קידוש וזמירות לליל שבת
וברכת המזון
ָשלוֹ ם ֲעלֵ יכֶ ם ַמלְּ ֲאכֵ י ַה ּ ָש ֵרת ַמלְּ ֲא ֵכי ֶעלְּ יוֹ ן
ִמ ֶּמלֶ ְּך ַמלְּ כֵ י ַה ְּּמלָ כִ ים ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּּך הוּא.
בּ וֹ ֲאכֶ ם לְּ ָשלוֹ ם ַמלְּ ֲאכֵ י ַה ּ ָשלוֹ ם ַמלְּ ֲאכֵ י ֶעלְּ יוֹ ן
ִמ ֶּמלֶ ְּך ַמלְּ כֵ י ַה ְּּמלָ כִ ים ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּּך הוּא.
ָ ּב ְּרכוּנִ י לְּ ָשלוֹ ם ַמלְּ ֲאכֵ י ַה ּ ָשלוֹ ם ַמלְּ ֲאכֵ י ֶעלְּ יוֹ ן
ִמ ֶּמלֶ ְּך ַמלְּ כֵ י ַה ְּּמלָ כִ ים ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּּך הוּא.
אתכֶ ם לְּ ָשלוֹ ם ַמלְּ ֲאכֵ י ַה ּ ָשלוֹ ם ַמלְּ ֲאכֵ י ֶעלְּ יוֹ ן
ֵצ ְּ
ִמ ֶּמלֶ ְּך ַמלְּ כֵ י ַה ְּּמלָ כִ ים ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּּך הוּא.
ִּכי ַמלְּ ָאכָ יו יְּ ַצ ֶ ּוה ָ ּל ְּך לִ ְּש ָמ ְּר ָך ְּ ּבכָ ל דְּּ ָרכֶ ָ
ֶֽיך.
את ָך וּבוֹ ֶא ָך ֵ ֶֽמ ַע ָּתה וְּ ַעד עוֹ לָ ֶֽם.
ה' ִי ְֶּֽש ָמר ֵצ ְּ
ֵא ֶשת ַחיִ ל ִמי יִ ְּמ ָצא וְּ ָרחוֹ ק ִמ ּ ְּפנִ ינִ ים ִמכְּ ָר ּה.
ָ ּב ַטח ָ ּבה לֵ ב ַ ּב ְּעלָ ּה וְּ ָשלָ ל ֹלא יֶ ְּח ָסר.
יה.
גְּ ָמלַ ְּתה ּו טוֹ ב וְּ ֹלא ָרע כּ ֹל יְּ ֵמי ַח ֶ ּי ָ
יה.
דָּ ְּר ָשה ֶצ ֶמר ו ִּפ ְּש ִּתים וַ ַּת ַעשֹ ְּ ּב ֵח ֶפץ ַּכ ּ ֶפ ָ
ָהיְּ ָתה ָּכ ֳאנִ ּיוֹ ת סוֹ ֵחר ִמ ֶּמ ְּר ָחק ָּת ִביא לַ ְּח ָמ ּה.
יה.
ית ּה וְּ חֹק לְּ נַ ֲערוֹ ֶת ָ
וַ ָּת ָקם ְּ ּבעוֹ ד לַ יְּ לָ ה וַ ִּת ֵּתן ֶט ֶרף לְּ ֵב ָ
יה נָ ְּט ָעה ָּכ ֶרם.
זָ ְּמ ָמה ָש ֶדה וַ ִּת ָק ֵחה ּו ִמ ּ ְּפ ִרי כַ ּ ֶפ ָ
יה.
יה וַ ְּּת ַא ֵמץ זְּ רוֹ ע ֶֹת ָ
ָחגְּ ָרה ְּבעוֹ ז ָמ ְּתנֶ ָ
ָט ַע ָמה ִּכי טוֹ ב ַס ְּח ָר ּה ֹלא יִ כְּ ֶ ּבה ַב ַ ּליְּ לָ ה נֵ ָר ּה.
יה ָּת ְּמכ ּו ָפלֶ ְּך.
יה ִש ְּּל ָחה ַב ִּכישוֹ ר וְּ כַ ּ ֶפ ָ
יָ ֶד ָ
יה ִשלְּ ָחה לָ ֶא ְּביוֹ ן.
ַּכ ּ ָפ ּה ּ ָפ ְּר ָשה לֶ ָענִ י וְּ יָ ֶד ָ
ית ּה ִמ ָשלֶ ג ִּכי כָ ל ֵ ּביְּ ָת ּה ָל ֻ ּבש ָשנִ ים.
ֹלא ִת ָירא לְּ ֵב ָ
ַמ ְּר ָב ִדים ָע ְּש ָתה לָ ּה ֵשש וְּ ַא ְּר ָ ּג ָמן לְּ בו ָּש ּה.
נוֹ ָדע ַב ְּש ָע ִרים ַ ּב ְּעלָ ּה ְּ ּב ִש ְּב ּתוֹ ִעם זִ ְּקנֵ י ָא ֶרץ.
ָס ִדין ָע ְּש ָתה וַ ִּת ְּמכּ ֹר וַ ֲחגוֹ ר נָ ְּתנָ ה לַ ְּּכנַ ֲענִ י.
עוֹ ז וְּ ָה ָדר לְּ בו ָּש ּה וַ ִּת ְּש ַחק לְּ יוֹ ם ַא ֲחרוֹ ן.
יה ּ ָפ ְּת ָחה ְּ ּב ָחכְּ ָמה וְּ תוֹ ַרת ֶח ֶסד ַעל לְּ שוֹ נָ ּה.
ּ ִפ ָ
יתה וְּ לֶ ֶחם ַע ְּצלוּת ֹלא תֹאכֵ ל.
צוֹ ִפ ָ ּיה ֲהלִ יכוֹ ת ֵ ּב ָ
יה וַ יְּ ַא ּ ְּשרו ָּה ַ ּב ְּעלָ ּה וַ יְּ ַהלְּ לָ ּה.
ָקמ ּו ָבנֶ ָ
ַרבּ וֹ ת ָ ּבנוֹ ת ָעשֹ ּו ָחיִ ל וְּ ַא ְּּת ָעלִ ית ַעל ֻּכ ָ ּלנָ ה.
ֶש ֶקר ַה ֵחן וְּ ֶה ֶבל ַה ּי ִֹפי ִא ּ ָשה יִ ְּר ַאת ה' ִהיא ִת ְּת ַה ָ ּלל.
יה.
יהלְּ לו ָּה ַב ּ ְּש ָע ִרים ַמ ֲע ֶש ָ
יה וִ ַ
ְּּתנ ּו לָ ּה ִמ ּ ְּפ ִרי יָ ֶד ָ
קידוש לליל שבת
יְּהי ב ֶֹקר
וַ יְּ ִהי ֶע ֶרב וַ ִ

יוֹ ם ַה ּ ִש ּ ִשי .וַ יְּ כֻ לּ ּו ַה ּ ָש ַמיִ ם וְּ ָה ָא ֶרץ וְּ ָכל ְּצ ָב ָאם .וַ יְּ כַ ל
יעי ְּמלַ אכְּ ּתוֹ ֲא ֶשר ָע ָשה ,וַ ִ ּי ְּשבּ ֹת
ֹלהים ַ ּביוֹ ם ַה ּ ְּש ִב ִ
ֱא ִ
יעי ִמ ָּכל ְּמלַ אכְּ ּתוֹ ֲא ֶשר ָע ָשה .וַ יְּ ָב ֶר ְּך
ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּ ְּש ִב ִ
יעי וַ יְּ ַקדֵּ ש אֹתוֹ ִּ ,כי בוֹ ָש ַבת
ֹלהים ֶאת יוֹ ם ַה ּ ְּש ִב ִ
ֱא ִ
ֹלהים לַ ֲעשֹוֹ ת.
ִמ ָּכל ְּמלַ אכְּ ּתוֹ ֲא ֶשר ָ ּב ָרא ֱא ִ
ַס ְּב ִרי ָמ ָרנָ ן וְּ ַר ָ ּבנָ ן וְּ ַרבּ וֹ ַתי

־ֹלהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָהעוֹ לָ ם בּ וֹ ֵרא ּ ְּפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן.
ָ ּברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
־ֹלהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָהעוֹ לָ ם ֲא ֶשר ִקדְּּ ָשנ ּו
ָ ּברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
ְּ ּב ִמ ְּצוֹ ָתיו וְּ ָר ָצה ָבנוּ ,וְּ ַש ַ ּבת ָק ְּדשוֹ ְּ ּב ַא ֲה ָבה ו ְּּב ָרצוֹ ן
אשיתִּ .כי הוּא יוֹ ם ְּּת ִחלָ ה
ִהנְּ ִחילָ נ ּו זִ ָּכרוֹ ן לְּ ַמ ֲע ֵשה ְּב ֵר ִ
יאת ִמ ְּצ ָריִ םִּ .כי ָבנ ּו ָב ַח ְּר ָּת
יצ ַ
לְּ ִמ ְּק ָר ֵאי ק ֶֹדש זֵ כֶ ר לִ ִ
וְּ אוֹ ָתנ ּו ִקדַּ ְּש ָּת ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ,וְּ ַש ַ ּבת ָק ְּד ְּש ָך ְּ ּב ַא ֲה ָבה
ו ְּּב ָרצוֹ ן ִהנְּ ַחלְּ ָּתנוּּ ָ .ברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ְּמ ַקדֵּ ש ַה ּ ַש ָ ּבת.

ְּמנו ָּחה וְּ ִש ְּמ ָחה אוֹ ר לַ ְּ ּיהו ִּדים,
יוֹ ם ַש ָ ּבתוֹ ן יוֹ ם ַמ ֲח ַמדִּ ים,
שוֹ ְּמ ָריו וְּ זוֹ כְּ ָריו ֵה ָּמה ְּמ ִע ִידים,
ִּכי לְּ ִש ּ ָשה כּ ֹל ְּ ּברו ִּאים וְּ עוֹ ְּמ ִדים.
ְּש ֵמי ָש ַמיִ ם ֶא ֶרץ וְּ יַ ִּמים,
ָּכל ְּצ ָבא ָמרוֹ ם ְּ ּגבוֹ ִהים וְּ ָר ִמים,
ַּת ִּנין וְּ ָא ָדם וְּ ַח ַ ּית ְּר ֵא ִמים,
ִּכי ְּ ּביָ ּה ה’ צוּר עוֹ לָ ִמים.
הוּא ֲא ֶשר דִּ ֶ ּבר לְּ ַעם ְּסגֻ ָ ּלתוֹ ,
ָשמוֹ ר לְּ ַקדְּּ שוֹ ִמבּ וֹ אוֹ וְּ ַעד ֵצאתוֹ ,
ַש ָ ּבת ק ֶֹדש יוֹ ם ֶח ְּמדָּ תוֹ ,
ִּכי בוֹ ָש ַבת ֵאל ִמ ָּכל ְּמ ַלאכְּ ּתוֹ .
יצ ְּך,
ְּ ּב ִמ ְּצוַ ת ַש ָ ּבת ֵאל יַ ֲחלִ ָ
קוּם ְּק ָרא ֵאלָ יו יָ ִחיש לְּ ַא ְּּמ ָצ ְּך,
יצ ְּך,
נִ ְּש ַמת ָּכל ַחי וְּ גַ ם נַ ֲע ִר ָ
ֱאכוֹ ל ְּ ּב ִש ְּמ ָחה ִּכי כְּ ָבר ָר ָצ ְּך.
ְּ ּב ִמ ְּשנֶ ה לֶ ֶחם וְּ ִקדּ וּש ַר ָ ּבה,
ְּ ּברֹב ַמ ְּט ַע ִּמים וְּ רו ַּח נְּ ִד ָיבה,
יִ זְּ כּ ּו לְּ ַרב טוּב ַה ִּמ ְּת ַע ְּּנגִ ים ָ ּב ּה,
יאת גּ וֹ ֵאל לְּ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
ְּ ּב ִב ַ

יָ ּ
־ה ִרבּ וֹ ן ָעלַ ם וְּ ָעלְּ ַמ ָ ּיא,
ַאנְּ ְּּת הוּא ַמלְּ ָּכא ֶמ ֶל ְּך ַמלְּ כַ ָ ּיא,
עוֹ ַבד ְּ ּגבו ְּּר ֵּת ְּך וְּ ִת ְּמ ַה ָ ּיא,
ְּש ַפר ֳק ָד ָמ ְּך לְּ ַה ֲחוַ ָ ּיא.
יָ ּ
־ה ִרבּ וֹ ן ָעלַ ם וְּ ָעלְּ ַמ ָ ּיא,
ַאנְּ ְּּת הוּא ַמלְּ ָּכא ֶמ ֶל ְּך ַמלְּ כַ ָ ּיא.
ְּש ָב ִחין ֲא ַסדֵּ ר ַצ ְּפ ָרא וְּ ַר ְּמ ָשא,
ישא דִּ י ְּב ָרא ָּכל נַ ְּפ ָשא,
לָ ְּך ֱאלָ ָהא ַקדִּ ָ
ישין ו ְּּבנֵ י ֱאנָ ָשא,
ִע ִירין ַקדִּ ִ
ֵחיוַ ת ָ ּב ָרא וְּ עוֹ ֵפי ְּש ַמ ָ ּיא.
יָ ּ
־ה ִרבּ וֹ ן ָעלַ ם וְּ ָעלְּ ַמ ָ ּיא,
ַאנְּ ְּּת הוּא ַמלְּ ָּכא ֶמ ֶל ְּך ַמלְּ כַ ָ ּיא.
ַר ְּב ְּר ִבין עוֹ ְּב ֵד ְּ
יפין,
יך וְּ ַת ִ ּק ִ
ָמכֵ ְּ
יפין,
יך ְּר ַמ ָ ּיא וְּ זַ ֵ ּקיף ְּּכ ִפ ִ
ל ּו יִ ְּחיֶ ה גְּ ַבר ְּשנִ ין ַאלְּ ִפין,
לָ א יֵ עוֹ ל ְּ ּגבו ְּּר ֵּתך ְּ ּב ֻח ְּש ְּ ּבנַ ָ ּיא.
יָ ּ
־ה ִרבּ וֹ ן ָעלַ ם וְּ ָעלְּ ַמ ָ ּיא,
ַאנְּ ְּּת הוּא ַמלְּ ָּכא ֶמ ֶל ְּך ַמלְּ כַ ָ ּיא.
ֱאלָ ָהא דִּ י לֵ ּה יְּ ַקר ו ְּּרבו ָּתא,
ּ ְּפרוֹ ק יַ ת ָענָ ְּך ִמ ּפוּם ַא ְּריְּ וָ ָתא,
וְּ ַא ּ ֵפיק יַ ת ַע ֵּמ ְּך ִמגּ וֹ גָ לו ָּתא,
ַע ֵמ ְּך דִּ י ְּב ַח ְּר ְּּת ִמ ָּכל ֻא ַמ ָ ּיא.
יָ ּ
־ה ִרבּ וֹ ן ָעלַ ם וְּ ָעלְּ ַמ ָ ּיא,
ַאנְּ ְּּת הוּא ַמלְּ ָּכא ֶמ ֶל ְּך ַמלְּ כַ ָ ּיא.
לְּ ִמ ְּקדָּ ֵש ְּך ּתוּב וּלְּ ק ֶֹדש ֻק ְּד ִשין,
ֲא ַתר דִּ י ֵב ּה יֶ ֱחדוּן רו ִּחין וְּ נַ ְּפ ִשין,
וִ יזַ ְּמרוּן לָ ְּך ִש ִירין וְּ ַר ֲח ִשין,
ִ ּבירו ְּּשלֵ ם ַק ְּר ָּתא ְּד ֻש ְּפ ַר ָ ּיא.
יָ ּ
־ה ִרבּ וֹ ן ָעלַ ם וְּ ָעלְּ ַמ ָ ּיא,
ַאנְּ ְּּת הוּא ַמלְּ ָּכא ֶמ ֶל ְּך ַמלְּ כַ ָ ּיא.

ַמה ְּ ּי ִדידוּת ְּמנו ָּח ֵת ְּךַ ,א ְּּת ַש ָ ּבת ַה ַּמלְּ ָּכה,
את ְּך ,בּ וֹ ִאי כַ ָ ּלה נְּ סוּכָ ה,
ְּ ּבכֵ ן נָ רוּץ לִ ְּק ָר ֵ
לְּ בוּש ִ ּבגְּ ֵדי ֲחמוּדוֹ ת ,לְּ ַה ְּדלִ יק נֵ ר ִ ּב ְּב ָרכָ ה,
וַ ְּּתכַ ל ָּכל ָה ֲעבוֹ ָדהֹ ,לא ַת ֲעשֹ ּו ְּמלָ אכָ ה.
לְּ ִה ְּת ַע ֵּנג ְּ ּב ַת ֲענוּגִ ים ַ ּב ְּרבּ ו ִּרים ו ְּּשלָ ו וְּ ָדגִ ים.
ֵמ ֶע ֶרב ַמזְּ ִמינִ יםָּ ,כל ִמינֵ י ַמ ְּט ַע ִּמים,
ִמ ְּ ּבעוֹ ד יוֹ ם מוּכָ נִ יםַּ ,ת ְּרנְּ גוֹ לִ ים ְּמפו ָּּט ִמים,
וְּ לַ ֲערוֹ ְּך ַּכ ָּמה ִמינִ יםְּ ,שתוֹ ת יֵ ינוֹ ת ְּמ ֻב ּ ָש ִמים,
וְּ ַת ְּפנו ֵּקי ַמ ֲע ַד ִּניםּ ְּ ,בכָ ל ָשֹלש ּ ְּפ ָע ִמים.
לְּ ִה ְּת ַע ֵּנג ְּ ּב ַת ֲענוּגִ ים ַ ּב ְּרבּ ו ִּרים ו ְּּשלָ ו וְּ ָדגִ ים.
נַ ֲחלַ ת יַ ֲעקֹב יִ ָירשּ ְּ ,בלִ י ְּמ ָצ ִרים נַ ֲחלָ ה,
וִ יכַ ְּ ּבדוּה ּו ָע ִשיר וָ ָרש ,וְּ ִתזְּ כּ ּו לִ גְּ ֻא ָ ּלה,
יתם לִ י ְּסגֻ ָ ּלה,
יוֹ ם ַש ָ ּבת ִאם ִּת ְּשמֹרוּ ,וִ ְּהיִ ֶ
יעי נָ גִ ילָ ה.
ֵש ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעבֹדוּ .ו ַּב ְּש ִב ִ
לְּ ִה ְּת ַע ֵּנג ְּ ּב ַת ֲענוּגִ ים ַ ּב ְּרבּ ו ִּרים ו ְּּשלָ ו וְּ ָדגִ ים.
ֲח ָפ ֶצ ָ
יך בּ וֹ ֲאסו ִּרים ,וְּ גַ ם לַ ֲחשוֹ ב ֶח ְּשבּ וֹ נוֹ ת,
ְּ
ִה ְּרהו ִּרים ֻמ ָּת ִרים ,וּלְּ ַשדֵּ ך ַה ָ ּבנוֹ ת,
וְּ ִתינוֹ ק לְּ לַ ְּּמדוֹ ֵס ֶפר ,לַ ְּמנַ ֵ ּצ ַח ִ ּבנְּ גִ ינוֹ ת,
וְּ לַ ֲהגוֹ ת ְּ ּב ִא ְּמ ֵרי ֶש ֶפרּ ְּ ,בכָ ל ּ ִפ ּנוֹ ת ו ַּמ ֲחנוֹ ת.
לְּ ִה ְּת ַע ֵּנג ְּ ּב ַת ֲענוּגִ ים ַ ּב ְּרבּ ו ִּרים ו ְּּשלָ ו וְּ ָדגִ ים.
ִהלּ וּכָ ְּך ְּּת ֵהא ְּבנַ ַחת עֹנֶ ג ָק ָרא לַ ּ ַש ָ ּבת,
וְּ ַה ּ ֵשנָ ה ְּמ ֻש ַ ּב ַחתְּּ ,כ ָדת נֶ ֶפש ְּמ ִש ַיבת,
ְּ ּבכֵ ן נַ ְּפ ִשי לְּ ָך ָע ְּרגָ ה ,וְּ לָ נו ַּח ְּ ּב ִח ַ ּבת,
ַּכ ּשוֹ ַש ִּנים סוּגָ ה ,בּ וֹ יָ נוּח ּו ֵ ּבן ו ַּבת.
לְּ ִה ְּת ַע ֵּנג ְּ ּב ַת ֲענוּגִ ים ַ ּב ְּרבּ ו ִּרים ו ְּּשלָ ו וְּ ָדגִ ים.
ֵמ ֵעין עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ,יוֹ ם ַש ָ ּבת ְּמנו ָּחה,
ָּכל ַה ִּמ ְּת ַע ְּּנגִ ים ָ ּב ּה ,יִ זְּ כּ ּו לְּ רֹב ִש ְּמ ָחה,
יח ,יֻ ָ ּצל ּו לִ ְּרוָ ָחה,
ֵמ ֶח ְּבלֵ י ָמ ִש ַ
יח ,וְּ נָ ס יָ גוֹ ן וַ ֲאנָ ָחה.
ּ ְּפדו ֵּתנ ּו ַת ְּצ ִמ ַ
לְּ ִה ְּת ַע ֵּנג ְּ ּב ַת ֲענוּגִ ים ַ ּב ְּרבּ ו ִּרים ו ְּּשלָ ו וְּ ָדגִ ים.

יוֹ ם זֶ ה לְּ יִ ְּש ָר ֵאל

אוֹ ָרה וְּ ִש ְּמ ָחה ַש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.
ית ּ ִפקו ִּדים ְּ ּב ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י,
ִצ ִּו ָ
ַש ָ ּבת וּמוֹ ֲע ִדים לִ ְּשמֹר ְּ ּבכָ ל ָשנַ י,
לַ ֲערוֹ ְּך לְּ ָפנַ י ַמ ְּש ֵאת וַ ֲארו ָּחהַ ,ש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.
יוֹ ם זֶ ה לְּ יִ ְּש ָר ֵאל אוֹ ָרה וְּ ִש ְּמ ָחה ַש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.
ֶח ְּמדַּ ת ַה ְּּל ָבבוֹ ת לְּ ֻא ָּמה ְּשבו ָּרה,
לִ נְּ ָפשוֹ ת נִ כְּ ָאבוֹ ת נְּ ָש ָמה יְּ ֵת ָרה,
לְּ נֶ ֶפש ְּמ ֵצ ָרה יָ ִסיר ֲאנָ ָחהַ ,ש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.
יוֹ ם זֶ ה לְּ יִ ְּש ָר ֵאל אוֹ ָרה וְּ ִש ְּמ ָחה ַש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.
ִקדַּ ְּש ָּת ֵ ּב ַרכְּ ָּת אוֹ תוֹ ִמ ָּכל יָ ִמים,
ית ְּמלֶ אכֶ ת עוֹ לָ ִמים,
ְּ ּב ֵש ֶשת ִּכ ִּל ָ
בּ וֹ ָמ ְּצא ּו ֲעגו ִּמים ַה ְּש ֵקט ו ִּב ְּט ָחהַ ,ש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.
יוֹ ם זֶ ה לְּ יִ ְּש ָר ֵאל אוֹ ָרה וְּ ִש ְּמ ָחה ַש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.
יתנ ּו נוֹ ָרא
לְּ ִא ּסוּר ְּמלָ אכָ ה ִצ ִּו ָ
ֶאזְּ ֶּכה הוֹ ד ְּמלוּכָ ה ִאם ַש ָ ּבת ֶא ְּשמ ָֹרה,
ַא ְּק ִריב ַשי לַ ּמוֹ ָרא ִמנְּ ָחה ֶמ ְּר ָק ָחהַ ,ש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.
יוֹ ם זֶ ה לְּ יִ ְּש ָר ֵאל אוֹ ָרה וְּ ִש ְּמ ָחה ַש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.
ַחדֵּ ש ִמ ְּקדָּ ֵשנ ּו זָ כְּ ָרה נֶ ֱח ֶר ֶבת,
יענ ּו ְּּתנָ ה לַ ֶּנ ֱע ֶצ ֶבת,
טו ְּּב ָך מוֹ ִש ֵ
ְּ ּב ַש ָ ּבת יוֹ ֶש ֶבת ְּ ּבזֶ ֶמר ו ְּּש ָב ָחהַ ,ש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.
יוֹ ם זֶ ה לְּ יִ ְּש ָר ֵאל אוֹ ָרה וְּ ִש ְּמ ָחה ַש ָ ּבת ְּמנו ָּחה.

צוּר ִמ ֶשלוֹ ָאכַ לְּ נוּּ ָ ,ב ְּרכ ּו ֱאמוּנַ י,
ָש ַב ְּענ ּו וְּ הוֹ ַת ְּרנ ּו ִּכ ְּד ַבר ה’.

ברכת המזון

ַה ָּזן ֶאת עוֹ לָ מוֹ רוֹ ֵענ ּו ָא ִבינוּ,
ָאכַ לְּ נ ּו ֶאת לַ ְּחמוֹ וְּ יֵ ינוֹ ָש ִתינוּ,
ַעל ֵּכן נוֹ ֶדה לִ ְּשמוֹ וּנְּ ַה ְּּללוֹ ְּ ּב ִפינוּ,
ָא ַמ ְּרנ ּו וְּ ָענִ ינ ּו ֵאין ָקדוֹ ש ַּכה’.

ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ְּ ּבשוּב ה' ֶאת ִש ַיבת ִצ ּיוֹ ן ָהיִ ינ ּו
ְּּכחֹלְּ ִמיםָ .אז יִ ָּמלֵ א ְּשחוֹ ק ּ ִפינ ּו וּלְּ שוֹ נֵ נ ּו ִרינָ הָ ,אז
ֹאמר ּו ַבגוֹ יִ ם ִהגְּ דִּ יל ה’ לַ ֲעשוֹ ת ִעם ֵא ֶ ּלהִ .הגְּ דִּ יל ה’
י ְּ
יתנ ּו
לַ ֲעשוֹ ת ִע ָמנ ּו ָהיִ ינ ּו ְּש ֵמ ִחים .שו ָּבה ה’ ֶאת ְּש ִב ֵ
ַּכ ֲא ִפ ִיקים ַ ּב ֶּנגֶ בַ .ה ּז ְֹּר ִעים ְּ ּב ִד ְּמ ָעה ְּ ּב ִר ָּנה יִ ְּקצֹרוָּ .הלוֹ ְּך
יֵ לֵ ְּך ו ָּבכֹה נ ֵֹשא ֶמ ֶש ְּך ַה ָּז ַרע ,בּ ֹא יָ בֹא ְּב ִר ָּנה ,נ ֵֹשא
ֲאלֻ ּמוֹ ָתיו.

צוּר ִמ ֶשלוֹ ָאכַ לְּ נוּּ ָ ,ב ְּרכ ּו ֱאמוּנַ יָ ,ש ַב ְּענ ּו וְּ הוֹ ַת ְּרנ ּו ִּכ ְּד ַבר ה’.

אֹלקינוּ,
ְּ ּב ִשיר וְּ קוֹ ל ּתוֹ ָדה נְּ ָב ֵר ְּך לֵ ֵ
ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְּמדָּ ה טוֹ ָבה ֶש ִהנְּ ִחיל לַ ֲאבוֹ ֵתינוּ,
יע לְּ נַ ְּפ ֵשנוּ,
ָמזוֹ ן וְּ ֵצ ָדה ִה ְּש ִ ּב ַ
ַח ְּסדוֹ ָ ּג ַבר ָעלֵ ינ ּו וֶ ֱא ֶמת ה’.

צוּר ִמ ֶשלוֹ ָאכַ לְּ נוּּ ָ ,ב ְּרכ ּו ֱאמוּנַ יָ ,ש ַב ְּענ ּו וְּ הוֹ ַת ְּרנ ּו ִּכ ְּד ַבר ה’.

ַר ֵחם ְּ ּב ַח ְּסדֶּ ָך ַעל ַע ְּּמ ָך צו ֵּרנוּ,
ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ְּש ַּכן ְּּכבוֹ ֶד ָך ,זְּ בוּל ֵ ּבית ִּת ְּפ ַא ְּר ֵּתנוּ,
ֶ ּבן דָּ וִ ד ַע ְּבדֶּ ָך יָ בוֹ א וְּ יִ גְּ ָאלֵ נוּ,
יח ה’.
רו ַּח ַא ּ ֵפינ ּו ְּמ ִש ַ

צוּר ִמ ֶשלוֹ ָאכַ לְּ נוּּ ָ ,ב ְּרכ ּו ֱאמוּנַ יָ ,ש ַב ְּענ ּו וְּ הוֹ ַת ְּרנ ּו ִּכ ְּד ַבר ה’.

יִ ָ ּבנֶ ה ַה ִּמ ְּקדָּ ש ִעיר ִצ ּיוֹ ן ְּּת ַמ ֵ ּלא,
וְּ ָשם נָ ִשיר ִשיר ָח ָדש ו ִּב ְּרנָ נָ ה נַ ֲעלֶ ה,
ָה ַר ֲח ָמן ַה ִּנ ְּקדָּ ש יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך וְּ יִ ְּת ַע ֶ ּלה,
ַעל כּ וֹ ס יַ יִ ן ָמלֵ א ְּּכ ִב ְּר ַּכת ה’.

צוּר ִמ ֶשלוֹ ָאכַ לְּ נוּּ ָ ,ב ְּרכ ּו ֱאמוּנַ יָ ,ש ַב ְּענ ּו וְּ הוֹ ַת ְּרנ ּו ִּכ ְּד ַבר ה’.

יָ ־ ּה ֶאכְּ סֹף נ ַֹעם ַש ָ ּבת
ַה ַּמ ְּת ֶא ֶּמת ו ִּמ ְּת ַא ֶח ֶדת ִ ּב ְּסגֻ ָ ּל ֶת ָך.
ְּמש ְֹּך נ ַֹעם יִ ְּר ָא ְּת ָך
לְּ ַעם ְּמ ַב ְּק ֵשי ְּרצוֹ נֶ ָך.
ַקדְּּ ֵשם ִ ּב ְּק ֻד ּ ַשת ַה ּ ַש ָ ּבת
ַה ִּמ ְּת ַא ֶח ֶדת ְּ ּבתוֹ ָר ֶת ָך.
ּ ְּפ ַתח לָ ֶהם נ ַֹעם וְּ ָרצוֹ ן
לִ ְּפ ּתוֹ ַח ַש ֲע ֵרי ְּרצוֹ נֶ ָך.

יָ ־ ּה ֶאכְּ סֹף נ ַֹעם ַש ָ ּבת ַה ַּמ ְּת ֶא ֶּמת ו ִּמ ְּת ַא ֶח ֶדת ִ ּב ְּסגֻ ָ ּל ֶת ָך.

ָהיָ ה הֹוֶ ה ְּשמוֹ ר שוֹ ְּמ ֵרי
ו ְּּמ ַצ ּ ִפים ַש ַ ּבת ָק ְּד ֶש ָך.
ְּּכ ַא ָ ּיל ַּת ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵיקי ָמיִ ם
ֵּכן נַ ְּפ ָשם ַּת ֲערֹג לְּ ַק ֵ ּבל נ ַֹעם ַש ָ ּבת
ַה ִּמ ְּת ַא ֶח ֶדת ְּ ּב ֵשם ָק ְּד ֶש ָך.
ַה ֵ ּצל ְּמ ַא ֲח ֵרי לִ ְּפרש ִמן ַה ּ ַש ָ ּבת
לְּ ִבלְּ ִּתי ִּת ְּהיֶ ה ָסגוּר ֵמ ֶהם ִש ּ ָשה יָ ִמים
ַה ְּמ ַק ְּ ּבלִ ים ְּק ֻד ּ ָשה ִמ ּ ַש ַ ּבת ָק ְּד ֶש ָך
וְּ ַט ֵהר לִ ָ ּבם ֶ ּב ֱא ֶמת ו ֶּב ֱאמוּנָ ה לְּ ָע ְּבדֶּ ָך.

יָ ּ
־ה ֶאכְּ סֹף נ ַֹעם ַש ָ ּבת ַה ַּמ ְּת ֶא ֶּמת ו ִּמ ְּת ַא ֶח ֶדת ִ ּב ְּסגֻ ָ ּל ֶת ָך.

וְּ יִ ְּהי ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ִמ ְּתגּ וֹ לְּ לִ ים ַעל ַעם ָק ְּד ֶש ָך.
לְּ ַה ְּשקוֹ ת ְּצ ֵמ ֵאי ַח ְּסדֶּ ךָ
ִמ ָּנ ָהר ַה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֵע ֶדן.
לְּ ַע ֵּטר ֶאת יִ ְּש ָר ֵאל ְּ ּב ִת ְּפ ֶא ֶרת ַה ְּמ ָפ ֲא ִרים אוֹ ְּת ָך
ַעל יְּ ֵדי ַש ַ ּבת ָק ְּד ֶש ָך.
ָּכל ִש ּ ָשה יָ ִמים
לְּ ַהנְּ ִחילָ ם נַ ֲחלַ ת יַ ֲעקֹב ְּ ּב ִח ֶיר ָך.
יָ ּ
־ה ֶאכְּ סֹף נ ַֹעם ַש ָ ּבת ַה ַּמ ְּת ֶא ֶּמת ו ִּמ ְּת ַא ֶח ֶדת ִ ּב ְּסגֻ ָ ּל ֶת ָך.

ַה ּ ַש ָ ּבת נ ַֹעם ַה ְּּנ ָשמוֹ ת.
יעי עֹנֶ ג ָהרוּחוֹ ת וְּ ֵע ֶדן ַה ְּּנ ָפשוֹ ת.
וְּ ַה ּ ְּש ִב ִ
לְּ ִה ְּת ַעדֵּ ן ְּ ּב ַא ֲה ָב ְּת ָך וְּ יִ ְּר ָא ֶת ָך.
ַש ָ ּבת קוֹ ֶדש נַ ְּפ ִשי חוֹ לַ ת ַא ֲה ָב ֶת ָך.
ַש ָ ּבת קוֹ ֶדש נַ ְּפשוֹ ת יִ ְּש ָר ֵאל
ְּ ּב ֵצל ְּּכנָ ֶפ ָ
יך יֶ ֱח ָסיוּן.
ית ָך.
יִ ְּרוְּ יֻ ן ִמדֶּ ֶשן ֵ ּב ֶ

יָ ּ
־ה ֶאכְּ סֹף נ ַֹעם ַש ָ ּבת ַה ַּמ ְּת ֶא ֶּמת ו ִּמ ְּת ַא ֶח ֶדת ִ ּב ְּסגֻ ָ ּל ֶת ָך.

זימון
ַרבּ וֹ ַתי ,נְּ ָב ֵר ְּך.
יְּ ִהי ֵשם ה’ ְּמב ָֹר ְּך ֵמ ַע ָּתה וְּ ַעד עוֹ לָ ם.
־ֹלהינוּ) ֶש ָאכַ לְּ נ ּו ִמ ֶשלוֹ .
(א ֵ
ְּ ּב ְּרשוּת ָמ ָרנָ ן וְּ ַר ָ ּבנָ ן וְּ ַרבּ וֹ ַתי נְּ ָב ֵרך ֱ
־ֹלהינוּ) ֶש ָאכַ לְּ נ ּו ִמ ֶשלוֹ ו ְּּבטוּבוֹ ָחיִ ינ ּו.
(א ֵ
ָ ּברו ְּּך ֱ
ָ ּברו ְּּך הוּא ו ָּברו ְּּך ְּשמוֹ .

־ֹלהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָהעוֹ לָ םַ ,ה ָּזן ֶאת ָהעוֹ לָ ם
ָ ּברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
ֻּכלּ וֹ ְּ ּבטוּבוֹ ּ ְּ ,ב ֵחן ְּ ּב ֶח ֶסד ו ְּּב ַר ֲח ִמים ,הוּא נוֹ ֵתן לֶ ֶחם
לְּ כָ ל ָ ּב ָשרִּ ,כי לְּ עוֹ ָלם ַח ְּסדּ וֹ  .ו ְּּבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד ֹלא
ָח ַסר לָ נ ּו וְּ ַאל יֶ ְּח ַסר לָ נ ּו ָמזוֹ ן לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעדּ ַ ,ב ֲעבוּר
ְּשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ לִּ ,כי הוּא ֵא־ל זָ ן ו ְּּמ ַפ ְּרנֵ ס ַלכּ ֹל ו ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹל
ו ֵּמכִ ין ָמזוֹ ן לְּ כָ ל ְּ ּב ִריוֹ ָתיו ֲא ֶשר ָ ּב ָראּ ָ .ברו ְּּך ַא ָּתה ה’
ַה ָּזן ֶאת ַהכּ ֹל.
־ֹלהינ ּו ַעל ֶש ִהנְּ ַחלְּ ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶא ֶרץ
נוֹ ֶדה לְּ ָך ,ה’ ֱא ֵ
־ֹלהינ ּו
אתנ ּו ה’ ֱא ֵ
ֶח ְּמדָּ ה טוֹ ָבה ו ְּּר ָח ָבה ,וְּ ַעל ֶשהוֹ ֵצ ָ
ית ָך
יתנ ּו ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים ,וְּ ַעל ְּ ּב ִר ְּ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ו ְּּפ ִד ָ
ֶש ָח ַת ְּמ ָּת ִ ּב ְּב ָש ֵרנוּ ,וְּ ַעל ּתוֹ ָר ְּת ָך ֶש ִּל ַּמ ְּד ָּתנ ּו וְּ ַעל ֻח ֶ ּקיךָ
ֶשהוֹ ַד ְּע ָּתנוּ ,וְּ ַעל ַח ִ ּיים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶשחוֹ נַ נְּ ָּתנ ּו וְּ ַעל
ֲאכִ ילַ ת ָמזוֹ ן ֶש ַא ָּתה זָ ן ו ְּּמ ַפ ְּרנֵ ס אוֹ ָתנ ּו ָּת ִמידּ ְּ ,בכָ ל
יוֹ ם ו ְּּבכָ ל ֵעת ו ְּּבכָ ל ָש ָעה.
בחנוכה
ַעל ַה ִּנ ִּסים וְּ ַעל ַה ּ ֻפ ְּר ָקן וְּ ַעל ַה ְּ ּגבוּרוֹ ת וְּ ַעל ַה ְּּתשוּעוֹ ת וְּ ַעל
ית לָ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַ ּב ְּּז ַמן ַה ֶּזה.
ַה ִּמלְּ ָחמוֹ ת ֶש ָע ִש ָ
יְּמי ַמ ִּת ְּתיָ ה ּו ֶ ּבן יוֹ ָחנָ ן כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַח ְּשמוֹ נַ אי ו ָּבנָ יוְּּ ,כ ֶש ָע ְּמ ָדה
ִ ּב ֵ
יחם ּתוֹ ָר ֶת ָך
ַמלְּ כוּת יָ וָ ן ָה ְּר ָש ָעה ַעל ַע ְּמ ָך יִ ְּש ָר ֵאל ,לְּ ַה ְּש ִּכ ָ
וּלְּ ַה ֲע ִבי ָרם ֵמ ֻח ֵ ּקי ְּרצוֹ נֶ ָך ,וְּ ַא ָּתה ְּ ּב ַר ֲח ֶמ ָך ָה ַר ִ ּביםָ ,ע ַמ ְּד ָּת לָ ֶהם ְּ ּב ֵעת
ָצ ָר ָתםַ ,ר ְּב ָּת ֶאת ִר ָיבם ,דַּ נְּ ָּת ֶאת דִּ ינָ ם ,נָ ַק ְּמ ָּת ֶאת נִ ְּק ָמ ָתםָ ,מ ַס ְּר ָּת
גִ בּ וֹ ִרים ְּ ּביַ ד ַח ָ ּל ִשים ,וְּ ַר ִ ּבים ְּ ּביַ ד ְּמ ַע ִטים ,ו ְּּט ֵמ ִאים ְּ ּביַ ד ְּטהוֹ ִרים,
ית ֵשם
ו ְּּר ָש ִעים ְּ ּביַ ד צַ דִּ ִיקים ,וְּ זֵ ִדים ְּ ּביַ ד עוֹ ְּס ֵקי תוֹ ָר ֶת ָך .וּלְּ ָך ָע ִש ָ
ית ְּּתשו ָּעה גְּ דוּלָ ה
ָ ּגדוֹ ל וְּ ָקדוֹ ש ְּ ּבעוֹ לָ ֶמ ָך ,וּלְּ ַע ְּּמ ָך יִ ְּש ָר ֵאל ָע ִש ָ
ו ֻּפ ְּר ָקן ְּּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶּזה .וְּ ַא ַחר ֵּכן ָ ּבא ּו ָבנֶ ָ
ית ָך ,ו ִּפ ּנ ּו ֶאת
יך לִ ְּד ִביר ֵ ּב ֶ
ֵהיכָ לֶ ָך ,וְּ ִט ֲהר ּו ֶאת ִמ ְּקדָּ ֶש ָך ,וְּ ִה ְּדלִ יק ּו נֵ רוֹ ת ְּ ּב ַחצְּ רוֹ ת ָק ְּד ֶש ָך,
וְּ ָק ְּבע ּו ְּשמוֹ נַ ת י ְֵּמי ֲחנֻ ָּכה ֵאלוּ ,לְּ הוֹ דוֹ ת וּלְּ ַה ֵ ּלל לְּ ִש ְּמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל.

־ֹלהינ ּו ֲאנַ ְּחנ ּו מוֹ ִדים ָל ְּך ו ְּּמ ָב ְּרכִ ים
וְּ ַעל ַהכּ ֹל ה’ ֱא ֵ
אוֹ ָת ְּך יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך ִש ְּמ ָך ְּ ּב ִפי ָּכל ַחי ָּת ִמיד לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעד
־ֹלה ָ
יך ַעל
ַּכ ָּכתוּב" ,וְּ ָאכַ לְּ ָּת וְּ ָש ַב ְּע ָּת ו ֵּב ַרכְּ ָּת ֶאת ה’ ֱא ֶ
ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה ֲא ֶשר נָ ַתן לָ ְּךּ ָ ".ברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ַעל ָה ָא ֶרץ
וְּ ַעל ַה ָּמזוֹ ן.
־ֹלהינ ּו ַעל יִ ְּש ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ,וְּ ַעל יְּ רו ָּשלַ יִ ם
ַר ֶחם נָ א ה’ ֱא ֵ
ִע ֶיר ָך וְּ ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ְּש ַּכן ְּּכבוֹ ֶד ָך וְּ ַעל ַמלְּ כוּת ֵ ּבית דָּ וִ ד
יח ָך וְּ ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ָ ּגדוֹ ל וְּ ַה ָ ּקדוֹ ש ֶש ִּנ ְּק ָרא ִש ְּמ ָך
ְּמ ִש ֶ
־ֹלהינוָּ ,א ִבינוְּּ ,ר ֵענ ּו זוּנֵ נ ּו ּ ַפ ְּרנְּ ֵסנ ּו וְּ כַ לְּ ְּּכלֵ נ ּו
ָעלָ יוֱ .א ֵ
־ֹלהינ ּו ְּמ ֵה ָרה ִמ ָּכל
יחנוּ ,וְּ ַה ְּרוַ ח לָ נ ּו ה’ ֱא ֵ
וְּ ַה ְּרוִ ֵ
־ֹלהינ ּו ֹלא לִ ֵידי
ָצרוֹ ֵתינוּ ,וְּ נָ א ַאל ַּת ְּצ ִריכֵ נ ּו ה’ ֱא ֵ
ַמ ְּּתנַ ת ָ ּב ָשר וָ ָדם וְּ ֹלא לִ ֵידי ַהלְּ וָ ָא ָתם ִּכי ִאם לְּ יָ ְּד ָך
ַה ְּּמלֵ ָאהַ ,ה ּ ְּפתו ָּחהַ ,ה ְּ ּקדוֹ ָשה וְּ ָה ְּר ָח ָבהֶ ,שֹלא נֵ בוֹ ש
וְּ ֹלא נִ ָּכלֵ ם לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.
בשבת
יעי ַה ּ ַש ָ ּבת
־ֹלהינ ּו ְּ ּב ִמ ְּצוֹ ֶתיך ו ְּּב ִמ ְּצוַ ת יוֹ ם ַה ּ ְּש ִב ִ
יצנ ּו ה’ ֱא ֵ
ְּר ֵצה וְּ ַה ֲחלִ ֵ
ָ
ַה ָ ּגדוֹ ל וְּ ַה ָ ּקדוֹ ש ַה ֶּזהִּ ,כי יוֹ ם זֶ ה ָ ּגדוֹ ל וְּ ָקדוֹ ש הוּא לְּ ָפנֶ יך לִ ְּש ָ ּבת בּ וֹ
־ֹלהינוּ,
יח לָ נוּ ,ה’ ֱא ֵ
וְּ לָ נו ַּח בּ וֹ ְּ ּב ַא ֲה ָבה ְּּכ ִמ ְּצוַ ת ְּרצוֹ נֶ ָךּ ִ ,ב ְּרצוֹ נְּ ָך ָהנִ ַ
־ֹלהינ ּו
ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא ָצ ָרה וְּ יָ גוֹ ן וַ ֲאנָ ָחה ְּ ּביוֹ ם ְּמנו ָּח ֵתנוּ ,וְּ ָה ְּר ֵאנ ּו ה’ ֱא ֵ
ְּ ּבנֶ ָח ַמת ִצ ּיוֹ ן ִע ֶיר ָך ו ְּּב ִבנְּ יַ ן יְּ רו ָּשלַ ִים ִעיר ָק ְּד ֶש ָךִּ ,כי ַא ָּתה הוּא ַ ּב ַעל
ַהיְּ שוּעוֹ ת ו ַּב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת.

בראש חודש
יִש ַמע,
יע ,וְּ יֵ ָר ֶאה ,וְּ יֵ ָר ֶצה וְּ ּ ָ
א־ֹלהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְּ יָ בוֹ א וְּ יַ ִ ּג ַ
ֵ
־ֹלהינ ּו וֵ
ֱא ֵ
יח ֶ ּבן דָּ וִ ד
וְּ יִ ּ ָפ ֵקד וְּ יִ ָּזכֵ ר זִ כְּ רוֹ נֵ נ ּו ו ִּפ ְּקדוֹ נֵ נ ּו וְּ זִ כְּ רוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינוּ ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן ָמ ִש ַ
ַע ְּבדֶּ ָך ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן יְּרו ָּשלַ יִ ם ִעיר ָק ְּד ֶש ָך ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן ָּכל ַע ְּּמ ָך ֵ ּבית יִ ְּש ָר ֵאל ,לְּ פָ נֶ ָ
יך,
יטה לְּ טוֹ ָבה ,לְּ ֵחן וּלְּ ֶח ֶסד וּלְּ ַר ֲח ִמים לְּ ַח ִ ּיים וּלְּ ָשלוֹ ם ְּ ּביוֹ ם רֹאש
לִ ְּפלֵ ָ
יענ ּו
ֹלהינ ּו בּ וֹ לְּ טוֹ ָבה ו ָּפ ְּק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְּב ָרכָ ה וְּ הוֹ ִש ֵ
ַהח ֶֹדש ַה ֶּזה .זָ כְּ ֵרנ ּו ה’ ֱא־ ֵ
בוֹ לְּ ַח ּיִים טוֹ ִבים .ו ִּב ְּד ַבר יְּ שו ָּעה וְּ ַר ֲח ִמים חוּס וְּ ָח ֵּננוּ ,וְּ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו
יענוִּּ ,כי ֵאלֶ ָ
יך ֵעינֵ ינוִּּ ,כי ֵא־ל ֶמלֶ ְּך ַח ּנוּן וְּ ַרחוּם ָא ָּתה.
וְּ הוֹ ִש ֵ

ו ְּּבנֵ ה יְּ רו ָּשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹדש ִ ּב ְּמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּּ ָ .ברו ְּּך ַא ָּתה
ה’ בּ וֹ נֵ ה ְּב ַר ֲח ָמיו יְּ רו ָּשלַ יִ םָ ,א ֵמן.
־ֹלהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָהעוֹ לָ םָ ,ה ֵא־לָ ,א ִבינוּ,
ָ ּברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
ַמלְּ ֵּכנוֲּ ,א ִד ֵירנוּ ,בּ וֹ ְּר ֵאנוּ ,גּ וֹ ֲאלֵ נוּ ,יוֹ ְּצ ֵרנוְּּ ,קדוֹ ֵשנ ּו ְּקדוֹ ש
יַ ֲעקֹב ,רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה יִ ְּש ָר ֵאלַ ,ה ֶּמלֶ ְּך ַה ּטוֹ ב וְּ ַה ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹל,
יטיב לָ נוּ,
יטיב הוּא יֵ ִ
יטיב הוּא ֵמ ִ
ֶש ְּ ּבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם הוּא ֵה ִ
הוּא גְּ ָמלָ נו הוּא גוֹ ְּמלֵ נ ּו הוּא יִ גְּ ְּמלֵ נ ּו לָ ַעד לְּ ֵחן וּלְּ ֶח ֶסד
וּלְּ ַר ֲח ִמים וּלְּ ֶרוַ חַ ,ה ָ ּצלָ ה וְּ ַה ְּצלָ ָחהּ ְּ ,ב ָרכָ ה וִ ישו ָּעה ,נֶ ָח ָמה,
ּ ַפ ְּרנָ ָסה וְּ כַ לְּ ָּכלָ ה ,וְּ ַר ֲח ִמים וְּ ַח ִ ּיים וְּ ָשלוֹ ם וְּ כָ ל טוֹ ב ,ו ִּמ ָּכל
טוּב לְּ עוֹ לָ ם ַאל יְּ ַח ְּּס ֵרנוּ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּמ ְּ
ֹלך לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך ַ ּב ּ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּש ַּת ַ ּבח לְּ דוֹ ר דּ וֹ ִרים ,וְּ יִ ְּת ּ ָפ ַאר ָ ּבנ ּו לָ ַעד
וּלְּ נֵ ַצח נְּ ָצ ִחים ,וְּ יִ ְּת ַהדַּ ר ָ ּבנ ּו לָ ַעד וּלְּ עוֹ לְּ ֵמי עוֹ לָ ִמים.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ַפ ְּרנְּ ֵסנ ּו בּ כָ בוֹ ד.
ארנ ּו
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּשבּ ֹר ֻעלֵ נ ּו ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֵ
וְּ הוּא יוֹ לִ יכֵ נ ּו קוֹ ְּמ ִמ ּיוּת לְּ ַא ְּר ֵצנוּ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּשלַ ח לָ נ ּו ְּ ּב ָרכָ ה ְּמ ֻר ָ ּבה ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶּזה
וְּ ַעל ֻשלְּ ָחן זֶ ה ֶש ָאכַ לְּ נ ּו ָעלָ יו.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּשלַ ח לָ נ ּו ֶאת ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביא זָ כוּר לַ ּטוֹ ב
וִ ַיב ּ ֶשר לָ נ ּו ְּ ּבשוֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת יְּ שוּעוֹ ת וְּ נֶ ָחמוֹ ת.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת ְּמ ִדינַ ת יִ ְּש ָר ֵאל
יחת ְּ ּג ֻא ָ ּל ֵתנוּ.
אשית ְּצ ִמ ַ
ֵר ִ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת ַחיַ ילֵ י ְּצ ָבא ֲהגַ ָּנה לְּ יִ ְּש ָר ֵאל
ָהעוֹ ְּמ ִדים ַעל ִמ ְּש ַמר ַא ְּר ֵצנוּ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת ָּכל ַה ְּּמ ֻס ִ ּבין ָּכאן ,אוֹ ָתנ ּו וְּ ֶאת ָּכל
ֲא ֶשר לָ נוְּּּ ,כמוֹ ֶש ִּנ ְּת ָ ּב ְּרכ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְּב ָר ָהם יִ ְּצ ָחק וְּ יַ ֲעקֹב
ַ ּבכּ ֹל ִמכּ ֹל כּ ֹלֵּ ,כן יְּ ָב ֵר ְּך אוֹ ָתנ ּו ֻּכ ָ ּלנ ּו יַ ַחד ִ ּב ְּב ָרכָ ה ְּשלֵ ָמה,
ֹאמר ָא ֵמן.
וְּ נ ַ
יהם וְּ ָעלֵ ינ ּו זְּ כוּת ֶש ְּּת ֵהא לְּ ִמ ְּש ֶמ ֶרת
ַ ּב ָּמרוֹ ם יְּ לַ ְּּמד ּו ֲעלֵ ֶ
־ֹלהי יִ ְּש ֵענוּ,
ָשלוֹ ם ,וְּ נִ ּ ָשא ְּב ָרכָ ה ֵמ ֵאת ה’ ו ְּּצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
ֹלהים וְּ ָא ָדם.
וְּ נִ ְּמ ָצא ֵחן וְּ ֵשכֶ ל טוֹ ב ְּ ּב ֵעינֵ י ֱא ִ
בשבת
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְּ ִחילֵ נ ּו יוֹ ם ֶש ֻּכלּ וֹ ַש ָ ּבת ו ְּּמנו ָּחה לְּ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ִמים.
בראש חודש
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ַחדֵּ ש ָעלֵ ינ ּו ֶאת ָהח ֶֹדש ַה ֶּזה לְּ טוֹ ָבה וְּ לִ ְּב ָרכָ ה.

יח וּלְּ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ זַ ֵּכנ ּו לִ ימוֹ ת ַה ָּמ ִש ַ
ִמגְּ דּ וֹ ל [בחולַ :מגְּ דִּ יל] יְּ שוּעוֹ ת ַמלְּ כּ וֹ וְּ ע ֶֹשה ֶח ֶסד לִ ְּמ ִשיחוֹ
לְּ ָדוִ ד וּלְּ זַ ְּרעוֹ ַעד עוֹ לָ ם .ע ֶֹשה ָשלוֹ ם ִ ּב ְּמרוֹ ָמיו הוּא
יַ ֲע ֶשה ָשלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו וְּ ַעל ָּכל ַעמוֹ יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ִא ְּמר ּו ָא ֵמן.
יְּ רא ּו ֶאת ה’ ְּקד ָֹשיו ִּכי ֵאין ַמ ְּחסוֹ ר לִ ֵיר ָאיוְּּ .כ ִפ ִירים ָרש ּו
וְּ ָר ֵעב ּו וְּ ד ְֹּר ֵשי ה’ ֹלא יַ ְּח ְּסר ּו כָ ל טוֹ ב .הוֹ ד ּו לַ ה’ ִּכי טוֹ ב ִּכי
יע לְּ כָ ל ַחי ָרצוֹ ן.
לְּ עוֹ לָ ם ַח ְּסדּ וֹ ּ .פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ו ַּמ ּ ְּש ִ ּב ַ
יתי,
ה
ר
ע
.
חוֹ
ט
ב
נַ ַ ָ יִ ִ
ָ ּברו ְּּך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ֶשר יִ ְּב ַטח ַ ּבה’ וְּ ָהיָ ה ה’ ִמ ְּ ַ
יתי ַצדִּ יק נֶ ֱעזַ ב וְּ זַ ְּרעוֹ ְּמ ַב ֶ ּקש לָ ֶחם .ה’
ַ ּגם זָ ַקנְּ ִּתי ,וְּ ֹלא ָר ִא ִ
עֹז לְּ ַעמוֹ יִ ֵּתן ,ה’ יְּ ָב ֵרך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּ ָשלוֹ ם.

קידוש וזמירות ליום שבת
וברכת המזון
קידוש ליום שבת
וְּ ָש ְּמר ּו ְּבנֵ י יִ ְּשֹ ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ַש ָ ּבת ַל ֲעשֹוֹ ת ֶאת ַה ּ ַש ָ ּבת
לְּ דֹר ָֹתם ְּ ּב ִרית עוֹ ָלםּ ֵ .בינִ י ו ֵּבין ְּ ּבנֵ י יִ ְּשֹ ָר ֵאל אוֹ ת ִהיא לְּ עוֹ לָ ם
ִּכי ֵש ֶשת יָ ִמים ָע ָשה ה’ ֶאת ַה ּ ָש ַמיִ ם וְּ ֶאת ָה ָא ֶרץ ו ַּב ּיוֹ ם
יעי ָש ַבת וַ ִ ּינָ ַפש.
ַה ּ ְּש ִב ִ
ית
זָ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַש ָ ּבת לְּ ַקדְּּ שוֹ ֵ .ש ֶשת יָ ִמים ַּת ֲעבֹד וְּ ָע ִש ָ
־ֹלה ָ
יך ֹלא ַת ֲע ֶשה
יעי ַש ָ ּבת לַ ה’ ֱא ֶ
ָּכל ְּמלַ אכְּ ֶּת ָך .וְּ יוֹ ם ַה ּ ְּש ִב ִ
כָ ל ְּמלָ אכָ ה ַא ָּתה ו ִּבנְּ ָך ו ִּב ֶּת ָך ֲע ְּבדְּּ ָך וַ ֲא ָמ ְּת ָך ו ְּּב ֶה ְּמ ֶּת ָך וְּ גֵ ְּר ָך
ֲא ֶשר ִ ּב ְּש ָע ֶר ָ
יךִּ .כי ֵש ֶשת יָ ִמים ָע ָשה ה’ ֶאת ַה ּ ָש ַמיִ ם וְּ ֶאת
יעיַ .על ֵּכן
ָה ָא ֶרץ ֶאת ַה ָ ּים וְּ ֶאת ָּכל ֲא ֶשר ָ ּבם וַ ָ ּינַ ח ַ ּביוֹ ם ַה ּ ְּש ִב ִ
ֵ ּב ַר ְּך ה’ ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַש ָ ּבת וַ יְּ ַקדְּּ ֵשהוּ.
ַס ְּב ִרי ָמ ָרנָ ן וְּ ַר ָ ּבנָ ן וְּ ַרבּ וֹ ַתי

־ֹלהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָהעוֹ לָ ם בּ וֹ ֵרא ּ ְּפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן.
ָ ּברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
ָ ּברו ְּּך ֵא־ל ֶעלְּ יוֹ ן ֲא ֶשר נָ ַתן ְּמנו ָּחה,
לְּ נַ ְּפ ֵשנ ּו ִפ ְּדיוֹ ן ִמ ֵשאת וַ ֲאנָ ָחה,
וְּ הוּא יִ ְּדרֹש לְּ ִצ ּיוֹ ן ִעיר ַה ִּנדָּ ָחה,
ַעד ָאנָ ה ּתוּגְּ יוֹ ן נֶ ֶפש נֶ ֱאנָ ָחה.
ַה ּשוֹ ֵמר ַש ָ ּבתַ ,ה ֵ ּבן ִעם ַה ַ ּבת,
לָ ֵא־ל יֵ ָרצ ּו ְּּכ ִמנְּ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת.
רוֹ כֵ ב ָ ּב ֲע ָרבוֹ ת ֶמלֶ ְּך עוֹ לָ ִמים,
ימים,
ֶאת ַע ּמוֹ לִ ְּשבּ ֹת ִא ֵּזן ַ ּב ְּּנ ִע ִ
ְּ ּב ַמ ֲאכָ לֵ י ֲע ֵרבוֹ ת ְּ ּב ִמינֵ י ַמ ְּט ַע ִּמים,
ְּ ּב ַמלְּ בּ ו ֵּשי כָ בוֹ ד זֶ ַבח ִמ ְּש ּ ָפ ָחה.

ַה ּשוֹ ֵמר ַש ָ ּבתַ ,ה ֵ ּבן ִעם ַה ַ ּבת ,לָ ֵא־ל יֵ ָרצ ּו ְּּכ ִמנְּ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת.

וְּ ַא ְּש ֵרי ָּכל חוֹ כֶ ה לְּ ַת ְּשלו ֵּמי כֵ ֶפל,
ֵמ ֵאת ָּכל סוֹ כֶ ה שוֹ כֵ ן ָ ּב ֲע ָר ֶפל,
נַ ֲחלָ ה לוֹ יִ זְּ ֶּכה ָ ּב ָהר ו ַּב ָש ֶפל,
נַ ֲחלָ ה ו ְּּמנו ָּחה ַּכ ּ ֶש ֶמש לוֹ זָ ְּר ָחה.

ַה ּשוֹ ֵמר ַש ָ ּבתַ ,ה ֵ ּבן ִעם ַה ַ ּבת ,לָ ֵא־ל יֵ ָרצ ּו ְּּכ ִמנְּ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת.

ָּכל שוֹ ֵמר ַש ָ ּבת ַּכדָּ ת ֵמ ַחלְּ לוֹ ,
ֵהן ֶהכְּ ַשר ִח ַ ּבת ק ֶֹדש גּ וֹ ָרלוֹ ,
וְּ ִאם יָ ָצא חוֹ ַבת ַה ּיוֹ ם ַא ְּש ֵרי לוֹ ,
ֶאל ֵאל ָאדוֹ ן ְּמחוֹ לְּ לוֹ ִמנְּ ָחה ִהיא ְּשלו ָּחה.

ַה ּשוֹ ֵמר ַש ָ ּבתַ ,ה ֵ ּבן ִעם ַה ַ ּבת ,לָ ֵא־ל יֵ ָרצ ּו ְּּכ ִמנְּ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת.

ֶח ְּמדַּ ת ַה ָ ּי ִמים ְּק ָראוֹ ֵאלִ י צוּר,
ימים ִאם יִ ְּהיֶ ה נָ צוּר,
וְּ ַא ְּש ֵרי לִ ְּת ִמ ִ
ֹאשם יָ צוּר,
ֶּכ ֶתר ִהלּ ו ִּמים ַעל ר ָ
צוּר ָהעוֹ לָ ִמים רוּחוֹ ָבם נָ ָחה.

ַה ּשוֹ ֵמר ַש ָ ּבתַ ,ה ֵ ּבן ִעם ַה ַ ּבת ,לָ ֵא־ל יֵ ָרצ ּו ְּּכ ִמנְּ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת.

זָ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַש ָ ּבת לְּ ַקדְּּ שוֹ ,
ַק ְּרנוֹ ִּכי גָ ְּב ָהה נֵ זֶ ר ַעל רֹאשוֹ ,
ַעל ֵּכן יִ ֵּתן ָה ָא ָדם לְּ נַ ְּפשוֹ ,
עֹנֶ ג וְּ גַ ם ִש ְּמ ָחה ָ ּב ֶהם לְּ ָמ ְּש ָחה.

ַה ּשוֹ ֵמר ַש ָ ּבתַ ,ה ֵ ּבן ִעם ַה ַ ּבת ,לָ ֵא־ל יֵ ָרצ ּו ְּּכ ִמנְּ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת.

ק ֶֹדש ִהיא לָ כֶ ם ַש ָ ּבת ַה ַּמלְּ ָּכה,
יח ְּ ּב ָרכָ ה,
יכם לְּ ָהנִ ַ
ֶאל ּתוֹ ְּך ָ ּב ֵּת ֶ
ְּ ּבכָ ל מוֹ ְּשבוֹ ֵתיכֶ ם ֹלא ַת ֲעש ּו ְּמ ָלאכָ ה,
ְּ ּבנֵ יכֶ ם ו ְּּבנוֹ ֵתיכֶ ם ֶע ֶבד וְּ גַ ם ִש ְּפ ָחה.

ַה ּשוֹ ֵמר ַש ָ ּבתַ ,ה ֵ ּבן ִעם ַה ַ ּבת ,לָ ֵא־ל יֵ ָרצ ּו ְּּכ ִמנְּ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת.

יוֹ ם זֶ ה ְּמכֻ ָ ּבד ִמ ָּכל יָ ִמים
ִּכי בוֹ ָש ַבת צוּר עוֹ לָ ִמים.
ֵש ֶשת יָ ִמים ַּת ֲע ֶשה ְּמ ַל ְּאכְּ ֶּת ָך,
א־ֹלה ָ
יך,
ֶ
יעי לֵ
וְּ יוֹ ם ַה ּ ְּש ִב ִ
ַש ָ ּבת ֹלא ַּת ֲע ֶשה בוֹ ְּמ ָלאכָ ה,
ִּכי כֹל ָע ָשה ֵש ֶשת יָ ִמים.

יוֹ ם זֶ ה ְּמכֻ ָ ּבד ִמ ָּכל יָ ִמים ִּכי בוֹ ָש ַבת צוּר עוֹ לָ ִמים.

ִראשוֹ ן הוּא לְּ ִמ ְּק ָר ֵאי ק ֶֹדש,
יוֹ ם ַש ָ ּבתוֹ ן יוֹ ם ַש ָ ּבת ק ֶֹדש,
ַעל ֵּכן ָּכל ִאיש ְּ ּביֵ ינוֹ יְּ ַקדֵּ ש,
ימים.
ַעל ְּש ֵּתי לֶ ֶחם יִ ְּב ְּצע ּו ְּת ִמ ִ

ִש ְּמר ּו ַש ְּ ּבתוֹ ַתי לְּ ַמ ַען ִּתינְּ ק ּו ו ְּּש ַב ְּע ֶּתם,
אתם,
ִמזִ יו ִ ּב ְּרכוֹ ַתיֶ ,אל ַה ְּּמנו ָּחה ִּכי ָב ֶ
וּלְּ ו ּו ָעלַ י ָ ּבנַ י וְּ ִעדְּּ נ ּו ַמ ֲע ָדנַ י,
ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לַ ה’.
וּלְּ ו ּו ָעלַ י ָ ּבנַ י וְּ ִעדְּּ נ ּו ַמ ֲע ָדנַ י ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לַ ה'.

לֶ ָע ֵמל ִק ְּרא ּו ְּדרוֹ ר ,וְּ נָ ַת ִּתי ֶאת ִ ּב ְּרכָ ִתי,
ִא ָשה ֶאל ֲאח ָֹת ּה לִ ְּצרֹר,
לְּ גַ לּ וֹ ת ַעל יוֹ ם ִש ְּמ ָח ִתי,
ִ ּבגְּ ֵדי ֵשש ִעם ָשנַ י וְּ ִה ְּתבּ וֹ נֲ נ ּו ִמ ְּּז ֵקנַ י,
ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לַ ה’.
וּלְּ ו ּו ָעלַ י ָ ּבנַ י וְּ ִעדְּּ נ ּו ַמ ֲע ָדנַ י ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לַ ה'.

יוֹ ם זֶ ה ְּמכֻ ָ ּבד ִמ ָּכל יָ ִמים ִּכי בוֹ ָש ַבת צוּר עוֹ לָ ִמים.

ַמ ֲהר ּו ֶאת ַה ָּמנֶ ה לַ ֲעשוֹ ת ֶאת דְּּ ַבר ֶא ְּס ֵּתר,
וְּ ִח ּ ְּשב ּו ִעם ַה ּקֹנֶ ה לְּ ַש ֵ ּלם ָאכֹל וְּ הוֹ ֵתר,
ִ ּב ְּטח ּו ִבי ֱאמוּנַ י ו ְּּשת ּו יֵ ין ַמ ְּש ַמ ַּני,
ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לַ ה’.

יוֹ ם זֶ ה ְּמכֻ ָ ּבד ִמ ָּכל יָ ִמים ִּכי בוֹ ָש ַבת צוּר עוֹ לָ ִמים.

ִה ֵּנה ּיוֹ ם גְּ ֻא ָ ּלה יוֹ ם ַש ָ ּבת ִאם ִּת ְּשמֹרוּ,
יתם לִ י ְּסגֻ ָ ּלה ,לִ ינ ּו וְּ ַא ַחר ַּת ֲעבֹרוּ,
וִ ְּהיִ ֶ
וְּ ַאז ִּת ְּחי ּו לְּ ָפנַ י ,וְּ ִּת ָּמלְּ א ּו ְּצפוּנַ י,
ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לַ ה’.

ֱאכֹל ַמ ְּש ַמ ִּנים ְּש ֵתה ַמ ְּמ ַּת ִ ּקים,
ִּכי ֵאל יִ ֵּתן לְּ כָ ל בּ וֹ ְּד ֵב ִקים,
ֶ ּבגֶ ד לִ לְּ בּ וֹ ש לֶ ֶחם ֻח ִ ּקים,
ָ ּב ָשר וְּ ָדגִ ים וְּ כָ ל ַמ ְּט ַע ִּמים.

ֹלא ֶת ְּח ַסר כּ ֹל בּ וֹ וְּ ָאכַ לְּ ָּת וְּ ָש ָב ְּע ָּת ו ֵּב ַרכְּ ָּת
־ֹלה ָ
יך ֲא ֶשר ָא ַה ְּב ָּת,
ֶאת ה’ ֱא ֶ
ּ
ִּכי ֵב ַרכְּ ָך ִמ ָכל ָה ַע ִּמים.
יוֹ ם זֶ ה ְּמכֻ ָ ּבד ִמ ָּכל יָ ִמים ִּכי בוֹ ָש ַבת צוּר עוֹ לָ ִמים.

ַה ּ ָש ַמיִ ם ְּמ ַס ּ ְּפ ִרים ְּּכבוֹ דוֹ ,
וְּ גַ ם ָה ָא ֶרץ ָמלְּ ָאה ַח ְּסדּ וֹ ,
ְּרא ּו ִּכי כָ ל ֵא ֶ ּלה ָע ְּש ָתה יָ דוֹ ,
ִּכי הוּא ַהצּ וּר ּ ָפ ֳעלוֹ ָת ִמים.

יוֹ ם זֶ ה ְּמכֻ ָ ּבד ִמ ָּכל יָ ִמים ִּכי בוֹ ָש ַבת צוּר עוֹ לָ ִמים.

ִּכי ֶא ְּש ְּמ ָרה ַש ָ ּבת ֵאל יִ ְּש ְּמ ֵרנִ י
אוֹ ת ִהיא לְּ עוֹ לְּ ֵמי ַעד ֵ ּבינוֹ ו ֵּבינִ י.
ָאסוּר ְּמצֹא ֵח ֶפץ ֲעשוֹ ת דְּּ ָרכִ ים,
ַ ּגם ִמ ְּּל ַד ֵ ּבר בּ וֹ דִּ ְּב ֵרי ְּצ ָרכִ ים,
דִּ ְּב ֵרי ְּסחוֹ ָרה ַאף דִּ ְּב ֵרי ְּמלָ כִ ים,
ֶא ְּה ֶ ּגה ְּ ּבתוֹ ַרת ֵאל ו ְּּת ַס ְּמ ֵחנִ י.
אוֹ ת ִהיא לְּ עוֹ לְּ ֵמי ַעד ֵ ּבינוֹ ו ֵּבינִ י.

בּ וֹ ֶא ְּמ ָצא ָת ִמיד נ ֶֹפש לְּ נַ ְּפ ִשי,
ִה ֵּנה לְּ דוֹ ר ִראשוֹ ן נָ ַתן ְּקדוֹ ִשי מוֹ ֵפת,
ְּ ּב ֵתת לֶ ֶחם ִמ ְּשנֶ ה ַ ּב ּ ִש ּ ִשי,
ָּככָ ה ְּ ּבכָ ל ִש ּ ִשי יַ כְּ ּ ִפיל ְּמזוֹ נִ י.
אוֹ ת ִהיא לְּ עוֹ לְּ ֵמי ַעד ֵ ּבינוֹ ו ֵּבינִ י.

ָר ַשם ְּ ּב ַדת ָה ֵאל חֹק ֶאל ְּסגָ נָ יו,
בּ וֹ לַ ֲערוֹ ך לֶ ֶחם ּ ָפנִ ים ְּ ּב ָפנָ יו,
ַעל ֵּכן לְּ ִה ְּת ַע ּנוֹ ת בּ וֹ ַעל ּ ִפי נְּ בוֹ נָ יו,
ָאסוּר ,לְּ ַבד ִמ ּיוֹ ם ִּכ ּפוּר ֲעוֹ נִ י.
אוֹ ת ִהיא לְּ עוֹ לְּ ֵמי ַעד ֵ ּבינוֹ ו ֵּבינִ י.

הוּא יוֹ ם ְּמכֻ ָ ּבד הוּא יוֹ ם ַּת ֲענוּגִ ים,
לֶ ֶחם וְּ יַ יִ ן טוֹ ב ָ ּב ָשר וְּ ָדגִ ים,
ַה ִּמ ְּת ַא ְּ ּבלִ ים בּ וֹ ָאחוֹ ר נְּ סוֹ גִ ים,
ִּכי יוֹ ם ְּש ָמחוֹ ת הוּא ו ְּּת ַש ְּּמ ֵחנִ י.
אוֹ ת ִהיא לְּ עוֹ לְּ ֵמי ַעד ֵ ּבינוֹ ו ֵּבינִ י.

ֵמ ֵחל ְּמלָ אכָ ה בּ וֹ סוֹ פוֹ לְּ ַהכְּ ִרית,
ַעל ֵּכן ֲאכַ ֶ ּבס בּ וֹ לִ ִ ּבי ְּּכב ִֹרית,
וְּ ֶא ְּת ּ ַפ ְּּללָ ה ֶאל ֵאל ַע ְּר ִבית וְּ ַש ֲח ִרית,
מו ַּסף וְּ גַ ם ִמנְּ ָחה הוּא יַ ֲענֵ נִ י.
אוֹ ת ִהיא לְּ עוֹ לְּ ֵמי ַעד ֵ ּבינוֹ ו ֵּבינִ י.

וּלְּ ו ּו ָעלַ י ָ ּבנַ י וְּ ִעדְּּ נ ּו ַמ ֲע ָדנַ י ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לַ ה'.

וּלְּ ו ּו ָעלַ י ָ ּבנַ י וְּ ִעדְּּ נ ּו ַמ ֲע ָדנַ י ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לַ ה'.

ֹלהים ֶעלְּ יוֹ ן,
ַח ֵּזק ִק ְּריָ ִתי ֵאל ֱא ִ
וְּ ָה ֵשב ֶאת נְּ וָ ִתיּ ְּ ,ב ִש ְּמ ָחה ו ְּּב ִה ָ ּגיוֹ ן,
יְּ ש ֲֹרר ּו ָשם ְּרנָ נַ י ,לְּ וִ יַ י וְּ כ ֲֹהנַ י,
וְּ ַאז ִּת ְּת ֲענַ ג ַעל ה’.
וּלְּ ו ּו ָעלַ י ָ ּבנַ י וְּ ִעדְּּ נ ּו ַמ ֲע ָדנַ י ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לַ ה'.

דְּּ רוֹ ר יִ ְּק ָרא לְּ ֵבין ִעם ַ ּבת,
וְּ יִ נְּ ָצ ְּרכֶ ם ְּּכמוֹ ָב ַבת,
נְּ ִעים ִש ְּמכֶ ם וְּ ֹלא יֻ ְּש ַ ּבת,
ְּשב ּו וְּ נֻ ח ּו ְּ ּביוֹ ם ַש ָ ּבת.
דְּּ רוֹ ש נָ וִ י וְּ אוּלָ ִמי
וְּ אוֹ ת יֶ ַשע ֲע ֵשה ִע ִּמי,
נְּ ַטע שוֹ ֵרק ְּ ּבתוֹ ְּך ַּכ ְּר ִמי,
ְּש ֵעה ַשוְּ ַעת ְּ ּבנֵ י ַע ִּמי.
דְּּ רוֹ ְּך ּפו ָּרה ְּ ּבתוֹ ְּך ָ ּב ְּצ ָרה,
וְּ גַ ם ָ ּב ֶבל ֲא ֶשר ָ ּג ְּב ָרה,
נְּ תוֹ ץ ָצ ַרי ְּ ּב ַאף וְּ ֶע ְּב ָרה,
ְּש ַמע קוֹ לִ י ְּ ּביוֹ ם ֶא ְּק ָרא.
־ֹלהים ֵּתן ַ ּב ִּמ ְּד ָ ּבר ַהר,
ֱא ִ
ֲה ַדס ִש ָּטה ְּ ּברוֹ ש ִּת ְּד ָהר,
וְּ לַ ַּמזְּ ִהיר וְּ לַ ִּנזְּ ָהר,
ְּשלוֹ ִמים ֵּתן ְּּכ ֵמי נָ ָהר.
ֲהדוֹ ְּך ָק ַמי ֵאל ַק ָּנא,
ְּ ּבמוֹ ג לֵ ָבב ו ַּב ְּּמגִ י ָּנה,
וְּ נַ ְּר ִחיב ּ ֶפה וּנְּ ַמ ְּּל ֶא ָּנה,
לְּ שוֹ נֵ נ ּו לְּ ָך ִר ָּנה.
דְּּ ֵעה ָחכְּ ָמה לְּ נַ ְּפ ֶש ָך,
ֹאש ָך,
וְּ ִהיא כֶ ֶתר לְּ ר ֶ
נְּ צוֹ ר ִמ ְּצוַ ת ְּקדוֹ ֶש ָך,
ְּשמוֹ ר ַש ַ ּבת ָק ְּד ֶש ָך.

יוֹ ם ַש ָ ּבתוֹ ן ֵאין לִ ְּשכּ וֹ ַח,
יח ַהנִ יח ַֹח,
זִ כְּ רוֹ ְּּכ ֵר ַ
יוֹ נָ ה ָמ ְּצ ָאה בוֹ ָמנוֹ ַח,
יעי כ ַֹח.
וְּ ָשם יָ נוּח ּו יְּ גִ ֵ
יעי כ ַֹח.
יוֹ נָ ה ָמ ְּצ ָאה בוֹ ָמנוֹ ַח ,וְּ ָשם יָ נוּח ּו יְּגִ ֵ
ַה ּיוֹ ם נִ כְּ ָ ּבד לִ ְּבנֵ י ֱאמוּנִ ים,
זְּ ִה ִירים לְּ ָש ְּמרוֹ ָאבוֹ ת ו ָּבנִ ים,
ָחקוּק ִ ּב ְּשנֵ י לֻ חוֹ ת ֲא ָבנִ ים,
ֵמרֹב אוֹ נִ ים וְּ ַא ִמיץ כּ ַֹח.
יעי כ ַֹח.
יוֹ נָ ה ָמ ְּצ ָאה בוֹ ָמנוֹ ַח ,וְּ ָשם יָ נוּח ּו יְּגִ ֵ
ו ָּבא ּו כֻ ָ ּלם ִ ּב ְּב ִרית יַ ַחד,
נַ ֲע ֶשה וְּ נִ ְּש ַמע ָא ְּמר ּו ְּּכ ֶא ָחד,
ו ָּפ ְּתח ּו וְּ ָענ ּו ה’ ֶא ָחד,
ָ ּברו ְּּך ַה ּנוֹ ֵתן לַ ָ ּי ֵעף כּ ַֹח.
יעי כ ַֹח.
יוֹ נָ ה ָמ ְּצ ָאה בוֹ ָמנוֹ ַח ,וְּ ָשם יָ נוּח ּו יְּגִ ֵ
דִּ ֶ ּבר ְּ ּב ָק ְּדשוֹ ְּ ּב ַהר ַה ּמוֹ ר,
יעי זָ כוֹ ר וְּ ָשמוֹ ר,
יוֹ ם ַה ּ ְּש ִב ִ
וְּ כָ ל ּ ִפ ֻ ּק ָדיו יַ ַחד לִ גְּ מוֹ ר,
ֲח ֵּזק ָמ ְּתנַ יִ ם וְּ ַא ֵּמץ כּ ַֹח.
יעי כ ַֹח.
יוֹ נָ ה ָמ ְּצ ָאה בוֹ ָמנוֹ ַח ,וְּ ָשם יָ נוּח ּו יְּגִ ֵ
ָה ָעם ֲא ֶשר נָ ע ַּכצּ ֹאן ָּת ָעה,
יִ זְּ כּ ֹר לְּ ָפ ְּקדוֹ ְּ ּב ִרית ו ְּּשבו ָּעה,
לְּ ַבל יַ ֲע ָבר ָ ּבם ִמ ְּק ֵרה ָר ָעה,
ַּכ ֲא ֶשר נִ ְּש ַ ּב ְּע ָּת עֹל ֵמי נ ַֹח.
יעי כ ַֹח.
יוֹ נָ ה ָמ ְּצ ָאה בוֹ ָמנוֹ ַח ,וְּ ָשם יָ נוּח ּו יְּגִ ֵ

ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לה'

ְּמאֹד ָצ ֲהל ּו ְּ ּב ִר ּנוּנַ י,
וְּ גַ ם ַה ְּרבּ ּו ַמ ֲע ָדנַ ּי,
אוֹ תוֹ לִ ְּשמוֹ ר ְּּכ ִמ ְּצות ה'.
ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לה'.
ֵמ ַעבוֹ ר דֶּ ֶר ְּך וּגְּ בוּלִ ים,
ֵמ ַע ּשוֹ ת ַה ּיוֹ ם ּ ְּפ ָעלִ ים,
לֶ ֱאכוֹ ל וְּ לִ ְּש ּתוֹ ת ְּ ּב ִהלּ וּלִ ים,
זֶ ה ַה ּיוֹ ם ָע ָשה ה'.
ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לה'.
וְּ ִאם ִּת ְּש ְּמ ֶר ּנוּ ,יָ ּ
־ה יִ נְּ ָצ ְּר ָך ְּּכ ָב ַבת,
ַא ָּתה ו ִּבנְּ ָך וְּ גַ ם ַה ַ ּבת,
את עוֹ נֶ ג לְּ ַש ָ ּבת,
וְּ ָק ָר ָ
ָאז ִּת ְּת ַע ֵּנג ַעל ה'.
ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לה'.
ֱאכֹול ַמ ּ ְּש ַמנִ ים ו ַּמ ֲע ַד ִּנים,
ו ַּמ ְּט ַע ִּמים ַה ְּר ֵ ּבה ִמינִ ים,
ֱאגוֹ זֵ י ּ ֶפ ֶר ְּך וְּ ִר ּמוֹ נִ ים,
וְּ ָאכַ לְּ ָּת וְּ ָש ָב ְּע ָּת ו ֵּב ַרכְּ ָּת ֶאת ה'.
ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לה'.
לַ ֲערוֹ ְּך ְּ ּב ֻשלְּ ָחן לֶ ֶחם ֲחמוּדוֹ ת,
לַ ֲעשוֹ ת ַה ּיוֹ ם ָשֹלש ְּסעוּדוֹ ת,
ֶאת ַה ּ ֵשם ַה ִּנכְּ ָ ּבד לְּ ָב ֵר ְּך וּלְּ הוֹ דוֹ ת,
ָש ְּקד ּו וְּ ִש ְּּמר ּו וְּ ָעש ּו ָבנַ י.
ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לה'.

ברכת המזון
ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ְּ ּבשוּב ה' ֶאת ִש ַיבת ִצ ּיוֹ ן ָהיִ ינ ּו
ְּּכחֹלְּ ִמיםָ .אז יִ ָּמלֵ א ְּשחוֹ ק ּ ִפינ ּו וּלְּ שוֹ נֵ נ ּו ִרינָ הָ ,אז
ֹאמר ּו ַבגוֹ יִ ם ִהגְּ דִּ יל ה’ לַ ֲעשוֹ ת ִעם ֵא ֶ ּלהִ .הגְּ דִּ יל ה’
י ְּ
יתנ ּו
לַ ֲעשוֹ ת ִע ָמנ ּו ָהיִ ינ ּו ְּש ֵמ ִחים .שו ָּבה ה’ ֶאת ְּש ִב ֵ
ַּכ ֲא ִפ ִיקים ַ ּב ֶּנגֶ בַ .ה ּז ְֹּר ִעים ְּ ּב ִד ְּמ ָעה ְּ ּב ִר ָּנה יִ ְּקצֹרוָּ .הלוֹ ְּך
יֵ לֵ ְּך ו ָּבכֹה נ ֵֹשא ֶמ ֶש ְּך ַה ָּז ַרע ,בּ ֹא יָ בֹא ְּב ִר ָּנה ,נ ֵֹשא
ֲאלֻ ּמוֹ ָתיו.
זימון
ַרבּ וֹ ַתי ,נְּ ָב ֵר ְּך.
יְּ ִהי ֵשם ה’ ְּמב ָֹר ְּך ֵמ ַע ָּתה וְּ ַעד עוֹ לָ ם.
־ֹלהינוּ) ֶש ָאכַ לְּ נ ּו ִמ ֶשלוֹ .
(א ֵ
ְּ ּב ְּרשוּת ָמ ָרנָ ן וְּ ַר ָ ּבנָ ן וְּ ַרבּ וֹ ַתי נְּ ָב ֵרך ֱ
־ֹלהינוּ) ֶש ָאכַ לְּ נ ּו ִמ ֶשלוֹ ו ְּּבטוּבוֹ ָחיִ ינ ּו.
(א ֵ
ָ ּברו ְּּך ֱ
ָ ּברו ְּּך הוּא ו ָּברו ְּּך ְּשמוֹ .

־ֹלהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָהעוֹ לָ םַ ,ה ָּזן ֶאת ָהעוֹ לָ ם
ָ ּברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
ֻּכלּ וֹ ְּ ּבטוּבוֹ ּ ְּ ,ב ֵחן ְּ ּב ֶח ֶסד ו ְּּב ַר ֲח ִמים ,הוּא נוֹ ֵתן לֶ ֶחם לְּ כָ ל
ָ ּב ָשרִּ ,כי לְּ עוֹ לָ ם ַח ְּסדּ וֹ  .ו ְּּבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד ֹלא ָח ַסר
לָ נ ּו וְּ ַאל יֶ ְּח ַסר לָ נ ּו ָמזוֹ ן לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעדּ ַ ,ב ֲעבוּר ְּשמוֹ
ַה ָ ּגדוֹ לִּ ,כי הוּא ֵא־ל זָ ן ו ְּּמ ַפ ְּרנֵ ס לַ כּ ֹל ו ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹל ו ֵּמכִ ין
ָמזוֹ ן לְּ כָ ל ְּ ּב ִריוֹ ָתיו ֲא ֶשר ָ ּב ָראּ ָ .ברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ַה ָּזן ֶאת
ַהכּ ֹל.
־ֹלהינ ּו ַעל ֶש ִהנְּ ַחלְּ ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶא ֶרץ
נוֹ ֶדה לְּ ָך ,ה’ ֱא ֵ
־ֹלהינ ּו
אתנ ּו ה’ ֱא ֵ
ֶח ְּמדָּ ה טוֹ ָבה ו ְּּר ָח ָבה ,וְּ ַעל ֶשהוֹ ֵצ ָ
ית ָך
יתנ ּו ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים ,וְּ ַעל ְּ ּב ִר ְּ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ו ְּּפ ִד ָ
ֶש ָח ַת ְּמ ָּת ִ ּב ְּב ָש ֵרנוּ ,וְּ ַעל ּתוֹ ָר ְּת ָך ֶש ִּל ַּמ ְּד ָּתנ ּו וְּ ַעל ֻח ֶ ּקיךָ
ֶשהוֹ ַד ְּע ָּתנוּ ,וְּ ַעל ַח ִ ּיים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶשחוֹ נַ נְּ ָּתנ ּו וְּ ַעל ֲאכִ ילַ ת
ָמזוֹ ן ֶש ַא ָּתה זָ ן ו ְּּמ ַפ ְּרנֵ ס אוֹ ָתנ ּו ָּת ִמידּ ְּ ,בכָ ל יוֹ ם ו ְּּבכָ ל
ֵעת ו ְּּבכָ ל ָש ָעה.
בחנוכה
ַעל ַה ִּנ ִּסים וְּ ַעל ַה ּ ֻפ ְּר ָקן וְּ ַעל ַה ְּ ּגבוּרוֹ ת וְּ ַעל ַה ְּּתשוּעוֹ ת וְּ ַעל ַה ִּמלְּ ָחמוֹ ת
ית לָ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַ ּב ְּּז ַמן ַה ֶּזה.
ֶש ָע ִש ָ
יְּמי ַמ ִּת ְּתיָ ה ּו ֶ ּבן יוֹ ָחנָ ן כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַח ְּשמוֹ נַ אי ו ָּבנָ יוְּּ ,כ ֶש ָע ְּמ ָדה ַמלְּ כוּת
ִ ּב ֵ
יחם ּתוֹ ָר ֶת ָך וּלְּ ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵ ּקי
יָ וָ ן ָה ְּר ָש ָעה ַעל ַע ְּמ ָך יִ ְּש ָר ֵאל ,לְּ ַה ְּש ִּכ ָ
ְּרצוֹ נֶ ָך ,וְּ ַא ָּתה ְּ ּב ַר ֲח ֶמ ָך ָה ַר ִ ּביםָ ,ע ַמ ְּד ָּת לָ ֶהם ְּ ּב ֵעת ָצ ָר ָתםַ ,ר ְּב ָּת ֶאת
נִק ָמ ָתםָ ,מ ַס ְּר ָּת גִ בּ וֹ ִרים ְּ ּביַ ד
ִר ָיבם ,דַּ נְּ ָּת ֶאת דִּ ינָ ם ,נָ ַק ְּמ ָּת ֶאת ְּ
ַח ָ ּל ִשים ,וְּ ַר ִ ּבים ְּ ּביַ ד ְּמ ַע ִטים ,ו ְּּט ֵמ ִאים ְּ ּביַ ד ְּטהוֹ ִרים ,ו ְּּר ָש ִעים ְּ ּביַ ד
ית ֵשם ָ ּגדוֹ ל וְּ ָקדוֹ ש
ַצדִּ ִיקים ,וְּ זֵ ִדים ְּ ּביַ ד עוֹ ְּס ֵקי תוֹ ָר ֶת ָך .וּלְּ ָך ָע ִש ָ
ית ְּּתשו ָּעה גְּ דוּלָ ה ו ֻּפ ְּר ָקן ְּּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶּזה.
ְּ ּבעוֹ לָ ֶמ ָך ,וּלְּ ַע ְּּמ ָך יִ ְּש ָר ֵאל ָע ִש ָ
וְּ ַא ַחר ֵּכן ָ ּבא ּו ָבנֶ ָ
ית ָך ,ו ִּפ ּנ ּו ֶאת ֵהיכָ לֶ ָך ,וְּ ִט ֲהר ּו ֶאת
יך לִ ְּד ִביר ֵ ּב ֶ
ִמ ְּקדָּ ֶש ָך ,וְּ ִה ְּדלִ יק ּו נֵ רוֹ ת ְּ ּב ַח ְּצרוֹ ת ָק ְּד ֶש ָך ,וְּ ָק ְּבע ּו ְּשמוֹ נַ ת י ְֵּמי ֲחנֻ ָּכה
ֵאלוּ ,לְּ הוֹ דוֹ ת וּלְּ ַה ֵ ּלל לְּ ִש ְּמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל.

־ֹלהינ ּו ֲאנַ ְּחנ ּו מוֹ ִדים ָל ְּך ו ְּּמ ָב ְּרכִ ים אוֹ ָת ְּך
וְּ ַעל ַהכּ ֹל ה’ ֱא ֵ
יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך ִש ְּמ ָך ְּ ּב ִפי ָּכל ַחי ָּת ִמיד לְּ עוֹ ָלם וָ ֶעד ַּכ ָּכתוּב,
־ֹלה ָ
יך ַעל ָה ָא ֶרץ
"וְּ ָאכַ לְּ ָּת וְּ ָש ַב ְּע ָּת ו ֵּב ַרכְּ ָּת ֶאת ה’ ֱא ֶ
ַה ּט ָֹבה ֲא ֶשר נָ ַתן לָ ְּךּ ָ ".ברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ַעל ָה ָא ֶרץ וְּ ַעל
ַה ָּמזוֹ ן.
־ֹלהינ ּו ַעל יִ ְּש ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ,וְּ ַעל יְּ רו ָּשלַ יִ ם
ַר ֶחם נָ א ה’ ֱא ֵ
ִע ֶיר ָך וְּ ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ְּש ַּכן ְּּכבוֹ ֶד ָך וְּ ַעל ַמלְּ כוּת ֵ ּבית דָּ וִ ד
יח ָך וְּ ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ָ ּגדוֹ ל וְּ ַה ָ ּקדוֹ ש ֶש ִּנ ְּק ָרא ִש ְּמ ָך ָעלָ יו.
ְּמ ִש ֶ
יחנוּ,
־ֹלהינוָּ ,א ִבינוְּּ ,ר ֵענ ּו זוּנֵ נ ּו ּ ַפ ְּרנְּ ֵסנ ּו וְּ כַ לְּ ְּּכלֵ נ ּו וְּ ַה ְּרוִ ֵ
ֱא ֵ
־ֹלהינ ּו ְּמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצרוֹ ֵתינוּ ,וְּ נָ א ַאל
וְּ ַה ְּרוַ ח לָ נ ּו ה’ ֱא ֵ
־ֹלהינ ּו ֹלא לִ ֵידי ַמ ְּּתנַ ת ָ ּב ָשר וָ ָדם וְּ ֹלא
ַּת ְּצ ִריכֵ נ ּו ה’ ֱא ֵ
לִ ֵידי ַהלְּ וָ ָא ָתם ִּכי ִאם לְּ יָ ְּד ָך ַה ְּּמלֵ ָאהַ ,ה ּ ְּפתו ָּחה,
ַה ְּ ּקדוֹ ָשה וְּ ָה ְּר ָח ָבהֶ ,שֹלא נֵ בוֹ ש וְּ ֹלא נִ ָּכלֵ ם לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.
בשבת
יעי ַה ּ ַש ָ ּבת
־ֹלהינ ּו ְּ ּב ִמ ְּצוֹ ֶתיך ו ְּּב ִמ ְּצוַ ת יוֹ ם ַה ּ ְּש ִב ִ
יצנ ּו ה’ ֱא ֵ
ְּר ֵצה וְּ ַה ֲחלִ ֵ
ַה ָ ּגדוֹ ל וְּ ַה ָ ּקדוֹ ש ַה ֶּזהִּ ,כי יוֹ ם זֶ ה ָ ּגדוֹ ל וְּ ָקדוֹ ש הוּא לְּ ָפנֶ ָ
יך לִ ְּש ָ ּבת בּ וֹ
־ֹלהינוּ,
יח לָ נוּ ,ה’ ֱא ֵ
וְּ לָ נו ַּח בּ וֹ ְּ ּב ַא ֲה ָבה ְּּכ ִמ ְּצוַ ת ְּרצוֹ נֶ ָךּ ִ ,ב ְּרצוֹ נְּ ָך ָהנִ ַ
־ֹלהינ ּו
ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא ָצ ָרה וְּ יָ גוֹ ן וַ ֲאנָ ָחה ְּ ּביוֹ ם ְּמנו ָּח ֵתנוּ ,וְּ ָה ְּר ֵאנ ּו ה’ ֱא ֵ
ְּ ּבנֶ ָח ַמת ִצ ּיוֹ ן ִע ֶיר ָך ו ְּּב ִבנְּ יַ ן יְּ רו ָּשלַ יִם ִעיר ָק ְּד ֶש ָךִּ ,כי ַא ָּתה הוּא ַ ּב ַעל
ַהיְּ שוּעוֹ ת ו ַּב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת.

בראש חודש
יִש ַמע,
יע ,וְּ יֵ ָר ֶאה ,וְּ יֵ ָר ֶצה וְּ ּ ָ
א־ֹלהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְּ יָ בוֹ א וְּ יַ ִ ּג ַ
ֵ
־ֹלהינ ּו וֵ
ֱא ֵ
יח ֶ ּבן דָּ וִ ד
וְּ יִ ּ ָפ ֵקד וְּ יִ ָּזכֵ ר זִ כְּ רוֹ נֵ נ ּו ו ִּפ ְּקדוֹ נֵ נ ּו וְּ זִ כְּ רוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינוּ ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן ָמ ִש ַ
ַע ְּבדֶּ ָך ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן יְּרו ָּשלַ יִ ם ִעיר ָק ְּד ֶש ָך ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן ָּכל ַע ְּּמ ָך ֵ ּבית יִ ְּש ָר ֵאל,
לְּ ָפנֶ ָ
יטה לְּ טוֹ ָבה ,לְּ ֵחן וּלְּ ֶח ֶסד וּלְּ ַר ֲח ִמים לְּ ַח ִ ּיים וּלְּ ָשלוֹ ם ְּ ּביוֹ ם
יך ,לִ ְּפלֵ ָ
־ֹלהינ ּו בּ וֹ לְּ טוֹ ָבה ו ָּפ ְּק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְּב ָרכָ ה
רֹאש ַהח ֶֹדש ַה ֶּזה .זָ כְּ ֵרנ ּו ה’ ֱא ֵ
יענ ּו בוֹ לְּ ַח ִ ּיים טוֹ ִבים .ו ִּב ְּד ַבר יְּ שו ָּעה וְּ ַר ֲח ִמים חוּס וְּ ָח ֵּננוּ,
וְּ הוֹ ִש ֵ
יענוִּּ ,כי ֵאלֶ ָ
יך ֵעינֵ ינוִּּ ,כי ֵא־ל ֶמלֶ ְּך ַח ּנוּן וְּ ַרחוּם
וְּ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְּ הוֹ ִש ֵ
ָא ָּתה.

ו ְּּבנֵ ה יְּ רו ָּשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹדש ִ ּב ְּמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּּ ָ .ברו ְּּך
ַא ָּתה ה’ בּ וֹ נֵ ה ְּב ַר ֲח ָמיו יְּ רו ָּשלַ יִ םָ ,א ֵמן.
־ֹלהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָהעוֹ לָ םָ ,ה ֵא־לָ ,א ִבינוּ,
ָ ּברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
ַמלְּ ֵּכנוֲּ ,א ִד ֵירנוּ ,בּ וֹ ְּר ֵאנוּ ,גּ וֹ ֲאלֵ נוּ ,יוֹ ְּצ ֵרנוְּּ ,קדוֹ ֵשנ ּו
ְּקדוֹ ש יַ ֲעקֹב ,רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה יִ ְּש ָר ֵאלַ ,ה ֶּמלֶ ְּך ַה ּטוֹ ב
יטיב
יטיב הוּא ֵמ ִ
וְּ ַה ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹלֶ ,ש ְּ ּבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם הוּא ֵה ִ
יטיב לָ נוּ ,הוּא גְּ ָמלָ נו הוּא גוֹ ְּמלֵ נ ּו הוּא יִ גְּ ְּמלֵ נ ּו
הוּא יֵ ִ
לָ ַעד לְּ ֵחן וּלְּ ֶח ֶסד וּלְּ ַר ֲח ִמים וּלְּ ֶרוַ חַ ,ה ָ ּצלָ ה וְּ ַה ְּצלָ ָחה,
ְּ ּב ָרכָ ה וִ ישו ָּעה ,נֶ ָח ָמהַ ּ ,פ ְּרנָ ָסה וְּ כַ לְּ ָּכלָ ה ,וְּ ַר ֲח ִמים וְּ ַח ִ ּיים
וְּ ָשלוֹ ם וְּ כָ ל טוֹ ב ,ו ִּמ ָּכל טוּב לְּ עוֹ לָ ם ַאל יְּ ַח ְּּס ֵרנוּ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּמ ְּ
ֹלך לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך ַ ּב ּ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּש ַּת ַ ּבח לְּ דוֹ ר דּ וֹ ִרים ,וְּ יִ ְּת ּ ָפ ַאר ָ ּבנ ּו לָ ַעד
וּלְּ נֵ ַצח נְּ ָצ ִחים ,וְּ יִ ְּת ַהדַּ ר ָ ּבנ ּו לָ ַעד וּלְּ עוֹ לְּ ֵמי עוֹ לָ ִמים.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ַפ ְּרנְּ ֵסנ ּו בּ כָ בוֹ ד.
ארנ ּו
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּשבּ ֹר ֻעלֵ נ ּו ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֵ
וְּ הוּא יוֹ לִ יכֵ נ ּו קוֹ ְּמ ִמ ּיוּת לְּ ַא ְּר ֵצנוּ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּשלַ ח לָ נ ּו ְּ ּב ָרכָ ה ְּמ ֻר ָ ּבה ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶּזה
וְּ ַעל ֻשלְּ ָחן זֶ ה ֶש ָאכַ לְּ נ ּו ָעלָ יו.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּשלַ ח לָ נ ּו ֶאת ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביא זָ כוּר לַ ּטוֹ ב
וִ ַיב ּ ֶשר לָ נ ּו ְּ ּבשוֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת יְּ שוּעוֹ ת וְּ נֶ ָחמוֹ ת.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת ְּמ ִדינַ ת יִ ְּש ָר ֵאל
יחת ְּ ּג ֻא ָ ּל ֵתנוּ.
אשית ְּצ ִמ ַ
ֵר ִ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת ַחיַ ילֵ י ְּצ ָבא ֲהגַ ָּנה לְּ יִ ְּש ָר ֵאל
ָהעוֹ ְּמ ִדים ַעל ִמ ְּש ַמר ַא ְּר ֵצנוּ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת ָּכל ַה ְּּמ ֻס ִ ּבין ָּכאן ,אוֹ ָתנ ּו וְּ ֶאת ָּכל
ֲא ֶשר לָ נוְּּּ ,כמוֹ ֶש ִּנ ְּת ָ ּב ְּרכ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְּב ָר ָהם יִ ְּצ ָחק
וְּ יַ ֲעקֹב ַ ּבכּ ֹל ִמכּ ֹל כּ ֹלֵּ ,כן יְּ ָב ֵר ְּך אוֹ ָתנ ּו ֻּכ ָ ּלנ ּו יַ ַחד ִ ּב ְּב ָרכָ ה
ֹאמר ָא ֵמן.
ְּשלֵ ָמה ,וְּ נ ַ
יהם וְּ ָעלֵ ינ ּו זְּ כוּת ֶש ְּּת ֵהא לְּ ִמ ְּש ֶמ ֶרת
ַ ּב ָּמרוֹ ם יְּ לַ ְּּמד ּו ֲעלֵ ֶ
־ֹלהי יִ ְּש ֵענוּ,
ָשלוֹ ם ,וְּ נִ ּ ָשא ְּב ָרכָ ה ֵמ ֵאת ה’ ו ְּּצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
ֹלהים וְּ ָא ָדם.
וְּ נִ ְּמ ָצא ֵחן וְּ ֵשכֶ ל טוֹ ב ְּ ּב ֵעינֵ י ֱא ִ
בשבת
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְּ ִחילֵ נ ּו יוֹ ם ֶש ֻּכלּ וֹ ַש ָ ּבת ו ְּּמנו ָּחה לְּ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ִמים.
בראש חודש
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ַחדֵּ ש ָעלֵ ינ ּו ֶאת ָהח ֶֹדש ַה ֶּזה לְּ טוֹ ָבה וְּ לִ ְּב ָרכָ ה.

יח וּלְּ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ זַ ֵּכנ ּו לִ ימוֹ ת ַה ָּמ ִש ַ
ִמגְּ דּ וֹ ל [בחולַ :מגְּ דִּ יל] יְּ שוּעוֹ ת ַמלְּ כּ וֹ וְּ ע ֶֹשה ֶח ֶסד
לִ ְּמ ִשיחוֹ לְּ ָדוִ ד וּלְּ זַ ְּרעוֹ ַעד עוֹ ָלם .ע ֶֹשה ָשלוֹ ם ִ ּב ְּמרוֹ ָמיו
הוּא יַ ֲע ֶשה ָשלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו וְּ ַעל ָּכל ַעמוֹ יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ִא ְּמר ּו
ָא ֵמן.
יְּ רא ּו ֶאת ה’ ְּקד ָֹשיו ִּכי ֵאין ַמ ְּחסוֹ ר לִ ֵיר ָאיוְּּ .כ ִפ ִירים
ָרש ּו וְּ ָר ֵעב ּו וְּ ד ְֹּר ֵשי ה’ ֹלא יַ ְּח ְּסר ּו כָ ל טוֹ ב .הוֹ ד ּו לַ ה’ ִּכי
יע לְּ כָ ל ַחי
טוֹ ב ִּכי לְּ עוֹ לָ ם ַח ְּסדּ וֹ ּ .פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ו ַּמ ּ ְּש ִ ּב ַ
ָרצוֹ ןּ ָ .ברו ְּּך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ֶשר יִ ְּב ַטח ַ ּבה’ וְּ ָהיָ ה ה’ ִמ ְּב ַטחוֹ .
יתי ַצדִּ יק נֶ ֱעזַ ב וְּ זַ ְּרעוֹ
יתיּ ַ ,גם זָ ַקנְּ ִּתי ,וְּ ֹלא ָר ִא ִ
נַ ַער ָהיִ ִ
ְּמ ַב ֶ ּקש לָ ֶחם .ה’ עֹז לְּ ַעמוֹ יִ ֵּתן ,ה’ יְּ ָב ֵרך ֶאת ַע ּמוֹ
ַב ּ ָשלוֹ ם.

שירים לטיש ולסעודה שלישית
ִמזְּ מוֹ ר לְּ ָדוִ ד,
ה' ר ִֹעי ֹלא ֶא ְּח ָסר.
יצנִ י ַעל ֵמי ְּמנֻ חוֹ ת יְּ נַ ֲהלֵ נִ י.
ִ ּבנְּ אוֹ ת דֶּ ֶשא יַ ְּר ִ ּב ֵ
נַ ְּפ ִשי יְּ שוֹ ֵבב יַ נְּ ֵחנִ י ְּ ּב ַמ ְּע ְּ ּגלֵ י ֶצ ֶדק לְּ ַמ ַען ְּשמוֹ .
ֹלא־א ָירא ָרע ִּכי ַא ָּתה ִע ָמ ִדי,
י־אלֵ ְּך ְּ ּבגֵ יא ַצלְּ ָמוֶ ת
ִ
גַ ם ִּכ ֵ
ָ
ִש ְּב ְּט ָך ו ִּמ ְּש ַענְּ ֶּתך ֵה ָּמה יְּ נַ ֲחמוּנִ י.
ַּת ֲערֹך לְּ ָפנַ י ֻשלְּ ָחן נֶ גֶ ד צ ְֹּר ָרי,
ֹאשי כּ וֹ ִסי ְּרוָ יָ ה.
דִּ ּ ָשנְּ ָּת ַב ּ ֶש ֶמן ר ִ
ַא ְּך טוֹ ב וָ ֶח ֶסד יִ ְּרדְּּ פוּנִ י ָּכל־יְּ ֵמי ַח ָ ּיי,
וְּ ַש ְּב ִּתי ְּ ּב ֵבית ה' לְּ א ֶֹר ְּך יָ ִמים.
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ַא ֵחינ ּו ָּכ ֵ ּ
ל־בית יִ ְּש ָר ֵאל ַה ְּּנתוּנִ ים ְּ ּב ָצ ָרה
ו ְּּב ִש ְּביָ ה ָהעוֹ ְּמ ִדים ֵ ּבין ַ ּב ָ ּים ו ֵּבין ַ ּב ַ ּי ָ ּב ָשה.
יאם ִמ ָ ּצ ָרה לִ ְּרוָ ָחה
יהם וְּ יוֹ ִצ ֵ
ַה ָּמקוֹ ם יְּ ַר ֵחם ֲעלֵ ֶ
ו ֵּמ ֲא ֵפילָ ה לְּ אוֹ ָרה ו ִּמ ּ ִש ְּעבּ וּד לִ גְּ ֻא ָ ּלהַ ,ה ְּש ָּתא
ַ ּב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְּ ַמן ָק ִריב.
ִאם ֶא ְּש ָּכ ֵח ְּך יְּ רו ָּשלַ יִ ם ִּת ְּש ַּכח יְּ ִמינִ י.
ִּת ְּד ַ ּבק לְּ שוֹ נִ י לְּ ִח ִּכי ִאם ֹלא ֶאזְּ ְּּכ ֵרכִ יִ ,אם ֹלא
ַא ֲעלֶ ה ֶאת יְּ רו ָּשלַ יִ ם ַעל רֹאש ִש ְּמ ָח ִתי.

3

יאת
ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְּשלֵ ָמה ְּ ּב ִב ַ
יח ,וְּ ַאף ַעל ּ ִפי ֶש ִ ּי ְּת ַמ ְּה ֵמ ַּהִ ,עם ָּכל־זֶ ה
ַה ָּמ ִש ַ
ֲא ַח ֶּכה לּ וֹ ְּ ּבכָ ל־יוֹ ם ֶש ָ ּיבוֹ א.

4

ֶא ּ ָשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְּ ִ ֶֽרי.
ֶעזְּ ִרי ֵמ ִעם ה' ע ֵֹשה ָש ַמיִ ם וָ ָ ֶֽא ֶרץִ .ה ֵּנה ֹלא
ישן שוֹ ֵמר יִ ְּש ָר ֵ ֶֽאל.
יָ נוּם וְּ ֹלא יִ ָ

5

ִ ּבלְּ ָב ִבי ִמ ְּש ָּכן ֶא ְּבנֶ ה לַ ֲה ַדר ְּּכבוֹ דוֹ  ,ו ַּב ִמ ְּש ָּכן
ִמזְּ ֵ ּב ַח ָא ִשים לְּ ַק ְּרנֵ י הוֹ דוֹ  ,וּלְּ נֵ ר ָּת ִמיד ֶא ַ ּקח
ת־אש ָה ֲע ֵק ָדה ,וּלְּ ָק ְּר ָ ּבן ַא ְּק ִריב לוֹ ֶאת־
לִ י ֶא ֵ
נַ ְּפ ִשי ַה ְּ ּי ִח ָידה.

6

ימינִ י ִמיכָ ֵאל,
ֹלקי יִ ְּש ָר ֵאלִ ,מ ִ
ְּ ּב ֵשם ה' ֱא ֵ
יאל,
יאל ,ו ִּמ ְּּל ָפנַ י או ִּר ֵ
ו ִּמ ּ ְּשמֹאלִ י ַ ּג ְּב ִר ֵ
ֹאשי ְּשכִ ינַ ת ֵאל.
ו ֵּמ ֲאחוֹ ַרי ְּר ָפ ֵאל ,וְּ ַעל ר ִ

7
8

9

ֹלא־א ָירא ָרע ִּכי
י־אלֵ ְּך ְּ ּבגֵ יא ַצלְּ ָמוֶ ת
ִ
גַ ם ִּכ ֵ
ַא ָּתה ִע ָמ ִדי.
ל־רע יְּ ָב ֵר ְּך ֵאת
ַה ַּמלְּ ָא ְּך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָּכ ָ
ַה ְּּנ ָע ִרים ,וְּ יִ ָ ּק ֵרא ָב ֶהם ְּש ִמי וְּ ֵשם ֲאבוֹ ַתי
ַא ְּב ָר ָהם וְּ יִ ְּצ ָחק ,וְּ יִ ְּדגּ ּו לָ רֹב ְּ ּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ.
וְּ ָה ֵאר ֵעינֵ ינ ּו ְּ ּבתוֹ ָר ֶת ָך .וְּ ַד ֵ ּבק לִ ֵ ּבנ ּו ְּ ּב ִמ ְּצוֹ ֶת ָ
יך.
וְּ יַ ֵחד לְּ ָב ֵבנ ּו לְּ ַא ֲה ָבה וּלְּ יִ ְּר ָאה ֶאת ְּש ֶמ ָך .וְּ ֹלא
נֵ בוֹ ש לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.

 10וַ ֲה ִביאוֹ ִתים ֶאל ַהר ָק ְּד ִשי וְּ ִש ַּמ ְּח ִּתים
יהם לְּ ָרצוֹ ן ַעל
יהם וְּ זִ ְּב ֵח ֶ
ֹלת ֶ
ְּ ּב ֵבית ְּּת ִפ ָ ּל ִתי עוֹ ֵ
יתי ֵ ּבית ְּּת ִפ ָ ּלה יִ ָ ּק ֵרא לְּ כָ ל
ִמזְּ ְּ ּב ִחי ִּכי ֵב ִ
ָה ַע ִּמים.

יְּ ִדיד נֶ ֶפש ָאב ָה ַר ֲח ָמןְּ ,משוֹ ך ַע ְּבדְּּ ָך ֶאל ְּרצוֹ נֶ ָך ,יָ רוּץ ַע ְּבדְּּ ָך ְּּכמוֹ ַא ָ ּיל,
יִ ְּש ַּת ֲחוֶ ה ֶאל מוּל ֲה ָד ֶר ָך ,יֶ ֱע ָרב לוֹ יְּ ִדידוֹ ֶת ָ
יךִ ,מ ּנ ֶֹפת צוּף וְּ כָ ל ָט ַעם.
ָהדוּר נָ ֶאה זִ יו ָהעוֹ לָ ם ,נַ ְּפ ִשי חוֹ לַ ת ַא ֲה ָב ֶת ָךָ ,א ָּנאֵ ,אל נָ אְּ ,ר ָפא נָ א לָ ּה,
ְּ ּב ַה ְּראוֹ ת לָ ּה נ ַֹעם זִ יוֶ ָךָ .אז ִּת ְּת ַח ֵּזק וְּ ִת ְּת ַר ּ ֵפא ,וְּ ָהיְּ ָתה ָ ּל ּה ִש ְּמ ַחת עוֹ לָ ם.
וָ ִתיק ,יֶ ֶהמ ּו נָ א ַר ֲח ֶמ ָ
יך ,וְּ חו ָּסה ָּנא ַעל ֵ ּבן ֲאהו ֶּב ָךִּ ,כי זֶ ה ַּכ ָּמה נִ כְּ סֹף נִ כְּ ַס ְּפ ִּתי,
לִ ְּראוֹ ת ְּמ ֵה ָרה ְּ ּב ִת ְּפ ֶא ֶרת ֻע ֶּז ָךֵ ,א ֶ ּלה ָח ְּמ ָדה לִ ִ ּבי ,וְּ חו ָּסה ָּנא וְּ ַאל ִּת ְּת ַע ֵלם.
ת־ס ַּכת ְּשלוֹ ֶמ ָךָּ ,ת ִאיר ֶא ֶרץ ִמ ְּּכבוֹ ֶד ָך,
ִה ָ ּגלֵ ה נָ א ו ְּּפרֹשֲ ,ח ִב ִיבי ָעלַ יֶ ,א ֻ
ימי עוֹ לָ ם.
נָ גִ ילָ ה וְּ נִ ְּש ְּמ ָחה ָב ְּךַ ,מ ֵהרֱ ,אהוֹ בִּ ,כי ָבא מוֹ ֵעד ,וְּ ָח ֵּננ ּו ִּכ ֵ

 11וְּ ִהיא ֶש ָע ְּמ ָדה לַ ֲאבוֹ ֵ ֶֽתינ ּו וְּ לָ ֶֽנ ּוֶ .שֹלא ֶא ָחד
ִ ּבלְּ ָבדָ ,ע ַמד ָעלֵ ֶֽינ ּו לְּ כַ לּ וֹ ֵ ֶֽתנ ּו .וְּ ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּּך
הוּא ַמ ִ ּצילֵ ֶֽנ ּו ִמ ָ ּי ָדם.
 12וְּ זַ ֵּכֶֽנִ י לְּ גַ דֵּ ל ָ ּבנִ ים ו ְּּבנֵ י ָבנִ ים ֲחכָ ִמים וּנְּ בוֹ נִ ים,
ֹלקיםַ ,אנְּ ֵשי ֱא ֶמת ,זֶ ֶַֽרע
אוֹ ֲה ֵבי ה' ,יִ ְּר ֵאי ֱא ִ
ֶֽקֹ ֶדשּ ַ ,בה' דְּּ ֵב ִקים ,ו ְּּמ ִא ִירים ֶאת ָהעוֹ ָלם
ֶֽאכת
ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ְּּב ַמ ֲע ִשים טוֹ ִבים ,ו ְּּבכָ ל ְּמלֶ ֶ
ֲעבוֹ ַדת ַהבּ וֹ ֵרא.
ּשלַ יִ ם ִע ְּיר ָך ְּ ּב ַר ֲח ִמים ָּתשוּב וְּ ִת ְּשכּ ֹן
 13וְּ לִ ירו ָ
ְּ ּבתוֹ כָ ּה ַּכ ֲא ֶשר דִּ ַ ּב ְּר ָּת ו ְּּבנֵ ה אוֹ ָת ּה ְּ ּב ָקרוֹ ב
ְּ ּביָ ֵמינ ּו ִ ּבנְּ יַ ן עוֹ לָ ם וְּ כִ ֵּסא ָדוִ ד ְּמ ֵה ָרה לְּ תוֹ כָ ּה
ָּתכִ ין.
 14ו ָּמ ָחה ה' דִּ ְּמ ָעה ֵמ ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים וְּ ֶח ְּר ּ ַפת ַע ּמוֹ
יָ ִסיר ֵמ ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ .וְּ ָא ַמר ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ִה ֵּנה
־ֹלהינ ּו זֶ ה זֶ ה ה' ִק ִּוינ ּו לוֹ נָ גִ ילָ ה וְּ נִ ְּש ְּמ ָחה
ֱא ֵ
ִ ּבישו ָּעתוֹ  .ע ֶֹשה ָשלוֹ ם ִ ּב ְּמרוֹ ָמיו הוּא יַ ֲע ֶשה
ָשלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו וְּ ַעל ָּכל יִ ְּש ָר ֵאל ,וְּ ִא ְּמר ּו ָא ֵמן.
יך .וְּ ִת ְּש ַמח ְּ ּב ַמ ֲע ֶש ָ
ֲ 15חמוֹ ל ַעל ַמ ֲע ֶש ָ
יך.
ָ
ָ
אמר ּו לְּ ָך חוֹ ֶס ָ
יךּ ְּ .ב ַצדֶּ ְּקך ֲעמו ֶּסיךֻּ .ת ְּקדַּ ש
וְּ יֹ ְּ
יש ָ
ָאדוֹ ן ַעל ָּכל ַמ ֲע ֶש ָ
יך ִ ּב ְּק ֻד ּ ָש ְּת ָך
יךִּ .כי ַמ ְּקדִּ ֶ
ִקדַּ ְּש ָּת .נָ ֶאה לְּ ָקדוֹ ש ּ ְּפ ֵאר ִמ ְּ ּקדוֹ ִשים.
 16טוֹ ב לְּ הוֹ דוֹ ת לַ ה' וּלְּ זַ ֵּמר לְּ ִש ְּמ ָך ֶעלְּ יוֹ ן.
לְּ ַה ִ ּגיד ַ ּב ֶֽבּ ֹ ֶקר ַח ְּסדֶּ ֶֽ ָך וֶ ֱאמוּנָ ְּת ָך ַ ּב ֵ ּלילוֹ ת.
 17יְּ ִהי ָשלוֹ ם ְּ ּב ֵח ֵיל ְּך ַשלְּ וָ ה ְּ ּב ַא ְּר ְּמנוֹ ָתיִ ְּך .לְּ ַמ ַען
ַא ַחי וְּ ֵר ָעי ֲא ַד ְּ ּב ָרה ָּנא ָשלוֹ ם ָ ּב ְּך .לְּ ַמ ַען ֵ ּבית
ֹלקינ ּו ֲא ַב ְּק ָשה טוֹ ב לָ ְּך.
ה' ֱא ֵ
יע ,וְּ יֵ ָר ֶאה ,וְּ יֵ ָר ֶצה וְּ י ּ ִָש ַמע,
 18יַ ֲעלֶ ה וְּ יָ בוֹ א וְּ יַ ִ ּג ַ
וְּ יִ ּ ָפ ֵקד וְּ יִ ָּזכֵ ר זִ כְּ רוֹ נֵ נ ּו ו ִּפ ְּקדוֹ נֵ נ ּו וְּ זִ כְּ רוֹ ן
יח ֶ ּבן דָּ וִ ד ַע ְּבדֶּ ָך ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן
ֲאבוֹ ֵתינ ּו ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן ָמ ִש ַ
יְּ רו ָּשלַ יִ ם ִעיר ָק ְּד ֶש ָך ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן ָּכל ַע ְּּמ ָך ֵ ּבית
יִ ְּש ָר ֵאל ,לְּ ָפנֶ ָ
יטה לְּ טוֹ ָבה.
יך ,לִ ְּפלֵ ָ
ְּּ 19כ ַא ָ ּיל ַּת ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵיקי ָמיִ ם ֵּכן נַ ְּפ ִשי ַת ֲערֹג
ֵאלֶ ָ
אֹלקים לְּ ֵאל ָחי
ֹלקיםָ .צ ְּמ ָאה נַ ְּפ ִשי לֵ ִ
יך ֱא ִ
ֹלקים.
ָמ ַתי ָאבוֹ א וְּ ֵא ָר ֶאה ּ ְּפנֵ י ֱא ִ

ל־העוֹ ָלם ֻּכלוֹ
ָּ 20כ ָ

גֶ ֶשר ַצר ְּמאוֹ ד ,וְּ ָה ִע ָ ּקר

ֹלא לְּ ַפ ֵחד ְּּכלָ ל.

ֹלקים וְּ רו ַּח נָ כוֹ ן ַחדֵּ ש
 21לֵ ב ָטהוֹ ר ְּ ּב ָרא לִ י ֱא ִ
ְּ ּב ִק ְּר ִ ּביַ .אל ַּת ְּשלִ יכֵ נִ י ִמ ְּּל ָפנֶ ָ
יך וְּ רו ַּח ָק ְּד ְּש ָך
ַאל ִּת ַקח ִמ ֶמנִ י.
 22לְּ ַמ ַענְּ ָך ֶאלֺ ֵקינ ּו ֲע ֵשה וְּ לֺא לָ נ ּוְּ ,ר ֵאה
ֲע ִמ ָיד ֵתנ ּו ,דַּ ִּלים וְּ ֵר ִקיםַ .ה ְּּנ ָש ָמה לָ ְּך וְּ ַהגּ וּף
ּ ָפ ֳעלָ ְּך ,חו ָּסה ַעל ֲע ָמלָ ְּך.
ֹלקינ ּו יִ ּ ָש ַמע ְּ ּב ָע ֵרי יְּ הו ָּדה
ְּ 23מ ֵה ָרה ה' ֱא ֵ
ו ְּּב ֻחצוֹ ת יְּ רו ָּשלָ ֶֽיִ ם קוֹ ל ָששוֹ ן וְּ קוֹ ל ִש ְּמ ָחה,
קוֹ ל ָח ָתן וְּ קוֹ ל ַּכ ָ ּלה ,קוֹ ל ִמ ְּצ ֲהלוֹ ת ֲח ָתנִ ים
ֵמ ֻח ּ ָפ ָתם וּנְּ ָע ִרים ִמ ִּמ ְּש ֵּתה נְּ גִ ינָ ָתם.
יתי ַצדִּ יק
יתיּ ַ ,גם זָ ַקנְּ ִּתי ,וְּ ֹלא ָר ִא ִ
 24נַ ַער ָהיִ ִ
נֶ ֱעזַ ב וְּ זַ ְּרעוֹ ְּמ ַב ֶ ּקש לָ ֶחם .ה’ עֹז לְּ ַעמוֹ יִ ֵּתן ,ה’
יְּ ָב ֵרך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּ ָשלוֹ ם.
ישים
 25נְּ ַקדֵּ ש ֶאת ִש ְּמ ָך ָ ּבעוֹ לָ םְּּ ,כ ֵשם ֶש ַּמ ְּקדִּ ִ
אוֹ תוֹ ִ ּב ְּש ֵמי ָמרוֹ ם .יִ ְּמ ְּ
ֹלקיִ ְּך
ֹלך ה' לְּ עוֹ לָ םֱ ,א ַ ֶֽ
ִצ ּיוֹ ן לְּ דֹר וָ דֹרַ ,הלְּ לוּיָ ּה .וְּ ַא ָּתה ָקדוֹ ש ,יוֹ ֵשב
ְּּת ִהלּ וֹ ת יִ ְּש ָר ֵאלֵ .אל נַ א.
יה ּ ָפ ְּת ָחה ְּ ּב ָחכְּ ָמה וְּ תוֹ ַרת ֶח ֶסד ַעל
ִ ּ 26פ ָ
יתה וְּ לֶ ֶחם ַע ְּצלוּת
לְּ שוֹ נָ ּה .צוֹ ִפ ָ ּיה ֲהלִ יכוֹ ת ֵ ּב ָ
יה וַ יְּ ַא ּ ְּשרו ָּה ַ ּב ְּעלָ ּה
ֹלא תֹאכֵ לָ .קמ ּו ָבנֶ ָ
וַ יְּ ַהלְּ לָ ּהַ .רבּ וֹ ת ָ ּבנוֹ ת ָעשֹ ּו ָחיִ ל וְּ ַא ְּּת ָעלִ ית ַעל
ֻּכ ָ ּלנָ ה.
ֹלקינ ּו ,חוּס וְּ ַר ֵחםָ ,עלֵ ינ ּו,
ְּ 27ש ַמע קוֹ לֵ נ ּו ה' ֱא ֵ
ת־ת ִפלָ ֵתנ ּו.
וְּ ַק ֵ ּבל ְּ ּב ַר ֲח ִמים ו ְּּב ָרצוֹ ן ֶא ְּּ
יחוֹ .
ְּּ 28ת ִפ ָ ּלה לְּ ָענִ י ִכֶֽי יַ ֲֶֽעטֹף וְּ לִ ְּפנֵ י ה' יִ ְּש ּפ ְֹּך ִש ֶֽ
ה' ִש ְּמ ָעה ְּת ִפ ָ ּל ִתי וְּ ַשוְּ ָע ִתי ֵאלֶ ָ
יך ָת ֶֽבוֹ אַ .אל
ַּת ְּס ֵּתר ּ ָפנֶ ָ
יך ִמ ֶּמ ִּני ְּ ּביוֹ ם ַצר לִ י.

ברכת המזון
ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ְּ ּבשוּב ה' ֶאת ִש ַיבת ִצ ּיוֹ ן ָהיִ ינ ּו
ְּּכחֹלְּ ִמיםָ .אז יִ ָּמלֵ א ְּשחוֹ ק ּ ִפינ ּו וּלְּ שוֹ נֵ נ ּו ִרינָ הָ ,אז
ֹאמר ּו ַבגוֹ יִ ם ִהגְּ דִּ יל ה’ לַ ֲעשוֹ ת ִעם ֵא ֶ ּלהִ .הגְּ דִּ יל ה’
י ְּ
יתנ ּו
לַ ֲעשוֹ ת ִע ָמנ ּו ָהיִ ינ ּו ְּש ֵמ ִחים .שו ָּבה ה’ ֶאת ְּש ִב ֵ
ַּכ ֲא ִפ ִיקים ַ ּב ֶּנגֶ בַ .ה ּז ְֹּר ִעים ְּ ּב ִד ְּמ ָעה ְּ ּב ִר ָּנה יִ ְּקצֹרוָּ .הלוֹ ְּך
יֵ לֵ ְּך ו ָּבכֹה נ ֵֹשא ֶמ ֶש ְּך ַה ָּז ַרע ,בּ ֹא יָ בֹא ְּב ִר ָּנה ,נ ֵֹשא
ֲאלֻ ּמוֹ ָתיו.
זימון
ַרבּ וֹ ַתי ,נְּ ָב ֵר ְּך.
יְּ ִהי ֵשם ה’ ְּמב ָֹר ְּך ֵמ ַע ָּתה וְּ ַעד עוֹ לָ ם.
־ֹלהינוּ) ֶש ָאכַ לְּ נ ּו ִמ ֶשלוֹ .
(א ֵ
ְּ ּב ְּרשוּת ָמ ָרנָ ן וְּ ַר ָ ּבנָ ן וְּ ַרבּ וֹ ַתי נְּ ָב ֵרך ֱ
־ֹלהינוּ) ֶש ָאכַ לְּ נ ּו ִמ ֶשלוֹ ו ְּּבטוּבוֹ ָחיִ ינ ּו.
(א ֵ
ָ ּברו ְּּך ֱ
ָ ּברו ְּּך הוּא ו ָּברו ְּּך ְּשמוֹ .

־ֹלהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָהעוֹ לָ םַ ,ה ָּזן ֶאת ָהעוֹ לָ ם
ָ ּברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
ֻּכלּ וֹ ְּ ּבטוּבוֹ ּ ְּ ,ב ֵחן ְּ ּב ֶח ֶסד ו ְּּב ַר ֲח ִמים ,הוּא נוֹ ֵתן לֶ ֶחם לְּ כָ ל
ָ ּב ָשרִּ ,כי לְּ עוֹ לָ ם ַח ְּסדּ וֹ  .ו ְּּבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד ֹלא ָח ַסר
לָ נ ּו וְּ ַאל יֶ ְּח ַסר לָ נ ּו ָמזוֹ ן לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעדּ ַ ,ב ֲעבוּר ְּשמוֹ
ַה ָ ּגדוֹ לִּ ,כי הוּא ֵא־ל זָ ן ו ְּּמ ַפ ְּרנֵ ס לַ כּ ֹל ו ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹל ו ֵּמכִ ין
ָמזוֹ ן לְּ כָ ל ְּ ּב ִריוֹ ָתיו ֲא ֶשר ָ ּב ָראּ ָ .ברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ַה ָּזן ֶאת
ַהכּ ֹל.
־ֹלהינ ּו ַעל ֶש ִהנְּ ַחלְּ ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶא ֶרץ
נוֹ ֶדה לְּ ָך ,ה’ ֱא ֵ
־ֹלהינ ּו
אתנ ּו ה’ ֱא ֵ
ֶח ְּמדָּ ה טוֹ ָבה ו ְּּר ָח ָבה ,וְּ ַעל ֶשהוֹ ֵצ ָ
ית ָך
יתנ ּו ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים ,וְּ ַעל ְּ ּב ִר ְּ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְּצ ַריִ ם ו ְּּפ ִד ָ
ֶש ָח ַת ְּמ ָּת ִ ּב ְּב ָש ֵרנוּ ,וְּ ַעל ּתוֹ ָר ְּת ָך ֶש ִּל ַּמ ְּד ָּתנ ּו וְּ ַעל ֻח ֶ ּקיךָ
ֶשהוֹ ַד ְּע ָּתנוּ ,וְּ ַעל ַח ִ ּיים ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶשחוֹ נַ נְּ ָּתנ ּו וְּ ַעל ֲאכִ ילַ ת
ָמזוֹ ן ֶש ַא ָּתה זָ ן ו ְּּמ ַפ ְּרנֵ ס אוֹ ָתנ ּו ָּת ִמידּ ְּ ,בכָ ל יוֹ ם ו ְּּבכָ ל
ֵעת ו ְּּבכָ ל ָש ָעה.
בחנוכה
ַעל ַה ִּנ ִּסים וְּ ַעל ַה ּ ֻפ ְּר ָקן וְּ ַעל ַה ְּ ּגבוּרוֹ ת וְּ ַעל ַה ְּּתשוּעוֹ ת וְּ ַעל ַה ִּמלְּ ָחמוֹ ת
ית לָ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַ ּב ְּּז ַמן ַה ֶּזה.
ֶש ָע ִש ָ
יְּמי ַמ ִּת ְּתיָ ה ּו ֶ ּבן יוֹ ָחנָ ן כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַח ְּשמוֹ נַ אי ו ָּבנָ יוְּּ ,כ ֶש ָע ְּמ ָדה ַמלְּ כוּת
ִ ּב ֵ
יחם ּתוֹ ָר ֶת ָך וּלְּ ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵ ּקי
יָ וָ ן ָה ְּר ָש ָעה ַעל ַע ְּמ ָך יִ ְּש ָר ֵאל ,לְּ ַה ְּש ִּכ ָ
ְּרצוֹ נֶ ָך ,וְּ ַא ָּתה ְּ ּב ַר ֲח ֶמ ָך ָה ַר ִ ּביםָ ,ע ַמ ְּד ָּת לָ ֶהם ְּ ּב ֵעת ָצ ָר ָתםַ ,ר ְּב ָּת ֶאת
נִק ָמ ָתםָ ,מ ַס ְּר ָּת גִ בּ וֹ ִרים ְּ ּביַ ד
ִר ָיבם ,דַּ נְּ ָּת ֶאת דִּ ינָ ם ,נָ ַק ְּמ ָּת ֶאת ְּ
ַח ָ ּל ִשים ,וְּ ַר ִ ּבים ְּ ּביַ ד ְּמ ַע ִטים ,ו ְּּט ֵמ ִאים ְּ ּביַ ד ְּטהוֹ ִרים ,ו ְּּר ָש ִעים ְּ ּביַ ד
ית ֵשם ָ ּגדוֹ ל וְּ ָקדוֹ ש
ַצדִּ ִיקים ,וְּ זֵ ִדים ְּ ּביַ ד עוֹ ְּס ֵקי תוֹ ָר ֶת ָך .וּלְּ ָך ָע ִש ָ
ית ְּּתשו ָּעה גְּ דוּלָ ה ו ֻּפ ְּר ָקן ְּּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶּזה.
ְּ ּבעוֹ לָ ֶמ ָך ,וּלְּ ַע ְּּמ ָך יִ ְּש ָר ֵאל ָע ִש ָ
וְּ ַא ַחר ֵּכן ָ ּבא ּו ָבנֶ ָ
ית ָך ,ו ִּפ ּנ ּו ֶאת ֵהיכָ לֶ ָך ,וְּ ִט ֲהר ּו ֶאת
יך לִ ְּד ִביר ֵ ּב ֶ
ִמ ְּקדָּ ֶש ָך ,וְּ ִה ְּדלִ יק ּו נֵ רוֹ ת ְּ ּב ַח ְּצרוֹ ת ָק ְּד ֶש ָך ,וְּ ָק ְּבע ּו ְּשמוֹ נַ ת י ְֵּמי ֲחנֻ ָּכה
ֵאלוּ ,לְּ הוֹ דוֹ ת וּלְּ ַה ֵ ּלל לְּ ִש ְּמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל.

־ֹלהינ ּו ֲאנַ ְּחנ ּו מוֹ ִדים ָל ְּך ו ְּּמ ָב ְּרכִ ים אוֹ ָת ְּך
וְּ ַעל ַהכּ ֹל ה’ ֱא ֵ
יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך ִש ְּמ ָך ְּ ּב ִפי ָּכל ַחי ָּת ִמיד לְּ עוֹ ָלם וָ ֶעד ַּכ ָּכתוּב,
־ֹלה ָ
יך ַעל ָה ָא ֶרץ
"וְּ ָאכַ לְּ ָּת וְּ ָש ַב ְּע ָּת ו ֵּב ַרכְּ ָּת ֶאת ה’ ֱא ֶ
ַה ּט ָֹבה ֲא ֶשר נָ ַתן לָ ְּךּ ָ ".ברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ַעל ָה ָא ֶרץ וְּ ַעל
ַה ָּמזוֹ ן.
־ֹלהינ ּו ַעל יִ ְּש ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ,וְּ ַעל יְּ רו ָּשלַ יִ ם
ַר ֶחם נָ א ה’ ֱא ֵ
ִע ֶיר ָך וְּ ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ְּש ַּכן ְּּכבוֹ ֶד ָך וְּ ַעל ַמלְּ כוּת ֵ ּבית דָּ וִ ד
יח ָך וְּ ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ָ ּגדוֹ ל וְּ ַה ָ ּקדוֹ ש ֶש ִּנ ְּק ָרא ִש ְּמ ָך ָעלָ יו.
ְּמ ִש ֶ
יחנוּ,
־ֹלהינוָּ ,א ִבינוְּּ ,ר ֵענ ּו זוּנֵ נ ּו ּ ַפ ְּרנְּ ֵסנ ּו וְּ כַ לְּ ְּּכלֵ נ ּו וְּ ַה ְּרוִ ֵ
ֱא ֵ
־ֹלהינ ּו ְּמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצרוֹ ֵתינוּ ,וְּ נָ א ַאל
וְּ ַה ְּרוַ ח לָ נ ּו ה’ ֱא ֵ
־ֹלהינ ּו ֹלא לִ ֵידי ַמ ְּּתנַ ת ָ ּב ָשר וָ ָדם וְּ ֹלא
ַּת ְּצ ִריכֵ נ ּו ה’ ֱא ֵ
לִ ֵידי ַהלְּ וָ ָא ָתם ִּכי ִאם לְּ יָ ְּד ָך ַה ְּּמלֵ ָאהַ ,ה ּ ְּפתו ָּחה,
ַה ְּ ּקדוֹ ָשה וְּ ָה ְּר ָח ָבהֶ ,שֹלא נֵ בוֹ ש וְּ ֹלא נִ ָּכלֵ ם לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.
בשבת
יעי ַה ּ ַש ָ ּבת
־ֹלהינ ּו ְּ ּב ִמ ְּצוֹ ֶתיך ו ְּּב ִמ ְּצוַ ת יוֹ ם ַה ּ ְּש ִב ִ
יצנ ּו ה’ ֱא ֵ
ְּר ֵצה וְּ ַה ֲחלִ ֵ
ַה ָ ּגדוֹ ל וְּ ַה ָ ּקדוֹ ש ַה ֶּזהִּ ,כי יוֹ ם זֶ ה ָ ּגדוֹ ל וְּ ָקדוֹ ש הוּא לְּ ָפנֶ ָ
יך לִ ְּש ָ ּבת בּ וֹ
־ֹלהינוּ,
יח לָ נוּ ,ה’ ֱא ֵ
וְּ לָ נו ַּח בּ וֹ ְּ ּב ַא ֲה ָבה ְּּכ ִמ ְּצוַ ת ְּרצוֹ נֶ ָךּ ִ ,ב ְּרצוֹ נְּ ָך ָהנִ ַ
־ֹלהינ ּו
ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא ָצ ָרה וְּ יָ גוֹ ן וַ ֲאנָ ָחה ְּ ּביוֹ ם ְּמנו ָּח ֵתנוּ ,וְּ ָה ְּר ֵאנ ּו ה’ ֱא ֵ
ְּ ּבנֶ ָח ַמת ִצ ּיוֹ ן ִע ֶיר ָך ו ְּּב ִבנְּ יַ ן יְּ רו ָּשלַ יִם ִעיר ָק ְּד ֶש ָךִּ ,כי ַא ָּתה הוּא ַ ּב ַעל
ַהיְּ שוּעוֹ ת ו ַּב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת.

בראש חודש
יִש ַמע,
יע ,וְּ יֵ ָר ֶאה ,וְּ יֵ ָר ֶצה וְּ ּ ָ
א־ֹלהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ,יַ ֲעלֶ ה וְּ יָ בוֹ א וְּ יַ ִ ּג ַ
ֵ
־ֹלהינ ּו וֵ
ֱא ֵ
יח ֶ ּבן דָּ וִ ד
וְּ יִ ּ ָפ ֵקד וְּ יִ ָּזכֵ ר זִ כְּ רוֹ נֵ נ ּו ו ִּפ ְּקדוֹ נֵ נ ּו וְּ זִ כְּ רוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינוּ ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן ָמ ִש ַ
ַע ְּבדֶּ ָך ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן יְּרו ָּשלַ יִ ם ִעיר ָק ְּד ֶש ָך ,וְּ זִ כְּ רוֹ ן ָּכל ַע ְּּמ ָך ֵ ּבית יִ ְּש ָר ֵאל,
לְּ ָפנֶ ָ
יטה לְּ טוֹ ָבה ,לְּ ֵחן וּלְּ ֶח ֶסד וּלְּ ַר ֲח ִמים לְּ ַח ִ ּיים וּלְּ ָשלוֹ ם ְּ ּביוֹ ם
יך ,לִ ְּפלֵ ָ
־ֹלהינ ּו בּ וֹ לְּ טוֹ ָבה ו ָּפ ְּק ֵדנ ּו בוֹ לִ ְּב ָרכָ ה
רֹאש ַהח ֶֹדש ַה ֶּזה .זָ כְּ ֵרנ ּו ה’ ֱא ֵ
יענ ּו בוֹ לְּ ַח ִ ּיים טוֹ ִבים .ו ִּב ְּד ַבר יְּ שו ָּעה וְּ ַר ֲח ִמים חוּס וְּ ָח ֵּננוּ,
וְּ הוֹ ִש ֵ
יענוִּּ ,כי ֵאלֶ ָ
יך ֵעינֵ ינוִּּ ,כי ֵא־ל ֶמלֶ ְּך ַח ּנוּן וְּ ַרחוּם
וְּ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְּ הוֹ ִש ֵ
ָא ָּתה.

ו ְּּבנֵ ה יְּ רו ָּשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹדש ִ ּב ְּמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינוּּ ָ .ברו ְּּך
ַא ָּתה ה’ בּ וֹ נֵ ה ְּב ַר ֲח ָמיו יְּ רו ָּשלַ יִ םָ ,א ֵמן.
־ֹלהינ ּו ֶמלֶ ְּך ָהעוֹ לָ םָ ,ה ֵא־לָ ,א ִבינוּ,
ָ ּברו ְּּך ַא ָּתה ה’ ֱא ֵ
ַמלְּ ֵּכנוֲּ ,א ִד ֵירנוּ ,בּ וֹ ְּר ֵאנוּ ,גּ וֹ ֲאלֵ נוּ ,יוֹ ְּצ ֵרנוְּּ ,קדוֹ ֵשנ ּו ְּקדוֹ ש
יַ ֲעקֹב ,רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה יִ ְּש ָר ֵאלַ ,ה ֶּמלֶ ְּך ַה ּטוֹ ב וְּ ַה ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹל,
יטיב לָ נוּ,
יטיב הוּא יֵ ִ
יטיב הוּא ֵמ ִ
ֶש ְּ ּבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם הוּא ֵה ִ
הוּא גְּ ָמלָ נו הוּא גוֹ ְּמלֵ נ ּו הוּא יִ גְּ ְּמלֵ נ ּו לָ ַעד לְּ ֵחן וּלְּ ֶח ֶסד
וּלְּ ַר ֲח ִמים וּלְּ ֶרוַ חַ ,ה ָ ּצלָ ה וְּ ַה ְּצלָ ָחהּ ְּ ,ב ָרכָ ה וִ ישו ָּעה,
נֶ ָח ָמהַ ּ ,פ ְּרנָ ָסה וְּ כַ לְּ ָּכלָ ה ,וְּ ַר ֲח ִמים וְּ ַח ּיִים וְּ ָשלוֹ ם וְּ כָ ל
טוֹ ב ,ו ִּמ ָּכל טוּב לְּ עוֹ לָ ם ַאל יְּ ַח ְּּס ֵרנוּ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּמ ְּ
ֹלך לְּ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּת ָ ּב ַר ְּך ַ ּב ּ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּש ַּת ַ ּבח לְּ דוֹ ר דּ וֹ ִרים ,וְּ יִ ְּת ּ ָפ ַאר ָ ּבנ ּו לָ ַעד
וּלְּ נֵ ַצח נְּ ָצ ִחים ,וְּ יִ ְּת ַהדַּ ר ָ ּבנ ּו לָ ַעד וּלְּ עוֹ לְּ ֵמי עוֹ לָ ִמים.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ַפ ְּרנְּ ֵסנ ּו בּ כָ בוֹ ד.
ארנ ּו
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּשבּ ֹר ֻעלֵ נ ּו ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֵ
וְּ הוּא יוֹ לִ יכֵ נ ּו קוֹ ְּמ ִמ ּיוּת לְּ ַא ְּר ֵצנוּ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּשלַ ח לָ נ ּו ְּ ּב ָרכָ ה ְּמ ֻר ָ ּבה ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶּזה
וְּ ַעל ֻשלְּ ָחן זֶ ה ֶש ָאכַ לְּ נ ּו ָעלָ יו.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְּשלַ ח לָ נ ּו ֶאת ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביא זָ כוּר לַ ּטוֹ ב
וִ ַיב ּ ֶשר לָ נ ּו ְּ ּבשוֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת יְּ שוּעוֹ ת וְּ נֶ ָחמוֹ ת.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת ְּמ ִדינַ ת יִ ְּש ָר ֵאל
יחת ְּ ּג ֻא ָ ּל ֵתנוּ.
אשית ְּצ ִמ ַ
ֵר ִ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת ַחיַ ילֵ י ְּצ ָבא ֲהגַ ָּנה לְּ יִ ְּש ָר ֵאל
ָהעוֹ ְּמ ִדים ַעל ִמ ְּש ַמר ַא ְּר ֵצנוּ.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ָב ֵר ְּך ֶאת ָּכל ַה ְּּמ ֻס ִ ּבין ָּכאן ,אוֹ ָתנ ּו וְּ ֶאת ָּכל
ֲא ֶשר לָ נוְּּּ ,כמוֹ ֶש ִּנ ְּת ָ ּב ְּרכ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְּב ָר ָהם יִ ְּצ ָחק
וְּ יַ ֲעקֹב ַ ּבכּ ֹל ִמכּ ֹל כּ ֹלֵּ ,כן יְּ ָב ֵר ְּך אוֹ ָתנ ּו ֻּכ ָ ּלנ ּו יַ ַחד ִ ּב ְּב ָרכָ ה
ֹאמר ָא ֵמן.
ְּשלֵ ָמה ,וְּ נ ַ
יהם וְּ ָעלֵ ינ ּו זְּ כוּת ֶש ְּּת ֵהא לְּ ִמ ְּש ֶמ ֶרת
ַ ּב ָּמרוֹ ם יְּ לַ ְּּמד ּו ֲעלֵ ֶ
־ֹלהי יִ ְּש ֵענוּ,
ָשלוֹ ם ,וְּ נִ ּ ָשא ְּב ָרכָ ה ֵמ ֵאת ה’ ו ְּּצ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
ֹלהים וְּ ָא ָדם.
וְּ נִ ְּמ ָצא ֵחן וְּ ֵשכֶ ל טוֹ ב ְּ ּב ֵעינֵ י ֱא ִ
בשבת
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְּ ִחילֵ נ ּו יוֹ ם ֶש ֻּכלּ וֹ ַש ָ ּבת ו ְּּמנו ָּחה לְּ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ִמים.
בראש חודש
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ ַחדֵּ ש ָעלֵ ינ ּו ֶאת ָהח ֶֹדש ַה ֶּזה לְּ טוֹ ָבה וְּ לִ ְּב ָרכָ ה.

יח וּלְּ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְּ זַ ֵּכנ ּו לִ ימוֹ ת ַה ָּמ ִש ַ
ִמגְּ דּ וֹ ל [בחולַ :מגְּ דִּ יל] יְּ שוּעוֹ ת ַמלְּ כּ וֹ וְּ ע ֶֹשה ֶח ֶסד
לִ ְּמ ִשיחוֹ לְּ ָדוִ ד וּלְּ זַ ְּרעוֹ ַעד עוֹ ָלם .ע ֶֹשה ָשלוֹ ם ִ ּב ְּמרוֹ ָמיו
הוּא יַ ֲע ֶשה ָשלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו וְּ ַעל ָּכל ַעמוֹ יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ִא ְּמר ּו
ָא ֵמן.
יְּ רא ּו ֶאת ה’ ְּקד ָֹשיו ִּכי ֵאין ַמ ְּחסוֹ ר לִ ֵיר ָאיוְּּ .כ ִפ ִירים
ָרש ּו וְּ ָר ֵעב ּו וְּ ד ְֹּר ֵשי ה’ ֹלא יַ ְּח ְּסר ּו כָ ל טוֹ ב .הוֹ ד ּו לַ ה’ ִּכי
יע לְּ כָ ל ַחי
טוֹ ב ִּכי לְּ עוֹ לָ ם ַח ְּסדּ וֹ ּ .פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ו ַּמ ּ ְּש ִ ּב ַ
ָרצוֹ ןּ ָ .ברו ְּּך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ֶשר יִ ְּב ַטח ַ ּבה’ וְּ ָהיָ ה ה’ ִמ ְּב ַטחוֹ .
יתי ַצדִּ יק נֶ ֱעזַ ב וְּ זַ ְּרעוֹ
יתיּ ַ ,גם זָ ַקנְּ ִּתי ,וְּ ֹלא ָר ִא ִ
נַ ַער ָהיִ ִ
ְּמ ַב ֶ ּקש לָ ֶחם .ה’ עֹז לְּ ַעמוֹ יִ ֵּתן ,ה’ יְּ ָב ֵרך ֶאת ַע ּמוֹ
ַב ּ ָשלוֹ ם.

