
 

 

 

 

 

 

 

ִדידּות ה, ַמה ּיְּ ּכָ לְּ ת ַהּמַ ּבָ ַ , ַאּתְּ ש  נּוָחֵתךְּ  מְּ
סּוָכה, ה נְּ , ּבֹוִאי ַכּלָ ָראֵתךְּ ֵכן ָנרּוץ ִלקְּ  ּבְּ

ָרָכה, בְּ ִליק ֵנר ּבִ ַהדְּ ֵדי ֲחמּודֹות, לְּ גְּ בּוש  ּבִ  לְּ
ל  ַכל ּכָ ָלאָכה.ַוּתְּ  ָהֲעבֹוָדה, ֹלא ַתֲעשֹּו מְּ

ָדִגים. ָלו וְּ ּבּוִרים ּוש ְּ רְּ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְּ ַעּנֵ ִהתְּ  לְּ
 

ים, ַעּמִ ל ִמיֵני ַמטְּ ִמיִנים, ּכָ  ֵמֶעֶרב ַמזְּ
ִמים, פּוּטָ גֹוִלים מְּ נְּ רְּ עֹוד יֹום מּוָכִנים, ּתַ  ִמּבְּ

ִמים ָ ֻבש ּ תֹות ֵיינֹות מְּ ְּ ה  ִמיִנים, ש  ּמָ ַלֲערֹוךְּ ּכַ  ,וְּ
ָעִמים. ֹלש  ּפְּ ָ ָכל ש  ים, ּבְּ נּוֵקי ַמֲעַדּנִ ַתפְּ  וְּ

ָדִגים. ָלו וְּ ּבּוִרים ּוש ְּ רְּ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְּ ַעּנֵ ִהתְּ  לְּ
 

ָצִרים ַנֲחָלה, ִלי מְּ , ּבְּ  ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ִייָרש 
ה, ֻאּלָ ּכּו ִלגְּ ִתזְּ , וְּ יר ָוָרש  ִ דּוהּו ָעש   ִויַכּבְּ

יִ  מֹרּו, ִוהְּ ְּ ש  ת ִאם ּתִ ּבָ ַ ה,יֹום ש  ֻגּלָ  יֶתם ִלי סְּ
ִביִעי ָנִגיָלה. ְּ ֲעבֹדּו. ּוַבש  ת ָיִמים ּתַ ֶ ש  ֵ  ש 

ָדִגים. ָלו וְּ ּבּוִרים ּוש ְּ רְּ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְּ ַעּנֵ ִהתְּ  לְּ
 

ּבֹונֹות, ְּ ֹוב ֶחש  ַגם ַלֲחש   ֲחָפֶציָך ּבֹו ֲאסּוִרים, וְּ
נֹות, ךְּ ַהּבָ ּדֵ ַ ש  ִרים, ּולְּ הּוִרים ֻמּתָ  ִהרְּ

דוֹ  ַלּמְּ ִתינֹוק לְּ ִגינֹות, וְּ נְּ ַח ּבִ ַנּצֵ  ֵסֶפר, ַלמְּ
ּנֹות ּוַמֲחנֹות. ָכל ּפִ ֶפר, ּבְּ ֶ ֵרי ש  ִאמְּ ַלֲהגֹות ּבְּ  וְּ
ָדִגים. ָלו וְּ ּבּוִרים ּוש ְּ רְּ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְּ ַעּנֵ ִהתְּ  לְּ

 

ת, ּבָ ַ ּ ַנַחת עֶֹנג ָקָרא ַלש  ֵהא בְּ  ִהּלּוָכךְּ ּתְּ
יַבת, ִ ש  ָדת ֶנֶפש  מְּ ַחת, ּכְּ ּבַ ֻ ש  ָנה מְּ ֵ ּ ַהש   וְּ

ת,ּבְּ  ִחּבַ ָלנּוַח ּבְּ ָגה, וְּ ָך ָערְּ י לְּ ִ ש   ֵכן ַנפְּ
ן ּוַבת. ים סּוָגה, ּבֹו ָינּוחּו ּבֵ ּנִ ַ ֹוש  ּ ש   ּכַ

ָדִגים. ָלו וְּ ּבּוִרים ּוש ְּ רְּ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְּ ַעּנֵ ִהתְּ  לְּ
 

נּוָחה, ת מְּ ּבָ ַ א, יֹום ש   ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ
מְּ  רֹב ש ִ ּכּו לְּ ּה, ִיזְּ ִגים ּבָ ַעּנְּ תְּ ל ַהּמִ  ָחה,ּכָ
ָוָחה, לּו ִלרְּ יַח, ֻיּצָ ִ ֵלי ָמש   ֵמֶחבְּ

ָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ִמיַח, וְּ דּוֵתנּו ַתצְּ  ּפְּ
ָדִגים. ָלו וְּ ּבּוִרים ּוש ְּ רְּ ַתֲענּוִגים ּבַ ג ּבְּ ַעּנֵ ִהתְּ  לְּ

 
 

ָרֵאל ִיש ְּ  יֹום ֶזה לְּ
נּוָחה. ת מְּ ּבָ ַ ָחה ש  מְּ ש ִ  אֹוָרה וְּ

 

ַמֲעַמד ַהר ִסיַני, קּוִדים ּבְּ יָת ּפִ  ִצּוִ
ַני, ָ ָכל ש  מֹר ּבְּ ְּ ת ּומֹוֲעִדים ִלש  ּבָ ַ  ש 

נּוָחה. ת מְּ ּבָ ַ ֵאת ַוֲארּוָחה, ש  ָפַני ַמש ְּ  ַלֲערֹוךְּ לְּ
נּוָחה. ת מְּ ּבָ ַ ָחה ש  מְּ ש ִ ָרֵאל אֹוָרה וְּ ִיש ְּ  יֹום ֶזה לְּ

 

בּוָרה, ְּ ה ש  ֻאּמָ ָבבֹות לְּ ת ַהּלְּ ּדַ  ֶחמְּ
ֵתָרה, ָמה יְּ ָ ש  ָאבֹות נְּ ֹות ִנכְּ ָפש   ִלנְּ

ֶנֶפש   נּוָחה.לְּ ת מְּ ּבָ ַ ֵצָרה ָיִסיר ֲאָנָחה, ש   מְּ
נּוָחה. ת מְּ ּבָ ַ ָחה ש  מְּ ש ִ ָרֵאל אֹוָרה וְּ ִיש ְּ  יֹום ֶזה לְּ

 

ל ָיִמים, ּתָ אֹותֹו ִמּכָ ַרכְּ ּתָ ּבֵ ְּ ש   ִקּדַ
ֶלאֶכת עֹוָלִמים, יָת מְּ ּלִ ת ּכִ ֶ ש  ֵ ש   ּבְּ

נּוָחה. ת מְּ ּבָ ַ ָחה, ש  ֵקט ּוִבטְּ ְּ אּו ֲעגּוִמים ַהש   ּבֹו ָמצְּ
נּוָחה. יֹום ֶזה ת מְּ ּבָ ַ ָחה ש  מְּ ש ִ ָרֵאל אֹוָרה וְּ ִיש ְּ  לְּ

 

יָתנּו נֹוָרא ָלאָכה ִצּוִ ִאּסּור מְּ  לְּ
מָֹרה, ְּ ת ֶאש  ּבָ ַ לּוָכה ִאם ש  ה הֹוד מְּ ּכֶ  ֶאזְּ

נּוָחה. ת מְּ ּבָ ַ ָקָחה, ש  ָחה ֶמרְּ י ַלּמֹוָרא ִמנְּ ַ ִריב ש   ַאקְּ
נּוָחה. ת מְּ ּבָ ַ ָחה ש  מְּ ש ִ ָרֵאל אֹוָרה וְּ ִיש ְּ  יֹום ֶזה לְּ

 

ָרה ֶנֱחֶרֶבת, נּו ָזכְּ ֵ ש  ּדָ ש  ִמקְּ  ַחּדֵ
ֱעֶצֶבת, ָנה ַלּנֶ יֵענּו ּתְּ ִ ָך מֹוש   טּובְּ

נּוָחה. ת מְּ ּבָ ַ ָבָחה, ש  ְּ ֶזֶמר ּוש  ֶבת ּבְּ ֶ ת יֹוש  ּבָ ַ ש   ּבְּ
נּוָחה. ת מְּ ּבָ ַ ָחה ש  מְּ ש ִ ָרֵאל אֹוָרה וְּ ִיש ְּ  יֹום ֶזה לְּ

נּוָחה  ָחהמְּ מְּ ש ִ הּוִדים, וְּ  אֹור ַלּיְּ
ים, תֹון יֹום ַמֲחַמּדִ ּבָ ַ  יֹום ש 

ִעיִדים, ה מְּ ָריו ֵהּמָ זֹוכְּ ָריו וְּ ֹומְּ  ש 
ִדים. עֹומְּ רּוִאים וְּ ה ּכֹל ּבְּ ָ ּ ש  ִ ש  י לְּ  ּכִ

 

ים, ַיּמִ ַמִים ֶאֶרץ וְּ ָ ֵמי ש  ְּ  ש 
ָרִמים, בֹוִהים וְּ ָבא ָמרֹום ּגְּ ל צְּ  ּכָ

ת  ַחּיַ ָאָדם וְּ ין וְּ ּנִ ֵאִמים,ּתַ  רְּ
ָיּה ה י ּבְּ  צּור עֹוָלִמים.’ ּכִ

 

תֹו, ֻגּלָ ַעם סְּ ר לְּ ּבֶ ר ּדִ ֶ  הּוא ֲאש 
ַעד ֵצאתֹו, ֹו ִמּבֹואֹו וְּ ש  ַקּדְּ מֹור לְּ ָ  ש 

תֹו, ּדָ ת קֶֹדש  יֹום ֶחמְּ ּבָ ַ  ש 
ּתֹו. ַלאכְּ ל מְּ י בֹו ָשַבת ֵאל ִמּכָ  ּכִ

 

, ת ֵאל ַיֲחִליָצךְּ ּבָ ַ ַות ש  ִמצְּ  ּבְּ
ָרא ֵאָליו ָיִחי ,קּום קְּ ָצךְּ ַאּמְּ  ש  לְּ

, ַגם ַנֲעִריָצךְּ ל ַחי וְּ ַמת ּכָ ְּ  ִנש 
. ָבר ָרָצךְּ י כְּ ָחה ּכִ מְּ ש ִ  ֱאכֹול ּבְּ

 
ה, ִקּדּוש  ַרּבָ ֶנה ֶלֶחם וְּ ְּ ִמש   ּבְּ
ִדיָבה, רּוַח נְּ ים וְּ ַעּמִ רֹב ַמטְּ  ּבְּ

ּה, ִגים ּבָ ַעּנְּ תְּ ַרב טּוב ַהּמִ ּכּו לְּ  ִיזְּ
א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ ַחּיֵ ִביַאת ּגֹוֵאל לְּ  ּבְּ

 
 

א, ָי־ּה ִרּבֹון ַמּיָ ָעלְּ  ָעַלם וְּ
א, ַכּיָ א ֶמֶלךְּ ַמלְּ ּכָ ּתְּ הּוא ַמלְּ  ַאנְּ

א, ַהּיָ ִתמְּ ךְּ וְּ ּתֵ בּורְּ  עֹוַבד ּגְּ
א. ַהֲחַוּיָ ַפר ֳקָדָמךְּ לְּ ְּ  ש 

א, ַמּיָ ָעלְּ  ָי־ּה ִרּבֹון ָעַלם וְּ
א. ַכּיָ א ֶמֶלךְּ ַמלְּ ּכָ ּתְּ הּוא ַמלְּ  ַאנְּ

 

א, ָ ש  ַרמְּ ָרא וְּ ר ַצפְּ ָבִחין ֲאַסּדֵ ְּ  ש 
א,לָ  ָ ש  ל ַנפְּ ָרא ּכָ י בְּ א ּדִ ָ יש   ךְּ ֱאָלָהא ַקּדִ

א, ָ ֵני ֱאָנש  ין ּובְּ ִ יש   ִעיִרין ַקּדִ
א. ַמּיָ ְּ עֹוֵפי ש  ָרא וְּ  ֵחיַות ּבָ
א, ַמּיָ ָעלְּ  ָי־ּה ִרּבֹון ָעַלם וְּ

א. ַכּיָ א ֶמֶלךְּ ַמלְּ ּכָ ּתְּ הּוא ַמלְּ  ַאנְּ
 

יִפין, ַתּקִ ֵדיךְּ וְּ ִבין עֹובְּ רְּ  ַרבְּ
א  ַמּיָ ִפיִפין,ָמֵכיךְּ רְּ יף ּכְּ ַזּקֵ  וְּ

ִפין, ִנין ַאלְּ ְּ ַבר ש  ֶיה גְּ  לּו ִיחְּ
א. ַנּיָ ּבְּ ְּ ֻחש  ך ּבְּ ּתֵ בּורְּ  ָלא ֵיעֹול ּגְּ

א, ַמּיָ ָעלְּ  ָי־ּה ִרּבֹון ָעַלם וְּ
א. ַכּיָ א ֶמֶלךְּ ַמלְּ ּכָ ּתְּ הּוא ַמלְּ  ַאנְּ

 

בּוָתא, ַקר ּורְּ י ֵלּה יְּ  ֱאָלָהא ּדִ
ָוָתא, יְּ רֹוק ַית ָעָנךְּ ִמּפּום ַארְּ  ּפְּ
ךְּ ִמּגֹו ָגלּוָתא, יק ַית ַעּמֵ ַאּפֵ  וְּ
א. ל ֻאַמּיָ ּתְּ ִמּכָ ַחרְּ י בְּ  ַעֵמךְּ ּדִ

א, ַמּיָ ָעלְּ  ָי־ּה ִרּבֹון ָעַלם וְּ
א. ַכּיָ א ֶמֶלךְּ ַמלְּ ּכָ ּתְּ הּוא ַמלְּ  ַאנְּ

 

ין, ִ ש  קֶֹדש  ֻקדְּ ךְּ ּתּוב ּולְּ ֵ ש  ּדָ ִמקְּ  לְּ
ין, ִ ש  ַנפְּ י ֵבּה ֶיֱחדּון רּוִחין וְּ  ֲאַתר ּדִ

רּון לָ  ין,ִויַזמְּ ִ ַרֲחש  יִרין וְּ ִ  ךְּ ש 
א. ַרּיָ פְּ ֻ ש  א דְּ ּתָ ֵלם ַקרְּ ְּ ירּוש   ּבִ

א, ַמּיָ ָעלְּ  ָי־ּה ִרּבֹון ָעַלם וְּ
א. ַכּיָ א ֶמֶלךְּ ַמלְּ ּכָ ּתְּ הּוא ַמלְּ  ַאנְּ

לֹום ֲעֵליֶכם ָ יֹון ש  ֲאֵכי ֶעלְּ ֵרת ַמלְּ ָ ּ ֲאֵכי ַהש   ַמלְּ
רּוךְּ הּוא. דֹוש  ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֵכי ַהּמְּ ֶלךְּ ַמלְּ  ִמּמֶ

 
יֹוןּבוֹ  ֲאֵכי ֶעלְּ לֹום ַמלְּ ָ ּ ֲאֵכי ַהש  לֹום ַמלְּ ָ ש   ֲאֶכם לְּ

רּוךְּ הּוא. דֹוש  ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֵכי ַהּמְּ ֶלךְּ ַמלְּ  ִמּמֶ
 

יֹון ֲאֵכי ֶעלְּ לֹום ַמלְּ ָ ּ ֲאֵכי ַהש  לֹום ַמלְּ ָ ש  כּוִני לְּ רְּ  ּבָ
רּוךְּ הּוא. דֹוש  ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֵכי ַהּמְּ ֶלךְּ ַמלְּ  ִמּמֶ

 
ֲא  לֹום ַמלְּ ָ ש  ֶכם לְּ יֹוןֵצאתְּ ֲאֵכי ֶעלְּ לֹום ַמלְּ ָ ּ  ֵכי ַהש 

רּוךְּ הּוא. דֹוש  ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֵכי ַהּמְּ ֶלךְּ ַמלְּ  ִמּמֶ
 

יָך. ָרֶכֶֽ ָכל ּדְּ ָך ּבְּ ָמרְּ ְּ ךְּ ִלש  ה ּלָ ַצּוֶ ָאָכיו יְּ י ַמלְּ  ּכִ
ַעד עֹוָלֶֽם. ה וְּ ַעּתָ ָך ּובֹוֶאָך ֵמֶֽ ָמר ֵצאתְּ ְּ  ה' ִיֶֽש 

 
 

ת ַחִיל ֶ ָרּה. ֵאש  ִניִנים ִמכְּ ָרחֹוק ִמּפְּ ָצא וְּ  ִמי ִימְּ
ָסר. ָלל ֹלא ֶיחְּ ָ ש  ָלּה וְּ עְּ ה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ  ּבָ
יָה. ֵמי ַחּיֶ ֹלא ָרע ּכֹל יְּ הּו טֹוב וְּ ָמַלתְּ  גְּ

יָה. ּפֶ ֵחֶפץ ּכַ ַעשֹ ּבְּ ים ַוּתַ ּתִ ְּ ה ֶצֶמר ּוִפש  ָ ש  רְּ  ּדָ
ָמּה. ִביא ַלחְּ ָחק ּתָ רְּ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר ִמּמֶ ָתה ּכָ  ָהיְּ

ַנֲערֹוֶתיָה. חֹק לְּ ֵביָתּה וְּ ן ֶטֶרף לְּ ּתֵ ָלה ַוּתִ עֹוד ַליְּ ָקם ּבְּ  ַוּתָ
ֶרם. ָעה ּכָ יָה ָנטְּ ִרי ַכּפֶ ָקֵחהּו ִמּפְּ ֶדה ַוּתִ ָמה ש ָ  ָזמְּ

רֹועֶֹתיָה. ַאֵמץ זְּ ֶניָה ַוּתְּ עֹוז ָמתְּ ָרה בְּ  ָחגְּ
ָלה ֵנָרּה. יְּ ה ַבּלַ ּבֶ ָרּה ֹלא ִיכְּ י טֹוב ַסחְּ  ָטַעָמה ּכִ

 ִ .ָיֶדיָה ש  כּו ָפֶלךְּ מְּ יָה ּתָ ַכּפֶ ֹור וְּ יש  ָחה ַבּכִ  ּלְּ
יֹון. ָחה ָלֶאבְּ לְּ ִ ָיֶדיָה ש  ה ֶלָעִני וְּ ש ָ רְּ ּה ּפָ ּפָ  ּכַ

ִנים. ָ ש  ש  ָתּה ָלּבֻ יְּ י ָכל ּבֵ ֶלג ּכִ ָ ֵביָתּה ִמש   ֹלא ִתיָרא לְּ
ּה. ָ בּוש  ָמן לְּ ּגָ ַארְּ ש  וְּ ֵ ָתה ָלּה ש  ָבִדים ָעש ְּ  ַמרְּ

ָלּה  עְּ ָעִרים ּבַ ְּ ֵני ָאֶרץ.נֹוָדע ַבש  ּתֹו ִעם ִזקְּ בְּ ִ ש   ּבְּ
ַנֲעִני. ָנה ַלּכְּ ּכֹר ַוֲחגֹור ָנתְּ מְּ ָתה ַוּתִ  ָסִדין ָעש ְּ
יֹום ַאֲחרֹון. ַחק לְּ ש ְּ ּה ַוּתִ ָ בּוש  ָהָדר לְּ  עֹוז וְּ

ֹוָנּה. ש  תֹוַרת ֶחֶסד ַעל לְּ ָמה וְּ ָחכְּ ָחה ּבְּ תְּ יָה ּפָ  ּפִ
לּות ֹלא  ֶלֶחם ַעצְּ יָתה וְּ ה ֲהִליכֹות ּבֵ  תֹאֵכל.צֹוִפּיָ

ָלּה. ַהלְּ ָלּה ַויְּ עְּ רּוָה ּבַ ְּ ּ ַאש   ָקמּו ָבֶניָה ַויְּ
ָנה. ּלָ ַאּתְּ ָעִלית ַעל ּכֻ נֹות ָעשֹּו ָחִיל וְּ  ַרּבֹות ּבָ

ל. ַהּלָ ַאת ה' ִהיא ִתתְּ ה ִירְּ ָ ּ ֶהֶבל ַהּיִֹפי ִאש  ֶקר ַהֵחן וְּ ֶ  ש 
יָה. ָעִרים ַמֲעש ֶ ְּ ּ לּוָה ַבש  ִרי ָיֶדיָה ִויַהלְּ נּו ָלּה ִמּפְּ  ּתְּ
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ִהי בֶֹקר ִהי ֶעֶרב ַויְּ  ַויְּ

י. ִ ּ ש  ִ ּ ַכל  יֹום ַהש  ָבָאם. ַויְּ ָכל צְּ ָהָאֶרץ וְּ ַמִים וְּ ָ ּ ֻכּלּו ַהש  ַויְּ
ּבֹת  ְּ ש  ה, ַוּיִ ר ָעש ָ ֶ ּתֹו ֲאש  ַלאכְּ ִביִעי מְּ ְּ ּ יֹום ַהש  ֱאֹלִהים ּבַ

ָבֶרךְּ  ה. ַויְּ ר ָעש ָ ֶ ּתֹו ֲאש  ַלאכְּ ל מְּ ִביִעי ִמּכָ ְּ ּ ּיֹום ַהש  ּבַ
 ָ י בֹו ש  ש  אֹתֹו, ּכִ ַקּדֵ ִביִעי ַויְּ ְּ ּ ַבת ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהש 
ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעֹשֹות. ר ּבָ ֶ ּתֹו ֲאש  ַלאכְּ ל מְּ  ִמּכָ

 
ַרּבֹוַתי ָנן וְּ ַרּבָ ִרי ָמָרָנן וְּ  ַסבְּ

ה ה רּוךְּ ַאּתָ ֶפן.’ ּבָ ִרי ַהּגָ  ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלךְּ ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְּ
 

ה ה רּוךְּ ַאּתָ נּו ’ ּבָ ָ ש  ר ִקּדְּ ֶ ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלךְּ ָהעֹוָלם ֲאש 
ָרָצ  ֹוָתיו וְּ ִמצְּ ָרצֹון ּבְּ ַאֲהָבה ּובְּ ֹו ּבְּ ש  ת ָקדְּ ּבַ ַ ש  ה ָבנּו, וְּ

ִחָלה  י הּוא יֹום ּתְּ ית. ּכִ ִ ֵראש  ה בְּ ַמֲעש ֵ רֹון לְּ ִחיָלנּו ִזּכָ ִהנְּ
ּתָ  י ָבנּו ָבַחרְּ ָרִים. ּכִ ָרֵאי קֶֹדש  ֵזֶכר ִליִציַאת ִמצְּ ִמקְּ לְּ

ַאֲהָב  ָך ּבְּ ְּ ש  ת ָקדְּ ּבַ ַ ש  ים, וְּ ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכָ ְּ ש  אֹוָתנּו ִקּדַ ה וְּ
ה ה רּוךְּ ַאּתָ נּו. ּבָ ּתָ ַחלְּ ָרצֹון ִהנְּ ת.’ ּובְּ ּבָ ַ ּ ש  ַהש  ַקּדֵ  מְּ
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 בראש חודש
ַמע,  ִיּשָ ֵיָרֶצה וְּ ֵיָרֶאה, וְּ יַע, וְּ ַיּגִ ָיבֹוא וְּ ֱא־ֹלֵהינּו ֵוא־ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה וְּ

רֹון ֲאבֹוֵתינּו,  ִזכְּ דֹוֵננּו וְּ רֹוֵננּו ּוִפקְּ ֵכר ִזכְּ ִיּזָ ֵקד וְּ ִיּפָ ִוד וְּ ן ּדָ יַח ּבֶ ִ רֹון ָמש  ִזכְּ וְּ
ָפֶניָך,  ָרֵאל, לְּ ית ִיש ְּ ָך ּבֵ ל ַעּמְּ רֹון ּכָ ִזכְּ ָך, וְּ ֶ ש  ַלִים ִעיר ָקדְּ ָ רּוש  רֹון יְּ ִזכְּ ָך, וְּ ּדֶ ַעבְּ

יֹום רֹאש   לֹום ּבְּ ָ ש  ים ּולְּ ַחּיִ ַרֲחִמים לְּ ֶחֶסד ּולְּ ֵחן ּולְּ טֹוָבה, לְּ ֵליָטה לְּ ִלפְּ
ֵרנּו ה ה. ָזכְּ יֵענּו ֱא־’ ַהחֶֹדש  ַהּזֶ ִ הֹוש  ָרָכה וְּ ֵדנּו בֹו ִלבְּ טֹוָבה ּוָפקְּ ֹלֵהינּו ּבֹו לְּ

ַרֵחם ָעֵלינּו  נּו, וְּ ָחּנֵ ַרֲחִמים חּוס וְּ ּוָעה וְּ ש  ַבר יְּ ים טֹוִבים. ּוִבדְּ ַחּיִ בֹו לְּ
ה ַרחּום ָאּתָ י ֵא־ל ֶמֶלךְּ ַחּנּון וְּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ ִ הֹוש   .וְּ

ֵנה ה  ּובְּ רּוךְּ ַאּתָ ָיֵמינּו. ּבָ ֵהָרה בְּ מְּ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדש  ּבִ ָ רּוש  יְּ
ַלִים, ָאֵמן’ ה ָ רּוש  ַרֲחָמיו יְּ  .ּבֹוֵנה בְּ

רּוךְּ  ה ה ּבָ ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלךְּ ָהעֹוָלם, ָהֵא־ל, ָאִבינּו, ’ ַאּתָ
ד נּו קְּ ֵ דֹוש  ֵרנּו, קְּ ֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוצְּ נּו, ֲאִדיֵרנּו, ּבֹורְּ ּכֵ ֹוש  ַמלְּ

ִטיב ַלּכֹל,  ַהּמֵ ֶלךְּ ַהּטֹוב וְּ ָרֵאל, ַהּמֶ ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיש ְּ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב הּוא ֵמיִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו,  ּבְּ ֶ ש 
ֶחֶסד  ֵחן ּולְּ ֵלנּו ָלַעד לְּ מְּ ֵלנּו הּוא ִיגְּ ָמָלנו הּוא גֹומְּ הּוא גְּ

ַהצְּ  ָלה וְּ ֶרַוח, ַהּצָ ַרֲחִמים ּולְּ ּוָעה, ֶנָחָמה, ּולְּ ָרָכה ִויש  ָלָחה, ּבְּ
ל  ָכל טֹוב, ּוִמּכָ לֹום וְּ ָ ש  ים וְּ ַחּיִ ַרֲחִמים וְּ ָלה, וְּ ּכָ ַכלְּ ָנָסה וְּ רְּ ּפַ

ֵרנּו. ַחּסְּ עֹוָלם ַאל יְּ  טּוב לְּ

עֹוָלם ָוֶעד. ֹלךְּ לְּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִימְּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּ ש  ַרךְּ ּבַ ּבָ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיתְּ

 ְּ נּו ָלַעד ָהַרֲחָמן הּוא ִיש  ַאר ּבָ ּפָ ִיתְּ דֹור ּדֹוִרים, וְּ ח לְּ ּבַ ּתַ
ֵמי עֹוָלִמים. עֹולְּ נּו ָלַעד ּולְּ ר ּבָ ַהּדַ ִיתְּ ָצִחים, וְּ ֵנַצח נְּ  ּולְּ

ֵסנּו ּבָכבֹוד. נְּ ַפרְּ  ָהַרֲחָמן הּוא יְּ

 ְּ אֵרנוּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיש   ּבֹר ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצּוָ
ֵצנּו. ַארְּ ִמּיּות לְּ הּוא יֹוִליֵכנּו קֹומְּ  וְּ

ַלח ָלנּו ּבְּ  ְּ הָהַרֲחָמן הּוא ִיש  ִית ַהּזֶ ּבַ ה ּבַ ֻרּבָ  ָרָכה מְּ
נּו ָעָליו. ָאַכלְּ ֶ ָחן ֶזה ש  לְּ ֻ ַעל ש   וְּ

ִביא ָזכּור ַלּטֹוב  הּו ַהּנָ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָ ְּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיש 
ֶנָחמֹות. שּועֹות וְּ ֹורֹות טֹובֹות יְּ ש  ר ָלנּו ּבְּ ֶ  ִויַבש ּ

ָבֵר  ָרֵאלָהַרֲחָמן הּוא יְּ ִדיַנת ִיש ְּ  ךְּ ֶאת מְּ
ֵתנּו. ֻאּלָ ִמיַחת ּגְּ ית צְּ ִ  ֵראש 

ָבֵרךְּ ֶאת ַחַיי ָרֵאלָהַרֲחָמן הּוא יְּ ִיש ְּ ה לְּ ָבא ֲהַגּנָ  ֵלי צְּ
ֵצנּו. ַמר ַארְּ ְּ ִדים ַעל ִמש   ָהעֹומְּ

ל  ֶאת ּכָ אן, אֹוָתנּו וְּ ין ּכָ ֻסּבִ ל ַהּמְּ ָבֵרךְּ ֶאת ּכָ ָהַרֲחָמן הּוא יְּ
מֹו  ר ָלנּו, ּכְּ ֶ ַיֲעקֹב ֲאש  ָחק וְּ ָרָהם ִיצְּ כּו ֲאבֹוֵתינּו ַאבְּ רְּ ּבָ תְּ ּנִ ֶ ש 

ֵלָמה,  ְּ ָרָכה ש  בְּ נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ָבֵרךְּ אֹוָתנּו ּכֻ ן יְּ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ּכֵ ּבַ
נֹאַמר ָאֵמן  .וְּ

רֹום ּמָ ֶמֶרת  ּבַ ְּ ִמש  ֵהא לְּ ּתְּ ֶ כּות ש  ָעֵלינּו זְּ דּו ֲעֵליֶהם וְּ ַלּמְּ יְּ
ָרָכה ֵמֵא  א בְּ ָ ִנש ּ לֹום, וְּ ָ ֵענּו, ’ ת הש  ְּ ָדָקה ֵמֱא־ֹלֵהי ִיש  ּוצְּ

ָאָדם ֵעיֵני ֱאֹלִהים וְּ ֶכל טֹוב ּבְּ ש ֵ ָצא ֵחן וְּ ִנמְּ  .וְּ

 בשבת
י ָהעֹוָלִמים ַחּיֵ נּוָחה לְּ ת ּומְּ ּבָ ַ ּלֹו ש  ּכֻ ֶ ִחיֵלנּו יֹום ש   .ָהַרֲחָמן הּוא ַינְּ

 בראש חודש
ה  ש  ָעֵלינּו ֶאת ָהחֶֹדש  ַהּזֶ ַחּדֵ ָרָכהָהַרֲחָמן הּוא יְּ ִלבְּ טֹוָבה וְּ  .לְּ

א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ַחּיֵ יַח ּולְּ ִ ש  נּו ִלימֹות ַהּמָ ַזּכֵ ָהַרֲחָמן הּוא יְּ
ּדֹול  יל[ בחול]ִמגְּ ּדִ יחֹו : ַמגְּ ִ ש  ה ֶחֶסד ִלמְּ עֹש ֶ ּכֹו וְּ ּועֹות ַמלְּ ש  יְּ

רֹוָמיו הּוא  מְּ לֹום ּבִ ָ ה ש  עֹו ַעד עֹוָלם. עֹש ֶ ַזרְּ ָדִוד ּולְּ לְּ
לֹום ָעלֵ  ָ ה ש  רּו ָאֵמןַיֲעש ֶ ִאמְּ ָרֵאל וְּ ל ַעמֹו ִיש ְּ ַעל ּכָ  .ינּו וְּ

ראוּ  ּו ’ ֶאת ה יְּ ִפיִרים ָרש  סֹור ִליֵרָאיו. ּכְּ י ֵאין ַמחְּ יו ּכִ ָ דֹש  קְּ
י ה ֵ ש  דֹרְּ ָרֵעבּו וְּ רּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַלה’ וְּ סְּ י ’ ֹלא ַיחְּ י טֹוב ּכִ ּכִ

ָכל ַחי ָרצֹון.  יַע לְּ ּבִ ְּ ּ ּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמש  עֹוָלם ַחסְּ לְּ
ה ַטח ּבַ ר ִיבְּ ֶ ֶבר ֲאש  רּוךְּ ַהּגֶ ָה ’ ּבָ ַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי, ’ ָיה הוְּ ִמבְּ

ש  ָלֶחם. ה ַבּקֶ עֹו מְּ ַזרְּ יק ֶנֱעַזב וְּ ֹלא ָרִאיִתי ַצּדִ י, וְּ ּתִ ם ָזַקנְּ ’ ּגַ
ן, ה ַעמֹו ִיּתֵ לֹום’ עֹז לְּ ָ ּ ָבֵרך ֶאת ַעּמֹו ַבש   .יְּ

 המזון ברכת

 

ֲעלֹות יר ַהּמַ ִ יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו  ש  ִ ּוב ה' ֶאת ש  ש  ּבְּ
ִמים. ָאז יִ  חֹלְּ ֹוֵננּו ִריָנה, ָאז ּכְּ ש  ינּו ּולְּ חֹוק ּפִ ֵלא ש ְּ ּמָ

יל ה ּדִ רּו ַבגֹוִים ִהגְּ יל ה’ יֹאמְּ ּדִ ה. ִהגְּ ֹות ִעם ֵאּלֶ ’ ַלֲעש 
ּוָבה ה ֵמִחים. ש  ֹות ִעָמנּו ָהִיינּו ש ְּ ִביֵתנּו ’ ַלֲעש  ְּ ֶאת ש 

צֹרּו. ָהלֹוךְּ  ה ִיקְּ ִרּנָ ָעה ּבְּ ִדמְּ ִעים ּבְּ ֶגב. ַהּזֹרְּ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ  ּכַ
א  ה, נֹש ֵ ִרּנָ ַרע, ּבֹא ָיבֹא בְּ ךְּ ַהּזָ ֶ א ֶמש  ֵיֵלךְּ ּוָבכֹה נֹש ֵ

 .ֲאֻלּמֹוָתיו

 זימון
ָבֵרךְּ   .ַרּבֹוַתי, נְּ

ם ה ֵ ִהי ש  ַעד עֹוָלם’ יְּ ה וְּ בָֹרךְּ ֵמַעּתָ  .מְּ
לוֹ  ֶ נּו ִמש  ָאַכלְּ ֶ ָבֵרך )ֱא־ֹלֵהינּו( ש  ַרּבֹוַתי נְּ ָנן וְּ ַרּבָ ּות ָמָרָנן וְּ ש  רְּ  .ּבְּ

רּוךְּ  טּובֹו ָחִיינוּ ּבָ לֹו ּובְּ ֶ נּו ִמש   .)ֱא־ֹלֵהינּו( ֶשָאַכלְּ
מוֹ  ְּ רּוךְּ הּוא ּוָברּוךְּ ש   .ּבָ

רּוךְּ  ה ה ּבָ ן ֶאת ָהעֹוָלם ’ ַאּתָ ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלךְּ ָהעֹוָלם, ַהּזָ
ַרֲחִמים, הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם  ֶחֶסד ּובְּ ֵחן ּבְּ טּובֹו, ּבְּ ּלֹו ּבְּ ּכֻ

עֹוָלם ַחסְּ  י לְּ ר, ּכִ ש ָ ָכל ּבָ ִמיד ֹלא לְּ דֹול ּתָ טּובֹו ַהּגָ ּדֹו. ּובְּ
ֲעבּור  עֹוָלם ָוֶעד, ּבַ ַסר ָלנּו ָמזֹון לְּ ַאל ֶיחְּ ָחַסר ָלנּו וְּ

ֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל  ַפרְּ י הּוא ֵא־ל ָזן ּומְּ דֹול, ּכִ מֹו ַהּגָ ְּ ש 
ה ה רּוךְּ ַאּתָ ָרא. ּבָ ר ּבָ ֶ ִריֹוָתיו ֲאש  ָכל ּבְּ ’ ּוֵמִכין ָמזֹון לְּ

ן ֶאת   .ַהּכֹלַהּזָ

ָך, ה נֹוֶדה ּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ’ לְּ ַחלְּ ִהנְּ ֶ ֱא־ֹלֵהינּו ַעל ש 
הֹוֵצאָתנּו ה ֶ ַעל ש  ָחָבה, וְּ ה טֹוָבה ּורְּ ּדָ ֱא־ֹלֵהינּו ’ ֶחמְּ

ָך  ִריתְּ ַעל ּבְּ ית ֲעָבִדים, וְּ ִדיָתנּו ִמּבֵ ַרִים ּופְּ ֵמֶאֶרץ ִמצְּ
ַע  נּו וְּ ּתָ דְּ ּמַ ּלִ ֶ ָך ש  ַעל ּתֹוָרתְּ ֵרנּו, וְּ ש ָ בְּ ּתָ ּבִ ָחַתמְּ ֶ יָך ש  ל ֻחּקֶ

ַעל  נּו וְּ ּתָ חֹוַננְּ ֶ ים ֵחן ָוֶחֶסד ש  ַעל ַחּיִ נּו, וְּ ּתָ הֹוַדעְּ ֶ ש 
ָכל  ִמיד, ּבְּ ֵנס אֹוָתנּו ּתָ ַפרְּ ה ָזן ּומְּ ַאּתָ ֶ ֲאִכיַלת ָמזֹון ש 

ָעה ָ ָכל ש  ָכל ֵעת ּובְּ  .יֹום ּובְּ

 בחנוכה
ּועֹות ש  ַעל ַהּתְּ בּורֹות וְּ ַעל ַהּגְּ ָקן וְּ רְּ ַעל ַהּפֻ ים וְּ ּסִ ַעל  ַעל ַהּנִ וְּ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְּ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ יָת ָלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעש ִ ֶ ָחמֹות ש  לְּ  ַהּמִ

ָדה  ָעמְּ ֶ ש  מֹוַנאי ּוָבָניו, ּכְּ ְּ דֹול ַחש  ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ָיהּו ּבֶ תְּ ֵמי ַמּתִ יְּ ּבִ
יָחם ּתֹוָרֶתָך  ּכִ ְּ ַהש  ָרֵאל, לְּ ָך ִיש ְּ ָעה ַעל ַעמְּ ָ ש  כּות ָיָון ָהרְּ ַמלְּ

ַהֲעִבי ֵעת ּולְּ ּתָ ָלֶהם ּבְּ ים, ָעַמדְּ ַרֲחֶמָך ָהַרּבִ ה ּבְּ ַאּתָ צֹוֶנָך, וְּ י רְּ ָרם ֵמֻחּקֵ
ּתָ  ָמָתם, ָמַסרְּ ּתָ ֶאת ִנקְּ יָנם, ָנַקמְּ ּתָ ֶאת ּדִ נְּ ּתָ ֶאת ִריָבם, ּדַ ָצָרָתם, ַרבְּ
הֹוִרים,  ַיד טְּ ֵמִאים ּבְּ ַעִטים, ּוטְּ ַיד מְּ ים ּבְּ ַרּבִ ים, וְּ ִ ש  ַיד ַחּלָ ִגּבֹוִרים ּבְּ

 ָ ש  ם ּורְּ ֵ יָת ש  ָך ָעש ִ ֵקי תֹוָרֶתָך. ּולְּ ַיד עֹוסְּ ֵזִדים ּבְּ יִקים, וְּ ַיד ַצּדִ ִעים ּבְּ
דּוָלה  ּוָעה גְּ ש  יָת ּתְּ ָרֵאל ָעש ִ ָך ִיש ְּ ַעּמְּ עֹוָלֶמָך, ּולְּ ָקדֹוש  ּבְּ דֹול וְּ ּגָ
יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת  ִביר ּבֵ אּו ָבֶניָך ִלדְּ ן ּבָ ַאַחר ּכֵ ה. וְּ ַהּיֹום ַהּזֶ ָקן ּכְּ ּוֻפרְּ
ָך,  ֶ ש  רֹות ָקדְּ ַחצְּ ִליקּו ֵנרֹות ּבְּ ִהדְּ ָך, וְּ ֶ ש  ּדָ ִטֲהרּו ֶאת ִמקְּ ֵהיָכֶלָך, וְּ
דֹול ָך ַהּגָ מְּ ִ ש  ל לְּ ַהּלֵ הֹודֹות ּולְּ ה ֵאלּו, לְּ ֵמי ֲחֻנּכָ מֹוַנת יְּ ְּ עּו ש  ָקבְּ  .וְּ

ַעל ִכים ’ ַהּכֹל ה וְּ ָברְּ נּו מֹוִדים ָלךְּ ּומְּ ֱא־ֹלֵהינּו ֲאַנחְּ
עֹוָלם ָוֶעד  ִמיד לְּ ל ַחי ּתָ ִפי ּכָ ָך ּבְּ מְּ ִ ַרךְּ ש  ּבָ אֹוָתךְּ ִיתְּ

ּתָ ֶאת ה ּתָ ּוֵבַרכְּ ַבעְּ ש ָ ּתָ וְּ ָאַכלְּ תּוב, "וְּ ּכָ ֱא־ֹלֶהיָך ַעל ’ ּכַ
ה ה רּוךְּ ַאּתָ ." ּבָ ר ָנַתן ָלךְּ ֶ ל ָהָאֶרץ ַע ’ ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאש 

זֹון ַעל ַהּמָ  .וְּ

ַלִים ’ ָנא ה ַרֶחם ָ רּוש  ַעל יְּ ָך, וְּ ָרֵאל ַעּמֶ ֱא־ֹלֵהינּו ַעל ִיש ְּ
ִוד  ית ּדָ כּות ּבֵ ַעל ַמלְּ בֹוֶדָך וְּ ן ּכְּ ּכַ ְּ ַעל ִצּיֹון ִמש  ִעיֶרָך וְּ
ָך  מְּ ִ ָרא ש  קְּ ּנִ ֶ דֹוש  ש  ַהּקָ דֹול וְּ ִית ַהּגָ ַעל ַהּבַ יֶחָך וְּ ִ ש  מְּ

ֵלנּו  ָעָליו. ֱא־ֹלֵהינּו, ּכְּ ַכלְּ ֵסנּו וְּ נְּ רְּ ֵענּו זּוֵננּו ּפַ ָאִבינּו, רְּ
ַוח ָלנּו ה ַהרְּ ִויֵחנּו, וְּ ַהרְּ ל ’ וְּ ֵהָרה ִמּכָ ֱא־ֹלֵהינּו מְּ

ִריֵכנּו ה צְּ ָנא ַאל ּתַ ֱא־ֹלֵהינּו ֹלא ִליֵדי ’ ָצרֹוֵתינּו, וְּ
ָך  ָידְּ י ִאם לְּ ָוָאָתם ּכִ ֹלא ִליֵדי ַהלְּ ר ָוָדם וְּ ש ָ ַנת ּבָ ַמּתְּ

ֵלָא  ֹלא ֵנבֹוש  ַהּמְּ ֶ ָחָבה, ש  ָהרְּ ה וְּ ָ דֹוש  תּוָחה, ַהּקְּ ה, ַהּפְּ
עֹוָלם ָוֶעד ֵלם לְּ ֹלא ִנּכָ  .וְּ

 בשבת
ַהֲחִליֵצנּו ה ֵצה וְּ ת ’ רְּ ּבָ ַ ּ ִביִעי ַהש  ְּ ּ ַות יֹום ַהש  ִמצְּ ֹוֶתיך ּובְּ ִמצְּ ֱא־ֹלֵהינּו ּבְּ

ָקדֹוש  הּוא  דֹול וְּ י יֹום ֶזה ּגָ ה, ּכִ דֹוש  ַהּזֶ ַהּקָ דֹול וְּ ת ּבֹו ַהּגָ ּבָ ְּ ָפֶניָך ִלש  לְּ
ָך ָהִניַח ָלנּו, ה צֹונְּ רְּ צֹוֶנָך, ּבִ ַות רְּ ִמצְּ ַאֲהָבה ּכְּ ָלנּוַח ּבֹו ּבְּ ֱא־ֹלֵהינּו, ’ וְּ

ֵאנּו ה ָהרְּ נּוָחֵתנּו, וְּ יֹום מְּ ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְּ ֵהא ָצָרה וְּ ּלֹא תְּ ֶ ֱא־ֹלֵהינּו ’ ש 
ַליִ  ָ רּוש  ַין יְּ ִבנְּ ֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך ּובְּ ַעל ּבְּ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך, ּכִ ֶ ש  ם ִעיר ָקדְּ

ָחמֹות שּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ  .ַהיְּ

לֹו  ֶ כּו ֱאמּוַני,צּור ִמש  רְּ נּו, ּבָ  ָאַכלְּ
ַבר ה דְּ נּו ּכִ הֹוַתרְּ נּו וְּ ַבעְּ  ’.ש ָ

 
ן ֶאת עֹוָלמֹו רֹוֵענּו ָאִבינּו,  ַהּזָ

ִתינּו, ָ ֵיינֹו ש  מֹו וְּ נּו ֶאת ַלחְּ  ָאַכלְּ
ן נֹוֶדה לִ  ִפינּו,ַעל ּכֵ לֹו ּבְּ ַהּלְּ מֹו ּונְּ ְּ  ש 

ה ָעִנינּו ֵאין ָקדֹוש  ּכַ נּו וְּ  ’.ָאַמרְּ
כּו ֱאמּוַני, רְּ נּו, ּבָ לֹו ָאַכלְּ ֶ ַבר ה צּור ִמש  דְּ נּו ּכִ הֹוַתרְּ נּו וְּ ַבעְּ  ’.ש ָ
 

ָבֵרךְּ ֵלאֹלֵקינּו, קֹול ּתֹוָדה נְּ יר וְּ ִ ש   ּבְּ
ִחיל ַלֲאבֹוֵתינּו, ִהנְּ ֶ ה טֹוָבה ש  ּדָ  ַעל ֶאֶרץ ֶחמְּ

נּו, ֵ ש  ַנפְּ יַע לְּ ּבִ ֵצָדה ִהש ְּ  ָמזֹון וְּ
ַבר ָעֵלינּו ֶוֱאֶמת ה דֹו ּגָ  ’.ַחסְּ

כּו ֱאמּוַני, רְּ נּו, ּבָ לֹו ָאַכלְּ ֶ ַבר ה צּור ִמש  דְּ נּו ּכִ הֹוַתרְּ נּו וְּ ַבעְּ  ’.ש ָ
 

ָך צּוֵרנּו, ָך ַעל ַעּמְּ ּדֶ ַחסְּ  ַרֵחם ּבְּ
ַארְּ  פְּ ית ּתִ בּול ּבֵ בֹוֶדָך, זְּ ן ּכְּ ּכַ ְּ נּו,ַעל ִצּיֹון ִמש   ּתֵ

ָאֵלנּו, ִיגְּ ָך ָיבֹוא וְּ ּדֶ ִוד ַעבְּ ן ּדָ  ּבֶ
יַח ה ִ ש  ינּו מְּ  ’.רּוַח ַאּפֵ

כּו ֱאמּוַני, רְּ נּו, ּבָ לֹו ָאַכלְּ ֶ ַבר ה צּור ִמש  דְּ נּו ּכִ הֹוַתרְּ נּו וְּ ַבעְּ  ’.ש ָ
 

א, ַמּלֵ ש  ִעיר ִצּיֹון ּתְּ ּדָ קְּ ֶנה ַהּמִ  ִיּבָ
ָנָנה  יר ָחָדש  ּוִברְּ ִ יר ש  ִ ם ָנש  ָ ש   ַנֲעֶלה,וְּ

ה, ַעּלֶ ִיתְּ ַרךְּ וְּ ּבָ ש  ִיתְּ ּדָ קְּ  ָהַרֲחָמן ַהּנִ
ת ה ּכַ ִברְּ  ’.ַעל ּכֹוס ַיִין ָמֵלא ּכְּ

כּו ֱאמּוַני, רְּ נּו, ּבָ לֹו ָאַכלְּ ֶ ַבר ה צּור ִמש  דְּ נּו ּכִ הֹוַתרְּ נּו וְּ ַבעְּ  ’.ש ָ
 
 

סֹף־יָ  ת ּה ֶאכְּ ּבָ ַ  נַֹעם ש 
ֶתָך. ֻגּלָ סְּ ַאֶחֶדת ּבִ ת ּוִמתְּ ֶאּמֶ תְּ  ַהּמַ

ךָ  ָאתְּ ֹךְּ נַֹעם ִירְּ ש   מְּ
צֹוֶנָך. י רְּ ֵ ש  ַבקְּ ַעם מְּ  לְּ

ת ּבָ ַ ּ ת ַהש  ַ ּ ֻדש  קְּ ם ּבִ ֵ ש   ַקּדְּ
תֹוָרֶתָך. ַאֶחֶדת ּבְּ תְּ  ַהּמִ
ָרצֹון ַתח ָלֶהם נַֹעם וְּ  ּפְּ
צֹוֶנָך. ֲעֵרי רְּ ַ ּתֹוַח ש   ִלפְּ

ֶתָך.־יָ  ֻגּלָ סְּ ַאֶחֶדת ּבִ ת ּוִמתְּ ֶאּמֶ תְּ ת ַהּמַ ּבָ ַ סֹף נַֹעם ש   ּה ֶאכְּ
 

ֵריָהָיה  ֹומְּ מֹור ש  ְּ  הֶֹוה ש 
ָך. ֶ ש  ת ָקדְּ ּבַ ַ ים ש  ַצּפִ  ּומְּ

ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ל ּתַ ַאּיָ  ּכְּ
ת ּבָ ַ ל נַֹעם ש  ַקּבֵ ֲערֹג לְּ ם ּתַ ָ ש  ן ַנפְּ  ּכֵ

ָך. ֶ ש  ם ָקדְּ ֵ ש  ַאֶחֶדת ּבְּ תְּ  ַהּמִ
ת ּבָ ַ ּ רש  ִמן ַהש  ַאֲחֵרי ִלפְּ ל מְּ  ַהּצֵ
ה יָ  ָ ּ ש  ִ ֶיה ָסגּור ֵמֶהם ש  הְּ י ּתִ ּתִ ִבלְּ  ִמיםלְּ

ךָ  ֶ ש  ת ָקדְּ ּבַ ַ ּ ה ִמש  ָ ּ ֻדש  ִלים קְּ ַקּבְּ  ַהמְּ
ָך. ּדֶ ָעבְּ ֱאֶמת ּוֶבֱאמּוָנה לְּ ם ּבֶ ַטֵהר ִלּבָ  וְּ

ֶתָך.ָי־ּה  ֻגּלָ סְּ ַאֶחֶדת ּבִ ת ּוִמתְּ ֶאּמֶ תְּ ת ַהּמַ ּבָ ַ סֹף נַֹעם ש   ֶאכְּ
 

ָך. ֶ ש  ִלים ַעל ַעם ָקדְּ ּגֹולְּ יּו ַרֲחֶמיָך ִמתְּ ִיהְּ  וְּ
ֵמֵאי  קֹות צְּ ְּ ַהש  ךָ לְּ ּדֶ  ַחסְּ

ָהר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן.  ִמּנָ
ךָ  ָפֲאִרים אֹותְּ ֶאֶרת ַהמְּ ִתפְּ ָרֵאל ּבְּ ר ֶאת ִיש ְּ ַעּטֵ  לְּ

ָך. ֶ ש  ת ָקדְּ ּבַ ַ ֵדי ש   ַעל יְּ
ה ָיִמים ָ ּ ש  ִ ל ש   ּכָ

ִחיֶרָך. ִחיָלם ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ּבְּ ַהנְּ  לְּ
ֶתךָ ָי־ּה  ֻגּלָ סְּ ַאֶחֶדת ּבִ ת ּוִמתְּ ֶאּמֶ תְּ ת ַהּמַ ּבָ ַ סֹף נַֹעם ש   .ֶאכְּ

 
מֹות. ָ ש  ת נַֹעם ַהּנְּ ּבָ ַ ּ  ַהש 

ֹות. ָפש  ֵעֶדן ַהּנְּ ִביִעי עֶֹנג ָהרּוחֹות וְּ ְּ ּ ַהש   וְּ
ָאֶתָך. ִירְּ ָך וְּ ַאֲהָבתְּ ן ּבְּ ַעּדֵ ִהתְּ  לְּ

י חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך. ִ ש  ת קֹוֶדש  ַנפְּ ּבָ ַ  ש 
ָרֵאל ֹות ִיש ְּ ש  ת קֹוֶדש  ַנפְּ ּבָ ַ  ש 

ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון. ֵצל ּכְּ  ּבְּ
ֻין  וְּ יֶתָך.ִירְּ ן ּבֵ ֶ ש   ִמּדֶ

ֶתָך.ָי־ּה  ֻגּלָ סְּ ַאֶחֶדת ּבִ ת ּוִמתְּ ֶאּמֶ תְּ ת ַהּמַ ּבָ ַ סֹף נַֹעם ש   ֶאכְּ



 

 

 

 

 

 

 

תֹוַתי ּבְּ ַ רּו ש  מְּ ִ ם, ש  ּתֶ ַבעְּ קּו ּוש ְּ ינְּ ַמַען ּתִ  לְּ
י ָבאֶתם, נּוָחה ּכִ כֹוַתי, ֶאל ַהּמְּ רְּ  ִמִזיו ּבִ

נּו ַמֲעָדַני, ִעּדְּ ַני וְּ וּו ָעַלי ּבָ  ּולְּ
ת ַהּיֹום ּבָ ַ  ’.ַלה ש 

ת ַהּיֹום ַלה'. ּבָ ַ נּו ַמֲעָדַני ש  ִעּדְּ ַני וְּ וּו ָעַלי ּבָ  ּולְּ
 

ָכִתי, רְּ י ֶאת ּבִ ָנַתּתִ רֹור, וְּ אּו דְּ  ֶלָעֵמל ִקרְּ
רֹר, ה ֶאל ֲאֹחָתּה ִלצְּ ָ  ִאש 
ָחִתי, מְּ ַגּלֹות ַעל יֹום ש ִ  לְּ

ֵקַני, ּבֹוֲננּו ִמּזְּ ִהתְּ ַני וְּ ָ ש ִעם ש  ֵ ֵדי ש  גְּ  ּבִ
ת ַהּיֹום  ּבָ ַ  ’.ַלהש 

ת ַהּיֹום ַלה'. ּבָ ַ נּו ַמֲעָדַני ש  ִעּדְּ ַני וְּ וּו ָעַלי ּבָ  ּולְּ
 

ר, ּתֵ ַבר ֶאסְּ ֹות ֶאת ּדְּ ֶנה ַלֲעש   ַמֲהרּו ֶאת ַהּמָ
הֹוֵתר, ם ָאכֹל וְּ ּלֵ ַ ש  בּו ִעם ַהּקֶֹנה לְּ ְּ ּ ִחש   וְּ

י, ַמּנַ ְּ תּו ֵיין ַמש  ְּ חּו ִבי ֱאמּוַני ּוש  טְּ  ּבִ
ת ַהּיֹום ַלה ּבָ ַ  ’.ש 

וּו ָעַל  ת ַהּיֹום ַלה'.ּולְּ ּבָ ַ נּו ַמֲעָדַני ש  ִעּדְּ ַני וְּ  י ּבָ
 

מֹרּו, ְּ ש  ת ִאם ּתִ ּבָ ַ ה יֹום ש  ֻאּלָ ה ּיֹום גְּ  ִהּנֵ
ֲעבֹרּו, ַאַחר ּתַ ה, ִלינּו וְּ ֻגּלָ ִייֶתם ִלי סְּ  ִוהְּ

פּוַני, אּו צְּ לְּ ּמָ ּתִ ָפַני, וְּ יּו לְּ חְּ ַאז ּתִ  וְּ
ת ַהּיֹום ַלה ּבָ ַ  ’.ש 

ִעּדְּ  ַני וְּ וּו ָעַלי ּבָ ת ַהּיֹום ַלה'.ּולְּ ּבָ ַ  נּו ַמֲעָדַני ש 
 

יֹון, ָיִתי ֵאל ֱאֹלִהים ֶעלְּ ק ִקרְּ  ַחּזֵ
יֹון, ִהּגָ ָחה ּובְּ מְּ ש ִ ָוִתי, ּבְּ ב ֶאת נְּ ֵ ָהש   וְּ

כֲֹהַני, ִוַיי וְּ ָנַני, לְּ ם רְּ ָ ֲֹררּו ש  ש   יְּ
ֲעַנג ַעל ה תְּ ַאז ּתִ  ’.וְּ

ת ַהּיֹום  ּבָ ַ נּו ַמֲעָדַני ש  ִעּדְּ ַני וְּ וּו ָעַלי ּבָ  ַלה'.ּולְּ
 
 
ָרא רֹור ִיקְּ ת, ּדְּ ֵבין ִעם ּבַ  לְּ

מֹו ָבַבת, ֶכם ּכְּ ָצרְּ ִינְּ  וְּ
ת, ּבַ ְּ ֹלא ֻיש  ֶכם וְּ מְּ ִ ִעים ש   נְּ

ת. ּבָ ַ יֹום ש  ֻנחּו ּבְּ בּו וְּ ְּ  ש 
 

אּוָלִמי רֹוש  ָנִוי וְּ  ּדְּ
י, ה ִעּמִ ע ֲעש ֵ ַ אֹות ֶיש   וְּ

ִמי, רְּ תֹוךְּ ּכַ ֹוֵרק ּבְּ ַטע ש   נְּ
י. ֵני ַעּמִ ַעת ּבְּ וְּ ַ ֵעה ש  ְּ  ש 

 

ָרה, צְּ תֹוךְּ ּבָ רֹוךְּ ּפּוָרה ּבְּ  ּדְּ
ָרה, בְּ ר ּגָ ֶ ֶבל ֲאש  ַגם ּבָ  וְּ

ָרה, ֶעבְּ ַאף וְּ תֹוץ ָצַרי ּבְּ  נְּ
ָרא. יֹום ֶאקְּ ַמע קֹוִלי ּבְּ ְּ  ש 

 

ר ַהר, ּבָ דְּ ּמִ ן ּבַ  ֱא־ֹלִהים ּתֵ
ָהר, דְּ רֹוש  ּתִ ה ּבְּ ּטָ ִ  ֲהַדס ש 

ָהר, זְּ ַלּנִ ִהיר וְּ זְּ ַלּמַ  וְּ
ֵמי ָנָהר. ן ּכְּ לֹוִמים ּתֵ ְּ  ש 

 

א,ֲה   דֹוךְּ ָקַמי ֵאל ַקּנָ
ה, ִגיּנָ מֹוג ֵלָבב ּוַבּמְּ  ּבְּ

ה, ֶאּנָ ַמּלְּ ה ּונְּ ִחיב ּפֶ ַנרְּ  וְּ
ה. ָך ִרּנָ ֹוֵננּו לְּ ש   לְּ

 

ָך, ֶ ש  ַנפְּ ָמה לְּ ֵעה ָחכְּ  ּדְּ
ָך, ֶ רֹאש  ִהיא ֶכֶתר לְּ  וְּ
ָך, ֶ דֹוש  ַות קְּ צֹור ִמצְּ  נְּ
ָך. ֶ ש  ת ָקדְּ ּבַ ַ מֹור ש  ְּ  ש 

ד ֻכּבָ ל ָיִמים יֹום ֶזה מְּ  ִמּכָ
ַבת צּור עֹוָלִמים. ָ י בֹו ש   ּכִ

 

ָך, ּתֶ כְּ ַלאְּ ה מְּ ֲעש ֶ ת ָיִמים ּתַ ֶ ש  ֵ  ש 
ִביִעי ֵלא־ֹלֶהיָך, ְּ ּ יֹום ַהש   וְּ

ָלאָכה, ה בֹו מְּ ֲעש ֶ ת ֹלא ּתַ ּבָ ַ  ש 
ת ָיִמים. ֶ ש  ֵ ה ש  י כֹל ָעש ָ  ּכִ

 ָ י בֹו ש  ל ָיִמים ּכִ ד ִמּכָ ֻכּבָ  ַבת צּור עֹוָלִמים.יֹום ֶזה מְּ
 

, ָרֵאי קֶֹדש  ִמקְּ ֹון הּוא לְּ  ִראש 
, ת קֶֹדש  ּבָ ַ תֹון יֹום ש  ּבָ ַ  יֹום ש 
, ש  ַקּדֵ ֵיינֹו יְּ ל ִאיש  ּבְּ ן ּכָ  ַעל ּכֵ

ִמיִמים. עּו תְּ צְּ י ֶלֶחם ִיבְּ ּתֵ ְּ  ַעל ש 
ַבת צּור עֹוָלִמים. ָ י בֹו ש  ל ָיִמים ּכִ ד ִמּכָ ֻכּבָ  יֹום ֶזה מְּ

 

ים  ַמּנִ ְּ ים, ֱאכֹל ַמש  ּקִ ּתַ ֵתה ַממְּ ְּ  ש 
ֵבִקים, ָכל ּבֹו דְּ ן לְּ י ֵאל ִיּתֵ  ּכִ
ים, ּבֹוש  ֶלֶחם ֻחּקִ ֶגד ִללְּ  ּבֶ

ים. ַעּמִ ָכל ַמטְּ ָדִגים וְּ ר וְּ ש ָ  ּבָ
ַבת צּור עֹוָלִמים. ָ י בֹו ש  ל ָיִמים ּכִ ד ִמּכָ ֻכּבָ  יֹום ֶזה מְּ

 

ּתָ  ָאַכלְּ ַסר ּכֹל ּבֹו וְּ ּתָ  ֹלא ֶתחְּ ּתָ ּוֵבַרכְּ ָבעְּ ש ָ  וְּ
,’ הֶאת  ּתָ ר ָאַהבְּ ֶ  ֱא־ֹלֶהיָך ֲאש 

ים. ל ָהַעּמִ ָך ִמּכָ י ֵבַרכְּ  ּכִ
ַבת צּור עֹוָלִמים. ָ י בֹו ש  ל ָיִמים ּכִ ד ִמּכָ ֻכּבָ  יֹום ֶזה מְּ

 

בֹודֹו, ִרים ּכְּ ַסּפְּ ַמִים מְּ ָ ּ  ַהש 
ּדֹו, ָאה ַחסְּ ַגם ָהָאֶרץ ָמלְּ  וְּ

ָתה ָידֹו, ה ָעש ְּ י ָכל ֵאּלֶ אּו ּכִ  רְּ
ֳע  י הּוא ַהּצּור ּפָ  לֹו ָתִמים.ּכִ

ַבת צּור עֹוָלִמים. ָ י בֹו ש  ל ָיִמים ּכִ ד ִמּכָ ֻכּבָ  יֹום ֶזה מְּ
 
 

ת ּבָ ַ ָרה ש  מְּ ְּ י ֶאש  ֵרִני ּכִ מְּ ְּ  ֵאל ִיש 
ינֹו ּוֵביִני. ֵמי ַעד ּבֵ עֹולְּ  אֹות ִהיא לְּ

 

ָרִכים, ֹות ּדְּ צֹא ֵחֶפץ ֲעש   ָאסּור מְּ
ָרִכים, ֵרי צְּ בְּ ר ּבֹו ּדִ ַדּבֵ ם ִמּלְּ  ּגַ

ֵרי  בְּ ָלִכים,ּדִ ֵרי מְּ בְּ חֹוָרה ַאף ּדִ  סְּ
ֵחִני. ַסמְּ תֹוַרת ֵאל ּותְּ ה ּבְּ ּגֶ  ֶאהְּ

ינֹו ּוֵביִני. ֵמי ַעד ּבֵ עֹולְּ  אֹות ִהיא לְּ
 

י, ִ ש  ַנפְּ ָצא ָתִמיד נֶֹפש  לְּ  ּבֹו ֶאמְּ
י מֹוֵפת, ִ דֹוש  ֹון ָנַתן קְּ דֹור ִראש  ה לְּ  ִהּנֵ

י, ִ ּ ש  ִ ּ ש  ֶנה ּבַ ְּ ֵתת ֶלֶחם ִמש   ּבְּ
 ִ ּ ש  ִ ָכל ש  ָכה ּבְּ זֹוִני.ּכָ יל מְּ ּפִ  י ַיכְּ

ינֹו ּוֵביִני. ֵמי ַעד ּבֵ עֹולְּ  אֹות ִהיא לְּ
 

ָגָניו, ַדת ָהֵאל חֹק ֶאל סְּ ם ּבְּ ַ  ָרש 
ָפָניו, ִנים ּבְּ  ּבֹו ַלֲערֹוך ֶלֶחם ּפָ

בֹוָניו, י נְּ ַעּנֹות ּבֹו ַעל ּפִ ִהתְּ ן לְּ  ַעל ּכֵ
ּפּור ֲעֹוִני. ַבד ִמּיֹום ּכִ  ָאסּור, לְּ

ֵמי ַעד עֹולְּ ינֹו ּוֵביִני. אֹות ִהיא לְּ  ּבֵ
 

ֲענּוִגים, ד הּוא יֹום ּתַ ֻכּבָ  הּוא יֹום מְּ
ָדִגים, ר וְּ ש ָ ַיִין טֹוב ּבָ  ֶלֶחם וְּ

סֹוִגים, ִלים ּבֹו ָאחֹור נְּ ַאּבְּ תְּ  ַהּמִ
ֵחִני. ּמְּ ש ַ ָמחֹות הּוא ּותְּ י יֹום ש ְּ  ּכִ

ינֹו ּוֵביִני. ֵמי ַעד ּבֵ עֹולְּ  אֹות ִהיא לְּ
 

ַה  ָלאָכה ּבֹו סֹופֹו לְּ ִרית,ֵמֵחל מְּ  כְּ
בִֹרית, י ּכְּ ס ּבֹו ִלּבִ ן ֲאַכּבֶ  ַעל ּכֵ

ֲחִרית, ַ ש  ִבית וְּ ָלה ֶאל ֵאל ַערְּ ּלְּ ּפַ ֶאתְּ  וְּ
ָחה הּוא ַיֲעֵנִני. ַגם ִמנְּ  מּוַסף וְּ

ינֹו ּוֵביִני. ֵמי ַעד ּבֵ עֹולְּ  אֹות ִהיא לְּ

 קידוש ליום שבת
 

רוּ  מְּ ָ ש  ת  וְּ ּבָ ַ ּ ת ַלֲעשֹֹות ֶאת ַהש  ּבָ ַ ּ ָרֵאל ֶאת ַהש  ֵני ִישְֹּ בְּ
עֹוָלם  ָרֵאל אֹות ִהיא לְּ ֵני ִישְֹּ יִני ּוֵבין ּבְּ ִרית עֹוָלם. ּבֵ דֹרָֹתם ּבְּ לְּ

ה ה ת ָיִמים ָעש ָ ֶ ש  ֵ י ש  ֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ’ ּכִ ַמִים וְּ ָ ּ ֶאת ַהש 
. ָנַפש  ִביִעי ָשַבת ַוּיִ ְּ ּ  ַהש 

 

יָת ֶאת יֹום ַה  ָזכֹור ָעש ִ ֲעבֹד וְּ ת ָיִמים ּתַ ֶ ש  ֵ ֹו. ש  ש  ַקּדְּ ת לְּ ּבָ ַ ּ ש 
ת ַלה ּבָ ַ ִביִעי ש  יֹום ַהּשְּ ָך. וְּ ּתֶ ַלאכְּ ל מְּ ה ’ ּכָ ֱא־ֹלֶהיָך ֹלא ַתֲעש ֶ

ָך  ֵגרְּ ָך וְּ ּתֶ ֶהמְּ ָך ּובְּ ָך ַוֲאָמתְּ ּדְּ ָך ֲעבְּ ָך ּוִבּתֶ ה ּוִבנְּ ָלאָכה ַאּתָ ָכל מְּ
ת ָיִמי ֶ ש  ֵ י ש  ָעֶריָך. ּכִ ְּ ש  ר ּבִ ֶ ה הֲאש  ֶאת ’ ם ָעש ָ ַמִים וְּ ָ ּ ֶאת ַהש 

ן  ִביִעי. ַעל ּכֵ ְּ ּ יֹום ַהש  ַנח ּבַ ם ַוּיָ ר ּבָ ֶ ל ֲאש  ֶאת ּכָ ם וְּ ָהָאֶרץ ֶאת ַהּיָ
ַרךְּ ה הּו.’ ּבֵ ֵ ש  ַקּדְּ ת ַויְּ ּבָ ַ ּ  ֶאת יֹום ַהש 

 
ַרּבֹוַתי ָנן וְּ ַרּבָ ִרי ָמָרָנן וְּ  ַסבְּ

ה ה רּוךְּ ַאּתָ ֶפן.ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלךְּ ָהעֹוָלם ּבֹוֵר ’ ּבָ ִרי ַהּגָ  א ּפְּ
 
 
יֹון רּוךְּ ֵא־ל ֶעלְּ נּוָחה, ּבָ ר ָנַתן מְּ ֶ  ֲאש 

את ַוֲאָנָחה, ֵ יֹון ִמש  נּו ִפדְּ ֵ ש  ַנפְּ  לְּ
ָחה, ּדָ ִצּיֹון ִעיר ַהּנִ רֹש  לְּ הּוא ִידְּ  וְּ
יֹון ֶנֶפש  ֶנֱאָנָחה.  ַעד ָאָנה ּתּוגְּ
ת, ן ִעם ַהּבַ ת, ַהּבֵ ּבָ ַ ֹוֵמר ש  ּ  ַהש 

ָחה ִמנְּ  ַעל ַמֲחַבת. ָלֵא־ל ֵיָרצּו ּכְּ
 

ֲעָרבֹות ֶמֶלךְּ עֹוָלִמים,  רֹוֵכב ּבָ
ִעיִמים, ּנְּ ן ּבַ ּבֹת ִאּזֵ ְּ  ֶאת ַעּמֹו ִלש 

ים, ַעּמִ ִמיֵני ַמטְּ ַמֲאָכֵלי ֲעֵרבֹות ּבְּ  ּבְּ
ָחה. ּפָ ְּ י ָכבֹוד ֶזַבח ִמש  ֵ ּבּוש  ַמלְּ  ּבְּ

ת, ן ִעם ַהּבַ ת, ַהּבֵ ּבָ ַ ֹוֵמר ש  ּ ָחה ַעל  ַהש  ִמנְּ  ַמֲחַבת.ָלֵא־ל ֵיָרצּו ּכְּ
 

לּוֵמי ֵכֶפל, ְּ ַתש  ל חֹוֶכה לְּ ֵרי ּכָ ְּ ַאש   וְּ
ֲעָרֶפל, ֹוֵכן ּבָ ל סֹוֶכה ש   ֵמֵאת ּכָ
ֶפל, ָ ָהר ּוַבש  ה ּבָ ּכֶ  ַנֲחָלה לֹו ִיזְּ

ָחה. ֶמש  לֹו ָזרְּ ֶ ּ ש  נּוָחה ּכַ  ַנֲחָלה ּומְּ
ָחה ַעל ַמֲחַבת. ִמנְּ ת, ָלֵא־ל ֵיָרצּו ּכְּ ן ִעם ַהּבַ ת, ַהּבֵ ּבָ ַ ֹוֵמר ש  ּ  ַהש 

 

לֹו,כָּ  ת ֵמַחלְּ ּדָ ת ּכַ ּבָ ַ ֹוֵמר ש   ל ש 
ת קֶֹדש  ּגֹוָרלֹו, ר ִחּבַ ַ ש   ֵהן ֶהכְּ

ֵרי לֹו, ְּ ִאם ָיָצא חֹוַבת ַהּיֹום ַאש   וְּ
לּוָחה. ְּ ָחה ִהיא ש  לֹו ִמנְּ חֹולְּ  ֶאל ֵאל ָאדֹון מְּ

ָחה ַעל ַמֲחַבת. ִמנְּ ת, ָלֵא־ל ֵיָרצּו ּכְּ ן ִעם ַהּבַ ת, ַהּבֵ ּבָ ַ ֹוֵמר ש  ּ  ַהש 
 

ת  ּדַ ָראֹו ֵאִלי צּור,ֶחמְּ ִמים קְּ  ַהּיָ
ֶיה ָנצּור, ִמיִמים ִאם ִיהְּ ֵרי ִלתְּ ְּ ַאש   וְּ

ם ָיצּור, ָ ֶתר ִהּלּוִמים ַעל רֹאש   ּכֶ
 צּור ָהעֹוָלִמים רּוחֹו ָבם ָנָחה.

ָחה ַעל ַמֲחַבת. ִמנְּ ת, ָלֵא־ל ֵיָרצּו ּכְּ ן ִעם ַהּבַ ת, ַהּבֵ ּבָ ַ ֹוֵמר ש  ּ  ַהש 
 

ַק  ת לְּ ּבָ ַ ּ ֹו,ָזכֹור ֶאת יֹום ַהש  ש   ּדְּ
ֹו, ָהה ֵנֶזר ַעל רֹאש  י ָגבְּ נֹו ּכִ  ַקרְּ

ֹו, ש  ַנפְּ ן ָהָאָדם לְּ ן ִיּתֵ  ַעל ּכֵ
ָחה. ְּ ָמש  ֶהם לְּ ָחה ּבָ מְּ ַגם ש ִ  עֶֹנג וְּ

ָחה ַעל ַמֲחַבת. ִמנְּ ת, ָלֵא־ל ֵיָרצּו ּכְּ ן ִעם ַהּבַ ת, ַהּבֵ ּבָ ַ ֹוֵמר ש  ּ  ַהש 
 

ה, ּכָ לְּ ת ַהּמַ ּבָ ַ  קֶֹדש ִהיא ָלֶכם ש 
ָרָכה,ֶאל ּתֹוךְּ  ָהִניַח ּבְּ יֶכם לְּ ּתֵ  ּבָ

ָלאָכה, ּו מְּ בֹוֵתיֶכם ֹלא ַתֲעש  ְּ ָכל מֹוש   ּבְּ
ָחה. פְּ ִ ַגם ש  נֹוֵתיֶכם ֶעֶבד וְּ ֵניֶכם ּובְּ  ּבְּ

ָחה ַעל ַמֲחַבת. ִמנְּ ת, ָלֵא־ל ֵיָרצּו ּכְּ ן ִעם ַהּבַ ת, ַהּבֵ ּבָ ַ ֹוֵמר ש  ּ  ַהש 
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 בראש חודש
ַמע, ֱא־ֹלֵהינּו ֵוא־ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה  ִיּשָ ֵיָרֶצה וְּ ֵיָרֶאה, וְּ יַע, וְּ ַיּגִ ָיבֹוא וְּ וְּ

ִוד  ן ּדָ יַח ּבֶ ִ רֹון ָמש  ִזכְּ רֹון ֲאבֹוֵתינּו, וְּ ִזכְּ דֹוֵננּו וְּ רֹוֵננּו ּוִפקְּ ֵכר ִזכְּ ִיּזָ ֵקד וְּ ִיּפָ וְּ
ָרֵאל,  ית ִיש ְּ ָך ּבֵ ל ַעּמְּ רֹון ּכָ ִזכְּ ָך, וְּ ֶ ש  ַלִים ִעיר ָקדְּ ָ רּוש  רֹון יְּ ִזכְּ ָך, וְּ ּדֶ ַעבְּ

יֹום לְּ  לֹום ּבְּ ָ ש  ים ּולְּ ַחּיִ ַרֲחִמים לְּ ֶחֶסד ּולְּ ֵחן ּולְּ טֹוָבה, לְּ ֵליָטה לְּ ָפֶניָך, ִלפְּ
ֵרנּו ה ה. ָזכְּ ָרָכה ’ רֹאש  ַהחֶֹדש  ַהּזֶ ֵדנּו בֹו ִלבְּ טֹוָבה ּוָפקְּ ֱא־ֹלֵהינּו ּבֹו לְּ

ָחנֵּ  ַרֲחִמים חּוס וְּ ּוָעה וְּ ש  ַבר יְּ ים טֹוִבים. ּוִבדְּ ַחּיִ יֵענּו בֹו לְּ ִ הֹוש  נּו, וְּ
ַרחּום  י ֵא־ל ֶמֶלךְּ ַחּנּון וְּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ ִ הֹוש  ַרֵחם ָעֵלינּו וְּ וְּ

ה  .ָאּתָ

ֵנה רּוךְּ  ּובְּ ָיֵמינּו. ּבָ ֵהָרה בְּ מְּ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדש  ּבִ ָ רּוש  יְּ
ה ה ַלִים, ָאֵמן’ ַאּתָ ָ רּוש  ַרֲחָמיו יְּ  .ּבֹוֵנה בְּ

רּוךְּ  ה ה ּבָ ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלךְּ ָהעֹוָלם, ָהֵא־ל, ָאִבינּו, ’ ַאּתָ
נּו  ֵ דֹוש  ֵרנּו, קְּ ֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוצְּ נּו, ֲאִדיֵרנּו, ּבֹורְּ ּכֵ ַמלְּ
ֶלךְּ ַהּטֹוב  ָרֵאל, ַהּמֶ דֹוש  ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיש ְּ קְּ

ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב הּוא ֵמ  ּבְּ ֶ ִטיב ַלּכֹל, ש  ַהּמֵ יִטיב וְּ
ֵלנּו  מְּ ֵלנּו הּוא ִיגְּ ָמָלנו הּוא גֹומְּ הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא גְּ
ָלָחה,  ַהצְּ ָלה וְּ ֶרַוח, ַהּצָ ַרֲחִמים ּולְּ ֶחֶסד ּולְּ ֵחן ּולְּ ָלַעד לְּ

ים  ַחּיִ ַרֲחִמים וְּ ָלה, וְּ ּכָ ַכלְּ ָנָסה וְּ רְּ ּוָעה, ֶנָחָמה, ּפַ ָרָכה ִויש  ּבְּ
ל טּוב לְּ  ָכל טֹוב, ּוִמּכָ לֹום וְּ ָ ש  ֵרנּו.וְּ ַחּסְּ  עֹוָלם ַאל יְּ

עֹוָלם ָוֶעד. ֹלךְּ לְּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִימְּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּ ש  ַרךְּ ּבַ ּבָ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיתְּ

נּו ָלַעד  ַאר ּבָ ּפָ ִיתְּ דֹור ּדֹוִרים, וְּ ח לְּ ּבַ ּתַ ְּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיש 
ֵמי עֹוָלִמים. עֹולְּ נּו ָלַעד ּולְּ ר ּבָ ַהּדַ ִיתְּ ָצִחים, וְּ ֵנַצח נְּ  ּולְּ

ֵסנּו ּבָכבֹוד. נְּ ַפרְּ  ָהַרֲחָמן הּוא יְּ

אֵרנוּ  ּבֹר ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצּוָ ְּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיש 
ֵצנּו. ַארְּ ִמּיּות לְּ הּוא יֹוִליֵכנּו קֹומְּ  וְּ

ה ִית ַהּזֶ ּבַ ה ּבַ ֻרּבָ ָרָכה מְּ ַלח ָלנּו ּבְּ ְּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיש 
נּו ָעָליו. ָאַכלְּ ֶ ָחן ֶזה ש  לְּ ֻ ַעל ש   וְּ

ִביא ָזכּור ַלּטֹוב ָהַרֲחָמן הּוא  הּו ַהּנָ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָ ְּ ִיש 
ֶנָחמֹות. שּועֹות וְּ ֹורֹות טֹובֹות יְּ ש  ר ָלנּו ּבְּ ֶ  ִויַבש ּ

ָרֵאל ִדיַנת ִיש ְּ ָבֵרךְּ ֶאת מְּ  ָהַרֲחָמן הּוא יְּ
ֵתנּו. ֻאּלָ ִמיַחת ּגְּ ית צְּ ִ  ֵראש 

ָר  ִיש ְּ ה לְּ ָבא ֲהַגּנָ ָבֵרךְּ ֶאת ַחַייֵלי צְּ  ֵאלָהַרֲחָמן הּוא יְּ
ֵצנּו. ַמר ַארְּ ְּ ִדים ַעל ִמש   ָהעֹומְּ

ל  ֶאת ּכָ אן, אֹוָתנּו וְּ ין ּכָ ֻסּבִ ל ַהּמְּ ָבֵרךְּ ֶאת ּכָ ָהַרֲחָמן הּוא יְּ
ָחק  ָרָהם ִיצְּ כּו ֲאבֹוֵתינּו ַאבְּ רְּ ּבָ תְּ ּנִ ֶ מֹו ש  ר ָלנּו, ּכְּ ֶ ֲאש 

בְּ  נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ָבֵרךְּ אֹוָתנּו ּכֻ ן יְּ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ּכֵ ַיֲעקֹב ּבַ ָרָכה וְּ
נֹאַמר ָאֵמן ֵלָמה, וְּ ְּ  .ש 

רֹום ּמָ ֶמֶרת  ּבַ ְּ ִמש  ֵהא לְּ ּתְּ ֶ כּות ש  ָעֵלינּו זְּ דּו ֲעֵליֶהם וְּ ַלּמְּ יְּ
ָרָכה ֵמֵאת ה א בְּ ָ ִנש ּ לֹום, וְּ ָ ֵענּו, ’ ש  ְּ ָדָקה ֵמֱא־ֹלֵהי ִיש  ּוצְּ

ָאָדם ֵעיֵני ֱאֹלִהים וְּ ֶכל טֹוב ּבְּ ש ֵ ָצא ֵחן וְּ ִנמְּ  .וְּ

 בשבת
ִחי י ָהעֹוָלִמיםָהַרֲחָמן הּוא ַינְּ ַחּיֵ נּוָחה לְּ ת ּומְּ ּבָ ַ ּלֹו ש  ּכֻ ֶ  .ֵלנּו יֹום ש 

 בראש חודש
ָרָכה ִלבְּ טֹוָבה וְּ ה לְּ ש  ָעֵלינּו ֶאת ָהחֶֹדש  ַהּזֶ ַחּדֵ  .ָהַרֲחָמן הּוא יְּ

א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ַחּיֵ יַח ּולְּ ִ ש  נּו ִלימֹות ַהּמָ ַזּכֵ ָהַרֲחָמן הּוא יְּ
ּדֹול  יל[ בחול]ִמגְּ ּדִ ה ֶחֶסד : ַמגְּ עֹש ֶ ּכֹו וְּ ּועֹות ַמלְּ ש  יְּ

רֹוָמיו  מְּ לֹום ּבִ ָ ה ש  עֹו ַעד עֹוָלם. עֹש ֶ ַזרְּ ָדִוד ּולְּ יחֹו לְּ ִ ש  ִלמְּ
רּו  ִאמְּ ָרֵאל וְּ ל ַעמֹו ִיש ְּ ַעל ּכָ לֹום ָעֵלינּו וְּ ָ ה ש  הּוא ַיֲעש ֶ

 .ָאֵמן

ראוּ  ִפיִרים ’ ֶאת ה יְּ סֹור ִליֵרָאיו. ּכְּ י ֵאין ַמחְּ יו ּכִ ָ דֹש  קְּ
ּו  י הָרש  ֵ ש  דֹרְּ ָרֵעבּו וְּ רּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַלה’ וְּ סְּ י ’ ֹלא ַיחְּ ּכִ

ָכל ַחי  יַע לְּ ּבִ ְּ ּ ּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמש  עֹוָלם ַחסְּ י לְּ טֹוב ּכִ
ה ַטח ּבַ ר ִיבְּ ֶ ֶבר ֲאש  רּוךְּ ַהּגֶ ָהָיה ה’ ָרצֹון. ּבָ ַטחֹו. ’ וְּ ִמבְּ

ֹלא ָרִאיִתי  י, וְּ ּתִ ם ָזַקנְּ עֹו ַנַער ָהִייִתי, ּגַ ַזרְּ יק ֶנֱעַזב וְּ ַצּדִ
ש  ָלֶחם. ה ַבּקֶ ן, ה’ מְּ ַעמֹו ִיּתֵ ָבֵרך ֶאת ַעּמֹו ’ עֹז לְּ יְּ

לֹום ָ ּ  .ַבש 

 המזון ברכת

 

ֲעלֹות יר ַהּמַ ִ יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו  ש  ִ ּוב ה' ֶאת ש  ש  ּבְּ
ֹוֵננּו ִריָנה, ָאז  ש  ינּו ּולְּ חֹוק ּפִ ֵלא ש ְּ ִמים. ָאז ִיּמָ חֹלְּ ּכְּ

יל ה ּדִ רּו ַבגֹוִים ִהגְּ יל ה’ יֹאמְּ ּדִ ה. ִהגְּ ֹות ִעם ֵאּלֶ ’ ַלֲעש 
ּוָבה ה ֵמִחים. ש  ֹות ִעָמנּו ָהִיינּו ש ְּ ִביֵתנּו ’ ַלֲעש  ְּ ֶאת ש 

ֲאִפיִקים ּבַ  צֹרּו. ָהלֹוךְּ ּכַ ה ִיקְּ ִרּנָ ָעה ּבְּ ִדמְּ ִעים ּבְּ ֶגב. ַהּזֹרְּ ּנֶ
א  ה, נֹש ֵ ִרּנָ ַרע, ּבֹא ָיבֹא בְּ ךְּ ַהּזָ ֶ א ֶמש  ֵיֵלךְּ ּוָבכֹה נֹש ֵ

 .ֲאֻלּמֹוָתיו

 זימון
ָבֵרךְּ   .ַרּבֹוַתי, נְּ

ם ה ֵ ִהי ש  ַעד עֹוָלם’ יְּ ה וְּ בָֹרךְּ ֵמַעּתָ  .מְּ
ָנן  ַרּבָ ּות ָמָרָנן וְּ ש  רְּ לוֹ ּבְּ ֶ נּו ִמש  ָאַכלְּ ֶ ָבֵרך )ֱא־ֹלֵהינּו( ש  ַרּבֹוַתי נְּ  .וְּ

טּובֹו ָחִיינוּ  לֹו ּובְּ ֶ נּו ִמש  רּוךְּ )ֱא־ֹלֵהינּו( ֶשָאַכלְּ  .ּבָ
מוֹ  ְּ רּוךְּ הּוא ּוָברּוךְּ ש   .ּבָ

רּוךְּ  ה ה ּבָ ן ֶאת ָהעֹוָלם ’ ַאּתָ ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלךְּ ָהעֹוָלם, ַהּזָ
ָכל  ַרֲחִמים, הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם לְּ ֶחֶסד ּובְּ ֵחן ּבְּ טּובֹו, ּבְּ ּלֹו ּבְּ ּכֻ
ִמיד ֹלא ָחַסר  דֹול ּתָ טּובֹו ַהּגָ ּדֹו. ּובְּ עֹוָלם ַחסְּ י לְּ ר, ּכִ ש ָ ּבָ

עֹוָלם ָוֶעד, ּבַ  ַסר ָלנּו ָמזֹון לְּ ַאל ֶיחְּ מֹו ָלנּו וְּ ְּ ֲעבּור ש 
ֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין  ַפרְּ י הּוא ֵא־ל ָזן ּומְּ דֹול, ּכִ ַהּגָ

ה ה רּוךְּ ַאּתָ ָרא. ּבָ ר ּבָ ֶ ִריֹוָתיו ֲאש  ָכל ּבְּ ן ֶאת ’ ָמזֹון לְּ ַהּזָ
 .ַהּכֹל

ָך, ה נֹוֶדה ּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ’ לְּ ַחלְּ ִהנְּ ֶ ֱא־ֹלֵהינּו ַעל ש 
ָח  ה טֹוָבה ּורְּ ּדָ הֹוֵצאָתנּו הֶחמְּ ֶ ַעל ש  ֱא־ֹלֵהינּו ’ ָבה, וְּ

ָך  ִריתְּ ַעל ּבְּ ית ֲעָבִדים, וְּ ִדיָתנּו ִמּבֵ ַרִים ּופְּ ֵמֶאֶרץ ִמצְּ
יָך  ַעל ֻחּקֶ נּו וְּ ּתָ דְּ ּמַ ּלִ ֶ ָך ש  ַעל ּתֹוָרתְּ ֵרנּו, וְּ ש ָ בְּ ּתָ ּבִ ָחַתמְּ ֶ ש 

ַעל ֲאכִ  נּו וְּ ּתָ חֹוַננְּ ֶ ים ֵחן ָוֶחֶסד ש  ַעל ַחּיִ נּו, וְּ ּתָ הֹוַדעְּ ֶ יַלת ש 
ָכל  ָכל יֹום ּובְּ ִמיד, ּבְּ ֵנס אֹוָתנּו ּתָ ַפרְּ ה ָזן ּומְּ ַאּתָ ֶ ָמזֹון ש 

ָעה ָ ָכל ש   .ֵעת ּובְּ

 בחנוכה
ָחמֹות  לְּ ַעל ַהּמִ ּועֹות וְּ ש  ַעל ַהּתְּ בּורֹות וְּ ַעל ַהּגְּ ָקן וְּ רְּ ַעל ַהּפֻ ים וְּ ּסִ ַעל ַהּנִ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְּ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ יָת ָלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעש ִ ֶ  ש 

כּות  ָדה ַמלְּ ָעמְּ ֶ ש  מֹוַנאי ּוָבָניו, ּכְּ ְּ דֹול ַחש  ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ָיהּו ּבֶ תְּ ֵמי ַמּתִ יְּ ּבִ
י  ַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ יָחם ּתֹוָרֶתָך ּולְּ ּכִ ְּ ַהש  ָרֵאל, לְּ ָך ִיש ְּ ָעה ַעל ַעמְּ ָ ש  ָיָון ָהרְּ

ֵעת ָצָר  ּתָ ָלֶהם ּבְּ ים, ָעַמדְּ ַרֲחֶמָך ָהַרּבִ ה ּבְּ ַאּתָ צֹוֶנָך, וְּ ּתָ ֶאת רְּ ָתם, ַרבְּ
ַיד  ּתָ ִגּבֹוִרים ּבְּ ָמָתם, ָמַסרְּ ּתָ ֶאת ִנקְּ יָנם, ָנַקמְּ ּתָ ֶאת ּדִ נְּ ִריָבם, ּדַ

ַיד  ִעים ּבְּ ָ ש  הֹוִרים, ּורְּ ַיד טְּ ֵמִאים ּבְּ ַעִטים, ּוטְּ ַיד מְּ ים ּבְּ ַרּבִ ים, וְּ ִ ש  ַחּלָ
ם ֵ יָת ש  ָך ָעש ִ ֵקי תֹוָרֶתָך. ּולְּ ַיד עֹוסְּ ֵזִדים ּבְּ יִקים, וְּ ָקדֹוש   ַצּדִ דֹול וְּ ּגָ

ה.  ַהּיֹום ַהּזֶ ָקן ּכְּ דּוָלה ּוֻפרְּ ּוָעה גְּ ש  יָת ּתְּ ָרֵאל ָעש ִ ָך ִיש ְּ ַעּמְּ עֹוָלֶמָך, ּולְּ ּבְּ
ִטֲהרּו ֶאת  יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך, וְּ ִביר ּבֵ אּו ָבֶניָך ִלדְּ ן ּבָ ַאַחר ּכֵ וְּ

ָך,  ֶ ש  רֹות ָקדְּ ַחצְּ ִליקּו ֵנרֹות ּבְּ ִהדְּ ָך, וְּ ֶ ש  ּדָ ה ִמקְּ ֵמי ֲחֻנּכָ מֹוַנת יְּ ְּ עּו ש  ָקבְּ וְּ
דֹול ָך ַהּגָ מְּ ִ ש  ל לְּ ַהּלֵ הֹודֹות ּולְּ  .ֵאלּו, לְּ

ַעל ִכים אֹוָתךְּ ’ ַהּכֹל ה וְּ ָברְּ נּו מֹוִדים ָלךְּ ּומְּ ֱא־ֹלֵהינּו ֲאַנחְּ
תּוב,  ּכָ עֹוָלם ָוֶעד ּכַ ִמיד לְּ ל ַחי ּתָ ִפי ּכָ ָך ּבְּ מְּ ִ ַרךְּ ש  ּבָ ִיתְּ

ּתָ ּוֵב  ַבעְּ ש ָ ּתָ וְּ ָאַכלְּ ּתָ ֶאת ה"וְּ ֱא־ֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ’ ַרכְּ
ה ה רּוךְּ ַאּתָ ." ּבָ ר ָנַתן ָלךְּ ֶ ַעל ’ ַהּטָֹבה ֲאש  ַעל ָהָאֶרץ וְּ

זֹון  .ַהּמָ

ַלִים ’ ָנא ה ַרֶחם ָ רּוש  ַעל יְּ ָך, וְּ ָרֵאל ַעּמֶ ֱא־ֹלֵהינּו ַעל ִיש ְּ
ִוד  ית ּדָ כּות ּבֵ ַעל ַמלְּ בֹוֶדָך וְּ ן ּכְּ ּכַ ְּ ַעל ִצּיֹון ִמש  ִעיֶרָך וְּ

ָך ָעָליו.  מְּ ִ ָרא ש  קְּ ּנִ ֶ דֹוש  ש  ַהּקָ דֹול וְּ ִית ַהּגָ ַעל ַהּבַ יֶחָך וְּ ִ ש  מְּ
ִויֵחנּו,  ַהרְּ ֵלנּו וְּ ּכְּ ַכלְּ ֵסנּו וְּ נְּ רְּ ֵענּו זּוֵננּו ּפַ ֱא־ֹלֵהינּו, ָאִבינּו, רְּ

ַוח ָלנּו ה ַהרְּ ָנא ַאל ’ וְּ ל ָצרֹוֵתינּו, וְּ ֵהָרה ִמּכָ ֱא־ֹלֵהינּו מְּ
ִריֵכנּו ה צְּ ֹלא ֱא־ֹלֵהינ’ ּתַ ר ָוָדם וְּ ש ָ ַנת ּבָ ּו ֹלא ִליֵדי ַמּתְּ

תּוָחה,  ֵלָאה, ַהּפְּ ָך ַהּמְּ ָידְּ י ִאם לְּ ָוָאָתם ּכִ ִליֵדי ַהלְּ
עֹוָלם ָוֶעד ֵלם לְּ ֹלא ִנּכָ ֹלא ֵנבֹוש  וְּ ֶ ָחָבה, ש  ָהרְּ ה וְּ ָ דֹוש   .ַהּקְּ

 בשבת
ַהֲחִליֵצנּו ה ֵצה וְּ ִב ’ רְּ ְּ ּ ַות יֹום ַהש  ִמצְּ ֹוֶתיך ּובְּ ִמצְּ ת ֱא־ֹלֵהינּו ּבְּ ּבָ ַ ּ יִעי ַהש 

ת ּבֹו  ּבָ ְּ ָפֶניָך ִלש  ָקדֹוש  הּוא לְּ דֹול וְּ י יֹום ֶזה ּגָ ה, ּכִ דֹוש  ַהּזֶ ַהּקָ דֹול וְּ ַהּגָ
ָך ָהִניַח ָלנּו, ה צֹונְּ רְּ צֹוֶנָך, ּבִ ַות רְּ ִמצְּ ַאֲהָבה ּכְּ ָלנּוַח ּבֹו ּבְּ ֱא־ֹלֵהינּו, ’ וְּ

נּוָח  יֹום מְּ ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְּ ֵהא ָצָרה וְּ ּלֹא תְּ ֶ ֵאנּו הש  ָהרְּ ֱא־ֹלֵהינּו ’ ֵתנּו, וְּ
ַעל  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך, ּכִ ֶ ש  ַלִים ִעיר ָקדְּ ָ רּוש  ַין יְּ ִבנְּ ֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך ּובְּ ּבְּ

ָחמֹות. שּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ  ַהיְּ

תֹון ּבָ ַ ּכֹוַח, יֹום ש   ֵאין ִלשְּ
ֵריַח ַהִניחַֹח, רֹו ּכְּ  ִזכְּ

ָאה בֹו ָמנֹוַח,  יֹוָנה ָמצְּ
ם  ָ ש  ִגיֵעי כַֹח.וְּ  ָינּוחּו יְּ

ִגיֵעי כַֹח. ם ָינּוחּו יְּ ָ ש  ָאה בֹו ָמנֹוַח, וְּ  יֹוָנה ָמצְּ
 

ֵני ֱאמּוִנים, ד ִלבְּ ּבָ  ַהּיֹום ִנכְּ
רֹו ָאבֹות ּוָבִנים, מְּ ָ ש  ִהיִרים לְּ  זְּ

ֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים, שְּ  ָחקּוק ּבִ
ַאִמיץ ּכַֹח.  ֵמרֹב אֹוִנים וְּ

ם  ָ ש  ָאה בֹו ָמנֹוַח, וְּ ִגיֵעי כַֹח.יֹוָנה ָמצְּ  ָינּוחּו יְּ
 

ִרית ַיַחד, בְּ ם ּבִ  ּוָבאּו ֻכּלָ
ֶאָחד, רּו ּכְּ ַמע ָאמְּ ְּ ִנש  ה וְּ  ַנֲעש ֶ

ָענּו ה חּו וְּ  ֶאָחד,’ ּוָפתְּ
ֵעף ּכַֹח. רּוךְּ ַהּנֹוֵתן ַלּיָ  ּבָ

ִגיֵעי כַֹח. ם ָינּוחּו יְּ ָ ש  ָאה בֹו ָמנֹוַח, וְּ  יֹוָנה ָמצְּ
 

ַהר ַהּמֹור, ֹו ּבְּ ש  ָקדְּ ר ּבְּ ּבֶ  ּדִ
מֹור, ָ ש  ִביִעי ָזכֹור וְּ  יֹום ַהּשְּ

מֹור, ָדיו ַיַחד ִלגְּ ּקֻ ָכל ּפִ  וְּ
ץ ּכַֹח. ַאּמֵ ַנִים וְּ ק ָמתְּ  ֲחּזֵ

ִגיֵעי כַֹח. ם ָינּוחּו יְּ ָ ש  ָאה בֹו ָמנֹוַח, וְּ  יֹוָנה ָמצְּ
 

ָעה, ּצֹאן ּתָ ר ָנע ּכַ ֶ  ָהָעם ֲאש 
בּוָעה, ְּ ִרית ּוש  דֹו ּבְּ ָפקְּ ּכֹר לְּ  ִיזְּ

ם ִמ  ַבל ַיֲעָבר ּבָ ֵרה ָרָעה,לְּ  קְּ
ּתָ עֹל ֵמי נַֹח. עְּ ּבַ ְּ ר ִנש  ֶ ֲאש   ּכַ

ִגיֵעי כַֹח. ם ָינּוחּו יְּ ָ ש  ָאה בֹו ָמנֹוַח, וְּ  יֹוָנה ָמצְּ
 
 

ת ַהּיֹום לה' ּבָ ַ  ש 
ִרּנּוַני, אֹד ָצֲהלּו ּבְּ  מְּ
ּבּו ַמֲעָדַנּי, ַגם ַהרְּ  וְּ

ות ה'. ִמצְּ מֹור ּכְּ ְּ  אֹותֹו ִלש 
ת ַהּיֹום לה'. ּבָ ַ  ש 

 

ֶרךְּ  בּוִלים, ֵמַעבֹור ּדֶ  ּוגְּ
ָעִלים, ֹות ַהּיֹום ּפְּ  ֵמַעש ּ

ִהּלּוִלים, ּתֹות ּבְּ ְּ ִלש   ֶלֱאכֹול וְּ
ה ה'.  ֶזה ַהּיֹום ָעש ָ
ת ַהּיֹום לה'. ּבָ ַ  ש 

 

ָבַבת, ָך ּכְּ ָצרְּ ֶרּנּו, ָי־ּה ִינְּ מְּ ְּ ש  ִאם ּתִ  וְּ
ת, ַגם ַהּבַ ָך וְּ ה ּוִבנְּ  ַאּתָ
ת, ּבָ ַ ש  ָקָראָת עֹוֶנג לְּ  וְּ

ג ַעל ה' ַעּנֵ תְּ  .ָאז ּתִ
ת ַהּיֹום לה'. ּבָ ַ  ש 

 

ים, ַמִנים ּוַמֲעַדּנִ ְּ ּ  ֱאכֹול ַמש 
ה ִמיִנים, ּבֵ ים ַהרְּ ַעּמִ  ּוַמטְּ

ִרּמֹוִנים, ֶרךְּ וְּ  ֱאגֹוֵזי ּפֶ
ּתָ ֶאת ה'. ּתָ ּוֵבַרכְּ ָבעְּ ש ָ ּתָ וְּ ָאַכלְּ  וְּ

ת ַהּיֹום לה'. ּבָ ַ  ש 
 

ָחן ֶלֶחם ֲחמּודֹות, לְּ ֻ ש   ַלֲערֹוךְּ ּבְּ
ֹלש   ָ ֹות ַהּיֹום ש  עּודֹות,ַלֲעש   סְּ

הֹודֹות, ָבֵרךְּ ּולְּ ד לְּ ּבָ כְּ ם ַהּנִ ֵ ּ  ֶאת ַהש 
ּו ָבַני. ָעש  רּו וְּ ּמְּ ִ ש  דּו וְּ קְּ ָ  ש 

ת ַהּיֹום לה'. ּבָ ַ  ש 
 



 

 

 

 

 

 

 

ִדיד ֶנֶפש   צֹוֶנךָ , ָאב ָהַרֲחָמן יְּ ָך ֶאל רְּ ּדְּ ֹוך ַעבְּ ש  ל, מְּ מֹו ַאּיָ ָך ּכְּ ּדְּ  ,ָירּוץ ַעבְּ
ֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרךָ  ּתַ ְּ ִדידֹוֶתיךָ ֶיֱעָרב לֹו , ִיש  ָכל ָטַעם, יְּ  .ִמּנֶֹפת צּוף וְּ

 

י חֹוַלת ַאֲהָבֶתךָ , ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם ִ ש  א, ַנפְּ ָפא ָנא ָלּה , ֵאל ָנא, ָאּנָ  ,רְּ
אֹות ָלּה נַֹעם ִזיֶוךָ  ַהרְּ א. ּבְּ ַרּפֵ ִתתְּ ק וְּ ַחּזֵ תְּ ַחת עֹוָלם, ָאז ּתִ מְּ ּה ש ִ ָתה ּלָ ָהיְּ  .וְּ

 

ן ֲאהּוֶבךָ , ַרֲחֶמיךָ ֶיֶהמּו ָנא , ָוִתיק א ַעל ּבֵ חּוָסה ּנָ י, וְּ ּתִ ַספְּ סֹף ִנכְּ ה ִנכְּ ּמָ י ֶזה ּכַ  ,ּכִ
אֹות ךָ  ִלרְּ ֶאֶרת ֻעּזֶ ִתפְּ ֵהָרה ּבְּ י, מְּ ָדה ִלּבִ ה ָחמְּ ַעֵלם, ֵאּלֶ תְּ ַאל ּתִ א וְּ חּוָסה ּנָ  .וְּ

 

רֹש   ֵלה ָנא ּופְּ לֹוֶמךָ , ֲחִביִבי ָעַלי, ִהּגָ ְּ ת ש  בֹוֶדךָ  ,ֶאת־ֻסּכַ ִאיר ֶאֶרץ ִמּכְּ  ,ּתָ
ָחה ָבךְּ  מְּ ִנש ְּ י ָבא מֹוֵעד, ֱאהֹוב, ַמֵהר, ָנִגיָלה וְּ יֵמי עֹוָלם, ּכִ נּו ּכִ ָחּנֵ  .וְּ

ָדִוד מֹור לְּ  ,ִמזְּ
ָסר' ה  .רִֹעי ֹלא ֶאחְּ

ַנֲהֵלִני ֻנחֹות יְּ יֵצִני ַעל ֵמי מְּ ּבִ א ַירְּ ֶ ש  אֹות ּדֶ נְּ  .ּבִ
ֵחִני  ֹוֵבב ַינְּ ש  י יְּ ִ ש  ַמַעןַנפְּ ֵלי ֶצֶדק לְּ ּגְּ ַמעְּ מוֹ  ּבְּ ְּ  .ש 

ה ִעָמִדי י ַאּתָ ָמֶות ֹלא־ִאיָרא ָרע ּכִ ֵגיא ַצלְּ י־ֵאֵלךְּ ּבְּ  ,ַגם ּכִ
ַנֲחמּוִני ה יְּ ָך ֵהּמָ ּתֶ ַענְּ ְּ ָך ּוִמש  טְּ בְּ ִ  .ש 

ָרי ָחן ֶנֶגד צֹרְּ ָפַני ֻשלְּ ֲערֹך לְּ  ,ּתַ
ָוָיה י ּכֹוִסי רְּ ִ ֶמן רֹאש  ֶ ּ ּתָ ַבש  נְּ ָ ּ ש   .ּדִ

יַאךְּ טֹוב ָוֶח  ֵמי ַחּיָ ל־יְּ פּוִני ּכָ ּדְּ  ,ֶסד ִירְּ
ֵבית ה י ּבְּ ּתִ בְּ ַ ש  אֶֹרךְּ ָיִמים' וְּ  .לְּ

 

 

 

ָצָרה  ַאֵחינוּ  1 תּוִנים ּבְּ ָרֵאל ַהּנְּ ית ִיש ְּ ל־ּבֵ ּכָ
ה ָ ש  ּבָ ּיַ ם ּוֵבין ּבַ ּיָ ין ּבַ ִדים ּבֵ ָיה ָהעֹומְּ בְּ ִ ש  . ּובְּ

ָוָחה  ָרה ִלרְּ יֹוִציֵאם ִמּצָ ַרֵחם ֲעֵליֶהם וְּ קֹום יְּ ַהּמָ
ה ֻאּלָ ּבּוד ִלגְּ עְּ אֹוָרה ּוִמּשִ א , ּוֵמֲאֵפיָלה לְּ ּתָ ְּ ַהש 

ַמן ָקִריב ֲעָגָלא ּוִבזְּ  .ּבַ

ֵחךְּ ִאם  2 ּכָ ְּ ִמיִני ֶאש  ח יְּ ּכַ ְּ ש  ַלִים ּתִ ָ רּוש  . יְּ
ֵרִכי ּכְּ י ִאם ֹלא ֶאזְּ ִחּכִ ֹוִני לְּ ש  ק לְּ ּבַ דְּ ִאם ֹלא , ּתִ

ָחִתי מְּ ַלִים ַעל רֹאש  ש ִ ָ רּוש   .ַאֲעֶלה ֶאת יְּ

ִביַאת  ֲאִני ַמֲאִמין 3 ֵלָמה ּבְּ ְּ ֱאמּוָנה ש  ּבֶ
יַח  ִ ש  ֵמּהַ , ַהּמָ ַמהְּ תְּ ּיִ ֶ י ש  ַאף ַעל ּפִ ל, וְּ ־ֶזה ִעם ּכָ

בֹוא ּיָ ֶ ָכל־יֹום ש  ה ּלֹו ּבְּ  .ֲאַחּכֶ

א ֵעיַני 4 ָ י ֶאש ּ ִרֶֽ  .ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעזְּ
ִרי ֵמִעם ה ֶרץ' ֶעזְּ ַמִים ָוָאֶֽ ָ ה ש  ה ֹלא  .עֹש ֵ ִהּנֵ

ל ָרֵאֶֽ ֹוֵמר ִיש ְּ ן ש  ָ ֹלא ִייש   .ָינּום וְּ

ָבִבי 5 לְּ בֹודוֹ  ּבִ ֶנה ַלֲהַדר ּכְּ ן ֶאבְּ ּכָ ְּ ן , ִמש  ּכָ ְּ ּוַבִמש 
ֵני הֹודוֹ ִמזְּ  ַקרְּ ים לְּ ַח ָאש ִ ח , ּבֵ ִמיד ֶאּקַ ֵנר ּתָ ּולְּ

ִריב לֹו ֶאת־, ִלי ֶאת־ֵאש  ָהֲעֵקָדה ן ַאקְּ ּבָ ָקרְּ ּולְּ
ִחיָדה י ַהּיְּ ִ ש   .ַנפְּ

ם ה 6 ֵ ש  ָרֵאל 'ּבְּ , ִמיִמיִני ִמיָכֵאל, ֱאֹלֵקי ִיש ְּ
ִריֵאל בְּ מֹאִלי ּגַ ְּ ָפַני אּוִריֵאל, ּוִמש ּ , ּוִמּלְּ

ָפֵאל ִכיַנת ֵאל, ּוֵמֲאחֹוַרי רְּ ְּ י ש  ִ ַעל רֹאש   .וְּ

י־ֵאֵלךְּ  7 י  ַגם ּכִ ָמֶות ֹלא־ִאיָרא ָרע ּכִ ֵגיא ַצלְּ ּבְּ
ה ִעָמִדי  .ַאּתָ

ָאךְּ ַהּגֵֹאל 8 לְּ ָבֵרךְּ ֵאת  ַהּמַ ל־ָרע יְּ אִֹתי ִמּכָ
ָעִרים ם ֲאבֹוַתי , ַהּנְּ ֵ ש  ִמי וְּ ְּ ֵרא ָבֶהם ש  ִיּקָ וְּ

ָחק ִיצְּ ָרָהם וְּ ֶקֶרב ָהָא , ַאבְּ ּגּו ָלרֹב ּבְּ ִידְּ  .ֶרץוְּ

ָהֵאר 9 תֹוָרֶתךָ  וְּ ֹוֶתיךָ . ֵעיֵנינּו ּבְּ ִמצְּ נּו ּבְּ ק ִלּבֵ ַדּבֵ . וְּ
ֶמךָ  ְּ ָאה ֶאת ש  ִירְּ ַאֲהָבה ּולְּ ָבֵבנּו לְּ ַיֵחד לְּ ֹלא . וְּ וְּ

עֹוָלם ָוֶעד  .ֵנבֹוש  לְּ

ים  ַוֲהִביאֹוִתים 10 ּתִ חְּ ּמַ ש ִ י וְּ ִ ש  ֶאל ַהר ָקדְּ
ָרצֹון  ֵחיֶהם לְּ ִזבְּ ִתי עֹוֹלֵתיֶהם וְּ ִפּלָ ֵבית ּתְּ ַעל ּבְּ

ָכל  ֵרא לְּ ה ִיּקָ ִפּלָ ית ּתְּ י ֵביִתי ּבֵ ִחי ּכִ ּבְּ ִמזְּ
ים  .ָהַעּמִ

ָדה 11 ָעמְּ ֶ ִהיא ש  נוּ  וְּ ָלֶֽ ינּו וְּ ֹלא ֶאָחד . ַלֲאבֹוֵתֶֽ ֶ ש 
ָבד לְּ נוּ , ּבִ ַכּלֹוֵתֶֽ ינּו לְּ רּוךְּ . ָעַמד ָעֵלֶֽ דֹוש  ּבָ ַהּקָ וְּ

ָדם נּו ִמּיָ יֵלֶֽ  .הּוא ַמּצִ

ִני 12 ֶֽ ַזּכֵ ֵני ָב  וְּ ִנים ּובְּ ל ּבָ ַגּדֵ בֹוִניםלְּ , ִנים ֲחָכִמים ּונְּ
ֵאי ֱאֹלִקים', אֹוֲהֵבי ה י ֱאֶמת, ִירְּ ֵ ש  ֶזֶַֽרע , ַאנְּ

ֶדש   ה, קֶֹֽ ֵבִקים' ּבַ ִאיִרים ֶאת ָהעֹוָלם , ּדְּ ּומְּ
ים טֹוִבים ַמֲעש ִ ּתֹוָרה ּובְּ אֶכת , ּבַ ֶלֶֽ ָכל מְּ ּובְּ

 .ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא

ַלִים 13 ָ ִלירּוש  ּכֹן  וְּ ְּ ִתש  ּוב וְּ ש  ַרֲחִמים ּתָ ָך ּבְּ ִעירְּ
ָקרֹוב  ֵנה אֹוָתּה ּבְּ ּתָ ּובְּ רְּ ּבַ ר ּדִ ֶ ֲאש  תֹוָכּה ּכַ ּבְּ

תֹוָכּה  ֵהָרה לְּ א ָדִוד מְּ ִכּסֵ ַין עֹוָלם וְּ נְּ ָיֵמינּו ּבִ ּבְּ
ִכין  .ּתָ

ִנים' ה ּוָמָחה 14 ל ּפָ ָעה ֵמַעל ּכָ מְּ ת ַעּמֹו  ּדִ ּפַ ֶחרְּ וְּ
ל ָהָאֶרץ ּיֹום ַההּואוְּ . ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ה  ָאַמר ּבַ ִהּנֵ

ינּו לוֹ ' ֶזה ה ֱא־ֹלֵהינּו ֶזה ָחה  ִקּוִ מְּ ִנש ְּ ָנִגיָלה וְּ
ּוָעתוֹ  יש  רֹוָמיו. ּבִ מְּ לֹום ּבִ ָ ה ש  ה  עֹש ֶ הּוא ַיֲעש ֶ

לֹום ָעֵלינוּ  ָ ָרֵאל ש  ל ִיש ְּ ַעל ּכָ רּו ָאֵמן, וְּ ִאמְּ  .וְּ

יךָ  ֲחמֹול 15 יךָ . ַעל ַמֲעש ֶ ַמֲעש ֶ ַמח ּבְּ ִתש ְּ . וְּ
יֹ ָך חֹוֶסיךָ וְּ רּו לְּ ָך ֲעמּוֶסיךָ . אמְּ קְּ ַצּדֶ ש  . ּבְּ ּדַ קְּ ּתֻ

יךָ  ל ַמֲעש ֶ ָך . ָאדֹון ַעל ּכָ תְּ ָ ּ ֻדש  קְּ יָך ּבִ ֶ יש  ּדִ י ַמקְּ ּכִ
ּתָ  ְּ ש  ים. ִקּדַ ִ דֹוש  ֵאר ִמּקְּ ָקדֹוש  ּפְּ  .ָנֶאה לְּ

הֹודֹות 16 יֹון' ַלה טֹוב לְּ ָך ֶעלְּ מְּ ִ ש  ר לְּ ַזּמֵ  .ּולְּ
ָך  ֶֽ ּדֶ ֶקר ַחסְּ ּבֶֹֽ יד ּבַ ַהּגִ ילֹותלְּ ּלֵ ָך ּבַ  .ֶוֱאמּוָנתְּ

לֹום 17 ָ ִהי ש  נֹוָתִיךְּ  יְּ מְּ ַארְּ ָוה ּבְּ לְּ ַ ֵחיֵלךְּ ש  ַמַען . ּבְּ לְּ
ךְּ  לֹום ּבָ ָ א ש  ָרה ּנָ ֵרָעי ֲאַדּבְּ ית . ַאַחי וְּ ַמַען ּבֵ לְּ

ה טֹוב ָלךְּ ' ה ָ ש   .ֱאֹלֵקינּו ֲאַבקְּ

ָיבֹוא 18 יַע  ַיֲעֶלה וְּ ַיּגִ ֵיָרֶאה, וְּ ַמע, וְּ ִיּשָ ֵיָרֶצה וְּ , וְּ
ֵקד ִיּפָ רֹון  וְּ ִזכְּ דֹוֵננּו וְּ רֹוֵננּו ּוִפקְּ ֵכר ִזכְּ ִיּזָ וְּ

ךָ  ,ֲאבֹוֵתינוּ  ּדֶ ִוד ַעבְּ ן ּדָ יַח ּבֶ ִ רֹון ָמש  ִזכְּ רֹון  ,וְּ ִזכְּ וְּ
ךָ  ֶ ש  ַלִים ִעיר ָקדְּ ָ רּוש  ית  ,יְּ ָך ּבֵ ל ַעּמְּ רֹון ּכָ ִזכְּ וְּ

ָרֵאל ָפֶניךָ  ,ִיש ְּ טֹוָבה, לְּ ֵליָטה לְּ  .ִלפְּ

ֲערֹג 19 ל ּתַ ַאּיָ י ַתֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמ  ּכְּ ִ ש  ן ַנפְּ ִים ּכֵ
ֵאל ָחי . ֵאֶליָך ֱאֹלִקים י ֵלאֹלִקים לְּ ִ ש  ָאה ַנפְּ ָצמְּ

ֵני ֱאֹלִקים ֵאָרֶאה ּפְּ  .ָמַתי ָאבֹוא וְּ

לוֹ  20 ל־ָהעֹוָלם ּכֻ אֹוד ּכָ ר ַצר מְּ ֶ ר , ֶגש  ָהִעּקָ וְּ
ָלל ַפֵחד ּכְּ  .ֹלא לְּ

ש   ֵלב ָטהֹור 21 רּוַח ָנכֹון ַחּדֵ ָרא ִלי ֱאֹלִקים וְּ ּבְּ
ּבִ  ִקרְּ ָך . יּבְּ ְּ ש  רּוַח ָקדְּ ָפֶניָך וְּ ִליֵכִני ִמּלְּ ְּ ש  ַאל ּתַ

ַקח ִמֶמִני  .ַאל ּתִ

ךָ  22 ַמַענְּ ה ֵקינוּ ֶֺאל לְּ ל ֲעש ֵ ֵאה, ָלנוּ  ֺאוְּ  רְּ
ים, ֲעִמיָדֵתנוּ  ּלִ ֵרִקים ּדַ ָמה. וְּ ָ ש  ַהּגּוף ָלךְּ  ַהּנְּ  וְּ

ֳעָלךְּ   .ֲעָמָלךְּ  ַעל חּוָסה, ּפָ

ֵהָרה 23 ָעֵרי  'ה מְּ ַמע ּבְּ ָ ּ הּוָדה ֱאֹלֵקינּו ִיש  יְּ
ָחה מְּ קֹול ש ִ ֹון וְּ ש  ִים קֹול ש ָ ָלֶֽ ָ רּוש  ֻחצֹות יְּ , ּובְּ

ה ּלָ קֹול ּכַ ֲהלֹות ֲחָתִנים , קֹול ָחָתן וְּ קֹול ִמצְּ
ִגיָנָתם ה נְּ ּתֵ ְּ ש  ָעִרים ִמּמִ ָתם ּונְּ  .ֵמֻחּפָ

יק ַנַער  24 ֹלא ָרִאיִתי ַצּדִ י, וְּ ּתִ ם ָזַקנְּ ָהִייִתי, ּגַ
ש  ָלֶחם.  ַבּקֶ עֹו מְּ ַזרְּ ן, ה’ הֶנֱעַזב וְּ ַעמֹו ִיּתֵ ’ עֹז לְּ

לֹום ָ ּ ָבֵרך ֶאת ַעּמֹו ַבש   .יְּ

ש   25 ַקּדֵ עֹוָלם נְּ ָך ּבָ מְּ ִ ים , ֶאת ש  ִ יש  ּדִ קְּ ּמַ ֶ ם ש  ֵ ש  ּכְּ
ֵמי ָמרֹום ְּ ש  ֹלךְּ ה. אֹותֹו ּבִ עֹוָלם' ִימְּ ִיךְּ , לְּ ֱאֹלַקֶֽ

דֹר ָודֹר לּוָיּה , ִצּיֹון לְּ ה ָקדֹוש  . ַהלְּ ַאּתָ ב , וְּ ֵ יֹוש 
ָרֵאל ִהּלֹות ִיש ְּ  .ֵאל ַנא. ּתְּ

ָחה 26 תְּ יָה ּפָ תֹוַרת ֶחֶסד ַעל  ּפִ ָמה וְּ ָחכְּ ּבְּ
ֹוָנּה  ש  לּות . לְּ ֶלֶחם ַעצְּ יָתה וְּ ה ֲהִליכֹות ּבֵ צֹוִפּיָ

ָלּה . תֹאֵכל ֹלא עְּ רּוָה ּבַ ְּ ּ ַאש  ָקמּו ָבֶניָה ַויְּ
ָלּה  ַהלְּ ַאּתְּ ָעִלית ַעל . ַויְּ נֹות ָעשֹּו ָחִיל וְּ ַרּבֹות ּבָ

ָנה ּלָ  .ּכֻ

ַמע קֹוֵלנוּ  27 ְּ ַרֵחם, ֱאֹלֵקינוּ ' ה ש  , ָעֵלינוּ , חּוס וְּ
ִפָלֵתנוּ  ָרצֹון ֶאת־ּתְּ ַרֲחִמים ּובְּ ל ּבְּ ַקּבֵ  .וְּ

ָעִני 28 ה לְּ ִפּלָ ֵני ה ּתְּ ִלפְּ י ַיֲֶֽעטֹף וְּ וֹ ' ִכֶֽ יחֶֽ ּפֹךְּ ש ִ ְּ . ִיש 
ֹוא' ה ָעִתי ֵאֶליָך ָתבֶֽ וְּ ַ ש  ִתי וְּ ִפּלָ ָעה תְּ מְּ ִ ַאל . ש 

יֹום ַצר ִלי י ּבְּ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ּתֵ סְּ  .ּתַ
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 בראש חודש
ַמע,  ִיּשָ ֵיָרֶצה וְּ ֵיָרֶאה, וְּ יַע, וְּ ַיּגִ ָיבֹוא וְּ ֱא־ֹלֵהינּו ֵוא־ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה וְּ
ִוד  ן ּדָ יַח ּבֶ ִ רֹון ָמש  ִזכְּ רֹון ֲאבֹוֵתינּו, וְּ ִזכְּ דֹוֵננּו וְּ רֹוֵננּו ּוִפקְּ ֵכר ִזכְּ ִיּזָ ֵקד וְּ ִיּפָ וְּ

ּדֶ  ָרֵאל, ַעבְּ ית ִיש ְּ ָך ּבֵ ל ַעּמְּ רֹון ּכָ ִזכְּ ָך, וְּ ֶ ש  ַלִים ִעיר ָקדְּ ָ רּוש  רֹון יְּ ִזכְּ ָך, וְּ
יֹום  לֹום ּבְּ ָ ש  ים ּולְּ ַחּיִ ַרֲחִמים לְּ ֶחֶסד ּולְּ ֵחן ּולְּ טֹוָבה, לְּ ֵליָטה לְּ ָפֶניָך, ִלפְּ לְּ

ֵרנּו ה ה. ָזכְּ ֵדנּו בוֹ ’ רֹאש  ַהחֶֹדש  ַהּזֶ טֹוָבה ּוָפקְּ ָרָכה  ֱא־ֹלֵהינּו ּבֹו לְּ ִלבְּ
נּו,  ָחּנֵ ַרֲחִמים חּוס וְּ ּוָעה וְּ ש  ַבר יְּ ים טֹוִבים. ּוִבדְּ ַחּיִ יֵענּו בֹו לְּ ִ הֹוש  וְּ
ַרחּום  י ֵא־ל ֶמֶלךְּ ַחּנּון וְּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ ִ הֹוש  ַרֵחם ָעֵלינּו וְּ וְּ

ה  .ָאּתָ

ֵנה רּוךְּ  ּובְּ ָיֵמינּו. ּבָ ֵהָרה בְּ מְּ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדש  ּבִ ָ רּוש  יְּ
ה ה ַלִים, ָאֵמן’ ַאּתָ ָ רּוש  ַרֲחָמיו יְּ  .ּבֹוֵנה בְּ

רּוךְּ  ה ה ּבָ ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלךְּ ָהעֹוָלם, ָהֵא־ל, ָאִבינּו, ’ ַאּתָ
ד נּו קְּ ֵ דֹוש  ֵרנּו, קְּ ֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוצְּ נּו, ֲאִדיֵרנּו, ּבֹורְּ ּכֵ ֹוש  ַמלְּ

ִטיב ַלּכֹל,  ַהּמֵ ֶלךְּ ַהּטֹוב וְּ ָרֵאל, ַהּמֶ ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיש ְּ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב הּוא ֵמיִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו,  ּבְּ ֶ ש 
ֶחֶסד  ֵחן ּולְּ ֵלנּו ָלַעד לְּ מְּ ֵלנּו הּוא ִיגְּ ָמָלנו הּוא גֹומְּ הּוא גְּ

ַהצְּ  ָלה וְּ ֶרַוח, ַהּצָ ַרֲחִמים ּולְּ ּוָעה, ּולְּ ָרָכה ִויש  ָלָחה, ּבְּ
ָכל  לֹום וְּ ָ ש  ים וְּ ַחּיִ ַרֲחִמים וְּ ָלה, וְּ ּכָ ַכלְּ ָנָסה וְּ רְּ ֶנָחָמה, ּפַ

ֵרנּו. ַחּסְּ עֹוָלם ַאל יְּ ל טּוב לְּ  טֹוב, ּוִמּכָ

עֹוָלם ָוֶעד. ֹלךְּ לְּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִימְּ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּ ש  ַרךְּ ּבַ ּבָ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיתְּ

 ְּ נּו ָלַעד ָהַרֲחָמן הּוא ִיש  ַאר ּבָ ּפָ ִיתְּ דֹור ּדֹוִרים, וְּ ח לְּ ּבַ ּתַ
ֵמי עֹוָלִמים. עֹולְּ נּו ָלַעד ּולְּ ר ּבָ ַהּדַ ִיתְּ ָצִחים, וְּ ֵנַצח נְּ  ּולְּ

ֵסנּו ּבָכבֹוד. נְּ ַפרְּ  ָהַרֲחָמן הּוא יְּ

אֵרנוּ  ּבֹר ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצּוָ ְּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיש 
ֵצנּו. ַארְּ ִמּיּות לְּ הּוא יֹוִליֵכנּו קֹומְּ  וְּ

ה ִית ַהּזֶ ּבַ ה ּבַ ֻרּבָ ָרָכה מְּ ַלח ָלנּו ּבְּ ְּ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיש 
נּו ָעָליו. ָאַכלְּ ֶ ָחן ֶזה ש  לְּ ֻ ַעל ש   וְּ

ִביא ָזכּור ַלּטֹוב  הּו ַהּנָ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלּיָ ְּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיש 
ֶנָחמֹות. שּועֹות וְּ ֹורֹות טֹובֹות יְּ ש  ר ָלנּו ּבְּ ֶ  ִויַבש ּ

ָבֵר  ָרֵאלָהַרֲחָמן הּוא יְּ ִדיַנת ִיש ְּ  ךְּ ֶאת מְּ
ֵתנּו. ֻאּלָ ִמיַחת ּגְּ ית צְּ ִ  ֵראש 

ָרֵאל ִיש ְּ ה לְּ ָבא ֲהַגּנָ ָבֵרךְּ ֶאת ַחַייֵלי צְּ  ָהַרֲחָמן הּוא יְּ
ֵצנּו. ַמר ַארְּ ְּ ִדים ַעל ִמש   ָהעֹומְּ

ל  ֶאת ּכָ אן, אֹוָתנּו וְּ ין ּכָ ֻסּבִ ל ַהּמְּ ָבֵרךְּ ֶאת ּכָ ָהַרֲחָמן הּוא יְּ
 ֶ מֹו ש  ר ָלנּו, ּכְּ ֶ ָחק ֲאש  ָרָהם ִיצְּ כּו ֲאבֹוֵתינּו ַאבְּ רְּ ּבָ תְּ ּנִ

ָרָכה  בְּ נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ָבֵרךְּ אֹוָתנּו ּכֻ ן יְּ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ּכֵ ַיֲעקֹב ּבַ וְּ
נֹאַמר ָאֵמן ֵלָמה, וְּ ְּ  .ש 

רֹום ּמָ ֶמֶרת  ּבַ ְּ ִמש  ֵהא לְּ ּתְּ ֶ כּות ש  ָעֵלינּו זְּ דּו ֲעֵליֶהם וְּ ַלּמְּ יְּ
ָרָכה ֵמֵאת ה א בְּ ָ ִנש ּ לֹום, וְּ ָ ֵענּו, ’ ש  ְּ ָדָקה ֵמֱא־ֹלֵהי ִיש  ּוצְּ

ָאָדם ֵעיֵני ֱאֹלִהים וְּ ֶכל טֹוב ּבְּ ש ֵ ָצא ֵחן וְּ ִנמְּ  .וְּ

 בשבת
נּוָחה לְּ  ת ּומְּ ּבָ ַ ּלֹו ש  ּכֻ ֶ ִחיֵלנּו יֹום ש  י ָהעֹוָלִמיםָהַרֲחָמן הּוא ַינְּ  .ַחּיֵ

 בראש חודש
ָרָכה ִלבְּ טֹוָבה וְּ ה לְּ ש  ָעֵלינּו ֶאת ָהחֶֹדש  ַהּזֶ ַחּדֵ  .ָהַרֲחָמן הּוא יְּ

א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ַחּיֵ יַח ּולְּ ִ ש  נּו ִלימֹות ַהּמָ ַזּכֵ ָהַרֲחָמן הּוא יְּ
ּדֹול  יל[ בחול]ִמגְּ ּדִ ה ֶחֶסד : ַמגְּ עֹש ֶ ּכֹו וְּ ּועֹות ַמלְּ ש  יְּ

יחֹו  ִ ש  רֹוָמיו ִלמְּ מְּ לֹום ּבִ ָ ה ש  עֹו ַעד עֹוָלם. עֹש ֶ ַזרְּ ָדִוד ּולְּ לְּ
רּו  ִאמְּ ָרֵאל וְּ ל ַעמֹו ִיש ְּ ַעל ּכָ לֹום ָעֵלינּו וְּ ָ ה ש  הּוא ַיֲעש ֶ

 .ָאֵמן

ראוּ  ִפיִרים ’ ֶאת ה יְּ סֹור ִליֵרָאיו. ּכְּ י ֵאין ַמחְּ יו ּכִ ָ דֹש  קְּ
י ה ֵ ש  דֹרְּ ָרֵעבּו וְּ ּו וְּ רּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַלה’ ָרש  סְּ י ’ ֹלא ַיחְּ ּכִ

ָכל ַחי  יַע לְּ ּבִ ְּ ּ ּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמש  עֹוָלם ַחסְּ י לְּ טֹוב ּכִ
ה ַטח ּבַ ר ִיבְּ ֶ ֶבר ֲאש  רּוךְּ ַהּגֶ ָה ’ ָרצֹון. ּבָ ַטחֹו. ’ ָיה הוְּ ִמבְּ

עֹו  ַזרְּ יק ֶנֱעַזב וְּ ֹלא ָרִאיִתי ַצּדִ י, וְּ ּתִ ם ָזַקנְּ ַנַער ָהִייִתי, ּגַ
ש  ָלֶחם. ה ַבּקֶ ן, ה’ מְּ ַעמֹו ִיּתֵ ָבֵרך ֶאת ַעּמֹו ’ עֹז לְּ יְּ

לֹום ָ ּ  .ַבש 

 המזון ברכת

 

ֲעלֹות יר ַהּמַ ִ יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו  ש  ִ ּוב ה' ֶאת ש  ש  ּבְּ
ִמים. ָאז יִ  חֹלְּ ֹוֵננּו ִריָנה, ָאז ּכְּ ש  ינּו ּולְּ חֹוק ּפִ ֵלא ש ְּ ּמָ

יל ה ּדִ רּו ַבגֹוִים ִהגְּ יל ה’ יֹאמְּ ּדִ ה. ִהגְּ ֹות ִעם ֵאּלֶ ’ ַלֲעש 
ּוָבה ה ֵמִחים. ש  ֹות ִעָמנּו ָהִיינּו ש ְּ ִביֵתנּו ’ ַלֲעש  ְּ ֶאת ש 

צֹרּו. ָהלֹוךְּ  ה ִיקְּ ִרּנָ ָעה ּבְּ ִדמְּ ִעים ּבְּ ֶגב. ַהּזֹרְּ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ּכַ
א  ה, נֹש ֵ ִרּנָ ַרע, ּבֹא ָיבֹא בְּ ךְּ ַהּזָ ֶ א ֶמש  ֵיֵלךְּ ּוָבכֹה נֹש ֵ

 .ֲאֻלּמֹוָתיו

 זימון
ָבֵרךְּ   .ַרּבֹוַתי, נְּ

ם ה ֵ ִהי ש  ַעד עֹוָלם’ יְּ ה וְּ בָֹרךְּ ֵמַעּתָ  .מְּ
לוֹ  ֶ נּו ִמש  ָאַכלְּ ֶ ָבֵרך )ֱא־ֹלֵהינּו( ש  ַרּבֹוַתי נְּ ָנן וְּ ַרּבָ ּות ָמָרָנן וְּ ש  רְּ  .ּבְּ

רּוךְּ  טּובֹו ָחִיינוּ ּבָ לֹו ּובְּ ֶ נּו ִמש   .)ֱא־ֹלֵהינּו( ֶשָאַכלְּ
מוֹ  ְּ רּוךְּ הּוא ּוָברּוךְּ ש   .ּבָ

רּוךְּ  ה ה ּבָ ן ֶאת ָהעֹוָלם ’ ַאּתָ ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלךְּ ָהעֹוָלם, ַהּזָ
ָכל  ַרֲחִמים, הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם לְּ ֶחֶסד ּובְּ ֵחן ּבְּ טּובֹו, ּבְּ ּלֹו ּבְּ ּכֻ

עֹוָלם ַחסְּ  י לְּ ר, ּכִ ש ָ ִמיד ֹלא ָחַסר ּבָ דֹול ּתָ טּובֹו ַהּגָ ּדֹו. ּובְּ
מֹו  ְּ ֲעבּור ש  עֹוָלם ָוֶעד, ּבַ ַסר ָלנּו ָמזֹון לְּ ַאל ֶיחְּ ָלנּו וְּ

ֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין  ַפרְּ י הּוא ֵא־ל ָזן ּומְּ דֹול, ּכִ ַהּגָ
ה ה רּוךְּ ַאּתָ ָרא. ּבָ ר ּבָ ֶ ִריֹוָתיו ֲאש  ָכל ּבְּ ן ֶאת ’ ָמזֹון לְּ ַהּזָ

 .ַהּכֹל

ָך, ה נֹוֶדה ּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ’ לְּ ַחלְּ ִהנְּ ֶ ֱא־ֹלֵהינּו ַעל ש 
הֹוֵצאָתנּו ה ֶ ַעל ש  ָחָבה, וְּ ה טֹוָבה ּורְּ ּדָ ֱא־ֹלֵהינּו ’ ֶחמְּ

ָך  ִריתְּ ַעל ּבְּ ית ֲעָבִדים, וְּ ִדיָתנּו ִמּבֵ ַרִים ּופְּ ֵמֶאֶרץ ִמצְּ
ּמַ  ּלִ ֶ ָך ש  ַעל ּתֹוָרתְּ ֵרנּו, וְּ ש ָ בְּ ּתָ ּבִ ָחַתמְּ ֶ יָך ש  ַעל ֻחּקֶ נּו וְּ ּתָ דְּ

ַעל ֲאִכיַלת  נּו וְּ ּתָ חֹוַננְּ ֶ ים ֵחן ָוֶחֶסד ש  ַעל ַחּיִ נּו, וְּ ּתָ הֹוַדעְּ ֶ ש 
ָכל  ָכל יֹום ּובְּ ִמיד, ּבְּ ֵנס אֹוָתנּו ּתָ ַפרְּ ה ָזן ּומְּ ַאּתָ ֶ ָמזֹון ש 

ָעה ָ ָכל ש   .ֵעת ּובְּ

 בחנוכה
ַעל בּורֹות וְּ ַעל ַהּגְּ ָקן וְּ רְּ ַעל ַהּפֻ ים וְּ ּסִ ָחמֹות  ַעל ַהּנִ לְּ ַעל ַהּמִ ּועֹות וְּ ש  ַהּתְּ

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְּ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ יָת ָלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעש ִ ֶ  ש 

כּות  ָדה ַמלְּ ָעמְּ ֶ ש  מֹוַנאי ּוָבָניו, ּכְּ ְּ דֹול ַחש  ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ָיהּו ּבֶ תְּ ֵמי ַמּתִ יְּ ּבִ
יָחם ּתֹוָרֶת  ּכִ ְּ ַהש  ָרֵאל, לְּ ָך ִיש ְּ ָעה ַעל ַעמְּ ָ ש  י ָיָון ָהרְּ ַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ָך ּולְּ

ּתָ ֶאת  ֵעת ָצָרָתם, ַרבְּ ּתָ ָלֶהם ּבְּ ים, ָעַמדְּ ַרֲחֶמָך ָהַרּבִ ה ּבְּ ַאּתָ צֹוֶנָך, וְּ רְּ
ַיד  ּתָ ִגּבֹוִרים ּבְּ ָמָתם, ָמַסרְּ ּתָ ֶאת ִנקְּ יָנם, ָנַקמְּ ּתָ ֶאת ּדִ נְּ ִריָבם, ּדַ

ַיד טְּ  ֵמִאים ּבְּ ַעִטים, ּוטְּ ַיד מְּ ים ּבְּ ַרּבִ ים, וְּ ִ ש  ַיד ַחּלָ ִעים ּבְּ ָ ש  הֹוִרים, ּורְּ
ָקדֹוש   דֹול וְּ ם ּגָ ֵ יָת ש  ָך ָעש ִ ֵקי תֹוָרֶתָך. ּולְּ ַיד עֹוסְּ ֵזִדים ּבְּ יִקים, וְּ ַצּדִ

ה.  ַהּיֹום ַהּזֶ ָקן ּכְּ דּוָלה ּוֻפרְּ ּוָעה גְּ ש  יָת ּתְּ ָרֵאל ָעש ִ ָך ִיש ְּ ַעּמְּ עֹוָלֶמָך, ּולְּ ּבְּ
יֶתָך, ִביר ּבֵ אּו ָבֶניָך ִלדְּ ן ּבָ ַאַחר ּכֵ ִטֲהרּו ֶאת  וְּ ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך, וְּ

ה  ֵמי ֲחֻנּכָ מֹוַנת יְּ ְּ עּו ש  ָקבְּ ָך, וְּ ֶ ש  רֹות ָקדְּ ַחצְּ ִליקּו ֵנרֹות ּבְּ ִהדְּ ָך, וְּ ֶ ש  ּדָ ִמקְּ
דֹול ָך ַהּגָ מְּ ִ ש  ל לְּ ַהּלֵ הֹודֹות ּולְּ  .ֵאלּו, לְּ

ַעל ִכים אֹוָתךְּ ’ ַהּכֹל ה וְּ ָברְּ נּו מֹוִדים ָלךְּ ּומְּ ֱא־ֹלֵהינּו ֲאַנחְּ
תּוב, ִיתְּ  ּכָ עֹוָלם ָוֶעד ּכַ ִמיד לְּ ל ַחי ּתָ ִפי ּכָ ָך ּבְּ מְּ ִ ַרךְּ ש  ּבָ

ּתָ ֶאת ה ּתָ ּוֵבַרכְּ ַבעְּ ש ָ ּתָ וְּ ָאַכלְּ ֱא־ֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ’ "וְּ
ה ה רּוךְּ ַאּתָ ." ּבָ ר ָנַתן ָלךְּ ֶ ַעל ’ ַהּטָֹבה ֲאש  ַעל ָהָאֶרץ וְּ

זֹון  .ַהּמָ

ָרֵאל ַעּמֶ ’ ָנא ה ַרֶחם ַלִים ֱא־ֹלֵהינּו ַעל ִיש ְּ ָ רּוש  ַעל יְּ ָך, וְּ
ִוד  ית ּדָ כּות ּבֵ ַעל ַמלְּ בֹוֶדָך וְּ ן ּכְּ ּכַ ְּ ַעל ִצּיֹון ִמש  ִעיֶרָך וְּ

ָך ָעָליו.  מְּ ִ ָרא ש  קְּ ּנִ ֶ דֹוש  ש  ַהּקָ דֹול וְּ ִית ַהּגָ ַעל ַהּבַ יֶחָך וְּ ִ ש  מְּ
ִויֵחנּו, ַהרְּ ֵלנּו וְּ ּכְּ ַכלְּ ֵסנּו וְּ נְּ רְּ ֵענּו זּוֵננּו ּפַ  ֱא־ֹלֵהינּו, ָאִבינּו, רְּ

ַוח ָלנּו ה ַהרְּ ָנא ַאל ’ וְּ ל ָצרֹוֵתינּו, וְּ ֵהָרה ִמּכָ ֱא־ֹלֵהינּו מְּ
ִריֵכנּו ה צְּ ֹלא ’ ּתַ ר ָוָדם וְּ ש ָ ַנת ּבָ ֱא־ֹלֵהינּו ֹלא ִליֵדי ַמּתְּ

תּוָחה,  ֵלָאה, ַהּפְּ ָך ַהּמְּ ָידְּ י ִאם לְּ ָוָאָתם ּכִ ִליֵדי ַהלְּ
ֵלם ֹלא ִנּכָ ֹלא ֵנבֹוש  וְּ ֶ ָחָבה, ש  ָהרְּ ה וְּ ָ דֹוש  עֹוָלם ָוֶעד ַהּקְּ  .לְּ

 בשבת
ַהֲחִליֵצנּו ה ֵצה וְּ ת ’ רְּ ּבָ ַ ּ ִביִעי ַהש  ְּ ּ ַות יֹום ַהש  ִמצְּ ֹוֶתיך ּובְּ ִמצְּ ֱא־ֹלֵהינּו ּבְּ

ת ּבֹו  ּבָ ְּ ָפֶניָך ִלש  ָקדֹוש  הּוא לְּ דֹול וְּ י יֹום ֶזה ּגָ ה, ּכִ דֹוש  ַהּזֶ ַהּקָ דֹול וְּ ַהּגָ
צֹוֶנָך,  ַות רְּ ִמצְּ ַאֲהָבה ּכְּ ָלנּוַח ּבֹו ּבְּ ָך ָהִניַח ָלנּו, הוְּ צֹונְּ רְּ ֱא־ֹלֵהינּו, ’ ּבִ

ֵאנּו ה ָהרְּ נּוָחֵתנּו, וְּ יֹום מְּ ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּבְּ ֵהא ָצָרה וְּ ּלֹא תְּ ֶ ֱא־ֹלֵהינּו ’ ש 
ַעל  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך, ּכִ ֶ ש  ַלִים ִעיר ָקדְּ ָ רּוש  ַין יְּ ִבנְּ ֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך ּובְּ ּבְּ

ָחמֹות שּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ  .ַהיְּ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


