להינוּ ֶמ ֶל ְך
אַתּה יי ֱא ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
עוֹלם כֻּלּוֹ.
עוֹלםַ .הזָּן ֶאת ָה ָ
ָה ָ
וּב ַר ֲח ִמים.
ְבּטוּבוֹ ְבּ ֵחן ְבּ ֶח ֶסד ְ
נוֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂרִ .כּי
הוּא ֵ
וּבטוּבוֹ ַהגָּדוֹל
עוֹלם ַח ְסדּוְֹ :
ְל ָ
ֶח ַסר
ָתּ ִמיד לא ָח ַסר ָלנוּ וְ אַל י ְ
ָעדַ .בּעֲבוּר
עוֹלם ו ֶ
ָלנוּ ָמזוֹן ְל ָ
ְשׁמוֹ ַהגָּדוֹלִ .כּי הוּא ֵאל זָן
וּמ ִכין
וּמ ִטיב ַלכּל ֵ
וּמ ַפ ְרנֵס ַלכּל ֵ
ְ
יּוֹתיו ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא:
ָמזוֹן ְל ָכל ְבּ ִר ָ
אַתּה ייַ .הזָּן ֶאת ַהכּל:
רוּך ָ
ָבּ ְ

להינוַּ .על ֶשׁ ִהנְ ַח ְל ָתּ
נוֹדה ְלּ ָך יי ֱא ֵ
ֶ
טוֹבה
בוֹתינוּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה ָ
ַל ֲא ֵ
אתנוּ יי
הוֹצ ָ
וּר ָח ָבה .וְ ַעל ֶשׁ ֵ
ְ
יתנוּ
וּפ ִד ָ
להינוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םְ .
ֱא ֵ
ית ָך
ֲב ִדים .וְ ַעל ְבּ ִר ְ
ִמ ֵבּית ע ָ
תּוֹר ְת ָך
ֶשׁ ָח ַת ְמ ָתּ ִבּ ְב ָשׂ ֵרנוּ .וְ ַעל ָ
יך
ֶשׁ ִלּ ַמּ ְד ָתּנוּ .וְ ַעל ֻח ֶקּ ָ
ָח ֶסד
הוֹד ְע ָתּנוּ .וְ ַעל ַחיִּ ים ֵחן ו ֶ
ֶשׁ ַ
ילת ָמזוֹן
ֶשׁחוֹנַנְ ָתּנוּ .וְ ַעל ֲא ִכ ַ
אוֹתנוּ ָתּ ִמיד.
וּמ ַפ ְרנֵס ָ
אַתּה זָן ְ
ָשׁ ָ
וּב ָכל ָשׁ ָעה:
וּב ָכל ֵעת ְ
ְבּ ָכל יוֹם ְ

ֻר ָקן וְ ַעל
ַעל ַהנִּ ִסּים וְ ַעל ַהפּ ְ
ַהגְּ בוּרוֹת וְ ַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת וְ ַעל
בוֹתינוּ
ית ַל ֲא ֵ
ַה ִמּ ְל ָחמוֹתֶ .שׁ ָע ִשׂ ָ
ָמים ָה ֵהם ַבּ ְזּ ַמן ַהזֶּה:
ַבּיּ ִ
יוֹחנָן
ימי ַמ ִתּ ְתיָהוּ ֶבּן ָ
בחנוכהִ :בּ ֵ
וּבנָיו.
ַאי ָ
כּהן גָּדוֹל ַח ְשׁמוֹנ ִ
ֵ
ְכּ ֶשׁ ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּת ָיוָן ָה ְר ָשׁ ָעה ַעל
תּוֹר ֶת ָך
יחם ָ
ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ַה ְשׁ ִכּ ָ
אַתּה
ֶך .וְ ָ
ירם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹנ ָ
ֲב ָ
וּל ַהע ִ
ְ
יך ָה ַר ִבּים ָע ַמ ְד ָתּ ָל ֶהם ְבּ ֵעת
ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ
יבם ַדּנְ ָתּ ֶאת
ָצ ָר ָתם ַר ְב ָתּ ֶאת ִר ָ

ָק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתם ָמ ַס ְר ָתּ
ִדּינָם נ ַ
בּוֹרים ְבּיַד ַח ָלּ ִשׁים וְ ַר ִבּים ְבּיַד
ִג ִ
הוֹרים
וּט ֵמ ִאים ְבּיַד ְט ִ
ְמ ַע ִטּים ְ
ֵדים ְבּיַד
יקים וְ ז ִ
וּר ָשׁ ִעים ְבּיַד ַצ ִדּ ִ
ְ
ית ֵשׁם
וּל ָך ָע ִשׂ ָ
תוֹר ֶת ָךְ .
עוֹס ֵקי ָ
ְ
וּל ַע ְמּ ָך
עוֹל ֶמ ָךְ .
גָּדוֹל וְ ָקדוֹשׁ ְבּ ָ
דוֹלה
שׁוּעה ְג ָ
ית ְתּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ִשׂ ָ
אַחר ֵכּן ָבּאוּ
ֻר ָקן ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּה .וְ ַ
וּפ ְ
וּפנּוּ ֶאת
ית ָךִ .
ֶיך ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
ָבנ ָ
יכ ֶל ָך .וְ ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך .
ֵה ָ
וְ ִה ְד ִליקוּ נֵרוֹת ְבּ ַח ְצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָך.

ֻכּה ֵאלּוּ.
וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַת יְ ֵמי ֲחנ ָ
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל:
ְלהוֹדוֹת ְ
ימי ָמ ְר ְדּ ַכי וְ ֶא ְס ֵתּר
בפוריםִ :בּ ֵ
יהם
ֲל ֶ
ירהְ .כּ ֶשׁ ָע ַמד ע ֵ
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ְבּ ַ
ָה ָמן ָה ָר ָשׁעִ .בּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִמיד ַל ֲהרג
ַער
הוּדיםִ .מנּ ַ
אַבּד ֶאת ָכּל ַהיְּ ִ
וּל ֵ
ְ
ָשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחד.
ָקןַ .טף וְ נ ִ
וְ ַעד ז ֵ
לשׁה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים ָע ָשׂר
ִבּ ְשׁ ָ
וּשׁ ָל ָלם ָלבוֹז .
הוּא ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר ְ
יך ָה ַר ִבּים ֵה ַפ ְר ָתּ ֶאת
אַתּה ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ
וְ ָ
ֲצתוֹ .וְ ִק ְל ַק ְל ָתּ ֶאת ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ.
עָ

בוֹת לּוֹ ְגּמוּלוֹ ְבּראשׁוֹ .וְ ָתלוּ
ַה ֵשׁ ָ
וֲ
אוֹתוֹ וְ ֶאת ָבּנָיו ַעל ָה ֵעץ:

ַחנוּ
להינוּ ֲאנ ְ
וְ ַעל ַהכּל יי ֱא ֵ
אוֹת ְך.
וּמ ָב ְר ִכים ָ
מוֹדים ָל ְך ְ
ִ
יִ ְת ָבּ ַר ְך ִשׁ ְמ ָך ְבּ ִפי ָכל ַחי ָתּ ִמיד
אָכ ְל ָתּ
ָעדַ :כּ ָכּתוּב .וְ ַ
עוֹלם ו ֶ
ְל ָ
יך ַעל
לה ָ
וּב ַר ְכ ָתּ ֶאת יי ֱא ֶ
וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ ֵ
ָתן ָל ְך:
טּבה ֲא ֶשׁר נ ַ
אָרץ ַה ָ
ָה ֶ
אָרץ וְ ַעל
אַתּה ייַ .על ָה ֶ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ַה ָמּזוֹן:

להינוּ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַר ֶחם נָא יי ֱא ֵ
יר ָך .וְ ַעל
רוּשׁ ַליִ ם ִע ֶ
ַע ֶמּ ָך .וְ ַעל יְ ָ
בוֹד ָך .וְ ַעל ַמ ְלכוּת
ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
יח ָך .וְ ַעל ַה ַבּיִ ת
ֵבּית ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ֶ
ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁנִּ ְק ָרא ִשׁ ְמ ָך
אָבינוְּ .ר ֵענוּ זוּנֵנוּ
להינוִּ .
ָע ָליוֱ :א ֵ
יחנוּ.
ַפּ ְרנְ ֵסנוּ וְ ַכ ְל ְכּ ֵלנוּ וְ ַה ְרוִ ֵ
להינוּ ְמ ֵה ָרה
וְ ַה ְרוַח ָלנוּ יי ֱא ֵ
יכנוּ
רוֹתינוּ .וְ נָא אַל ַתּ ְצ ִר ֵ
ִמ ָכּל ָצ ֵ
ידי ַמ ְתּנַת ָבּ ָשׂר
להינוּ לא ִל ֵ
יי ֱא ֵ
ָאָתםִ .כּי ִאם
ידי ַה ְלו ָ
ָדם וְ לא ִל ֵ
וָ

תוּחה.
ָד ָך ַה ְמּ ֵלאָהַ .ה ְפּ ָ
ְלי ְ
דוֹשׁה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ .שׁלּא נֵבוֹשׁ
ַה ְקּ ָ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
וְ לא נִ ָכּ ֵלם ְל ָ
ֵאלהי
להינוּ ו ֵ
בר"ח ובחוה"מֱ :א ֵ
יע
ֲלה וְ יָבוֹא וְ י ִַגּ ַ
בוֹתינוּ ַיע ֶ
ֲא ֵ
ֵר ֶצה וְ יִ ָשּׁ ַמע וְ יִ ָפּ ֵקד
ֵר ֶאה וְ י ָ
וְ י ָ
וּפ ְקדוֹנֵנוּ וְ ִזּ ְכרוֹן
ָכר ִז ְכרוֹנֵנוּ ִ
וְ יִ זּ ֵ
יח ֶבּן ָדּוִ ד
בוֹתינוּ וְ ִזּ ְכרוֹן ָמ ִשׁ ַ
ֲא ֵ
רוּשׁ ַליִ ם ִעיר
ַע ְב ֶד ָך וְ ִז ְכרוֹן יְ ָ
ָק ְד ֶשׁ ָך וְ ִז ְכרוֹן ָכּל ַע ְמּ ָך ֵבּית

טוֹבה
יטה ְל ָ
ֶיך ִל ְפ ֵל ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפנ ָ
וּל ַר ֲח ִמים ְל ַחיִּ ים
וּל ֶח ֶסד ְ
ְל ֵחן ְ
וּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם ַחג ַה ַמּצוֹת | ַחג
ְ
ַה ֻסּכּוֹת | ראשׁ ַהח ֶדשׁ | ַהזֶּה.
טוֹבה
להינוּ בּוֹ ְל ָ
ָכ ֵרנוּ יי ֱא ֵ
זְ
יענוּ בוֹ
הוֹשׁ ֵ
וּפ ְק ֵדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכה וְ ִ
ָ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים
וּב ְד ַבר יְ ָ
ְל ַחיִּ יםִ .
חוּס וְ ָחנֵּנוּ וְ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ
יך ֵעינֵינוּ ִכּי ֵאל
יענוּ ִכּי ֵא ֶל ָ
הוֹשׁ ֵ
וְ ִ
אָתּה:
ֶמ ֶל ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָ

קּדשׁ
רוּשׁ ַליִ ם ִעיר ַה ֶ
וּבנֵה יְ ָ
ְ
אַתּה יי.
רוּך ָ
ָמינוָּ .בּ ְ
ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
אָמן:
רוּשׁ ָליִ םֵ :
בּוֹנֵה ְב ַר ֲח ָמיו יְ ָ
להינוּ ֶמ ֶל ְך
אַתּה יי ֱא ֵ
רוּך ָ
ָבּ ְ
אָבינוַּ .מ ְל ֵכּנוּ.
עוֹלםָ .ה ֵאלִ .
ָה ָ
יוֹצ ֵרנוּ.
גּוֹא ֵלנוְּ .
בּוֹר ֵאנוֲּ .
ירנוְּ .
אַדּ ֵ
ִ
רוֹענוּ
דוֹשׁנוּ ְקדוֹשׁ ַיעֲקבֵ .
ְק ֵ
רוֹעה יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .ה ֶמּ ֶל ְך ַהטּוֹב
ֵ
וְ ַה ֵמּ ִטיב ַלכּלֶ .שׁ ְבּ ָכל יוֹם וָיוֹם
הוּא ֵה ִטיב הוּא ֵמ ִטיב הוּא

ֵיטיב ָלנוּ .הוּא ְג ָמ ָלנוּ הוּא
י ִ
גוֹמ ֵלנוּ הוּא יִ ְג ְמ ֵלנוּ ָל ַעד ְל ֵחן
ְ
וּל ֶרוַחַ .ה ָצּ ָלה
וּל ַר ֲח ִמים ְ
וּל ֶח ֶסד ְ
ְ
ֶח ָמה.
ישׁוּעה .נ ָ
וְ ַה ְצ ָל ָחהְ .בּ ָר ָכה וִ ָ
ָסה וְ ַכ ְל ָכּ ָלה .וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחיִּ ים
ַפּ ְרנ ָ
וּמ ָכּל טוּב
וְ ָשׁלוֹם וְ ָכל טוֹבִ .
עוֹלם אַל יְ ַח ְסּ ֵרנוּ:
ְל ָ
עוֹלם
לך ָע ֵלינוּ ְל ָ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְמ ְ
ָעדָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְת ָבּ ַר ְך
וֶ
אָרץָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא
וּב ֶ
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ

דּוֹרים .וְ יִ ְת ָפּאַר
יִ ְשׁ ַתּ ַבּח ְלדוֹר ִ
ֵצח נְ ָצ ִחים .וְ יִ ְת ַה ַדּר
וּלנ ַ
ָבּנוּ ָל ַעד ְ
עוֹל ִמים:
עוֹל ֵמי ָ
וּל ְ
ָבּנוּ ָל ַעד ְ
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַפ ְרנְ ֵסנוּ ְבּ ָכבוֹד:
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁבּר ֻע ֵלנוּ ֵמ ַעל
קוֹמ ִמיּוּת
יכנוּ ְ
יוֹל ֵ
ָארנוּ וְ הוּא ִ
ַצוּ ֵ
אַר ֵצנוָּ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַלח ָלנוּ
ְל ְ
ֻבּה ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה וְ ַעל
ְבּ ָר ָכה ְמר ָ
אָכ ְלנוּ ָע ָליו:
ֻשׁ ְל ָחן זֶה ֶשׁ ַ

ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְשׁ ַלח ָלנוּ ֶאת
יב ֶשּׂר
ָביא זָכוּר ַלטּוֹב וִ ַ
ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִ
ָלנוּ ְבּשׁוֹרוֹת טוֹבוֹת יְ שׁוּעוֹת
ֶחמוֹת:
וְ נ ָ
אָבי
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת ) ִ
מוֹרי( ַבּ ַעל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה וְ ֶאת ) ִא ִמּי
ִ
ֲלת ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה.
מוֹר ִתי( ַבּע ַ
ָ
ַר ָעם
יתם וְ ֶאת ז ְ
אוֹתם וְ ֶאת ֵבּ ָ
ָ
וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָל ֶהםָ ) .ה ַר ֲח ָמן
אוֹתי וְ ֶאת ִא ְשׁ ִתּי
הוּא יְ ָב ֵר ְך ִ

ַר ִעי וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִלי(,
וְ ֶאת ז ְ
אוֹתנוּ וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָלנוְּ .כּמוֹ
ָ
אַב ָר ָהם
בוֹתינוּ ְ
ֶשׁנִּ ְת ָבּ ְרכוּ ֲא ֵ
יִ ְצ ָחק וְ ַיעֲקבַ ,בּכּלִ .מכּל .כּלֵ .כּן
ַחד ִבּ ְב ָר ָכה
ֻלּנוּ י ַ
אוֹתנוּ כּ ָ
יְ ָב ֵר ְך ָ
אָמן:
נאמר ֵ
ְשׁ ֵל ָמה .וְ ַ
יהם וְ ָע ֵלינוּ
ֲל ֶ
ַבּ ָמּרוֹם יְ ַל ְמּדוּ ע ֵ
ְזכוּת ֶשׁ ְתּ ֵהא ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ָשׁלוֹם.
וּצ ָד ָקה
וְ נִ ָשּׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ייְ .

להי יִ ְשׁ ֵענוּ .וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵשׂ ֶכל
ֵמ ֱא ֵ
אָדם:
להים וְ ָ
טוֹב ְבּ ֵעינֵי ֱא ִ
בראש חודשָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא
יְ ַח ֵדּשׁ ָע ֵלינוּ ֶאת ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּה
טוֹבה וְ ִל ְב ָר ָכה :
ְל ָ
ָקים ָלנוּ
בסוכותָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא י ִ
נּוֹפ ֶלת:
ֶאת ֻס ַכּת ָדּוִ ד ַה ֶ
ַכּנוּ ִלימוֹת
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ז ֵ
עוֹלם ַה ָבּא:
וּל ַחיֵּי ָה ָ
יח ְ
ַה ָמ ִשׁ ַ

] ִמ ְגדּוֹל | ַמ ְג ִדּיל[ יְ שׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ
וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְל ָדוִ ד
עוֹלם :ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם
ַרעוֹ ַעד ָ
וּלז ְ
ְ
ֲשׂה ָשׁלוֹם
רוֹמיו הוּא ַיע ֶ
ִבּ ְמ ָ
ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ
אָמן:
ֵ
דוֹשׁיו ִכּי ֵאין
ְיראוּ ֶאת יי ְק ָ
ירים ָרשׁוּ
יראָיוְ :כּ ִפ ִ
ַמ ְחסוֹר ִל ֵ
ַח ְסרוּ ָכל
דוֹר ֵשׁי יי לא י ְ
וְ ָר ֵעבוּ וְ ְ
עוֹלם
טוֹב :הוֹדוּ ַליי ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ

יע
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
ָד ָך ַ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶ
ַח ְסדּוֵֹ :
ֶבר ֲא ֶשׁר
רוּך ַהגּ ֶ
ְל ָכל ַחי ָרצוֹןָ :בּ ְ
ַער
יִ ְב ַטח ַבּיי וְ ָהיָה יי ִמ ְב ַטחוֹ :נ ַ
יתי
ָקנְ ִתּי וְ לא ָר ִא ִ
יתי גַם ז ַ
ָהיִ ִ
ַרעוֹ ְמ ַב ֶקּשׁ ָל ֶחם:
ַצ ִדּיק ֶנ ֱעזָב וְ ז ְ
יי עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן יי יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַעמּוֹ
ַב ָשּׁלוֹם:

