
ָכל-ֶאת ֲאָבְרָכה ָמע. ֶאתֵעת. ָתִמיד תְּ -יי בְּ ִפי: סֹוף ָדָבר ַהּכל נִשְּ -ִהָלתֹו בְּ
מֹור, ִּכי -ָהֱאֹלִהים יְָּרא וְֶּאת ֹוָתיו שְּ ִהַלת יי יְַּדֶבר ִפי. -ֶזה ָּכל-ִמצְּ ָהָאָדם: תְּ

נּו נְָּבֵרְך יָּה ֵמַעָתה וְַּעד-וִיָבֵרְך ָּכל עֹוָלם וֶָעד: וֲַאנַחְּ שֹו לְּ עֹוָלם -ָבָשר ֵשם ָקדְּ
לּויָ  נֵי ייַהלְּ ָחן ֲאֶשר ִלפְּ לְּ ְַּדֵבר ֵאַלי, ֶזה ַהשֻּׁ  :ּה: וַי

ָּכא ִעָלָאה ַקִדיָשא :אם מברכים בזימון המברך אומר ַמלְּ ִריְך לְּ  :ַהב ָלן וְּנִבְּ
 :ָשַמיִם :המסובים עונים

ָּכא ִעָלָאה ַקִדיָשא :המברך אומר שּות ַמלְּ   ,ִברְּ
ִפיִזין ִעָלִאין ַקִדיִשין :בסוכות שְּ ָעה אֻּׁ שּות ִשבְּ  ּוִברְּ

ֶכם נְָּבֵרך שּותְּ שּות מֹוַרי וְַּרבֹוַתי ּוִברְּ נּו ִמֶשלֹו :בעשרה) ּוִברְּ  :ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאַכלְּ
טּובֹו ָחיִינּו :בעשרה) ָברּוְך :המסובים עונים נּו ִמֶשלֹו ּובְּ  :ֱאֹלֵהינּו( ֶשָאַכלְּ

ָתה יי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהָזן אֹוָתנּו וְֶּאת ָהעֹוָלם ּכֻּׁלֹו אַ  ָברּוְך
ָכל ַרֲחִמים ַרִבים. נֵתן ֶלֶחם לְּ ֶרוַח ּובְּ ֶחֶסד בְּ ֵחן בְּ טּובֹו בְּ עֹוָלם -בְּ ָבָשר. ִּכי לְּ

ַסר ָלנּו מָ  טּובֹו ַהָגדֹול ָתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו וְַּאל יֶחְּ דֹו: ּובְּ זֹון ָתִמיד ַחסְּ
יָה  ִקין ִמחְּ ָחנֹו ָערּוְך ַלּכל וְִּהתְּ לְּ נֵס ַלּכל וְּשֻּׁ ַפרְּ עֹוָלם וֶָעד. ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּומְּ לְּ

ָכל רֹוב ֲחָסָדיו ָּכָאמּור. פֹוֵתַח ֶאת-ּוָמזֹון לְּ ַרֲחָמיו ּובְּ ִרּיֹוָתיו ֲאֶשר ָבָרא בְּ -בְּ
ָכל ִביַע לְּ  :ַאָתה יי, ַהָזן ֶאת ַהּכלַחי ָרצֹון: ָברּוְך -יֶָדָך. ּוַמשְּ

ָחָבה  נֹוֶדה ָדה טֹוָבה ּורְּ ָת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחמְּ ָך יי ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶשִהנְַּחלְּ לְּ
ִדיָתנּו ִמֵבית  ַריִם ּופְּ ִרית וְּתֹוָרה ַחּיִים ּוָמזֹון. ַעל ֶשהֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמצְּ בְּ

ָת בִ  ָך ֶשָחַתמְּ ִריתְּ ֵקי ֲעָבִדים. וְַּעל בְּ ָתנּו. וְַּעל חֻּׁ ָך ֶשִלַמדְּ ָשֵרנּו. וְַּעל תֹוָרתְּ בְּ
נֵס אֹוָתנּו ַפרְּ ָתנּו. וְַּעל ַחּיִים ּוָמזֹון ֶשַאָתה ָזן ּומְּ צֹונְָך ֶשהֹוַדעְּ  :רְּ

יָת  ְרָקן. וְַעל ַהְגבּורֹות. וְַעל ַהְתׁשּועֹות וְַעל ַהנְִּפָלאֹות וְַעל ַהֶנָחמֹות ֶׁשָעשִּ ים וְַעל ַהפֻּ וְַעל ַהנִּסִּ
ים ָהֵהם ַבְזַמן ַהֶזה  :ַלֲאבֹוֵתינּו ַבָימִּ

  :בחנוכה

מֹונָאי ּוָבנָיו ּכְּשֶ  יָה ֶבן יֹוָחנָן ּכֵהן ָגדֹול ַחשְּ ָרֵאל ִביֵמי ַמִתתְּ ָך יִשְּ ָשָעה ַעל ַעמְּ כּות יָוָן ָהרְּ ָדה ַמלְּ ָעמְּ
ֵעת ָצָרָתם. ַרבְּ  ָת ָלֶהם בְּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ָעַמדְּ צֹונְָך. וְַּאָתה בְּ ֵקי רְּ ַהֲעִביָרם ֵמחֻּׁ ַשּכְָּחם תֹוָרָתְך ּולְּ ָת לְּ

תָ  ָמָתם. ָמַסרְּ ָת ֶאת נִקְּ ַעִטים.  ֶאת ִריָבם. ַדנְָּת ֶאת ִדינָם. נַָקמְּ יַד מְּ יַד ַחָלִשים. וְַּרִבים בְּ ִגבֹוִרים בְּ
ָך ָעִשיָת ֵשם ָגדֹול וְּ  ֵקי תֹוָרֶתָך. לְּ יַד עֹוסְּ הֹוִרים. וְּזִֵדים בְּ יַד טְּ ֵמִאים בְּ יַד ַצִדיִקים. ּוטְּ ָשִעים בְּ ָקדֹוש ּורְּ

שּוָעה גְּדֹולָ  ָרֵאל ָעִשיָת תְּ ָך יִשְּ ַעמְּ עֹוָלָמְך. ּולְּ ִביר בְּ ָקן ּכְַּהּיֹום ַהֶזה. וְַּאַחר ָּכְך ָבאּו ָבנֶיָך ִלדְּ רְּ ה ּופֻּׁ
מֹונַת יְֵּמי -ֵהיָכֶלָך. וְִּטֲהרּו ֶאת-ֵביֶתָך ּוִפּנּו ֶאת עּו שְּ ֶשָך. וְָּקבְּ ַחצְּרֹות ָקדְּ ִליקּו נֵרֹות בְּ ָדֶשָך. וְִּהדְּ ִמקְּ

הֹוָדָאה. וְָּעִשיָת ִעמָ  ַהֵלל ּובְּ ָך ַהָגדֹול ֶסָלהֲחנָֻּּׁכה ֵאלּו בְּ ִשמְּ ָלאֹות וְּנֹוֶדה לְּ  :ֶהם נִִסים וְּנִפְּ



  :בפורים

אַ  ִמיד ַלֲהרֹוג ּולְּ ַהשְּ שּוַשן ַהִביָרה. ּכְֶּשָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרָשע. ִבֵקש לְּ ֵתר בְּ ַכי וְֶּאסְּ דְּ ֵבד ִביֵמי ָמרְּ
נֵים ָעָשר הּוא חֶֹדש ֶאת ָּכל ַהּיְּהּוִדים ִמּנַַער וְַּעד ָזֵקן ַטף וְּנָשִ  חֶֹדש שְּ ֹלָשה ָעָשר לְּ יֹום ֶאָחד ִבשְּ ים בְּ

תֹו. וֲַהֵשבֹוָת  ָת ֶאת ַמֲחַשבְּ ַקלְּ ָת ֶאת ֲעָצתֹו. וְִּקלְּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ֵהַפרְּ ָלָלם ָלבֹוז. וְַּאָתה בְּ לֹו ֲאָדר ּושְּ
ָך ַהָגדֹול  גְּמּולֹו בְּראשֹו. וְָּתלּו אֹותֹו וְֶּאת ָבנָיו ַעל ִשמְּ ָלאֹות וְּנֹוֶדה לְּ ָהֵעץ. וְָּעִשיָת ִעָמֶהם נִִסים וְּנִפְּ

 :ֶסָלה

ָת  וְַעל ָמְך ָּכָאמּור וְָּאַכלְּ ִכים ֶאת שְּ ָברְּ נּו מֹוִדים ָלְך ּומְּ ַהּכל יי ֱאֹלֵהינּו ֲאנַחְּ
ָת ֶאת ָת. ּוֵבַרכְּ ָלְך: ָברּוְך -ַתןָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאֶשר נָ -יי ֱאֹלֶהיָך ַעל-וְָּשָבעְּ

 :ַאָתה יי, ַעל ָהָאֶרץ וְַּעל ַהָמזֹון

ָרֵאל ַעָמְך. וְַּעל יְּרּוָשַליִם ִעיָרְך. וְַּעל ַהר ִצּיֹון  ַרֵחם יי ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו וְַּעל יִשְּ
ִביָרְך. וְַּעל ַהַביִת ַהָגד עֹונְָך. וְַּעל דְּ ַּכן ּכְּבֹוָדְך. וְַּעל ֵהיָכָלְך. וְַּעל מְּ ֹול ִמשְּ

וִיֵחנּו  ּכְֵּלנּו. ַהרְּ נְֵּסנּו. ַּכלְּ ֵענּו זּונֵנּו. ַפרְּ ָך ָעָליו. ָאִבינּו רְּ ָרא ִשמְּ וְַּהָקדֹוש ֶשּנִקְּ
ֵהָרה ִמָּכל וַח ָלנּו מְּ נֹות -ַהרְּ ִריֵכנּו יי ֱאֹלֵהינּו ִליֵדי ַמתְּ ָצרֹוֵתינּו. וְּנָא ַאל ַתצְּ

וָָאָתם. ֶאלָ  ָחָבה. ָהֲעִשיָרה ָבָשר וָָדם. וְֹּלא ִליֵדי ַהלְּ ֵלָאה וְָּהרְּ ָך ַהמְּ יָדְּ א לְּ
עֹוָלם ַהָבא.  תּוָחה. יְִּהי ָרצֹון ֶשלא נֵבֹוש ָבעֹוָלם ַהֶזה. וְֹּלא נִָּכֵלם לְּ וְַּהפְּ

יֵָמינּו ֵהָרה בְּ קֹוָמּה ִבמְּ ִשיָחְך ַתֲחִזיֶרּנָה ִלמְּ כּות ֵבית ָדוִד מְּ  :ּוַמלְּ

וְִּזכְּרֹון ֲאבֹוֵתינּו. ֱאֹלֵהינּו וֵאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו יֲַעֶלה וְּיָבא וְּיִַגיַע וְּיֵָרֶאה וְּיֵָרֶצה וְּיִָשַמע וְּיִָפֵקד וְּיִָזֵכר זִכְּרֹונֵנּו 
ָך ֵבית יִ  ָדְך. וְּזִכְּרֹון ָּכל ַעמְּ ֵליָטה זִכְּרֹון יְּרּוָשַליִם ִעיָרְך. וְּזִכְּרֹון ָמִשיַח ֶבן ָדוִד ַעבְּ ָפנֶיָך ִלפְּ ָרֵאל לְּ שְּ

יֹום ָשלֹום. בְּ ַחּיִים טֹוִבים ּולְּ ַרֲחִמים. לְּ ֶחֶסד ּולְּ ֵחן לְּ טֹוָבה. לְּ  לְּ

 
ּכֹות ַהֶזה: / ראש ַהחֶֹדש ַהֶזה   ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה / ַחג ַהסֻּׁ

ָרא קֶדש ַהֶזה) יֹום ִמקְּ   (בְּ

הֹוִשיֵענּו. ָזכְּרֵ  ַרֵחם בֹו ָעֵלינּו ּולְּ ַחּיִים לְּ ָרָכה. וְּהֹוִשיֵענּו בֹו לְּ ֵדנּו בֹו ִלבְּ טֹוָבה. ּוָפקְּ נּו יי ֱאֹלֵהינּו בֹו לְּ
ַבר יְּשּוָעה וְַּרֲחִמים. חּוס וְָּחּנֵנּו וֲַחמֹול וְַּרֵחם ָעֵלינּו. וְּהֹוִשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעינֵינּו. ּכִ  י ֵאל טֹוִבים. ִבדְּ

 :ֶמֶלְך ַחּנּון וְַּרחּום ָאָתה

ְבֶנהוְ  יֵָמינּו: ָברּוְך ַאָתה יי, בֹונֵה יְּרּוָשָליִם תִּ ֵהָרה בְּ  .יְּרּוָשַליִם ִעיָרְך ִבמְּ
 :(ָאֵמן :ואומר בלחש)

ֵּכנּו ַאִדיֵרנּו.  ָברּוְך ַאָתה יי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו ַמלְּ
דֹוש דֹוֵשנּו. קְּ ֵאנּו. גֹוֲאֵלנּו. קְּ ָרֵאל. ַהֶמֶלְך ַהטֹוב  בֹורְּ יֲַעקב. רֹוֵענּו רֹוֵעה יִשְּ



ָכל יֹום וָיֹום הּוא ֵהִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא יֵיִטיב -וְַּהֵמִטיב ַלּכל. ֶשבְּ
ֵלנּו ָלַעד ֵחן וֶָחֶסד וְַּרֲחִמים וְֵּריוַח  ֵלנּו. הּוא יִגְּמְּ ָלנּו. הּוא גְָּמָלנּו. הּוא גֹומְּ

 :טֹוב-לוְַּהָצָלה וְּכָ 

ַתַבח ַבָשַמיִם  ָהַרֲחָמן ַתַבח ַעל ִּכֵסא כְּבֹודֹו: ָהַרֲחָמן הּוא יִשְּ הּוא יִשְּ
ַעמֹו  דֹור דֹוִרים: ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן לְּ ַתַבח ָבנּו לְּ ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא יִשְּ

נְּ  ָפַאר ָבנּו ָלנֶַצח נְָּצִחים: ָהַרֲחָמן הּוא יְַּפרְּ ָכבֹוד יִָרים: ָהַרֲחָמן הּוא יִתְּ ֵסנּו בְּ
ָצַער: ָהַרֲחָמן הּוא יִֵתן ָשלֹום  נַַחת וְֹּלא בְּ ִאסּור בְּ ֶהֵתר וְֹּלא בְּ ִבזּוי בְּ וְֹּלא בְּ

ָכל ָלָחה בְּ וָָחה וְַּהצְּ ָרָכה רְּ ַלח בְּ ַמֲעֵשה יֵָדינּו: -ֵבינֵינּו: ָהַרֲחָמן הּוא יִשְּ
ָרֵכינּו: ָהַרֲחָמן ה ִליַח ֶאת דְּ ֵהָרה ָהַרֲחָמן הּוא יַצְּ בֹור עֹול ָגלּות מְּ ּוא יִשְּ

ֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא  ַארְּ ִמּיּות בְּ ֵהָרה קֹומְּ ֵמַעל ַצּוָאֵרנּו: ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו מְּ
ַתח  פּוַאת ַהגּוף: ָהַרֲחָמן הּוא יִפְּ פּוַאת ַהּנֶֶפש ּורְּ ֵלָמה רְּ פּוָאה שְּ ָפֵאנּו רְּ יִרְּ

ָחָבה: ָהרַ  מֹו ָלנּו ֶאת יָדֹו ָהרְּ ֲחָמן הּוא יְָּבֵרְך ָּכל ֶאָחד וְֶּאָחד ִמֶמּנּו ִבשְּ
ָחק וְּיֲַעקב ַבּכל ִמּכל ּכל. ֵּכן  ָרָהם יִצְּ כּו ֲאבֹוֵתינּו ַאבְּ ָברְּ ַהָגדֹול ּכְּמֹו ֶשּנִתְּ
ֵלָמה. וְֵּכן יְִּהי ָרצֹון וְּנאַמר ָאֵמן: ָהַרֲחָמן הּוא  ָרָכה שְּ יְָּבֵרְך אֹוָתנּו יַַחד בְּ

רֹוש לֹומֹו יִפְּ ַּכת שְּ  :ָעֵלינּו סֻּׁ

ָרָכה :בראש חודש טֹוָבה וְִּלבְּ   :ָהַרֲחָמן הּוא יְַּחֵדש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדש ַהֶזה לְּ
ָשה  :בסוכות דֻּׁ ִפיַע ָעֵלינּו ֶשַפע קְּ ַּכת עֹורֹו ֶשל ִלוְּיָָתן: ָהַרֲחָמן הּוא יַשְּ סֻּׁ ָהַרֲחָמן הּוא יְַּזֵּכנּו ֵליֵשב בְּ

ֵהא ָמֵגן וְִּצּנָה ָעֵלינּו: ָהַרֲחָמן הּוא יִָקים ָלנּו ֶאת וְָּטֳהרָ  ִפיִזין ִעָלִאין ַקִדיִשין. זְּכּוָתם תְּ ָעה אּושְּ ה ִמִשבְּ
ַּכת ָדוִד ַהּנֹוֶפֶלת   :סֻּׁ

ָשלֹום ָראֵתנּו לְּ מֹוֲעִדים ֲאֵחִרים ַהָבִאים ִלקְּ  :במועדים: ָהַרֲחָמן הּוא יִַגיֵענּו לְּ

ִתי  ִבלְּ ָאתֹו ַעל ָפנֵינּו לְּ יֶה יִרְּ ִלֵבנּו וְִּתהְּ ָהַרֲחָמן הּוא יִַטע תֹוָרתֹו וְַּאֲהָבתֹו בְּ
יּו ָכל ֵשם ָשָמיִם-נֱֶחָטא. וְּיִהְּ  :ַמֲעֵשינּו לְּ

  :ברכת האורח
נּו ָעָליו וִיַסֵדר בֹו ָּכל  ָחן ַהֶזה ֶשָאַכלְּ לְּ ָרָהם ָאִבינּו )ָעָליו ָהַרֲחָמן הּוא יְָּבֵרְך ֶאת ַהשֻּׁ ָחנֹו ֶשל ַאבְּ לְּ יֶה ּכְּשֻּׁ ַמֲעַדּנֵי עֹוָלם וְּיִהְּ

מֵ  עֹולְּ ַסר ִמֶמּנּו ָּכל טּוב ָלַעד ּולְּ ֶתה. וְַּאל יֶחְּ י עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא ַהָשלֹום(, ָּכל ָרֵעב ִמֶמּנּו יאַכל, וְָּכל ָצֵמא ִמֶמּנּו יִשְּ
ביְָּבֵרְך ֶאת ַבַעל ַהַביִת  יּו. ּוִבנְָּכִסים ֶשּיִרְּ ָבנִים ֶשּיִחְּ תֹו וְָּכל ֲאֶשר לֹו. בְּ ָדה ַהזאת. הּוא ּוָבנָיו וְִּאשְּ עֻּׁ ּו. ָבֵרְך ַהֶזה ּוַבַעל ַהסְּ

פָ  רֹוִבים ָלִעיר. וְַּאל יִזְַּדֵקק לְּ ָלִחים ּוקְּ צְּ יּו נְָּכָסיו ּונְָּכֵסינּו מֻּׁ ֶצה. וְּיִהְּ א יי ֵחילֹו ּופַעל יָָדיו ִתרְּ ַבר ֵחטְּ ָפנֵינּו שּום דְּ נָיו וְֹּלא לְּ
עֶשר וְָּכבֹוד ֵמַעָתה וְַּעד עֹוָלם. ֹלא יֵבֹוש ָבעֹוָלם ַהֶזה וְֹּלא  הּור ָעֹון. ָשש וְָּשֵמַח ָּכל ַהּיִָמים בְּ יִָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָבא. ָאֵמן וְִּהרְּ

 :ֵּכן יְִּהי ָרצֹון

ָדש  ָהַרֲחָמן הּוא יְַּחּיֵינּו וִיַזֵּכנּו ִבנְּיַן ֵבית ַהִמקְּ ֵבנּו ִלימֹות ַהָמִשיַח ּולְּ וִיָקרְּ
ּכֹו. וְּעֶֹשה ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָבא. ]ִמגְּדֹול / ַמגְִּדיל[ יְּשּועֹות ַמלְּ ִשיחֹו -ּולְּ ֶחֶסד ִלמְּ



עֹו ַעד ַזרְּ ָדוִד ּולְּ ֵשי יי ֹלא-לְּ רּו ָכל-עֹוָלם: ּכְִּפיִרים ָרשּו וְָּרֵעבּו. וְּדרְּ סְּ טֹוב: -יַחְּ
ַבֶקש-ָזַקנְִּתי וְֹּלא-נַַער ָהיִיִתי ַגם עֹו מְּ -ָלֶחם: ָּכל-ָרִאיִתי ַצִדיק נֱֶעָזב. וְַּזרְּ

ָעה. ּוַמה  ָשבְּ יֶה לְּ נּו יִהְּ ָרָכה: ַמה ֶשָאַכלְּ עֹו ִלבְּ וֶה. וְַּזרְּ ַהּיֹום חֹונֵן ּוַמלְּ
יֶה נּו יִהְּ פּוָאה. ּוַמה ֶשהֹוַתרְּ יֶה ִלרְּ ָרָכה ּכְִּדכְִּתיב וַּיִֵתן  ֶשָשִתינּו יִהְּ ִלבְּ

רּוִכים ַאֶתם ַליי. עֹוֵשה ָשַמיִם וָָאֶרץ:  ַבר יי: בְּ נֵיֶהם וַּיאכְּלּו וַּיֹוִתירּו ִּכדְּ ִלפְּ
ַעמֹו יִֵתן. יי יְָּבֵרְך  ָטחֹו: יי עֹז לְּ ַטח ַביי. וְָּהיָה יי ִמבְּ ָברּוְך ַהֶגֶבר ֲאֶשר יִבְּ

 :ַעמֹו ַבָשלֹום-ֶאת

ַרֲחָמיו יֲַעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו וְַּעל ָּכלעֹושֶ  רֹוָמיו הּוא בְּ ַעמֹו -ה ָשלֹום ִבמְּ
רּו ָאֵמן ָרֵאל וְִּאמְּ  :יִשְּ

 


