
 ַאָּתה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָּברּוְך
. ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו. ָהעֹוָלם

. ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים
ִּכי . הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר

ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול : ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ָּתִמיד לא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר 

ַּבֲעבּור . דָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶע
ִּכי הּוא ֵאל ָזן . ְׁשמֹו ַהָּגדֹול

ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל ּוֵמִכין 
: ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא

 : ַהָּזן ֶאת ַהּכל. ָּברּוְך ַאָּתה יי



ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת .  ְּלָך יי ֱאלֵהינּונֹוֶדה
ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה 

ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו יי . ָחָבהּוְר
ּוְפִדיָתנּו . ֱאלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

ְוַעל ְּבִריְתָך . ִמֵּבית ֲעָבִדים
ְוַעל ּתֹוָרְתָך . ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו

ְוַעל ֻחֶּקיָך . ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו
ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד . ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו
ֲאִכיַלת ָמזֹון ְוַעל . ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו

. ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד
  : ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה



 ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַעל ַהִּנִּסים
ְוַעל  ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות

ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו . ַהִּמְלָחמֹות
 :ַהֶּזה ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן : נוכהבח
. ַחְׁשמֹוַנִאי ּוָבָניו ּכֵהן ָּגדֹול

ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל 
ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶתָך . ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך

ְוַאָּתה . ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנָך
ת ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵע ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים

ַּדְנָּת ֶאת  ִריָבם ַרְבָּת ֶאת ָצָרָתם



ָמַסְרָּת  ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם ִּדיָנם
ְוַרִּבים ְּבַיד  ְּבַיד ַחָּלִׁשים ִגּבֹוִרים
 ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים ְמַעִּטים

ְוֵזִדים ְּבַיד  ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים
ָעִׂשיָת ֵׁשם  ּוְלָך. עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך

ּוְלַעְּמָך . ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמָך
ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת

ְוַאַחר ֵּכן ָּבאּו . ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה
ּוִפּנּו ֶאת . ִלְדִביר ֵּביֶתָך ָבֶניָך

 .ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁשָך. ֵהיָכֶלָך
. ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁשָך



. ֵאּלּו ָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכהְו
 :ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול

ִּביֵמי ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר : בפורים
ְּכֶׁשָעַמד ֲעֵליֶהם . ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה
ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרג . ָהָמן ָהָרָׁשע
ִמַּנַער . ָּכל ַהְּיהּוִדים ּוְלַאֵּבד ֶאת

. ְּביֹום ֶאָחד ַטף ְוָנִׁשים. ד ָזֵקןְוַע
ִּבְׁשלָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר 

 .הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֵהַפְרָּת ֶאת 

. ַמֲחַׁשְבּתֹו ְוִקְלַקְלָּת ֶאת. ֲעָצתֹו



ְוָתלּו . ַוֲהֵׁשבֹוָת ּלֹו ְּגמּולֹו ְּבראׁשֹו
  :ָּבָניו ַעל ָהֵעץ תֹו ְוֶאתאֹו

 ַהּכל יי ֱאלֵהינּו ֲאַנְחנּו ְוַעל
. מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך

ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָכל ַחי ָּתִמיד 
ְוָאַכְלָּת . ַּכָּכתּוב: ְלעֹוָלם ָוֶעד

ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת יי ֱאלֶהיָך ַעל 
:  ָלְךָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל . ָּברּוְך ַאָּתה יי
  : ַהָּמזֹון



 ָנא יי ֱאלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַרֶחם
ְוַעל . ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך. ַעֶּמָך

ְוַעל ַמְלכּות . ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך
ְוַעל ַהַּבִית . ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך

א ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָר
ְרֵענּו זּוֵננּו . ָאִבינּו. ֱאלֵהינּו: ָעָליו

. ַּפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו
ְוַהְרַוח ָלנּו יי ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה 

ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו . ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו
יי ֱאלֵהינּו לא ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר 

י ִאם ִּכ. ָוָדם ְולא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם



. ַהְּפתּוָחה. ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה
ֶׁשּלא ֵנבֹוׁש . ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה

  : ְולא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד

ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי  :מ"ח ובחוה"בר
ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִּגיַע 

ד ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵק ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה
 ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִּזְכרֹון
ֲאבֹוֵתינּו ְוִּזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד 

ִעיר  ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים
ָקְדֶׁשָך ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית 



ְלטֹוָבה  ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה
 ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים

 ַחג |ַהַּמצֹות  ַחג ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום
 .ַהֶּזה |ֶדׁש ח ראׁש ַה|ַהֻּסּכֹות 

ָזְכֵרנּו יי ֱאלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה 
בֹו  ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוִׁשיֵענּו

ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים . ְלַחִּיים
 חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו

ֶליָך ֵעיֵנינּו ִּכי ֵאל ְוהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵא
  :ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה



 ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש ּוְבֵנה
. ָּברּוְך ַאָּתה יי. ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו

  : ָאֵמן: ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים

 ַאָּתה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָּברּוְך
. ַמְלֵּכנּו. ָאִבינּו. ָהֵאל. ָהעֹוָלם

. יֹוְצֵרנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. ּבֹוְרֵאנּו. יֵרנּוַאִּד
רֹוֵענּו . ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעקב

ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב . רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל
ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום . ְוַהֵּמִטיב ַלּכל

הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא 



הּוא ְגָמָלנּו הּוא . ֵייִטיב ָלנּו
ַעד ְלֵחן גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָל

ַהָּצָלה . ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח
. ֶנָחָמה. ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה. ְוַהְצָלָחה

ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים . ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה
ּוִמָּכל טּוב . ְוָׁשלֹום ְוָכל טֹוב

  :ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו

 הּוא ִיְמלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָהַרֲחָמן
 הּוא ִיְתָּבַרְך ַרֲחָמןָה: ָוֶעד

 הּוא ָהַרֲחָמן: ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ



ְוִיְתָּפַאר . ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים
ְוִיְתַהַּדר . ָּבנּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים

: ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים
:  הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹודָהַרֲחָמן
ֵלנּו ֵמַעל  הּוא ִיְׁשּבר ֻעָהַרֲחָמן

ַצָּואֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות 
 הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ָהַרֲחָמן: ְלַאְרֵצנּו

ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהֶּזה ְוַעל 
  :ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו



 הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ָהַרֲחָמן
ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבֶּׂשר 

נּו ְּבׁשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ָל
  : ְוֶנָחמֹות

ָאִבי ( הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָהַרֲחָמן
ִאִּמי (ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ְוֶאת ) מֹוִרי
. ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶּזה) מֹוָרִתי

אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם 
ָהַרֲחָמן . (ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם
 ְוֶאת ִאְׁשִּתי הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי



, )ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי
ְּכמֹו . אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו

ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם 
ֵּכן . ּכל. ִמּכל. ַּבּכל, ִיְצָחק ְוַיֲעקב

ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה 
  : ְונאַמר ָאֵמן. ְׁשֵלָמה

 ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ֹוםַּבָּמר
. ְזכּות ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום

ּוְצָדָקה . ְוִנָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת יי



ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל . ֵמֱאלֵהי ִיְׁשֵענּו
  : טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאלִהים ְוָאָדם

ָהַרֲחָמן הּוא : בראש חודש
 ְיַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה

  :טֹוָבה ְוִלְבָרָכהְל
ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו : בסוכות
  :ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ֶאת ֻסַּכת

 הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ָהַרֲחָמן
: ַהָמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא



ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ] ַמְגִּדיל | ִמְגּדֹול[
ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד 

עֶֹׂשה ָׁשלֹום : עֹוָלםּוְלַזְרעֹו ַעד 
ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 

ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו 
  :ָאֵמן

 ֶאת יי ְקדֹוָׁשיו ִּכי ֵאין ְיראּו
ְּכִפיִרים ָרׁשּו : ַמְחסֹור ִליֵרָאיו

ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵׁשי יי לא ַיְחְסרּו ָכל 
עֹוָלם הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב ִּכי ְל: טֹוב



ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע : ַחְסּדֹו
ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר : ְלָכל ַחי ָרצֹון

ַנַער : ִיְבַטח ַּביי ְוָהָיה יי ִמְבַטחֹו
ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִּתי ְולא ָרִאיִתי 
: ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם

ַעּמֹו יי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן יי ְיָבֵרְך ֶאת 
  : ַבָּׁשלֹום


