לשבת -

וּמנוּחָ ה לְ חַ יֵּי הָ ע ֹול ִָמים:
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יַנְ ִחילֵנוּ יוֹם ֶשׁכֻּלּ ֹו ַשׁבָּ ת ְ

לראש חדש -

הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ חַ ֵדּשׁ עָ לֵינוּ אֶ ת ַהח ֶֹדשׁ הַ זֶּ ה לְ טוֹבָ ה וְ לִ בְ ָרכָה:

ליום טוב -

הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יַנְ ִחילֵנוּ יוֹם ֶשׁכֻּלּ ֹו טוֹב:

לראש השנה -

הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ חַ ֵדּשׁ עָ לֵינוּ אֶ ת הַ ָשּׁנָה הַ זֹּאת לְ טוֹבָ ה וְ לִ בְ ָרכָה:

לסוכות -

הָ ַרחֲ מָ ן הוּא י ִָקים לָנוּ אֶ ת סֻ כַּת ָדּוִ ד הַ נּוֹפָ לֶת:

הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ זַ כֵּנוּ לִ ימוֹת הַ מָ ִשׁיחַ וּלְ חַ יֵּי הָ ע ֹולָם הַ בָּ א:
בחול :מַ גְ ִדּיל )ביום שיש בו מוסף אומר ִמגְ דּוֹל( יְ שׁוּעוֹת מַ לְ כּ ֹו וְ ע ֶֹשׂה חֶ סֶ ד לִ ְמ ִשׁיח ֹו לְ ָדוִ ד
וּלְ זַ ְרע ֹו עַ ד ע ֹולָם :ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם בִּ ְמרוֹמָ יו הוּא ַיע ֲֶשׂה ָשׁלוֹם עָ לֵינוּ וְ עַ ל כָּל יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן:

ברכת המזון לברית מילה
ִשׁיר הַ מַּ עֲלוֹת .בְּ שׁוּב ה' אֶ ת ִשׁיבַ ת ִציּוֹן הָ יִ ינוּ כְּ חֹלְ ִמים :אָז יִ מָּ לֵא ְשׂח ֹוק פִּ ינוּ וּלְ שׁ ֹונֵנוּ
ֹאמרוּ בַ גּוֹיִ ם ִהגְ ִדּילה' ַלעֲשׂוֹת עִ ם ֵאלֶּהִ :הגְ ִדּיל ה' ַלעֲשׂוֹת עִ מָּ נוּ .הָ יִ ינוּ
ִרנָּה .אָז י ְ
יקים בַּ ֶנּגֶב :הַ זּ ְֹרעִ ים בְּ ִד ְמעָ ה בְּ ִרנָּה יִ ְקצֹרוּ :הָ לוֹ
ְשׂמֵ ִחים :שׁוּבָ ה ה' אֶ ת ְשׁבִ יתֵ נוּ כַּאֲ פִ ִ
ֵילֵ וּבָ כֹה נ ֵֹשׂא מֶ שֶׁ  הַ זָּ ַרע .בֹּא ָיבֹא בְ ִרנָּה .נ ֵֹשׂא אֲ לֻמֹּתָ יו:
המזמן:

ַרבּוֹתַ י נְ בָ ֵר

המסובים:

יְ ִהי שֵׁ ם ה' ְמב ָֹר מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם:

המזמן:

יְ ִהי שֵׁ ם ה' ְמב ָֹר מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם:

נו ֶֹדה לְ ִשׁ ְמ בְּ תוֹ אֱ מוּנַי .בְּ רוּכִ ים אַ ֶתּם

לה' .נודה:
ַ

בִּ ְרשׁוּת אֵ ל אָיוֹם וְ נו ָֹראִ .מ ְשׂגָּב לְ עִ תּוֹת בַּ צָּ ָרהֵ .א-ל נ ְֶאזָר
בוּרה .אַ ִדּיר בַּ מָּ רוֹם ה' נודה:
בִּ גְ ָ

יראָיו :כְּ פִ י ִרים ָרשׁוּ וְ ָרעֵ בוּ וְ דו ְֹר ֵשׁי ה' א י ְַח ְסרוּ כָל
יְ ראוּ אֶ ת ה' ְקדו ָֹשׁיו כִּ י ֵאין מַ ְחסוֹר לִ ֵ
טוֹב :הוֹדוּ לה' כִּ י טוֹב כִּ י לְ ע ֹולָם חַ ְסדּ ֹו :פּוֹתֵ חַ אֶ ת י ֶָד וּמַ ְשׂבִּ יעַ לְ כָל חַ י ָרצוֹן :בָּ רוּ הַ גֶּבֶ ר
יתי צַ ִדּיק ֶנעֱזָ ב וְ זַ ְרע ֹו ְמבַ ֶקּשׁ
נְתּי וְ א ָר ִא ִ
יתי גַם זָ ַק ִ
אֲ ֶשׁר יִ בְ טַ ח בַּ ה' וְ הָ יָה ה' ִמבְ טַ ח ֹו :נַעַ ר הָ יִ ִ
לָחֶ ם :ה' עֹז לְ עַ מּ ֹו יִ ֵתּן ה' יְ בָ ֵרֶ את עַ מּ ֹו בַ ָשּׁלוֹם:

רוּשׁהִ .צוָּ ה
בִּ ְרשׁוּת הַ תּו ָֹרה הַ ְקּדו ָֹשׁהְ .טהו ָֹרה ִהיא וְ גַם פְּ ָ
משׁה עֶ בֶ ד ה' .נודה:
לָנוּ מו ָֹר ָשׁהֶ .
בִּ ְרשׁוּת הַ כֹּהֲ ִנים וְ הַ לְ וִ יִּ ם .אֶ ְק ָרא לֵאהֵ י הָ עִ בְ ִר ִיּים .אֲ הו ֶֹדנּוּ
בְּ כָ ל ִא ִיּים .אֲ בָ ְרכָ ה אֶ ת ה' .נודה:
וּשׂפָ תַ י.
בִּ ְרשׁוּת מָ ָרנָן וְ ַרבָּ נָן וְ ַרבּוֹתַ י .אֶ פְ ְתּחָ ה בְּ ִשׁיר פִּ י ְ
וְ תֹאמַ ְרנָה עַ ְצמוֹתַ י .בָּ רוּ הַ בָּ א בְּ ֵ
שׁם ה' .נודה:

נִּסּים וְ עַ ל הַ פּ ְֻר ָקן וְ עַ ל הַ גְּ בוּרוֹת וְ עַ ל הַ ְתּשׁוּעוֹת וְ עַ ל הַ נִ פְ לָא ֹות וְ עַ ל הַ נְ חָ מוֹת וְ עַ ל
וְ עַ ל הַ ִ
הַ ִמּלְ חָ מוֹתֶ .שׁעָ ִשׂיתָ לַאֲ בו ֵֹתינוּ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם בַּ זְּ מַ ן הַ זֶּ ה:
לחנוכה :בִּ ימֵ י מַ ִתּ ְתיָהוּ בֶּ ן יוֹחָ נָן כֹּהֵ ן גָּדוֹל חַ ְשׁמ ֹונ ִָאי וּבָ נָיו .כְּ ֶשׁעָ ְמ ָדה ַמלְ כוּת ָי ָון הָ ְר ָשׁעָ ה עַ ל
ירם מֵ חֻ ֵקּי ְרצ ֹונֶ .וְ אַ ָתּה ְבּ ַרחֲ מֶ י הָ ַרבִּ ים .עָ מַ ְד ָתּ
עַ ְמּ יִ ְשׂ ָראֵ ל .לְ הַ ְשׁכִּ יחָ ם תּו ָֹרתֶ  וּלְ הַ עֲבִ ָ
נִק ָמתָ ם .מָ סַ ְר ָתּ גִ בּו ִֹרים בְּ יַד
נְתּ אֶ ת ִדּינָם .נ ַָק ְמ ָתּ ֶאת ְ
לָהֶ ם ְבּעֵ ת צָ ָרתָ םַ .רבְ ָתּ ֶאת ִריבָ םַ .דּ ָ
יקים .וְ זֵ ִדים בְּ יַד עו ְֹס ֵקי
וּט ֵמ ִאים בְּ יַד ְטהו ִֹריםְ .וּר ָשׁעִ ים בְּ יַד צַ ִדּ ִ
חַ לּ ִָשׁים .וְ ַרבִּ ים בְּ יַד ְמעַ ִטּיםְ .
ית ְתּשׁוּעָ ה גְ ד ֹולָה וּפ ְֻר ָקן
ית ֵשׁם גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ בְּ ע ֹולָמֶ  .וּלְ עַ ְמּ יִ ְשׂ ָראֵ ל עָ ִשׂ ָ
תו ָֹרתֶ  .וּלְ  עָ ִשׂ ָ
כְּ הַ יּוֹם הַ זֶּ ה .וְ אַחַ ר כַּ בָּ אוּ בָ נֶי לִ ְדבִ יר בֵּ יתֶ  .וּפִ נּוּ אֶ ת הֵ י ָכלֶ .וְ ִטהֲ רוּ אֶ ת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ .וְ ִה ְדלִ יקוּ
נֵרוֹת בְּ חַ ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ .וְ ָקבְ עוּ ְשׁמ ֹונַת )י ִָמים אֵ לוּ בְּ הַ לֵּל וּבְ הו ָֹדאָה וְ עָ ִשׂיתָ עִ מָּ הֶ ם נֵס וָ פֶ לֶא
וְ נו ֶֹדה לְ ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל סֶ לָה( יְ מֵ י חֲ נֻכָּה אֵ לּוּ .לְ הוֹדוֹת וּלְ הַ לֵּל לְ ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל:
ירה .כְּ ֶשׁעָ ַמד ֲעלֵיהֶ ם הָ מָ ן הָ ָר ָשׁעִ .בּ ֵקּשׁ לְ הַ ְשׁ ִמיד
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
לפורים :בִּ ימֵ י מָ ְר ְדּכַי וְ אֶ ְס ֵתּר בְּ
שׁה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ
הוּדיםִ .מנַּעַ ר וְ עַ ד זָ ֵקן .טַ ף וְ נ ִָשׁים .בְּ יוֹם ֶאחָ ד .בִּ ְשׁ ָ
לַהֲ רוֹג וּלְ אַ בֵּ ד ֶאת כָּל הַ יְּ ִ
וּשׁ ָללָם לָבוֹז .וְ אַ ָתּה ְבּ ַרחֲ מֶ י הָ ַרבִּ ים הֵ פַ ְר ָתּ אֶ ת עֲצָ ת ֹו .וְ ִקלְ ַקלְ ָתּ
ְשׁנֵים עָ ָשׂר הוּא ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר ְ
אֶ ת מַ חֲ שַׁ בְ תּ ֹו .וַ הֲ ֵשׁבוֹתָ לּ ֹו גְּ מוּל ֹו בְ רֹאשׁ ֹו .וְ תָ לוּ אוֹת ֹו וְ אֶ ת בָּ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ) .וְ עָ ִשׂיתָ עִ מָּ הֶ ם נֵס
וָ פֶ לֶא וְ נו ֶֹדה לְ ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל סֶ לָה(:
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קינוּ( ֶשׁאָכַ לְ נוּ ִמ ֶשּׁלּ ֹו:
בִּ ְרשׁוּת מָ ָרנָן וְ ַרבּוֹתַ י נְבָ ֵר) בעשרה אֱ ֵ
המסובים:

קינוּ( שֶׁ אָכַ לְ נוּ ִמ ֶשּׁלּ ֹו וּבְ טוּב ֹו חָ יִ ינוּ:
בָּ רוּ) בעשרה אֱ ֵ

המזמן:

קינוּ( שֶׁ אָכַ לְ נוּ ִמ ֶשּׁלּ ֹו וּבְ טוּב ֹו חָ יִ ינוּ:
בָּ רוּ) בעשרה אֱ ֵ

יחיד אינו אומר

בָּ רוּ הוּא וּבָ רוְּ שׁמ ֹו:

קינוּ מֶ לֶ הָ ע ֹולָם .הַ זָּ ן אֶ ת הָ ע ֹולָם כֻּלּ ֹו .בְּ טוּב ֹו בְּ חֵ ן בְּ חֶ סֶ ד
בָּ רוּ אַ ָתּה ה' אֱ ֵ
וּבְ ַרחֲ ִמים .הוּא נוֹתֵ ן לֶחֶ ם לְ כָ ל בָּ ָשׂר .כִּ י לְ ע ֹולָם חַ ְסדּ ֹו .וּבְ טוּב ֹו הַ גָּדוֹל ָתּ ִמיד א חָ סַ ר
וּמפַ ְרנֵס ַלכֹּל
ָלנוּ וְ אַל י ְֶחסַ ר לָנוּ מָ זוֹן לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד .בַּ עֲבוּר ְשׁמ ֹו הַ גָּדוֹל .כִּ י הוּא אֵ -ל זָ ן ְ
וּמֵ ִטיב ַלכֹּל וּמֵ כִ ין מָ זוֹן לְ כָ ל בְּ ִריּוֹתָ יו אֲ ֶשׁר בָּ ָרא .כָּ אָמוּר .פּוֹתֵ חַ ֶאת י ֶָד וּמַ ְשׂבִּ יעַ לְ כָ ל
חַ י ָרצוֹן :בָּ רוּ אַ ָתּה ה' הַ זָּ ן אֶ ת הַ כֹּל:
קינוּ .עַ ל ֶשׁ ִהנְ חַ לְ ָתּ לַאֲ בוֹתֵ ינוּ אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָדה טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה .וְ עַ ל
נו ֶֹדה לְּ  ה' אֱ ֵ
יתֶ שׁחָ תַ ְמ ָתּ
קינוּ מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם .וּפְ ִדיתָ נוּ ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים .וְ עַ ל בְּ ִר ְ
ֶשׁהוֹצֵ אתָ נוּ ה' אֱ ֵ
בִּ בְ שָׂ ֵרנוּ .וְ עַ ל תּו ָֹר ְתֶ שׁלִּ מַּ ְד ָתּנוּ .וְ עַ ל חֻ ֶקּי שֶׁ הו ַֹדעְ ָתּנוּ .וְ עַ ל חַ יִּ ים חֵ ן וָ חֶ סֶ ד
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וּמפַ ְרנֵס אוֹתָ נוּ ָתּ ִמיד .בְּ כָל יוֹם וּבְ כָ ל עֵ ת וּבְ כָל
שֶׁ ח ֹונַנְ ָתּנוּ .וְ עַ ל אֲ כִ ילַת מָ זוֹן ָשׁ ַא ָתּה זָ ן ְ
שָׁ עָ ה:
בחנוכה ובפורים אומרים" :על הניסים" בדף האחרון

וּמבָ ְרכִ ים אוֹתָ  .יִ ְתבָּ ַרִ שׁ ְמ בְּ פִ י כָּ ל חַ י ָתּ ִמיד
קינוּ אֲ נ ְַחנוּ מו ִֹדים לְָ 
וְ עַ ל הַ כֹּל ה' אֱ ֵ
אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ שֶׁ ר
קי עַ ל הָ ֶ
לְ ע ֹולָם וָ עֶ דַ :כּכָּ תוּב .וְ אָכַלְ ָתּ וְ ָשׂבָ עְ ָתּ וּבֵ ַרכְ ָתּ אֶ ת ה' אֱ ֶ
אָרץ וְ עַ ל הַ מָּ זוֹן:
נָתַ ן לָ :בָּ רוּ אַ ָתּה ה' .עַ ל הָ ֶ
יר .וְ עַ ל צִ יּוֹן ִמ ְשׁכַּ ן כְּ בו ֶֹד .וְ עַ ל
רוּשׁלַיִ ם עִ ֶ
קינוּ עַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ מֶּ  .וְ עַ ל יְ ָ
ַרחֶ ם נָא ה' אֱ ֵ
קינוּ.
מַ לְ כוּת בֵּ ית ָדּוִ ד ְמ ִשׁיחֶ  .וְ עַ ל הַ בַּ יִ ת הַ גָּדוֹל וְ הַ ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמ עָ לָיו :אֱ ֵ
קינוּ ְמהֵ ָרה ִמכָּ ל
אָבִ ינוְּ .רעֵ נוּ זוּנֵנוּ פַּ ְרנְ סֵ נוּ וְ כַ לְ כְּ לֵנוּ וְ הַ ְרוִ יחֵ נוּ .וְ הַ ְרוַ ח לָנוּ ה' אֱ ֵ
ידי הַ לְ וָ אָתָ ם.
ידי מַ ְתּנַת בָּ ָשׂר וָ דָ ם וְ א לִ ֵ
קינוּ א לִ ֵ
צָ רוֹתֵ ינוּ .וְ נָא אַל ַתּ ְצ ִריכֵ נוּ ה' אֱ ֵ
כִּ י ִאם לְ י ְָד הַ ְמּלֵאָה .הַ פְּ תוּחָ ה הַ ְקּדו ָֹשׁה וְ הָ ְרחָ בָ הֶ .שׁא נֵבוֹשׁ וְ א נִ כָּ לֵם לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד
קינוּ בְּ ִמ ְצוֹתֶ י וּבְ ִמ ְצוַ ת יוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י הַ שַּׁ בָּ ת הַ גָּדוֹל וְ הַ ָקּדוֹשׁ
בשבתְ :רצֵ ה וְ הַ חֲ לִ יצֵ נוּ ה' אֱ ֵ
הַ זֶּ ה כִּ י יוֹם זֶ ה גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ הוּא לְ פָ נֶי לִ ְשׁבָּ ת בּ ֹו וְ לָנוּחַ בּ ֹו בְּ אַהֲ בָ ה כְּ ִמ ְצוַ ת ְרצ ֹונֶ וּבִ ְרצוֹנְ 
קינוּ
קינוּ ֶשׁא ְתּהֵ א צָ ָרה וְ יָגוֹן וַ אֲ נָחָ ה ְבּיוֹם ְמנוּחָ תֵ נוּ וְ הַ ְראֵ נוּ ה' אֱ ֵ
הָ נִ יחַ לָנוּ ה' אֱ ֵ
רוּשׁלַיִ ם עִ יר ָק ְד ֶשׁ כִּ י ַא ָתּה הוּא בַּ עַ ל הַ יְ שׁוּעוֹת וּבַ עַ ל הַ נֶּחָ מוֹת:
יר וּבְ בִ נְ יַן יְ ָ
בְּ נֶחָ מַ ת ִציּוֹן עִ ֶ

אקי אֲ בוֹתֵ ינוּ ַי ֲעלֶה וְ ָיבֹא וְ יַגִּ יעַ וְ י ֵָראֶ ה וְ י ֵָרצֶ ה וְ יִ ָשּׁמַ ע
קינוּ וֵ ֵ
בראש חודש וביום טוב ::אֱ ֵ
וְ יִ פָּ ֵקד וְ יִ זָּ כֵר זִ כְ ר ֹונֵנוּ וּפִ ְקד ֹונֵנוּ וְ זִּ כְ רוֹן אֲ בוֹתֵ ינוּ וְ זִּ כְ רוֹן מָ ִשׁיחַ בֶּ ן ָדּוִ ד עַ ְב ֶד וְ זִ כְ רוֹן יְ רוּשָׁ לַיִ ם
עִ יר ָק ְד ֶשׁ וְ זִ כְ רוֹן כָּל עַ ְמּ בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ פָ נֶי לִ פְ לֵיטָ ה לְ טוֹבָ ה לְ חֵ ן וּלְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרחֲ ִמים
לְ חַ יִּ ים )טוֹבִ ים( וּלְ ָשׁלוֹם בְּ יוֹם:

רוּשׁ ָליִם.
רוּשׁלַיִ ם עִ יר הַ קּ ֶֹדשׁ בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינוּ .בָּ רוּ אַ ָתּה ה' בּוֹנֵה בְ ַרחֲ מָ יו יְ ָ
וּבְ נֵה יְ ָ
אָמֵ ן:
ירנוּ .בּו ְֹראֵ נוּ .גּוֹאֲ לֵנוּ.
קינוּ מֶ לֶ הָ ע ֹולָם .הָ אֵ -ל .אָבִ ינוּ .מַ לְ כֵּ נוּ .אַ ִדּ ֵ
בָּ רוּ אַ ָתּה ה' אֱ ֵ
יו ְֹצ ֵרנוְּ .קדו ֵֹשׁנוּ ְקדוֹשׁ ַי ֲעקֹב .רוֹעֵ נוּ רוֹעֵ ה יִ ְשׂ ָראֵ ל .הַ מֶּ לֶ הַ טּוֹב וְ הַ מֵּ ִטיב ַלכֹּלֶ .שׁבְּ כָ ל
ֵיטיב לָנוּ .הוּא גְ מָ לָנוּ הוּא גו ְֹמלֵנוּ הוּא יִ גְ ְמלֵנוּ
יוֹם וָ יוֹם הוּא הֵ ִטיב הוּא מֵ ִטיב הוּא י ִ
לָעַ ד לְ חֵ ן וּלְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרחֲ ִמים וּלְ ֶרוַ ח .הַ צָּ לָה וְ הַ ְצלָחָ ה .בְּ ָרכָ ה וִ ישׁוּעָ ה .נֶחָ מָ ה .פַּ ְרנָסָ ה
וּמכָּל טוּב לְ ע ֹולָם אַל יְ חַ ְסּ ֵרנוּ .אָמֵ ן:
וְ כַ לְ כָּ לָה .וְ ַרחֲ ִמים וְ חַ יִּ ים וְ ָשׁלוֹם וְ כָ ל ט ֹובִ .
אָרץ :הָ ַרחֲ מָ ן
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְמ עָ לֵינוּ לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְתבָּ ַר בַּ ָשּׁמַ יִ ם וּבָ ֶ
הוּא יִ ְשׁ ַתּבַּ ח לְ דוֹר דּו ִֹרים .וְ יִ ְתפָּ אַר בָּ נוּ לָעַ ד וּלְ נֵצַ ח נְ צָ ִחים .וְ יִ ְתהַ ַדּר בָּ נוּ לָעַ ד וּלְ עוֹלְ מֵ י
ארנוּ וְ הוּא
ע ֹול ִָמים :הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ פַ ְרנְ סֵ נוּ בְּ ָכבוֹד :הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְשׁבֹּר ֻעלֵנוּ מֵ עַ ל צַ וָּ ֵ
אַרצֵ נוּ :הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְשׁלַח לָנוּ בְּ ָרכָ ה ְמרֻ בָּ ה בַּ בַּ יִ ת הַ זֶּ ה וְ עַ ל
יוֹלִ יכֵ נוּ קו ְֹמ ִמיּוּת לְ ְ
שֻׁ לְ חָ ן זֶ ה ֶשׁאָכַ לְ נוּ עָ לָיו :הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְשׁלַח לָנוּ אֶ ת ֵאלִ יָּהוּ הַ נָּבִ יא זָ כוּר לַטּוֹב וִ יבַ שֶּׂ ר
לָנוּ בְּ שׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְ שׁוּעוֹת וְ נֶחָ מוֹת :הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵר אֶ ת אָבִ י מו ִֹרי )בַּ עַ ל הַ בַּ יִ ת
הַ זֶּ ה( וְ אֶ ת ִא ִמּי מו ָֹר ִתי )בַּ ֲעלַת הַ בַּ יִ ת הַ זֶּ ה( .אוֹתָ ם וְ אֶ ת בֵּ יתָ ם וְ אֶ ת זַ ְרעָ ם וְ אֶ ת כָּל
אֲ ֶשׁר לָהֶ ם.
ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר :הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵר או ִֹתי )וְ אָבִ י וְ ִא ִמּי( וְ ִא ְשׁ ִתּי וְ זַ ְרעִ י
וְ אֶ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר לִ י ,אוֹתָ נוּ וְ ֶאת כָּ ל אֲ ֶשׁר לָנוּ .כְּ מ ֹו ֶשׁנִּ ְתבָּ ְרכוּ אֲ בוֹתֵ ינוּ אַבְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק
וְ ַי ֲעקֹב ,בַּ כֹּלִ .מכֹּל .כֹּל .כֵּ ן יְ בָ ֵר אוֹתָ נוּ ֻכּלָּנוּ יַחַ ד בִּ בְ ָרכָה ְשׁלֵמָ ה .וְ נֹאמַ ר אָמֵ ן:
בַּ מָּ רוֹם יְ ל ְַמּדוּ ֲעלֵיהֶ ם וְ עָ לֵינוּ זְ כוּת שֶׁ ְתּהֵ א לְ ִמ ְשׁמֶ ֶרת ָשׁלוֹם .וְ נִ ָשּׂא בְ ָרכָה מֵ אֵ ת ה'.
אָדם:
קים וְ ָ
קי יִ ְשׁעֵ נוּ .וְ נִ ְמצָ א חֵ ן וְ ֵשׂכֶ ל טוֹב בְּ עֵ ינֵי אֱ ִ
וּצ ָד ָקה מֵ אֱ ֵ
ְ

הָ ַרחֲ מָ ן ,הוּא יְ בָ ֵר אֲ בִ י הַ ֶיּלֶד וְ ִאמּוֹ ,וְ יִ זְ כּוּ לְ ג ְַדּל ֹו וּלְ חַ נְּכ ֹו וּלְ חַ כְּ מוִֹ ,מיּוֹם
קיו עִ מּ ֹו .אמן:
יהי ה' אֱ ָ 
הַ ְשּׁ ִמי ִני וָ הָ לְ אָה י ֵָרצֶ ה ָדמוֹ ,וִ ִ

לראש חודש:

רֹאשׁ הַ ח ֶֹדשׁ הַ זֶּ ה:

לפסח:

חַ ג הַ מַּ צוֹת הַ זֶּ ה:

ישׁלֵּם
הָ ַרחֲ מָ ן ,הוּא יְ בָ ֵר בַּ עַ ל בְּ ִרית הַ ִמּילָה ,אֲ ֶשׁר ָשׂשׂ ַלעֲשׂוֹת צֶ ֶדק בְּ גִ ילָה ,וִ ַ
פָּ עֳל ֹו וּמַ ְשׂכּ ְֻרתּ ֹו כְּ פוּלָה ,וְ י ְ
ִתּנֵהוּ לְמַ עְ לָה לְ מָ עְ לָה .אמן:

לשבועות:

חַ ג הַ ָשּׁבֻעוֹת הַ זֶּ ה:

לסוכות:

חַ ג הַ סֻּ כּוֹת הַ זֶּ ה:

הָ ַרחֲ מָ ן ,הוּא יְ בָ ֵרַ ר הַ נִּמּוֹל לִ ְשׁמ ֹונָה ,וְ ִי ְהיוּ י ָָדיו וְ לִ בּ ֹו לָאֵ ל אֱ מוּנָה ,וְ יִ זְ כֶּה
שּׁנָה .אמן:
לִ ְראוֹת פְּ נֵי הַ ְשּׁכִ ינָהָ ,שׁלשׁ פְּ עָ ִמים בַּ ָ

לשמ"ע ולש"ת:

ְשׁ ִמינִ י עֲצֶ ֶרת הַ חַ ג הַ זֶּ ה:

הָ ַרחֲ מָ ן ,הוּא יְ בָ ֵר הַ מָּ ל בְּ ַשׂר הָ עָ ְרלָה ,וּפָ ַרע וּמָ צַ ץ ְדּמֵ י הַ ִמּילָהִ ,אישׁ הַ יּ ֵָרא
ֲשׂה לָהּ .אמן:
וְ ַר הַ לֵּבָ ב י ֵָרצֶ ה עֲבו ָֹדת ֹו פְ סוּלָהִ .אם ְשׁלָשׁ אֵ ֶלּה א ַיע ֶ

לראש השנה:

הַ זִּ כָּרוֹן הַ זֶּ ה:

קינוּ בּ ֹו לְ טוֹבָ ה וּפָ ְק ֵדנוּ בּ ֹו לִ בְ ָרכָה וְ הו ִֹשׁיעֵ נוּ בּ ֹו לְ חַ יִּ ים טו ִֹבים .וּבִ ְדבַ ר יְ שׁוּעָ ה
זָ כְ ֵרנוּ ה' אֱ ֵ
וְ ַרחֲ ִמים חוּס וְ חָ נֵּנוּ וְ ַרחֵ ם עָ לֵינוּ וְ הו ִֹשׁיעֵ נוּ כִּ י אֵ לֶי עֵ ינֵינוּ כִּ י אֵ ל מֶ לֶ חַ נּוּן וְ ַרחוּם אָ ָתּה:
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הָ ַרחֲ מָ ן ,הוּא יִ ְשׁלַח לָנוּ ְמ ִשׁיח ֹו ה ֹולֵָ תּ ִמים ,בִּ זְ כוּת חֲ תַ ן לַמּוּלוֹת ָדּ ִמים,
ִחוּמים ,לְ עַ ם אֶ חָ ד ְמפֻזָּ ר ְ
לְ בַ ֵשּׂר בְּ שׂוֹרוֹת טוֹבוֹת וְ נ ִ
וּמפ ָֹרד בֵּ ין הָ עַ ִמּים .אמן
כַּשּׁמֶ שׁ
הָ ַרחֲ מָ ן ,הוּא יִ ְשׁלַח לָנוּ כֹּהֵ ן צֶ ֶדק אֲ ֶשׁר ל ַֻקּח לְ עֵ ילוֹם ,עַ ד הוּכַ ן כִּ ְסא ֹו ֶ
שּׁלוֹם .אמן:
יתי הָ יְ תָ ה ִאתּ ֹו הַ חַ יִּ ים וְ הַ ָ
וְ יָהֲ לוֹם ,וַ ָיּלֶט פָּ נָיו בְּ אַ ַדּ ְרתּ ֹו וַ יִּ גְ לוֹם ,בְּ ִר ִ
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