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 ָ�ל ְוֶאת ַזְרָע� ְוֶאת ֵ�יָת� ְוֶאת א�ָת�. )ַהֶ�ה ַהַ�ִית ַ�ֲעַלת( מ�ָרִתי ִאִי ְוֶאת )ַהֶ�ה
  . ָלֶה� ֲאֶ�ר

 ְוִאְ�ִ#י) ְוִאִי ְו"ִבי( ִתיא� ְיָבֵרְ   ה�א ָהַרֲחָמ� :יאמר עצמו שלחן על סמוך ואם
  , ִלי ֲאֶ�ר ָ�ל ְוֶאת ְוַזְרִעי

. ִמ�ֹל. ַ��ֹל, ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק )ְבָרָה� ֲאב�ֵתינ� ֶ�ִ'ְתָ�ְרכ� ְ�מ�. ָלנ� ֲאֶ�ר ָ�ל ְוֶאת א�ָתנ�
  :"ֵמ� ְונֹאַמר. ְ�ֵלָמה ִ�ְבָרָכה ַיַחד �-ָ,נ� א�ָתנ� ְיָבֵרְ   ֵ��. �ֹל

. 'ה ֵמֵאת ְבָרָכה ְוִנ0ָא. ָ�ל�� ְלִמְ�ֶמֶרת ֶ�ְ#ֵהא ְזכ�ת ְוָעֵלינ� ֲעֵליֶה� ְיַלְד� ַ�ָר��
  :ְו"ָד� י�ֱאלִֹק  ְ�ֵעיֵני ט�ב ְו3ֵֶכל ֵח� ְוִנְמָצא. ִיְ�ֵענ� יֵמֱאלֹקֵ  �ְצָדָקה

  :ָהע�ָלִמי� ְלַח5ֵי �ְמנ�ָחה ַ�ָ�ת ֶ��-,� י�� ַיְנִחיֵלנ� ה�א ָהַרֲחָמ�     - לשבת

  :ְוִלְבָרָכה ְלט�ָבה ַהֶ�ה ַהחֶֹד� ֶאת ָעֵלינ� ְיַח6ֵ� ה�א ָהַרֲחָמ�   - חדש לראש

  :ט�ב ֶ��-,� י�� ַיְנִחיֵלנ� ה�א ָהַרֲחָמ�   -  טוב ליום

  :ט�ב ֶ��-,� ְלי�� ַיְנִחיֵלנ� ה�א, ָהַרֲחָמ�   -  טוב ליום

  :ְוִלְבָרָכה ְלט�ָבה ַה�ֹאת ַה7ָָנה ֶאת ָעֵלינ� ְיַח6ֵ� ה�א ָהַרֲחָמ�   -  השנה לראש

ַ�ת ֶאת ָלנ� ָיִקי� ה�א ָהַרֲחָמ�   -  לסוכות   :ַה'�ָפֶלת ִוד6ָ  ס-

�  :ַהָ�א ָהע�ָל� �ְלַח5ֵי ַהָמִ�יחַ  ִלימ�ת ְיַזֵ�נ� ה�א ָהַרֲחָמ

 ֶחֶסד ְוע3ֶֹה ַמְל�� ְי��ע�ת) ִמְג�6ל אומר מוסף בו שיש ביום( ַמְג6ִיל :בחול
 ְוַעל ָעֵלינ� ָ�ל�� ַיֲע3ֶה ה�א ִ�ְמר�ָמיו ָ�ל�� ע3ֶֹה :ע�ָל� ַעד �ְלַזְרע� ְלָדִוד ִלְמִ�יח�

   :"ֵמ� ְוִאְמר� ִי3ְָרֵאל ָ�ל

 לֹא 'ה ְוד�ְרֵ�י ְוָרֵעב� ָר�� ְ�ִפיִרי� :ִליֵר"יו ַמְחס�ר ֵאי� ִ�י ְקד�ָ�יו ְידָֹוד ֶאת ְירא�
 ַחי ְלָכל �ַמ3ְִ�יעַ  ָיֶד ָ  ֶאת ;�ֵתחַ  :ַחְס�6 ְלע�ָל� ִ�י ט�ב ִ�י 'לה ה�ד� :ט�ב ָכל ַיְחְסר�
� ְולֹא ָזַקְנִ#י ַג� ָהִייִתי ַנַער :ִמְבַטח� 'ה ְוָהָיה 'ה�ַ  ִיְבַטח ֲאֶ�ר ַהֶ>ֶבר ָ�ר�ְ   :ָרצ�

  :ַב7ָל�� ַע� ֶאת ְיָבֵרְ   'ה ִיֵ#� ְלַע� עֹז 'ה :ָלֶח� ְמַבֶ=� ְוַזְרע� ֶנֱעָזב ַצ6ִיק ָרִאיִתי

  

  

  ברכת המזון

�יַבת ֶאת 'ה ְ���ב. ַהֲַעל�ת ִ�ירִ � ִ;ינ� 3ְח�ק ִיֵָלא "ז :ְ�חְֹלִמי� ָהִיינ� ִצ�5
. ִעָנ� ַלֲע�3ת 'ה ִהְג6ִיל :ֵאֶ,ה ִע� ַלֲע�3ת 'הִהְג6ִיל ַב>�ִי� יֹאְמר� "ז. ִרָ'ה �ְל��ֵננ�
 ְ�ִרָ'ה ְ�ִדְמָעה ַה�ְֹרִעי� :ַ�ֶ'ֶגב ַ�ֲאִפיִקי� ְ�ִביֵתנ� ֶאת 'ה ��ָבה :3ְֵמִחי� ָהִיינ�
  :ֲאל-ָֹתיו נ3ֵֹא. ְבִרָ'ה ָיבֹא �ֹא. ַהָ�ַרע ֶמֶ�ְ   נ3ֵֹא �ָבכֹה ֵיֵלְ   ָהל�ְ   :ִיְקצֹר�

  :בזימון םחיבי כאחד שאכלו שלושה

�  ְנָבֵרְ   ַר��ַתי    :המזמ

  :ע�ָל� ְוַעד ֵמַעָ#ה ְמבָֹרְ   'ה ֵ�� ְיִהי  :המסובי�

�   :ע�ָל� ְוַעד ֵמַעָ#ה ְמבָֹרְ   'ה ֵ�� ְיִהי    :המזמ

  :ִמ7ֶ,� ֶ�"ַכְלנ�) ינ�ֱאלֹקֵ  בעשרה( ְנָבֵרְ   ְוַר��ַתי ָמָרָנ� ִ�ְר��ת

  :ָחִיינ� �ְבט�ב� ִמ7ֶ,� ֶ�"ַכְלנ�) ֱאלֵֹהינ� בעשרה( ָ�ר�ְ    :המסובי�

�  :ָחִיינ� �ְבט�ב� ִמ7ֶ,� ֶ�"ַכְלנ�) ֱאלֵֹהינ� בעשרה( ָ�ר�ְ      :המזמ

�מ� �ָבר�ְ   ה�א ָ�ר�ְ    אומר אינו יחידְ:  

 דְ�ֶחסֶ  ְ�ֵח� ְ�ט�ב�. �-,� ָהע�ָל� ֶאת ַהָ��. ָהע�ָל� ֶמֶלְ   ינ�ֱאלֹקֵ  'ה )ָ#ה ָ�ר�ְ  
 ָחַסר לֹא ָ#ִמיד ַהָ>ד�ל �ְבט�ב�. ַחְס�6 ְלע�ָל� ִ�י. 3ָ�ָר ְלָכל ֶלֶח� נ�ֵת� ה�א. �ְבַרֲחִמי�

 ַל�ֹל �ְמַפְרֵנס ָז� ל<אֵ  ה�א ִ�י. ַהָ>ד�ל ְ�מ� ַ�ֲעב�ר. ָוֶעד ְלע�ָל� ָמז�� ָלנ� ֶיְחַסר ְו)ל ָלנ�
 �ַמ3ְִ�יעַ  ָיֶד ָ  ֶאת ;�ֵתחַ . ָ�"מ�ר. ָ�ָרא ֲאֶ�ר ְ�ִר�5ָתיו ְלָכל ָמז�� �ֵמִכי� ַל�ֹל �ֵמִטיב
   :ַה�ֹל ֶאת ַהָ�� 'ה )ָ#ה ָ�ר�ְ   :ָרצ�� ַחי ְלָכל

 ְוַעל. �ְרָחָבה ט�ָבה ֶחְמָדה ֶאֶר? ַלֲאב�ֵתינ� ֶ�ִהְנַחְל#ָ  ַעל. ינ�ֱאלֹקֵ ' ה ְ, ָ  הדֶ נ�
�ָחַתְמ#ָ  ְ�ִריְת ָ  ְוַעל. ֲעָבִדי� ִמֵ�ית �ְפִדיָתנ�. ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר? ינ�ֱאלֹקֵ  'ה ֶ�ה�ֵצאָתנ�ֶ 

ְדָ#נ� #�ָרְת ָ  ְוַעל. ִ�ְב3ֵָרנ�ַ,ִ�ֶ=י ָ  ְוַעל. ֶ  ָוֶחֶסד ֵח� ַח5ִי� ְוַעל. ֶ�ה�ַדְעָ#נ� ח-
�)ָ#ה ָמז�� ֲאִכיַלת ְוַעל. ֶ�ח�ַנְנָ#נ�ָ � �ְבָכל ֵעת �ְבָכל י�� ְ�ָכל. ָ#ִמיד א�ָתנ� �ְמַפְרֵנס ָז

   "הניסים על: "בחנוכה ובפורים אומרים  :ָ�ָעה

  

 ַהְנָחמ�ת ְוַעל ַהִנְפָלא�ת ְוַעל ַהְ#��ע�ת ְוַעל ַהְ>ב�ר�ת ְוַעל ַה;-ְרָק� ְוַעל ַהִ'ִ@י� ְוַעל
  :ַהֶ�ה ַ�ְ�ַמ� ָהֵה� 5ָ�ִַמי� ַלֲאב�ֵתינ� ֶ�ָע3ִיתָ . ַהְִלָחמ�ת ְוַעל
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 ַחי ָ�ל ְ�ִפי ִ�ְמ ָ  ִיְתָ�ַרְ  . א�ָתְ   �ְמָבְרִכי� ָלְ   מ�ִדי� ֲאַנְחנ� נ�יֱאלֹקֵ  'ה ַה�ֹל ְוַעל
 ַהAָֹבה ָה"ֶר? ַעל י ָ ֱאלֹקֶ  'ה ֶאת �ֵבַרְכ#ָ  ְו3ָָבְע#ָ  ְו"ַכְל#ָ . ַ�ָ�ת�ב :ָוֶעד ְלע�ָל� ָ#ִמיד
   :ַהָז�� ְוַעל ָה"ֶר? ַעל. 'ה )ָ#ה ָ�ר�ְ   :ָלְ   ָנַת� ֲאֶ�ר

ַ�� ִצ�5� ְוַעל. ִעיֶר ָ  ְיר�ָ�ַלִי� ְוַעל. ַעֶ ָ  ִי3ְָרֵאל ַעל ינ�ֱאלֹקֵ  'ה ָנא ַרֶח�� ְוַעל. ְ�ב�ֶד ָ  ִמְ
. ינ�ֱאלֹקֵ  :ָעָליו ִ�ְמ ָ  ֶ�ִ'ְקָרא ְוַהָ=ד�� ַהָ>ד�ל ַהַ�ִית ְוַעל. ְמִ�יֶח ָ  6ִָוד ֵ�ית ַמְלכ�ת

 ִמָ�ל ְמֵהָרה ינ�ֱאלֹקֵ  'ה ָלנ� ְוַהְרַוח. ְוַהְרִויֵחנ� ְוַכְלְ�ֵלנ� ַ;ְרְנֵסנ� ז�ֵננ� ְרֵענ�. ִבינ�"
. ַהְלָו"ָת� ִליֵדי ְולֹא ָוָד� 3ָ�ָר ַמְ#ַנת ִליֵדי לֹא ינ�ֱאלֹקֵ  'ה ַ#ְצִריֵכנ� )ל ְוָנא. ָצר�ֵתינ�

�,ֹא. ְוָהְרָחָבה ַהְ=ד�ָ�ה. ַהְ;ת�ָחה. ַהְֵל"ה ְלָיְד ָ  ִא� ִ�יֶ � ְלע�ָל� ִנָ�ֵל� ְולֹא ֵנב�
  :ָוֶעד

  

  

  

. ְיר�ָ�ָלִי� ְבַרֲחָמיו ��ֵנה 'ה �ָ�ה ָ�ר�ְ� . ְבָיֵמינ� ִ�ְמֵהָרה ַה�ֶֹד� ִעיר ְיר�ָ�ַלִי� �ְבֵנה
  :!ֵמ 

. >�ֲאֵלנ�. ��ְרֵאנ�. )6ִיֵרנ�. ַמְלֵ�נ�. "ִבינ�. ל< ָהֵא . ָהע�ָל� ֶמֶלְ   ינ�ֱאלֹקֵ  'ה )ָ#ה ָ�ר�ְ  
�ְ�ָכל. ַל�ֹל ְוַהִֵטיב ַה�Aב ַהֶֶלְ  . ִי3ְָרֵאל ר�ֵעה ר�ֵענ�. ַיֲעקֹב ְקד�� ְקד�ֵ�נ�. ְצֵרנ�י�ֶ 

 ִיְגְמֵלנ� ה�א ג�ְמֵלנ� ה�א ְגָמָלנ� ה�א. ָלנ� ֵייִטיב ה�א ֵמִטיב ה�א ֵהִטיב ה�א ָוי�� י��
 ַ;ְרָנָסה. ֶנָחָמה. ִוי��ָעה ְ�ָרָכה. ְוַהְצָלָחה ַהBָָלה. �ְלֶרַוח �ְלַרֲחִמי� �ְלֶחֶסד ְלֵח� ָלַעד

  :"ֵמ�. ְיַחְ@ֵרנ� )ל ְלע�ָל� ט�ב �ִמָ�ל. ט�ב ְוָכל ְוָ�ל�� ְוַח5ִי� ְוַרֲחִמי�. ְוַכְלָ�ָלה

� ָהַרֲחָמ� :�ָב"ֶר? 7ָ�ַַמִי� ִיְתָ�ַרְ   ה�א ָהַרֲחָמ� :ָוֶעד ְלע�ָל� ָעֵלינ� ִיְמלְֹ   ה�א ָהַרֲחָמ
 �ְלע�ְלֵמי ָלַעד ָ�נ� ְוִיְתַה6ַר. ְנָצִחי� �ְלֵנַצח ָלַעד ָ�נ� ְוִיְתָ;)ר. �6ִרי� ְלד�ר ִיְ�ַ#ַ�ח ה�א

 ְוה�א ַצָ�אֵרנ� ֵמַעל ע-ֵלנ� ִיְ��ֹר ה�א ָהַרֲחָמ� :ְ�ָכב�ד ְיַפְרְנֵסנ� ה�א ָהַרֲחָמ� :ע�ָלִמי�
 ְוַעל ַהֶ�ה ַ�ַ�ִית ְמר-ָ�ה ְ�ָרָכה ָלנ� ִיְ�ַלח ה�א ָהַרֲחָמ� :ְל)ְרֵצנ� ק�ְמִמ5�ת י�ִליֵכנ�
�ְלָח -� ִויַב0ֶר ַל�Aב ָזכ�ר ַהָ'ִביא ֵאִל5ָה� ֶאת ָלנ� ִיְ�ַלח ה�א ָהַרֲחָמ� :ָעָליו ֶ�"ַכְלנ� ֶזה 
   ַהַ�ִית ַ�ַעל( מ�ִרי "ִבי ֶאת ְיָבֵרְ   ה�א ָהַרֲחָמ� :ְוֶנָחמ�ת ְי��ע�ת ט�ב�ת �3�ְר�ת ָלנ�

  

ֶ�� ַמִ#ְתָיה�י ימֵ ִ�   :לחנוכה � ָיָו� ַמְלכ�ת ְ�ֶ�ָעְמָדה. �ָבָניו ַחְ�מ�ָנִאי ָ>ד�ל �ֵֹה� י�ָחָנ
ֵ=י �ְלַהֲעִביָר� #�ָרֶת ָ  ְלַהְ�ִ�יָח�. ִי3ְָרֵאל ַעְ ָ  ַעל ָהְרָ�ָעה  ְו)ָ#ה. ְרצ�ֶנ ָ  ֵמח-
 ָנַקְמ#ָ . 6ִיָנ� ֶאת 6ְַנ#ָ . ִריָב� ֶאת ַרְב#ָ . ָצָרָת� ְ�ֵעת ָלֶה� ָעַמְד#ָ . ָהַרִ�י� ְ�ַרֲחֶמי ָ 

 ְ�ַיד �ְטֵמִאי�. ְמַעAִי� ְ�ַיד ְוַרִ�י�. ַחָ,ִ�י� ְ�ַיד ִג��ִרי� ָמַסְר#ָ . ִנְקָמָת� ֶאת
 ָ>ד�ל ֵ�� ָע3ִיתָ  �ְל ָ . ת�ָרֶת ָ  ע�ְסֵקי ְ�ַיד ְוֵזִדי�. ַצ6ִיִקי� ְ�ַיד �ְרָ�ִעי�. ְטה�ִרי�
� ְו)ַחר. ַהֶ�ה ְ�ַה��5 �פ-ְרָק� ְגד�ָלה ְ#��ָעה ָע3ִיתָ  ִי3ְָרֵאל �ְלַעְ ָ . ְ�ע�ָלֶמ ָ  ְוָקד�

 ֵנר�ת ְוִהְדִליק�. ִמְק6ֶָ� ָ  ֶאת ְוִטֲהר�. ֵהיָכֶל ָ  ֶאת �ִפ'�. ֵ�יֶת ָ  ִלְדִביר ָבֶני ָ  ָ�א� ַ�ְ  
 ֵנס ִעֶָה� ְוָע3ִיתָ  �ְבה�ָד"ה ְ�ַהֵ,ל ֵאל� ָיִמי�( ְ�מ�ַנת ְוָקְבע�. ָקְדֶ� ָ  תְ�ַחְצר�
  :ַהָ>ד�ל ְלִ�ְמ ָ  �ְלַהֵ,ל ְלה�ד�ת. ֵא,� ֲחנ-ָ�ה ְיֵמי) ֶסָלה ַהָ>ד�ל ְלִ�ְמ ָ  ְונ�ֶדה ָוֶפֶלא

� ְוֶאְסֵ#ר ָמְר6ְַכי ִ�יֵמי :לפורים�ַ���. ָהָרָ�ע ָהָמ� ֲעֵליֶה� ְ�ֶ�ָעַמד. ַהִ�יָרה ְ�=ֵ�ִ 
. ֶאָחד ְ�י��. ְוָנִ�י� ַטC. ָזֵק� ְוַעד ִמַ'ַער. ַה5ְה�ִדי� ָ�ל ֶאת �ְל)ֵ�ד ַלֲהר�ג ְלַהְ�ִמיד
 ְ�ַרֲחֶמי ָ  ְו)ָ#ה. ָלב�ז �ְ�ָלָל� ֲאָדר חֶֹד� ה�א ָע3ָר ְ�ֵני� ְלחֶֹד� ָע3ָר ִ�ְ�לָֹ�ה
 ְוָתל�. ְברֹא�� ְ>מ�ל� ,� ַוֲהֵ�ב�תָ . ַמֲחַ�ְב#� ֶאת ְוִקְלַקְל#ָ . ֲעָצת� ֶאת ֵהַפְר#ָ  ָהַרִ�י�
 ):ֶסָלה ַהָ>ד�ל ְלִ�ְמ ָ  ְונ�ֶדה ָוֶפֶלא ֵנס ִעֶָה� ְוָע3ִיתָ . (ָהֵע? ַעל ָ�ָניו ְוֶאת א�ת�

 ַהָ>ד�ל ַה7ַָ�ת ַה7ְִביִעי י�� �ְבִמְצַות ְ�ִמְצ�ֶתי ָ  ינ�ֱאלֵֹק  'ה ְוַהֲחִליֵצנ� ְרֵצה :בשבת
� ְ�)ֲהָבה �� ְוָלנ�חַ  �� ִלְ�ָ�ת ְלָפֶני ָ  ה�א ְוָקד�� ָ>ד�ל ֶזה י�� ִ�י ַהֶ�ה ְוַהָ=ד�
 ְ�י�� ַוֲאָנָחה ְוָיג�� ָצָרה ְ#ֵהא ֶ�,ֹא ינ�קֵ ֱאלֹ 'ה ָלנ� ָהִניחַ  �ִבְרצ�ְנ ָ  ְרצ�ֶנ ָ  ְ�ִמְצַות

 ִ�י ָקְדֶ� ָ  ִעיר ְיר�ָ�ַלִי� �ְבִבְנַי� ֶר ָ ִעי ִצ�5� ְ�ֶנָחַמת ינ�קֵ ֱאלֹ 'ה ְוַהְרֵאנ� ְמנ�ָחֵתנ�
 :ַהֶ'ָחמ�ת �ַבַעל ַהְי��ע�ת ַ�ַעל ה�א )ָ#ה

 ְוֵיָרֶאה ְוַיִ>יעַ  ְוָיבֹא ַיֲעֶלה ֲאב�ֵתינ� יֵואלֹקֵ  ינ�ֱאלֹקֵ :  :בראש חודש וביום טוב
ֶ�� ָמִ�יחַ  ְוִ�ְכר�� ֲאב�ֵתינ� ְוִ�ְכר�� �ִפְקד�ֵננ� ִזְכר�ֵננ� ְוִיָ�ֵכר ְוִיָ;ֵקד ְוִי7ַָמע ְוֵיָרֶצה 
 ְלָפֶני ָ  ִי3ְָרֵאל ֵ�ית ַעְ ָ  ָ�ל ְוִזְכר�� ָקְדֶ� ָ  ִעיר ְיר�ָ�ַלִי� ְוִזְכר�� ַעְבֶד ָ  6ִָוד

  :ְ�י�� ְלָ�ל���) ט�ִבי�( ְלַח5ִי� �ְלַרֲחִמי� �ְלֶחֶסד ְלֵח� ְלט�ָבה ִלְפֵליָטה

  :ַהֶ�ה ַהחֶֹד� רֹא�   :אש חודשלר

  :ַהֶ�ה ַהַצ�ת ַחג    :לפסח

  :ַהֶ�ה ַה7ָב-ע�ת ַחג  : לשבועות

��ת ַחג    :לסוכות   :ַהֶ�ה ַה@-

  :ַהֶ�ה ַהַחג ֲעֶצֶרת ְ�ִמיִני  :ת"ולש ע"לשמ

  :ַהֶ�ה ַהִ�ָ�ר��   :לראש השנה

. ט�ִבי� ְלַח5ִי� �� ְוה�ִ�יֵענ� ִלְבָרָכה �� �ָפְקֵדנ� ְלט�ָבה �� ינ�ֱאלֹקֵ  'ה ָזְכֵרנ�
 ֵאל ִ�י ֵעיֵנינ� ֵאֶלי ָ  ִ�י ְוה�ִ�יֵענ� ָעֵלינ� ְוַרֵח� ְוָחֵ'נ� ח�ס ְוַרֲחִמי� ְי��ָעה �ִבְדַבר
 :"ָ#ה ְוַרח�� ַח'�� ֶמֶלְ  


