ִתים ַב ְש ִב ִיעי ֶב ָח ִריׁש ַּוב ָק ִציר ָ
ֲעזֹור ַל ְ
סֹוע ִדים ּבֹו ְל ָב ֵרְך ָשלׁש
ּפֹוס ִעים ּבֹו ְפ ִס ָיעה ְק ַטנָ הֲ ,
ְ
ְפ ָע ִמים ִצ ְד ָק ָתם ַת ְצ ִהיר ְכאֹור ִש ְב ַעת ַהיָ ִמים
ֹלהי יִ ְש ָר ֵאל ַא ֲה ַבת ָת ִמים
ה’ ֱא ֵ
עֹול ִמים
ׁשּועת ָ
ֹלהי יִ ְש ָר ֵאל ְת ַ
ה’ ֱא ֵ

י

י

 סעודה שלישית/ טיש
71 . Deaf Man in the Shteeble
י

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

the door
There was a minyan at the back of a hardware 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 moving 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
72 . Minyan Man, Shlock Rock
And I think about it now and then cause
I stepped off the bus in Mobil, Alabama
the place is still dear
The sun was slowly setting on the ba-a-ay
And when I make this trip through Mobil
It was six o clock on a summer friday
once every year
afternoon
I remember the men who prayed here
Shabbos was an hour away
Now the minyan is gone
I walked around the town wondering what A few died, some moved on
to do
But the back of the store still remembers
Cause shabbos is no time to be feeling blue the song
And then I saw a man who looked the
The nine men who waited till one came
same way too
along
I was quite relieved to find a fellow jew
How shabbos was carried on a song
I asked the man I saw how many Jews in
I asked the man I saw how many Jews in
this town
this town
He said to me there used to be a minyan
He said to me there used to be a minyan
around
around
But one of us passed away and we’ve been But one of us passed away and we’ve been
feeling down
feeling down
Yet now it seems as though another jew
Yet now it seems as though another jew
has been found
has been found
Oh wont you stay with us for shabbos
Oh wont you stay with us for shabbos
Minyan Man
Minyan Man
We walked down Winston Avenue a block
then two more
And went into a shop that read closed on
י

טיש  /סעודה שלישית
מֹודים ָלְך
ֹלקינּו ֲאנַ ְחנּו ִ
ִשיר ַה ַמ ֲעלֹות ְבׁשּוב ה’ ֶאת ִש ַיבת ִצּיֹון ָהיִ ינּו ְכ ֹח ְל ִמיםָ .אז וְ ַעל ַהכֹ ל ה’ ֱא ֵ
עֹולם וָ ֶעד.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְמלֹוְך ָע ֵלינּו ְל ָ
ֹאמרּו ַבּגֹויִ ם ִהגְ ִדיל ה’
יִ ָמ ֵלא ְשחֹוק ִפינּו ְּולׁשֹונֵ נּו ִרנָ ה ָאז י ְ
אֹותְך ,יִ ְת ָב ַרְך ִש ְמָך ְב ִפי ָכל ַחי
ּומ ָב ְר ִכים ָ
ְ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְת ָב ַרְך ַב ָש ַמיִ ם ָּוב ָא ֶרץָ .ה ַר ֲח ָמן
ַל ֲעׂשֹות ִעם ֵא ֶלהִ .הגְ ִדיל ה’ ַל ֲעׂשֹות ִע ָמנּו ָהיִ ינּו ְש ֵמ ִחים.
ָת ִמיד ְל ָ
ּדֹורים ,וְ יִ ְת ָפ ַאר ָבנּו ָל ַעד
עֹולם וָ ֶעדַ ,כ ָכתּוב :וְ ָא ַכ ְל ָת וְ ָש ַב ְע ָת ,הּוא יִ ְש ַת ַבח ְלדֹור ִ
ׁשּובה ה’ ֶאת ְש ִב ֵיתנּו ַכ ֲא ִפ ִיקים ַבנֶ גֶ בַ .ה ֹז ְר ִעים ְב ִד ְמ ָעה
ָ
ְב ִרנָ ה יִ ְק ֹצרּוָ .הלֹוְך יֵ ֵלְך ָּוב ֹכה ֹנ ֵשא ֶמ ֶשְך ַהזָ ַרע בֹא יָ בֹוא
ּטֹובה
ֹלקינּו ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ָ
ֵּוב ַר ְכ ָת ֶאת ה’ ֱא ֵ
עֹול ֵמי.
ְּולנֵ ַצח נְ ָצ ִחים ,וְ יִ ְת ַה ַדר ָבנּו ָל ַעד ְּול ְ
ְב ִרנָ ה ֹנ ֵשא ֲא ֻל ֹמ ָתיו
ֲא ֶשר נָ ַתן ָלְךָ .ברּוְך ַא ָתה ה’ַ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל
עֹול ִמים ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ַפ ְרנְ ֵסנּו ְב ָכבֹוד.
ָ
ַה ָמזֹון.
ארנּו,
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְשּבֹור ֻע ֵלנּו ֵמ ַעל ַצוָ ֵ
ּבֹותי ,נְ ָב ֵרְך
ַר ַ
קֹומ ִמיּות ְל ַא ְר ֵצנּוָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא
יֹול ֵיכנּו ְ
וְ הּוא ִ
עֹולם.
יְ ִהי ֵשם ה‘ ְמ ֹב ָרְך ֵמ ַע ָתה וְ ַעד ָ
ֹלקינּו ַעל יִ ְש ָר ֵאל ַע ֶמָך ,וְ ַעל
ַר ֶחם נָ א ה’ ֱא ֵ
יִ ְש ַלח ָלנּו ְב ָר ָכה ְמ ֻר ָבה ַב ַביִ ת ַהזֶ ה ,וְ ַעל
ִב ְרׁשּות כל מסובין כאן נְ ָב ֵרְך ֶש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶשלֹו.
בֹודָך ,וְ ַעל
רּוש ַליִ ם ִע ֶירָך ,וְ ַעל ִצּיֹון ִמ ְש ַכן ְכ ֶ
יְ ָ
ֻש ְל ָחן זֶ ה ֶש ָא ַכ ְלנּו ָע ָליו.
ֹלקינּו) ֶש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶשלֹו ְּובטּובֹו ָחיִ ינּו.
(א ֵ
ָברּוְך ֱ
ַמ ְלכּות ֵבית ָדוִ ד ְמ ִש ֶיחָך ,וְ ַעל ַה ַביִ ת ַהגָ דֹול
ַה ָברּוְך ֶש ָא ַכ ְלנּו ִמ ֶשלֹו ְּובטּובֹו ָחיִ ינּו.
וְ ַה ָקדֹוׁש ֶשנִ ְק ָרא ִש ְמָך ָע ָליוֱ .א ֵ
ֹלקינּוָ ,א ִבינּוָ ,ה ַר ֲח ָמן הּוא יִ ְש ַלח ָלנּו ֶאת ֵא ִליָ הּו ַהנָ ִביא
ְר ֵענּו ,זּונֵ נּוַ ,פ ְרנְ ֵסנּו וְ ַכ ְל ְכ ֵלנּו וְ ַה ְרוִ ֵיחנּו,
זָ כּור ַלּטֹוב ,וִ ַיב ֵשר ָלנּו ְבׂשֹורֹות טֹובֹות
עֹולם ַהזָ ן ֶאת
ֹלקינּו ֶמ ֶלְך ָה ָ
ָברּוְך ַא ָתה ה’ ֱא ֵ
ֹלקינּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָכל ָצ ֵ
וְ ַה ְרוַ ח ָלנּו ה’ ֱא ֵ
(א ִבי
רֹותינּו .יְ ׁשּועֹות וְ נֶ ָחמֹותָ .ה ַר ֲח ָמן הּוא יְ ָב ֵרְך ֶאת ָ
עֹולם ֻכּלֹו ְבטּובֹו ְב ֵחן ְב ֶח ֶסד ְּוב ַר ֲח ִמים,
ָה ָ
ֹלקינּו ,לֹ א ִל ֵידי ַמ ְתנַ ת
וְ נָ א ַאל ַת ְצ ִר ֵיכנּו ה’ ֱא ֵ
מֹור ִתי)
(א ִמי ָ
מֹורי) ַב ַעל ַה ַביִ ת ַהזֶ ה ,וְ ֶאת ִ
ִ
עֹולם ַח ְסּדֹו
ל-ב ָשר ִכי ְל ָ
הּוא ֹנ ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכ ָ
ָב ָשר וָ ָדם וְ לֹ א ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתםִ ,כי ִאם ְליָ ְדָך
אֹותם וְ ֶאת ֵב ָיתם וְ ֶאת
ַב ֲע ַלת ַה ַביִ ת ַהזֶ הָ .
ְּובטּובֹו ַהגָ דֹול ָת ִמיד לֹ א ָח ַסר ָלנּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר
תּוחה ַה ְק ָ
ַה ְמ ֵל ָאה ַה ְפ ָ
אֹותנּו וְ ֶאת ָכל
דֹושה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ,שלֹ א זַ ְר ָעם וְ ֶאת ָכל ֲא ֶשר ָל ֶהםָ ,
עֹולם וָ ֶעד ַב ֲעבּור ְשמֹו ַהגָ דֹול ִכי
ָלנּו ָמזֹון ְל ָ
עֹולם וָ ֶעד.
נֵ בֹוׁש וְ לֹ א נִ ָכ ֵלם ְל ָ
בֹותינּו ַא ְב ָר ָהם
ֲא ֶשר ָלנּוְ ,כמֹו ֶשנִ ְת ָב ְרכּו ֲא ֵ
ּומ ִכין
ּומ ִטיב ַלכֹ ל ֵ
ּומ ַפ ְרנֵ ס ַלכֹ ל ֵ
הּוא ֵאל זָ ן ְ
אֹותנּו
יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲע ֹקב ַבכֹ ל ִמכֹ ל כֹ ל – ֵכן יְ ָב ֵרְך ָ
ּיֹותיו ֲא ֶשר ָב ָרא ָברּוְך ַא ָתה ה'
ל-ב ִר ָ
ָמזֹון ְל ָכ ְ
ֹלקינּו ְב ִמ ְצ ֶֹותיָך ְּוב ִמ ְצוַ ת יֹום ַה ְש ִב ִיעי
ְר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵיצנּו ה’ ֱא ֵ
ֹאמרָ :א ֵמן.
ֻכ ָלנּו יַ ַחד ִב ְב ָר ָכה ְש ֵל ָמה .וְ נ ַ
ַה ַש ָבת ַהגָ דֹול וְ ַה ָקדֹוׂש ַהזֶ הִ .כי יֹום זֶ ה גָ דֹול וְ ָקדֹוׁש הּוא
ַהזָ ן ֶאת ַהכֹ ל.
בֹותינּו
ֹלקינּו ַעל ֶש ִהנְ ַח ְל ָת ַל ֲא ֵ
נֹודה ְלָך ה’ ֱא ֵ
ֶ
אתנּו
הֹוצ ָ
טֹובה ְּור ָח ָבה וְ ַעל ֶש ֵ
ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ָ
ֹלקינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְּופ ִד ָיתנּו ִמ ֵבית
ה’ ֱא ֵ
ֲע ָב ִדים וְ ַעל ְב ִר ְיתָך ֶש ָח ַת ְמ ָת ִב ְב ָש ֵרנּו וְ ַעל
הֹוד ְע ָתנּו וְ ַעל
ּתֹור ְתָך ֶש ִל ַמ ְד ָתנּו וְ ַעל ֻח ֶקיָך ֶש ַ
ָ
ַחיִ ים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶשחֹונַ נְ ָתנּו ,וְ ַעל ֲא ִכ ַילת ָמזֹון
אֹותנּו ָת ִמידְ ,ב ָכל יֹום
ּומ ַפ ְרנֵ ס ָ
ָש ַא ָתה זָ ן ְ
ְּוב ָכל ֵעת ְּוב ָכל ָש ָעה.
ַעל ַהנִ ִסים וְ ַעל ַה ֻפ ְר ָקן וְ ַעל ַהגְ בּורֹות וְ ַעל ַה ְתׁשּועֹות וְ ַעל
בֹותינּו ַביָ ִמים ָה ֵהם
ַהנִ ְפ ָלאֹות וְ ַעל ַהנֶ ָחמֹות ֶש ָע ִש ָית ַל ֲא ֵ
ַבזְ ַמן ַהזֶ ה.
לחנוכה
יֹוחנָ ן כֹ ֵהן גָ דֹול ַח ְשמֹונָ ִאי ָּובנָ יו ְכ ֶש ָע ְמ ָדה
ִב ֵימי ַמ ִת ְתיָ הו ֶבן ָ
ּתֹור ָתְך
ׁשכ ָיחם ָ
ַמ ְלכּות יָ וָ ן ָה ְר ָש ָעה ַעל ַע ְמָך יִ ְש ָר ֵאל ְל ַה ִ
ּתֹור ָתְך) ְּול ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקי ְרצֹונָ ְך וְ ַא ָתהְ ,ב ַר ֲח ֶמיָך
(נ”אִ :מ ָ
ָה ַר ִביםָ ,ע ַמ ְד ָת ָל ֶהם ְב ֵעת ָצ ָר ָתםַ :ר ְב ָת ֶאת ִר ָיבם ַדנְ ָת ֶאת
ּבֹורים ְביַ ד ַח ָל ִשים וְ ַר ִבים
ִדינָ ם נָ ַק ְמ ָת ֶאת נִ ְק ָמ ָתם ָמ ַס ְר ָת גִ ִ
הֹורים ְּור ָש ִעים ְביַ ד ַצ ִד ִיקים
ְביַ ד ְמ ַע ִטים ְּוט ֵמ ִאים ְביַ ד ְט ִ
תֹור ֶתָך ְּולָך ָע ִש ָית ֵשם גָ דֹול וְ ָקדֹוׁש
עֹוס ֵקי ָ
וְ זֵ ִדים ְביַ ד ְ
דֹולה ֻּופ ְר ָקן ְכ ַהּיֹום
ׁשּועה גְ ָ
עֹול ָמְך ְּול ַע ְמָך יִ ְש ָר ֵאל ָע ִש ָית ְת ָ
ְב ָ
ַהזֶ ה .וְ ַא ַחר ֵכןָ ,באּו ָבנֶ יָך ִל ְד ִביר ֵב ֶיתָך ִּופּנּו ֶאת ֵה ָיכ ֶלָך
ת-מ ְק ָד ֶשָך וְ ִה ְד ִליקּו נֵ רֹות ְב ַח ְצרֹות ָק ְד ֶשָך וְ ָק ְבעּו
וְ ִט ֲהרּו ֶא ִ
ְשמֹונַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָכה ֵאּלּו ְלהֹודֹות ְּול ַה ֵלל ְל ִש ְמָך ַהגָ דֹול.
לפורים
ׁשּושן ַה ִב ָירה ְכ ֶש ָע ַמד ֲע ֵל ֶיהם ָה ָמן
ִב ֵימי ָמ ְר ְד ַכי וְ ֶא ְס ֵתר ְב ַ
הּודים
ל-היְ ִ
ת-כ ַ
ָה ָר ָשע ִב ֵקׁש ְל ַה ְש ִמיד ַל ֲהרֹוג ְּול ַא ֵבד ֶא ָ
ֹלשה ָע ָשר ְל ֹח ֶדׁש
ִמנַ ַער וְ ַעד זָ ֵקן ַטף וְ נָ ִשים ְביֹום ֶא ָחד ִב ְש ָ
ּוש ָל ָלם ָלבֹוז וְ ַא ָתה ְב ַר ֲח ֶמיָך
ְשנֵ ים ָע ָשר הּוא ֹח ֶדׁש ֲא ָדר ְ
בֹות-לֹו
ָה ַר ִבים ֵה ַפ ְר ָת ֶאת ֲע ָצתֹו וְ ִק ְל ַק ְל ָת ֶאת ַמ ֲח ַש ְבּתֹו וַ ֲה ֵש ָ
גְ מּולֹו ְברֹאׁשֹו וְ ָתלּו אֹותֹו וְ ֶאת ָבנָ יו ַעל ָה ֵעץ וְ ָע ִש ָית ִע ָמ ֶהם
נֹודה ְל ִש ְמָך ַהגָ דֹול ֶס ָלה.
נִ ִסים וְ נִ ְפ ָלאֹות וְ ֶ

נּוח ּבֹו ְב ַא ֲה ָבה ְכ ִמ ְצוַ ת ְרצֹונֶ ָךִּ .וב ְרצֹונְ ָך
ְל ָפנֶ יָך ִל ְש ָבת ּבֹו וְ ָל ַ
ֹלקינּו ֶשלֹא ְת ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה ְביֹום
ָהנִ ַיח ָלנּו ה’ ֱא ֵ
ֹלקינּו ְבנֶ ָח ַמת ִציֹון ִע ֶירָך ְּוב ִבנְ יַ ן
נּוח ֵתנּו .וְ ַה ְר ֵאנּו ה’ ֱא ֵ
ְמ ָ
רּוש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָך ִכי ַא ָתה הּוא ַב ַעל ַהיְ ׁשּועֹות ַּוב ַעל
יְ ָ
ַהנֶ ָחמֹות.

בֹותינּו ,יַ ֲע ֶלה וְ יָ בֹא יַ גִ ַיע יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה
אֹלקי ֲא ֵ
ֹלקינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
בֹותינּו ,וְ זִ ְכרֹון
יִ ָש ַמע יִ ָפ ֵקד וְ יִ זָ ֵכר זִ ְכרֹונֵ נּו ִּופ ְקדֹונֵ נּו וְ זִ ְכרֹון ֲא ֵ
רּוש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ֶשָך וְ זִ ְכרֹון
ָמ ִש ַיח ֶבן ָדוִ ד ַע ְב ֶדָך וְ זִ ְכרֹון יְ ָ
טֹובה ְל ֵחן ְל ֶח ֶסד
ָכל ַע ְמָך ֵבית יִ ְש ָר ֵאל ְל ָפנֶ יָךִ ,ל ְפ ֵל ָטה ְל ָ
ְּול ַר ֲח ִמים ְל ַחיִ ים ְּול ָשלֹום ְביֹום רֹאׁש ַה ֹח ֶדׁש ַ /חג ַה ַמּצֹות /
ַחג ַה ָשבּועֹות ַ /הזִ ָכרֹון ַ /חג ַה ֻסּכֹות ַ /ה ְש ִמינִ י ַחג ָה ֲע ֶצ ֶרת
טֹובהָּ ,ופ ְק ֵדנּו בֹו ִל ְב ָר ָכה,
ֹלקינּו ּבֹו ְל ָ
ַהזֶ ה .זָ ְכ ֵרנּו ה‘ ֱא ֵ
ׁשּועה וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחנֵ נּו,
הֹוש ֵיענּו בֹו ְל ַחיִ ים; ִּוב ְד ַבר יְ ָ
וְ ִ
הֹוש ֵיענּוִ ,כי ֵא ֶליָך ֵעינֵ ינּוִ ,כי ֵא-ל ֶמ ֶלְך ַחּנּון
וְ ַר ֵחם ָע ֵלינּו וְ ִ
וְ ַרחּום ָא ָתה.

ַב ָמרֹום יְ ַל ְמדּו ֲע ֵל ֶיהם וְ ָע ֵלינּו זְ כּות ֶש ְת ֵהא
ְל ִמ ְש ֶמ ֶרת ָשלֹום .וְ נִ ָשא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה’,
ֹלקי יִ ְש ֵענּו ,וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵש ֶכל טֹוב
ְּוצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
ֹלקים וְ ָא ָדם.
ְב ֵעינֵ י ֱא ִ
נּוחה ְל ַחיֵ י
ּומ ָ
בשבתַ :ה ָר ֲח ָמן הּוא יַ נְ ִח ֵילנּו יֹום ֶש ֻכלֹו ַש ָבת ְ
עֹול ִמים.
ָה ָ
בראש חודשַ :ה ָר ֲח ָמן הּוא יְ ַח ֵדׁש ָע ֵלינּו ֶאת ָה ֹח ֶדׁש ַהזֶ ה
טֹובה וְ ִל ְב ָר ָכה.
ְל ָ
רח ָמן הּוא יְ ַח ֵדׁש ָﬠ ֵלינּו ֶאת ַה ָשנָ ה ַהזֹאת
בראש השנהַָ :ה ֲ
טֹובה וְ ִל ְב ָר ָכה.
ְל ָ
ּנֹופ ֶלת.
בסוכותַ :ה ָר ֲח ָמן הּוא יָ קים ָלנּו ֶאת ֻס ַכת ָדוִ ד ַה ֶ

ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְ זַ ֵכנּו ִלימֹות ַה ָמ ִש ַיח ְּול ַחיֵ י
עֹולם ַה ָבאַ .מגְ ִדיל (ביום שמתפללים בו מוסף
ָה ָ
ובמלווה מלכהִ :מגְ ּדֹול) יְ ׁשּועֹות ַמ ְלּכֹו ,וְ ֹע ֶשה
רּוש ַליִ ם ִעיר ַה ֹק ֶדׁש ִב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינּו.
ְּובנֵ ה יְ ָ
עֹולםֹ .ע ֶשה
ֶח ֶסד ִל ְמ ִשיחֹוְ ,ל ָדוִ ד ְּולזַ ְרעֹו ַעד ָ
ָברּוְך ַא ָתה ה’ּ ,בֹונֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו יְ ָ
רֹומיו ,הּוא יַ ֲע ֶשה ָשלֹום ָע ֵלינּו וְ ַעל
רּוש ַליִ םָ .א ֵמןָ .שלֹום ִב ְמ ָ
“א ֵמן” .ן
ָכל יִ ְש ָר ַאל .וְ ִא ְמרּוָ :
עֹולםָ ,ה ֵאל
ֹלקינּוֶ ,מ ֶלְך ָה ָ
ָברּוְך ַא ָתה ה’ ֱא ֵ
ּבֹור ֵאנּוֹ ,ג ֲא ֵלנּו,
ָא ִבינּוַ ,מ ְל ֵכנּוַ ,א ִד ֵירנּוְ ,
יְ ראּו ֶאת ה’ ְקדֹ ָשיוִ ,כי ֵאין ַמ ְחסֹור ִל ֵיר ָאיו.
ה
רֹוע
ֵ
נּו
רֹוע
ֵ
ב,
ק
דֹושנּו ְקדֹוׁש יַ ֲע ֹ
יֹוצ ֵרנּוְ ,ק ֵ
ְ
ְכ ִפ ִירים ָרׁשּו וְ ָר ֵעבּו ,וְ דֹ ְר ֵשי ה’ לֹ א יַ ְח ְסרּו
עֹולם ַח ְסּדֹו.
יִ ְש ָר ַאלַ ,ה ֶמ ֶלְך ַהּטֹוב וְ ַה ֵמ ִיטיב ַלכֹ לֶ ,ש ְב ָכל ָכל טֹוב .הֹודּו לה’ ִכי טֹובִ ,כי ְל ָ
יֹום וָ יֹום הּוא ֵה ִיטיב ,הּוא ֵמ ִיטיב ,הּוא יֵ ִיטיב
ּומ ְש ִב ַיע ְל ָכל ַחי ָרצֹוןָ .ברּוְך
ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָךַ ,
ֵ
גֹומ ֵלנּו ,הּוא יִ גְ ְמ ֵלנּו
ָלנּו ,הּוא גְ ָמ ָלנּו ,הּוא ְ
ַהגֶ ֶבר ֲא ֶשר יִ ְב ַטח ַבה’ ,וְ ָהיָ ה ה’ ִמ ְב ַטחֹו.
ה
ל
ָ
צ
ָ
ה
ַ
ח
וַ
ר
ֶ
ּול
ְ
ים
מ
ָל ַעדְ ,ל ֵחן ְּול ֶח ֶסד ְּול ַר ֲח ִ
נַ ַער ָהיִ ִיתי גַ ם זָ ַקנְ ִתי ,וְ לֹ א ָר ִא ִיתי ַצ ִדיק נֶ ֱעזָ ב
יׁשּועה ,נֶ ָח ָמה ַפ ְרנָ ָסה
ָ
וְ ַה ְצ ָל ָחהְ ,ב ָר ָכה וִ
וְ זַ ְרעֹו ְמ ַב ֶקׁש ָל ֶחם .ה’ ֹעז ְל ַעּמֹו יִ ֵתן ,ה'
טֹוב
ל
כ
ָ
וְ
לֹום,
ש
ָ
וְ
ים
יִ
ח
ַ
וְ
;וְ ַכ ְל ָכ ָלה וְ ַר ֲח ִמים
יְ ָב ֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַב ָשלֹום.
עֹולם ַאל יְ ַח ְס ֵרנּו.
ּומ ָכל טּוב ְל ָ
ִ

