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  :ָהעֹוָלִמים ְלַחֵּיי ּוְמנּוָחה ַׁשָּבת ֶׁשֻּכּלוֹ  יֹום ַיְנִחיֵלנּו הּוא ָהַרֲחָמן     -  לשבת

  :ְוִלְבָרָכה ְלטֹוָבה ַהֶּזה ַהֹחֶדׁש ֶאת ָעֵלינּו ְיַחֵּדׁש הּוא ָהַרֲחָמן   -  חדש לראש

  :טֹוב ֶׁשֻּכּלוֹ  יֹום ַיְנִחיֵלנּו הּוא ָהַרֲחָמן   - טוב ליום

  :ְוִלְבָרָכה ְלטֹוָבה ַהֹּזאת ַהָּׁשָנה ֶאת ָעֵלינּו ְיַחֵּדׁש הּוא ָהַרֲחָמן   -  השנה לראש

  :ַהּנֹוָפֶלת ָּדִוד ֻסַּכת ֶאת ָלנּו ָיִקים הּוא ָהַרֲחָמן     -  לסוכות

  :ַהָּבא ָהעֹוָלם ּוְלַחֵּיי ַהָמִׁשיחַ  ִלימֹות ְיַזֵּכנּו הּוא ָהַרֲחָמן

 ְלָדִוד ִלְמִׁשיחוֹ  ֶחֶסד ְוֹעֶׂשה ַמְלּכוֹ  ְיׁשּועֹות) ִמְגּדֹול אומר ביום שיש בו מוסף( ַמְגִּדיל :בחול
   :ָאֵמן ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְוַעל ָעֵלינּו ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה הּוא ִּבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום ֹעֶׂשה :עֹוָלם ַעד ּוְלַזְרעוֹ 

 ָכל ַיְחְסרּו א ה' ְודֹוְרֵׁשי ְוָרֵעבּו ָרׁשּו ִריםְּכִפי :ִליֵרָאיו ַמְחסֹור ֵאין ִּכי ְקדֹוָׁשיו ה' ֶאת ְיראּו
 ַהֶּגֶבר ָּברּו :ָרצֹון ַחי ְלָכל ּוַמְׂשִּביעַ  ָיֶד ֶאת ּפֹוֵתחַ  :ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב ִּכי לה' הֹודּו :טֹוב

 ְמַבֶּקׁש ְוַזְרעוֹ  ֶנֱעָזב ַצִּדיק ִאיִתיָר  ְוא ָזַקְנִּתי ַגם ָהִייִתי ַנַער :ִמְבַטחוֹ  ה' ְוָהָיה ַּבה' ִיְבַטח ֲאֶׁשר
  :ַבָּׁשלֹום ַעּמוֹ  ֶאת ְיָבֵר ה' ִיֵּתן ְלַעּמוֹ  ֹעז ה' :ָלֶחם

  

  

  

  

  

  לברית מילה ברכת המזון

 ּוְלׁשֹוֵננּו ִּפינּו קְׂשחוֹ  ִיָּמֵלא ָאז :ְּכֹחְלִמים ָהִיינּו ִצּיֹון ִׁשיַבת ֶאת ה' ְּבׁשּוב. ַהַּמֲעלֹות ִׁשיר
 ָהִיינּו. ִעָּמנּו ַלֲעׂשֹות ה' ִהְגִּדיל :ֵאֶּלה ִעם ַלֲעׂשֹות ִהְגִּדילה' ַבּגֹוִים ֹיאְמרּו ָאז. ִרָּנה

 ָהלֹו :ִיְקֹצרּו ְּבִרָּנה ְּבִדְמָעה ַהֹּזְרִעים :ַּבֶּנֶגב ַּכֲאִפיִקים ְׁשִביֵתנּו ֶאת ה' ׁשּוָבה :ְׂשֵמִחים
ֹנֵׂשא ֹכהּובָ  ֵיֵל ֲאלֹֻּמָתיו ֹנֵׂשא. ְבִרָּנה ָיֹבא ֹּבא. ַהָּזַרע ֶמֶׁש:  

  ְנָבֵר ַרּבֹוַתי    המזמן:

  :עֹוָלם ְוַעד ֵמַעָּתה ְמֹבָר ה' ֵׁשם ְיִהי    המסובים:

   :עֹוָלם ְוַעד ֵמַעָּתה ְמֹבָר ה' ֵׁשם ְיִהי    המזמן:

  נודה:. ה'ֶּתם לַ ְלִׁשְמ ְּבתֹו ֱאמּוַני. ְּברּוִכים אַ  נֹוֶדה

ל ֶנְאָזר -ֵאל ָאיֹום ְונֹוָרא. ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה. אֵ  ִּבְרׁשּות
  נודה:   ה'ִּבְגבּוָרה. ַאִּדיר ַּבָּמרֹום 

ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ְטהֹוָרה ִהיא ְוַגם ְּפרּוָׁשה. ִצָּוה  ִּבְרׁשּות
  נודה:  . ה'ָלנּו מֹוָרָׁשה. מֶׁשה ֶעֶבד 

ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים. ֶאְקָרא ֵלאֵהי ָהִעְבִרִּיים. ֲאהֹוֶדּנּו  ׁשּותִּבְר 
  נודה:   .ה'ְּבָכל ִאִּיים. ֲאָבְרָכה ֶאת 

ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי. ֶאְפְּתָחה ְּבִׁשיר ִּפי ּוְׂשָפַתי.  ִּבְרׁשּות
  דה:נו   .ה'ְוֹתאַמְרָנה ַעְצמֹוַתי. ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם 

  :ִמֶּׁשּלוֹ  ֶׁשָאַכְלנּו) ֱאֵקינּובעשרה ( ְנָבֵר ְוַרּבֹוַתי ָמָרָנן ִּבְרׁשּות

  :ָחִיינּו ּוְבטּובוֹ  ִמֶּׁשּלוֹ  ֶׁשָאַכְלנּו) ינּוֱאקֵ  בעשרה( ָּברּו    המסובים:

  :ָחִיינּו ּוְבטּובוֹ  ִמֶּׁשּלוֹ  ֶׁשָאַכְלנּו) ינּוֱאקֵ  בעשרה( ָּברּו    המזמן:

  :ְׁשמוֹ  ּוָברּו הּוא ָּברּו  אומר אינו יחיד

ֵקינּו ַאָּתה ה' ָּברּוֱא ְּבֶחֶסד ְּבֵחן ְּבטּובוֹ . ֻּכּלוֹ  ָהעֹוָלם ֶאת ַהָּזן. ָהעֹוָלם ֶמֶל 
 ָחַסר א ָּתִמיד ַהָּגדֹול ּוְבטּובוֹ . ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי. ָּבָׂשר ְלָכל ֶלֶחם נֹוֵתן הּוא. ּוְבַרֲחִמים

 ַלֹּכל ּוְמַפְרֵנס ָזן ל-אֵ  הּוא ִּכי. ַהָּגדֹול ְׁשמוֹ  ַּבֲעבּור. ָוֶעד ְלעֹוָלם ָמזֹון ָלנּו ֶיְחַסר ְוַאל נּולָ 
 ְלָכל ּוַמְׂשִּביעַ  ָיֶד ֶאת ּפֹוֵתחַ . ָּכָאמּור. ָּבָרא ֲאֶׁשר ְּבִרּיֹוָתיו ְלָכל ָמזֹון ּוֵמִכין ַלֹּכל ּוֵמִטיב

   :ַהֹּכל ֶאת ַהָּזן ה' הַאָּת  ָּברּו :ָרצֹון ַחי

 ְוַעל. ּוְרָחָבה טֹוָבה ֶחְמָדה ֶאֶרץ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִהְנַחְלָּת  ַעל. ה' ֱאֵקינּו ְּל נֹוֶדה
 ֶׁשָחַתְמָּת  ְּבִריְת ְוַעל. ֲעָבִדים ִמֵּבית ּוְפִדיָתנּו. ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֱאֵקינּו ה' ֶׁשהֹוֵצאָתנּו

 ָוֶחֶסד ֵחן ַחִּיים ְוַעל. ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ֻחֶּקי ְוַעל. ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו ּתֹוָרְת ְוַעל. ִּבְבָׂשֵרנּו

 ְוַעל ַהְנָחמֹות ְוַעל תַהִנְפָלאוֹ  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהִּנִּסים ְוַעל
  :ַהֶּזה ַּבְּזַמן ָהֵהם ַּבָּיִמים ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעִׂשיתָ . ַהִּמְלָחמֹות

 ַעל ָהְרָׁשָעה ָיָון ַמְלכּות ְּכֶׁשָעְמָדה. ּוָבָניו ַחְׁשמֹוָנִאי ָּגדֹול ֹּכֵהן יֹוָחָנן ֶּבן ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו  :לחנוכה
יָחםְלַהְׁשּכִ . ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ ֵמֻחֵּקי ּוְלַהֲעִביָרם ּתֹוָרֶת ְוַאָּתה. ְרצֹוֶנ ָעַמְדָּת . ָהַרִּבים ְּבַרֲחֶמי 
 ְּבַיד ִגּבֹוִרים ָמַסְרָּת . ִנְקָמָתם ֶאת ָנַקְמָּת . ִּדיָנם ֶאת ַּדְנּתָ . ִריָבם ֶאת ַרְבָּת . ָצָרָתם ְּבֵעת ָלֶהם

 עֹוְסֵקי ְּבַיד ְוֵזִדים. ַצִּדיִקים ְּבַיד ּוְרָׁשִעים. ְטהֹוִרים ְּבַיד ֵמִאיםּוְט . ְמַעִּטים ְּבַיד ְוַרִּבים. ַחָּלִׁשים
תֹוָרֶת .ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם ָעִׂשיתָ  ּוְל ְּבעֹוָלֶמ .ּוֻפְרָקן ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה ָעִׂשיתָ  ִיְׂשָרֵאל ּוְלַעְּמ 
 ְוִהְדִליקּו. ִמְקָּדֶׁש ֶאת ְוִטֲהרּו. ֵהיָכֶל ֶאת ּוִפּנּו. ֵּביֶת ִלְדִביר ָבֶני ָּבאּו ַּכ ְוַאַחר. ַהֶּזה ְּכַהּיֹום

 ָוֶפֶלא ֵנס ִעָּמֶהם ְוָעִׂשיתָ  ּוְבהֹוָדָאה ְּבַהֵּלל ֵאלּו ָיִמים( ְׁשמֹוַנת ְוָקְבעּו. ָקְדֶׁש ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות
  :ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ּוְלַהֵּלל ְלהֹודֹות. ּלּואֵ  ֲחנָֻּכה ְיֵמי) ֶסָלה ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְונֹוֶדה

 ְלַהְׁשִמיד ִּבֵּקׁש. ָהָרָׁשע ָהָמן ֲעֵליֶהם ְּכֶׁשָעַמד. ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ְוֶאְסֵּתר ָמְרְּדַכי ִּביֵמי לפורים:
 ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר ִּבְׁשָׁשה. ָחדאֶ  ְּביֹום. ְוָנִׁשים ַטף. ָזֵקן ְוַעד ִמַּנַער. ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶאת ּוְלַאֵּבד ַלֲהרֹוג
 ְוִקְלַקְלָּת . ֲעָצתוֹ  ֶאת ֵהַפְרָּת  ָהַרִּבים ְּבַרֲחֶמי ְוַאָּתה. ָלבֹוז ּוְׁשָלָלם ֲאָדר ֹחֶדׁש הּוא ָעָׂשר ְׁשֵנים

 ֵנס ִעָּמֶהם ָעִׂשיתָ וְ . (ָהֵעץ ַעל ָּבָניו ְוֶאת אֹותוֹ  ְוָתלּו. ְבֹראׁשוֹ  ְּגמּולוֹ  ּלוֹ  ַוֲהֵׁשבֹותָ . ַמֲחַׁשְבּתוֹ  ֶאת
 ):ֶסָלה ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְונֹוֶדה ָוֶפֶלא
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 ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל יֹום ְּבָכל. ָּתִמיד אֹוָתנּו ּוְמַפְרֵנס ָזן ָׁשַאָּתה ָמזֹון ֲאִכיַלת ְוַעל. ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו
    :ָׁשָעה

  בדף האחרון  הניסים" בחנוכה ובפורים אומרים: "על

 ָּתִמיד ַחי ָּכל ְּבִפי ִׁשְמ ִיְתָּבַר. אֹוָת ּוְמָבְרִכים ָל מֹוִדים ֲאַנְחנּו ֱאֵקינּו ה' ַהֹּכל לְועַ 
 ֲאֶׁשר ַהֹּטָבה ָהָאֶרץ ַעל ֱאֶקי ה' ֶאת ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  ְוָאַכְלָּת . ַּכָּכתּוב :ָוֶעד ְלעֹוָלם

   :ַהָּמזֹון ְוַעל ָהָאֶרץ לעַ . ה' ַאָּתה ָּברּו :ָל ָנַתן

 ְוַעל. ְּכבֹוֶד ִמְׁשַּכן ִצּיֹון ְוַעל. ִעיֶר ְירּוָׁשַלִים ְוַעל. ַעֶּמ ִיְׂשָרֵאל ַעל ֱאֵקינּו ה' ָנא ַרֶחם
. ֱאֵקינּו :ָעָליו ִׁשְמ ֶׁשִּנְקָרא ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ַהַּבִית ְוַעל. ְמִׁשיֶח ָּדִוד ֵּבית ַמְלכּות
 ִמָּכל ְמֵהָרה ֱאֵקינּו ה' ָלנּו ְוַהְרַוח. ְוַהְרִויֵחנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ַּפְרְנֵסנּו זּוֵננּו ְרֵענּו. ָאִבינּו

. ַהְלָוָאָתם ִליֵדי ְוא ָוָדם ָּבָׂשר ַמְּתַנת ִליֵדי א ֱאֵקינּו ה' ַּתְצִריֵכנּו ַאל ְוָנא. ָצרֹוֵתינּו
 ָוֶעד ְלעֹוָלם ִנָּכֵלם ְוא ֵנבֹוׁש ֶׁשא. ְוָהְרָחָבה ַהְּקדֹוָׁשה ַהְּפתּוָחה. הַהְּמֵלָא ְלָיְד ִאם ִּכי

 

  

  

  

. ִיםְירּוָׁשלָ  ְבַרֲחָמיו ּבוֵֹנה ה' ַאָּתה ָּברּו. ְבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ַהֹּקֶדׁש ִעיר ְירּוָׁשַלִים ּוְבֵנה
  :ָאֵמן

ֵקינּו ה' ַאָּתה ָּברּוֱא ּגֹוֲאֵלנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ַאִּדיֵרנּו. ַמְלֵּכנּו. ָאִבינּו. ל-ָהאֵ . ָהעֹוָלם ֶמֶל .
 ֶׁשְּבָכל. ַלֹּכל ְוַהֵּמִטיב ַהּטֹוב ַהֶּמֶל. ִיְׂשָרֵאל רֹוֵעה רֹוֵענּו. ַיֲעֹקב ְקדֹוׁש ְקדֹוֵׁשנּו. יֹוְצֵרנּו

 ִיְגְמֵלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ְגָמָלנּו הּוא. ָלנּו ֵייִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵהִטיב הּוא ָויֹום יֹום
 ַּפְרָנָסה. ֶנָחָמה. ִויׁשּוָעה ְּבָרָכה. ְוַהְצָלָחה ַהָּצָלה. ּוְלֶרַוח ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֶסד ְלֵחן ָלַעד

  :ָאֵמן. ְיַחְּסֵרנּו ַאל ְלעֹוָלם טּוב ּוִמָּכל. בטוֹ  ְוָכל ְוָׁשלֹום ְוַחִּיים ְוַרֲחִמים. ְוַכְלָּכָלה

 ָהַרֲחָמן :ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים ִיְתָּבַר הּוא ָהַרֲחָמן :ָוֶעד ְלעֹוָלם ָעֵלינּו ִיְמ הּוא ָהַרֲחָמן
 ּוְלעֹוְלֵמי ָלַעד נּוּבָ  ְוִיְתַהַּדר. ְנָצִחים ּוְלֵנַצח ָלַעד ָּבנּו ְוִיְתָּפַאר. ּדֹוִרים ְלדֹור ִיְׁשַּתַּבח הּוא

 ְוהּוא ַצָּואֵרנּו ֵמַעל ֻעֵלנּו ִיְׁשֹּבר הּוא ָהַרֲחָמן :ְּבָכבֹוד ְיַפְרְנֵסנּו הּוא ָהַרֲחָמן :עֹוָלִמים
 ְוַעל ַהֶּזה ַּבַּבִית ְמֻרָּבה ְּבָרָכה ָלנּו ִיְׁשַלח הּוא ָהַרֲחָמן :ְלַאְרֵצנּו קֹוְמִמּיּות יֹוִליֵכנּו

 ִויַבֶּׂשר ַלּטֹוב ָזכּור ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו ֶאת ָלנּו ִיְׁשַלח הּוא ָהַרֲחָמן :ָעָליו ֶׁשָאַכְלנּו ֶזה ֻׁשְלָחן
 ַהַּבִית (ַּבַעל מֹוִרי ָאִבי ֶאת ְיָבֵר הּוא ָהַרֲחָמן :ְוֶנָחמֹות ְיׁשּועֹות טֹובֹות ְּבׂשֹורֹות ָלנּו

 ָּכל ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת אֹוָתם. ַהֶּזה) תַהַּביִ  (ַּבֲעַלת מֹוָרִתי ִאִּמי ְוֶאת ַהֶּזה)
  . ָלֶהם ֲאֶׁשר

 ְוַזְרִעי ְוִאְׁשִּתי) ְוִאִּמי ְוָאִבי( אֹוִתי ְיָבֵר הּוא ָהַרֲחָמן ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר:
 ִיְצָחק ַאְבָרָהם ֹוֵתינּוֲאב ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ְּכמוֹ . ָלנּו ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת אֹוָתנּו, ִלי ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת

  :ָאֵמן ְוֹנאַמר. ְׁשֵלָמה ִּבְבָרָכה ַיַחד ֻּכָּלנּו אֹוָתנּו ְיָבֵר ֵּכן. ֹּכל. ִמֹּכל. ַּבֹּכל, ְוַיֲעֹקב

. ה' ֵמֵאת ְבָרָכה ְוִנָּׂשא. ָׁשלֹום ְלִמְׁשֶמֶרת ֶׁשְּתֵהא ְזכּות ְוָעֵלינּו ֲעֵליֶהם ְיַלְּמדּו ַּבָּמרֹום
  :ְוָאָדם ֱאִקים ְּבֵעיֵני טֹוב ְוֵׂשֶכל ֵחן ְוִנְמָצא. ִיְׁשֵענּו ֵמֱאֵקי ּוְצָדָקה

, הּוא ְיָבֵר ֲאִבי ַהֶּיֶלד ְוִאּמֹו, ְוִיְזּכּו ְלַגְּדלֹו ּוְלַחְּנכֹו ּוְלַחְּכמֹו, ִמּיֹום ָהַרֲחָמן
  אמן:. יו ִעּמוֹ קָ ֱא ה' ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ָדמֹו, ִויִהיַהְּׁשִמיִני 

, הּוא ְיָבֵר ַּבַעל ְּבִרית ַהִּמיָלה, ֲאֶׁשר ָׂשׂש ַלֲעׂשֹות ֶצֶדק ְּבִגיָלה, ִויַׁשֵּלם ָהַרֲחָמן
  אמן:. ָּפֳעלֹו ּוַמְׂשֻּכְרּתֹו ְּכפּוָלה, ְוִיְּתֵנהּו ְלַמְעָלה ְלָמְעָלה

ֹו ָלֵאל ֱאמּוָנה, ְוִיְזֶּכה , הּוא ְיָבֵר ַר ַהִּנּמֹול ִלְׁשמֹוָנה, ְוִיְהיּו ָיָדיו ְוִלּבָהַרֲחָמן
  אמן:. ִלְראֹות ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה, ָׁשלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה

, הּוא ְיָבֵר ַהָּמל ְּבַׂשר ָהָעְרָלה, ּוָפַרע ּוָמַצץ ְּדֵמי ַהִּמיָלה, ִאיׁש ַהָּיֵרא ָהַרֲחָמן
   אמן:. ַיֲעֶׂשה ָלּהא ה ְוַר ַהֵּלָבב ֵיָרֶצה ֲעבֹוָדתֹו ְפסּוָלה. ִאם ְׁשָלׁש ֵאּלֶ 

, הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ְמִׁשיחֹו הֹוֵל ָּתִמים, ִּבְזכּות ֲחַתן ַלּמּולֹות ָּדִמים, ָהַרֲחָמן
   אמן. ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים ְלַבֵּׂשר ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְוִנחּוִמים, ְלַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר

ֲאֶׁשר לַֻּקח ְלֵעילֹום, ַעד הּוַכן ִּכְסאֹו ַּכֶּׁשֶמׁש  , הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֹּכֵהן ֶצֶדקָהַרֲחָמן
  אמן: ְוָיֲהלֹום, ַוָּיֶלט ָּפָניו ְּבַאַּדְרּתֹו ַוִּיְגלֹום, ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום.

  

  

 ְוִיָּׁשַמע ְוֵיָרֶצה ְוֵיָרֶאה ְוַיִּגיעַ  ְוָיֹבא ַיֲעֶלה ֲאבֹוֵתינּו ֵואֵקי :  ֱאֵקינּובראש חודש וביום טוב:
 ְירּוָׁשַלִים ְוִזְכרֹון ַעְבֶד ָּדִוד ֶּבן ָמִׁשיחַ  ְוִּזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִּזְכרֹון ּוִפְקדֹוֵננּו ִזְכרֹוֵננּו ְוִיָּזֵכר ְוִיָּפֵקד

 ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶחֶסד ְלֵחן ְלטֹוָבה ִלְפֵליָטה ְלָפֶני ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעְּמ ָּכל ְוִזְכרֹון ָקְדֶׁש ִעיר
  :ְּביֹום ּוְלָׁשלֹום) טֹוִבים( ְלַחִּיים

  :ַהֶּזה ַהֹחֶדׁש ֹראׁש   לראש חודש:

  :ַהֶּזה ֹותַהַּמצ ַחג    לפסח:

  :ַהֶּזה ַהָּׁשֻבעֹות ַחג  לשבועות: 

  :ַהֶּזה ַהֻּסּכֹות ַחג    לסוכות:

  :ַהֶּזה ַהַחג ֲעֶצֶרת ְׁשִמיִני  ת:"ולש ע"לשמ

  :ַהֶּזה ַהִּזָּכרֹון   לראש השנה:

 ְיׁשּוָעה ּוִבְדַבר. יםטֹובִ  ְלַחִּיים ּבוֹ  ְוהֹוִׁשיֵענּו ִלְבָרָכה ּבוֹ  ּוָפְקֵדנּו ְלטֹוָבה ּבוֹ  ֱאֵקינּו ה' ָזְכֵרנּו
 :ָאָּתה ְוַרחּום ַחּנּון ֶמֶל ֵאל ִּכי ֵעיֵנינּו ֵאֶלי ִּכי ְוהֹוִׁשיֵענּו ָעֵלינּו ְוַרֵחם ְוָחֵּננּו חּוס ְוַרֲחִמים

 ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי יֹום ּוְבִמְצַות ְּבִמְצֹוֶתי ֱאֵקינּו ה' ְוַהֲחִליֵצנּו ְרֵצה בשבת:
 ּוִבְרצֹוְנ ְרצֹוֶנ ְּכִמְצַות ְּבַאֲהָבה ּבוֹ  ְוָלנּוחַ  ּבוֹ  ִלְׁשָּבת ְלָפֶני הּוא ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֶזה יֹום ִּכי ַהֶּזה

 ֱאֵקינּו ה' ְוַהְרֵאנּו ְמנּוָחֵתנּו ְּביֹום ַוֲאָנָחה ְוָיגֹון ָצָרה ְּתֵהא ֶׁשא ֱאֵקינּו ה' ָלנּו ָהִניחַ 
 :ַהֶּנָחמֹות ּוַבַעל ַהְיׁשּועֹות ַּבַעל הּוא הַאָּת  ִּכי ָקְדֶׁש ִעיר ְירּוָׁשַלִים ּוְבִבְנַין ִעיֶר ִצּיֹון ְּבֶנָחַמת


