
ִבים  ַעל ַנֲהרֹות ל ֲערָּ ִכינּו, ְבזְָּכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: עַׁ ְבנּו גַׁם בָּ ם יָּשַׁ ֶבל שָּ בָּ
ֵלינּו  ם ְשֵאלּונּו שֹוֵבינּו ִדְבֵרי ִשיר וְתֹולָּ ִלינּו ִכּנרֹוֵתינּו: ִכי שָּ ְבתֹוכָּּה, תָּ

ל ַאדְ  נּו ִמִשיר ִצּיֹון: ֵאיְך נִָּשיר ֶאת ִשיר יי, עַׁ ה, ִשירּו לָּ ת נֵכָּר: ִאם ִשְמחָּ מַׁ
ק ְלשֹונִי ְלִחִכי ִאם לא ֶאְזְכֵרִכי, ִאם  ִם, ִתְשכַׁח יְִמינִי: ִתְדבַׁ לָּ ֶאְשכֵָּחְך יְרּושָּ

ִתי: ְזכר יי ִלְבנֵי ֱאדֹום ֵאת יֹום  ל ראש ִשְמחָּ ִם עַׁ לַׁ לא ַאֲעֶלה ֶאת יְרּושָּ
ּה: בַׁ  יְסֹוד בָּ ד הַׁ רּו עַׁ רּו עָּ אְמִרים עָּ ִם, הָּ לָּ ְשֵרי יְרּושָּ ה, אַׁ ְשדּודָּ ֶבל הַׁ ת בָּ

יְִך ֶאל  לַׁ ְשֵרי ֶשּיאֵחז וְנִֵפץ ֶאת עלָּ נּו: אַׁ ְלְת לָּ ְך ֶאת ְגמּוֵלְך ֶשגָּמַׁ ֶלם לָּ ֶשּיְשַׁ
ע לַׁ סָּ  :הַׁ

יר ַהַמֲעלֹות ֵלא ְשחֹוק  .שִׁ יִינּו ְכחְֹלִמים: ָאז יִמָּ ת ִצּיֹון הָּ ְבשּוב יי ֶאת ִשיבַׁ
ֲעשֹות ִעם ֵאֶלה: ִהְגִדיל יי ִפינּו ּוְלשֹונֵנ גֹויִם ִהְגִדיל יי לַׁ ּו ִרּנָּה. ָאז יאְמרּו בַׁ

ּנֶֶגב:  ה יי ֶאת ְשִביֵתנּו כֲַׁאִפיִקים בַׁ יִינּו ְשֵמִחים: שּובָּ נּו. הָּ ֲעשֹות ִעמָּ לַׁ
ּזָּרַׁ  כה נֵשא ֶמֶשְך הַׁ לֹוְך יֵֵלְך ּובָּ ה ְבִרּנָּה יְִקצרּו: הָּ ּזְרִעים ְבִדְמעָּ ע. בא הַׁ

יו  :יָּבא ְבִרּנָּה. נֵשא ֲאֻלמתָּ

ֵרְך :אם מברכים בזימון המברך אומר י נְבָּ בֹותַׁ  :רַׁ
ד עֹולָּם :המסובים עונים ה וְעַׁ תָּ ְך ֵמעַׁ  :יְִהי ֵשם יי ְמבֹרָּ

ֵרך :המברך אומר י נְבָּ בֹותַׁ נָּן וְרַׁ בָּ נָּן וְרַׁ רָּ ְלנּו ִמֶשלֹו :בעשרה) ִבְרשּות מָּ  :ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאכַׁ
רּוְך :המסובים עונים רּוְך הּוא  :בעשרה) בָּ יִינּו: בָּ ְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו חָּ ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאכַׁ

רּוך ְשמֹו  :ּובָּ

רּוְך ם ֻכלֹו. ְבטּובֹו ְבֵחן  בָּ עֹולָּ ן ֶאת הָּ ּזָּ ם. הַׁ עֹולָּ ה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ תָּ אַׁ
ֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם לְ  ְסדֹו: ּוְבטּובֹו ְבֶחֶסד ּוְברַׁ ם חַׁ ר. ִכי ְלעֹולָּ שָּ כָּל בָּ

ֲעבּור ְשמֹו  ם וֶָּעד. בַׁ זֹון ְלעֹולָּ נּו מָּ ר לָּ נּו וְַאל יְֶחסַׁ ר לָּ סַׁ ִמיד לא חָּ גָּדֹול תָּ הַׁ
יו  זֹון ְלכָּל ְבִרּיֹותָּ כל ּוֵמִכין מָּ כל ּוֵמִטיב לַׁ ְרנֵס לַׁ גָּדֹול. ִכי הּוא ֵאל זָּן ּוְמפַׁ הַׁ

א: בָּ  רָּ כלֲאֶשר בָּ ן ֶאת הַׁ ּזָּ ה יי. הַׁ תָּ  :רּוְך אַׁ

ה.  נֹוֶדה בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ְלתָּ לַׁ ל ֶשִהנְחַׁ ְלָך יי ֱאלֵהינּו. עַׁ
ל  ִדים. וְעַׁ נּו ִמֵבית ֲעבָּ יִם. ּוְפִדיתָּ נּו יי ֱאלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצרַׁ ל ֶשהֹוֵצאתָּ וְעַׁ

ֵרנּו. ְמתָּ ִבְבשָּ תַׁ נּו.  ְבִריְתָך ֶשחָּ ְעתָּ ל ֻחֶקיָך ֶשהֹודַׁ נּו. וְעַׁ ְדתָּ ְתָך ֶשִלמַׁ ל תֹורָּ וְעַׁ
נּו  ְרנֵס אֹותָּ ה זָּן ּוְמפַׁ תָּ אַׁ זֹון שָּ ת מָּ ל ֲאִכילַׁ נּו. וְעַׁ ּיִים ֵחן וֶָּחֶסד ֶשחֹונַׁנְתָּ ל חַׁ וְעַׁ

ה עָּ ִמיד. ְבכָּל יֹום ּוְבכָּל ֵעת ּוְבכָּל שָּ  :תָּ



יתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו  שִׁ מֹות. ֶשעָּ ְלחָּ ן וְַעל ַהְגבּורֹות וְַעל ַהְתשּועֹות וְַעל ַהמִׁ ְרקָּ ים וְַעל ַהפֻּ ַעל ַהנִׁסִׁ
ֵהם ַבְזַמן ַהֶזה ים הָּ  :ַביָּמִׁ

  :בחנוכה

ְלכּו ה מַׁ ְמדָּ נָּיו. ְכֶשעָּ ְשמֹונִַׁאי ּובָּ נָּן כֵהן גָּדֹול חַׁ ִתְתיָּהּו ֶבן יֹוחָּ ֵאל. ִביֵמי מַׁ ְמָך יְִשרָּ ל עַׁ ה עַׁ עָּ ְרשָּ ת יָּוָּן הָּ
ם. תָּ רָּ ֶהם ְבֵעת צָּ ְדתָּ לָּ מַׁ ִבים. עָּ רַׁ ֲחֶמיָך הָּ ה ְברַׁ תָּ ם ֵמֻחֵקי ְרצֹונֶָך. וְאַׁ ֲעִבירָּ ֶתָך ּוְלהַׁ ם תֹורָּ ְשִכיחָּ  ְלהַׁ

ְרתָּ ִגבֹוִרי סַׁ ם. מָּ תָּ ְמתָּ ֶאת נְִקמָּ נְתָּ ֶאת ִדינָּם. נָּקַׁ ם. דַׁ ְבתָּ ֶאת ִריבָּ ִבים ְביַׁד רַׁ ִשים. וְרַׁ לָּ ם ְביַׁד חַׁ
ִשיתָּ שֵ  ֶתָך. ּוְלָך עָּ ִדיִקים. וְזִֵדים ְביַׁד עֹוְסֵקי תֹורָּ ִעים ְביַׁד צַׁ ִטים.ּוְטֵמִאים ְביַׁד ְטהֹוִרים. ּוְרשָּ ם ְמעַׁ

ה ּוֻפְרקָּ  ה ְגדֹולָּ ִשיתָּ ְתשּועָּ ֵאל עָּ ְמָך יְִשרָּ ֶמָך. ּוְלעַׁ דֹוש ְבעֹולָּ נֶיָך גָּדֹול וְקָּ אּו בָּ ר ֵכן בָּ ֶּזה. וְַאחַׁ ּיֹום הַׁ ן ְכהַׁ
ְבעּו שְ  ְדֶשָך. וְקָּ ְצרֹות קָּ ֶשָך. וְִהְדִליקּו נֵרֹות ְבחַׁ ֶלָך. וְִטֲהרּו ֶאת ִמְקדָּ מֹונַׁת ִלְדִביר ֵביֶתָך. ּוִפּנּו ֶאת ֵהיכָּ

גָּדֹול ֵלל ְלִשְמָך הַׁ  :יְֵמי ֲחנֻכָּה ֵאלּו. ְלהֹודֹות ּוְלהַׁ

  :בפורים

בֵ  ֲהרג ּוְלאַׁ ְשִמיד לַׁ ע. ִבֵקש ְלהַׁ שָּ רָּ ן הָּ מָּ ד ֲעֵליֶהם הָּ מַׁ ה. ְכֶשעָּ ִבירָּ ן הַׁ י וְֶאְסֵתר ְבשּושַׁ ְרְדכַׁ ד ִביֵמי מָּ
ר הּוא  שָּ ר ְלחֶֹדש ְשנֵים עָּ שָּ ה עָּ ד. ִבְשלשָּ ף וְנִָּשים. ְביֹום ֶאחָּ ד זֵָּקן. טַׁ ר וְעַׁ ּיְהּוִדים. ִמּנַׁעַׁ ֶאת כָּל הַׁ

 ֹ ְבתֹו. ח ֲחשַׁ ְלתָּ ֶאת מַׁ ְרתָּ ֶאת ֲעצָּתֹו. וְִקְלקַׁ ִבים ֵהפַׁ רַׁ ֲחֶמיָך הָּ ה ְברַׁ תָּ בֹוז. וְאַׁ ם לָּ לָּ ר ּוְשלָּ ֶדש ֲאדָּ
ֵעץ ל הָּ נָּיו עַׁ לּו אֹותֹו וְֶאת בָּ  :וֲַׁהֵשבֹותָּ לֹו ְגמּולֹו ְבראשֹו. וְתָּ

ְרכִ  וְַעל ְך ּוְמבָּ כל יי ֱאלֵהינּו ֲאנְַׁחנּו מֹוִדים לָּ ְך ִשְמָך ְבִפי הַׁ רַׁ ְך. יְִתבָּ ים אֹותָּ
ְכתָּ ֶאת יי ֱאלֶהיָך  ְעתָּ ּוֵברַׁ בָּ ם וֶָּעד: כַׁכָּתּוב. וְָאכְַׁלתָּ וְשָּ ִמיד ְלעֹולָּ י תָּ כָּל חַׁ

זֹון מָּ ל הַׁ ָאֶרץ וְעַׁ ל הָּ ה יי. עַׁ תָּ רּוְך אַׁ ְך: בָּ ן לָּ ה ֲאֶשר נָּתַׁ טבָּ ָאֶרץ הַׁ ל הָּ  :עַׁ

ל יִשְ  ַרֶחם ל ִצּיֹון ִמְשכַׁן נָּא יי ֱאלֵהינּו עַׁ יִם ִעיֶרָך. וְעַׁ לַׁ ל יְרּושָּ ֶמָך. וְעַׁ ֵאל עַׁ רָּ
א  דֹוש ֶשּנְִקרָּ קָּ גָּדֹול וְהַׁ יִת הַׁ בַׁ ל הַׁ וִד ְמִשיֶחָך. וְעַׁ ְלכּות ֵבית דָּ ל מַׁ ְכבֹוֶדָך. וְעַׁ

ְלְכֵלנּו וְהַׁ  ְרנְֵסנּו וְכַׁ יו: ֱאלֵהינּו. ָאִבינּו. ְרֵענּו זּונֵנּו פַׁ לָּ ְרוַׁח ִשְמָך עָּ ְרוִיֵחנּו. וְהַׁ
ה ִמכָּל צָּרֹוֵתינּו. וְנָּא ַאל נּו יי ֱאלֵהינּו ְמֵהרָּ ְצִריֵכנּו יי ֱאלֵהינּו לא ִליֵדי  לָּ תַׁ

ה.  ְפתּוחָּ ְמֵלָאה. הַׁ ם. ִכי ִאם ְליְָּדָך הַׁ ְלוָָּאתָּ ם וְלא ִליֵדי הַׁ ר וָּדָּ שָּ ְתנַׁת בָּ מַׁ
ה. ֶשלא נֵבֹוש וְלא נִ  בָּ ְרחָּ ה וְהָּ ְקדֹושָּ ם וֶָּעדהַׁ  :כֵָּלם ְלעֹולָּ

ֵכר זְִכרֹונֵנּו  ֵקד וְיִּזָּ ע וְיִפָּ מַׁ ֶצה וְיִשָּ ֶאה וְיֵרָּ ִַׁגיעַׁ וְיֵרָּ ּוִפְקדֹונֵנּו וְִּזְכרֹון ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבֹוֵתינּו יֲַׁעֶלה וְיָּבֹוא וְי
יִם לַׁ ְבֶדָך וְזְִכרֹון יְרּושָּ וִד עַׁ ִשיחַׁ ֶבן דָּ נֶיָך  ֲאבֹוֵתינּו וְִּזְכרֹון מָּ ֵאל ְלפָּ ְמָך ֵבית יְִשרָּ ְדֶשָך וְזְִכרֹון כָּל עַׁ ִעיר קָּ

לֹום ְביֹום ּיִים ּוְלשָּ ֲחִמים ְלחַׁ ה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלרַׁ ה ְלטֹובָּ  ִלְפֵליטָּ

 
ֶּזה חֶֹדש הַׁ ֶּזה: / ראש הַׁ ֻסכֹות הַׁ ג הַׁ ֶּזה / חַׁ צֹות הַׁ מַׁ ג הַׁ   חַׁ

ֲחִמים ח ה וְרַׁ ר יְשּועָּ ּיִים. ּוִבְדבַׁ כָּה וְהֹוִשיֵענּו בֹו ְלחַׁ ְקֵדנּו בֹו ִלְברָּ ה ּופָּ ּוס זְָּכֵרנּו יי ֱאלֵהינּו בֹו ְלטֹובָּ
ה תָּ חּום אָּ ּנּון וְרַׁ ֵלינּו וְהֹוִשיֵענּו ִכי ֵאֶליָך ֵעינֵינּו ִכי ֵאל ֶמֶלְך חַׁ ֵחם עָּ ּנֵנּו וְרַׁ  :וְחָּ



יו  ּוְבֵנה ֲחמָּ ה יי. בֹונֵה ְברַׁ תָּ רּוְך אַׁ ה ְביֵָּמינּו. בָּ קֶדש ִבְמֵהרָּ יִם ִעיר הַׁ לַׁ יְרּושָּ
יִם: ָאֵמן לָּ  :יְרּושָּ

רּוְך ִדיֵרנּו. בֹוְרֵאנּו.  בָּ ְלֵכנּו. אַׁ ֵאל. ָאִבינּו. מַׁ ם. הָּ עֹולָּ ה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ תָּ אַׁ
טֹוב  גֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוֵשנּו ְקדֹוש ֶמֶלְך הַׁ ֵאל. הַׁ יֲַׁעקב. רֹוֵענּו רֹוֵעה יְִשרָּ

נּו. הּוא  כל. ֶשְבכָּל יֹום וָּיֹום הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא יֵיִטיב לָּ ֵמִטיב לַׁ וְהַׁ
ה  צָּלָּ ֲחִמים ּוְלֶרוַׁח. הַׁ ד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלרַׁ עַׁ נּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא יְִגְמֵלנּו לָּ לָּ ְגמָּ

ה. חָּ ְצלָּ לֹום  וְהַׁ ּיִים וְשָּ ֲחִמים וְחַׁ ה. וְרַׁ ְלכָּלָּ ה וְכַׁ ְרנָּסָּ ה. פַׁ מָּ ה. נֶחָּ כָּה וִישּועָּ ְברָּ
ְסֵרנּו ם ַאל יְחַׁ  :וְכָּל טֹוב. ּוִמכָּל טּוב ְלעֹולָּ

ן ַרֲחמָּ יִם  הָּ מַׁ שָּ ְך בַׁ רַׁ ן הּוא יְִתבָּ ֲחמָּ רַׁ ם וֶָּעד: הָּ ֵלינּו ְלעֹולָּ הּוא יְִמלְך עָּ
ן הּוא יִ  ֲחמָּ רַׁ ָאֶרץ: הָּ ד ּוְלנֵצַׁח ּובָּ עַׁ נּו לָּ ַאר בָּ ח ְלדֹור דֹוִרים. וְיְִתפָּ בַׁ ְשתַׁ

ְרנְֵסנּו ְבכָּבֹוד:  ן הּוא יְפַׁ ֲחמָּ רַׁ ִמים: הָּ ד ּוְלעֹוְלֵמי עֹולָּ עַׁ נּו לָּ ר בָּ דַׁ ִחים. וְיְִתהַׁ נְצָּ
ּוָּאֵרנּו וְהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו ל צַׁ ן הּוא יְִשבר ֻעֵלנּו ֵמעַׁ ֲחמָּ רַׁ : הָּ

ְלנּו  ן ֶזה ֶשָאכַׁ ל ֻשְלחָּ ֶּזה וְעַׁ יִת הַׁ בַׁ ה בַׁ כָּה ְמֻרבָּ נּו ְברָּ ח לָּ ן הּוא יְִשלַׁ ֲחמָּ רַׁ הָּ
יו לָּ  :עָּ

ן ַרֲחמָּ נּו ְבשֹורֹות  הָּ ֶשר לָּ טֹוב וִיבַׁ ּנִָּביא זָּכּור לַׁ נּו ֶאת ֵאִלּיָּהּו הַׁ ח לָּ הּוא יְִשלַׁ
מֹות  :טֹובֹות יְשּועֹות וְנֶחָּ

ן ַרֲחמָּ ִתי( הּוא יְבָּ  הָּ ֶּזה וְֶאת )ִאִמי מֹורָּ יִת הַׁ בַׁ ל הַׁ עַׁ ֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( בַׁ
ֶהם.  ם וְֶאת כָּל ֲאֶשר לָּ ם וְֶאת זְַׁרעָּ ם וְֶאת ֵביתָּ ֶּזה. אֹותָּ יִת הַׁ בַׁ ת הַׁ ֲעלַׁ בַׁ

נּו  ֵרְך אֹוִתי וְֶאת ִאְשִתי וְֶאת זְַׁרִעי וְֶאת כָּל ֲאֶשר ִלי(, אֹותָּ ן הּוא יְבָּ ֲחמָּ רַׁ )הָּ
כל. וְאֶ  ק וְיֲַׁעקב, בַׁ ם יְִצחָּ הָּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְברָּ נּו. ְכמֹו ֶשּנְִתבָּ ת כָּל ֲאֶשר לָּ

ר ָאֵמן ה. וְנאמַׁ כָּה ְשֵלמָּ ד ִבְברָּ נּו יַׁחַׁ נּו ֻכלָּ ֵרְך אֹותָּ  :ִמכל. כל. ֵכן יְבָּ

רֹום ֵלינּו ְזכּות ֶשְתֵהא ְלִמְשֶמֶרת שָּ  ַבמָּ ְמדּו ֲעֵליֶהם וְעָּ כָּה יְלַׁ א ְברָּ לֹום. וְנִשָּ
ם ה ֵמֱאלֵהי יְִשֵענּו. וְנְִמצָּא ֵחן וְֵשֶכל טֹוב ְבֵעינֵי ֱאלִהים וְָאדָּ קָּ  :ֵמֵאת יי. ּוְצדָּ

כָּה :בראש חודש ה וְִלְברָּ ֶּזה ְלטֹובָּ חֶֹדש הַׁ ֵלינּו ֶאת הַׁ ֵדש עָּ ן הּוא יְחַׁ ֲחמָּ רַׁ   :הָּ
נּו ֶאת ֻסכַׁ  :בסוכות ן הּוא יִָּקים לָּ ֲחמָּ רַׁ ּנֹוֶפֶלתהָּ וִד הַׁ  :ת דָּ



ן ַרֲחמָּ ְגִדיל[  הָּ א: ]ִמְגדֹול / מַׁ בָּ ם הַׁ עֹולָּ ּיֵי הָּ ִשיחַׁ ּוְלחַׁ מָּ הּוא יְזֵַׁכנּו ִלימֹות הַׁ
לֹום  ם: עֶֹשה שָּ ד עֹולָּ וִד ּוְלזְַׁרעֹו עַׁ ְלכֹו וְעֶֹשה ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו ְלדָּ יְשּועֹות מַׁ

ֵאל וְִאְמרּו ל כָּל יְִשרָּ ֵלינּו וְעַׁ לֹום עָּ יו הּוא יֲַׁעֶשה שָּ ָאֵמן: יְראּו ֶאת יי  ִבְמרֹומָּ
ֵעבּו וְדֹוְרֵשי יי לא יְַׁחְסרּו כָּל  שּו וְרָּ ְחסֹור ִליֵרָאיו: ְכִפיִרים רָּ יו ִכי ֵאין מַׁ ְקדֹושָּ

י  ְשִביעַׁ ְלכָּל חַׁ ְסדֹו: פֹוֵתחַׁ ֶאת יֶָּדָך ּומַׁ ם חַׁ יי ִכי טֹוב ִכי ְלעֹולָּ טֹוב: הֹודּו לַׁ
ֶגֶבר ֲאֶשר יִבְ  רּוְך הַׁ צֹון: בָּ נְִתי רָּ יִיִתי גַׁם זָּקַׁ ר הָּ חֹו: נַׁעַׁ יָּה יי ִמְבטַׁ יי וְהָּ ח בַׁ טַׁ

ֵרְך ֶאת  מֹו יִֵתן יי יְבָּ ֶחם: יי עֹז ְלעַׁ ֶקש לָּ ִדיק נֱֶעזָּב וְזְַׁרעֹו ְמבַׁ ִאיִתי צַׁ וְלא רָּ
לֹום שָּ מֹו בַׁ  :עַׁ

 


