עַ ל ַנהֲ רֹות ָּבבֶל שָּ ם י ָּשַׁ בְנּו גַׁם ָּבכִינּוְ ,ב ָּזכ ְֵרנּו אֶ ת צִּיֹון :עַׁ ל עֲ ָּרבִים
בְתֹוכָּּה ,תָּ לִינּו כִּנרֹותֵ ינּו :כִי שָּ ם שְ אֵ לּונּו שֹובֵינּו דִ ב ְֵרי שִ יר ו ְתֹו ָּללֵינּו
שִ מְ חָּ ה ,שִ ירּו לָּנּו מִ שִ יר צִּיֹון :אֵ יְך נָּשִ יר אֶ ת שִ יר יי ,עַׁ ל ַאדְ מַׁ ת נֵכָּר :אִ ם
אֶ שְ כָּחֵ ְך י ְרּושָּ ָּלִם ,תִ שְ כַׁח י ְמִ ינִי :תִ דְ בַׁק לְשֹונִי לְחִ כִי אִ ם לא אֶ ְזכ ְֵרכִי ,אִ ם
לא ַאעֲ לֶה אֶ ת י ְרּושָּ ַׁלִם עַׁ ל ראש שִ מְ חָּ תִ י :זְכר יי ִל ְבנֵי אֱ דֹום אֵ ת יֹום
י ְרּושָּ ָּלִם ,הָּ אמְ ִרים עָּ רּו עָּ רּו עַׁ ד הַׁ י ְסֹוד בָּּהַׁ :בת ָּבבֶל הַׁ שְ דּודָּ ה ,אַׁ שְ ֵרי
שֶ ּיְשַׁ לֶם לְָּך אֶ ת גְמּולְֵך שֶ גָּמַׁ לְתְ לָּנּו :אַׁ שְ ֵרי שֶ ּיאחֵ ז וְנִפֵ ץ אֶ ת ע ָּל ַׁלי ְִך אֶ ל
הַׁ סָּ לַׁע:
שִׁ יר הַ מַ עֲ לֹות .בְשּוב יי אֶ ת שִ יבַׁת צִּיֹון הָּ י ִינּו כְחֹלְמִ יםָ :אז י ִמָּ לֵא שְ חֹוק
פִינּו ּולְשֹונֵנּו ִרּנָּהָ .אז יאמְ רּו בַׁגֹוי ִם הִ גְדִ יל יי לַׁעֲ שֹות עִ ם אֵ לֶה :הִ גְדִ יל יי
לַׁעֲ שֹות עִ מָּ נּו .הָּ י ִינּו שְ מֵ חִ ים :שּובָּה יי אֶ ת שְ בִיתֵ נּו כַׁאֲ ִפיקִ ים ַׁבּנֶגֶב:
ּזרעִ ים בְדִ מְ עָּ ה ב ְִרּנָּה י ִקְ צרּו :הָּ לֹוְך יֵלְֵך ּובָּכה נשֵ א מֶ שֶ ְך הַׁ ּז ַָּׁרע .בא
הַׁ ְ
י ָּבא ב ְִרּנָּה .נשֵ א אֲ לֻמתָּ יו:
אם מברכים בזימון המברך אומר ַׁ :רבֹותַׁ י נְב ֵָּרְך:
המסובים עונים :י ְהִ י שֵ ם יי מְ ב ָֹּרְך מֵ עַׁ תָּ ה ו ְעַׁ ד עֹולָּם:
המברך אומר :ב ְִרשּות מָּ ָּרנָּן ו ְַׁר ָּבנָּן ו ְַׁרבֹותַׁ י נְב ֵָּרך( בעשרה :אֱ ֹלהֵ ינּו) שֶ ָא ַׁכלְנּו מִ שֶ לֹו:
המסובים עונים :בָּרּוְך( בעשרה :אֱ ֹלהֵ ינּו) שֶ ָא ַׁכלְנּו מִ שֶ לֹו ּובְטּובֹו חָּ י ִינּו :בָּרּוְך הּוא
ּובָּרּוך שְ מֹו:
בָּרּוְך אַׁ תָּ ה יי אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם .הַׁ ּזָּן אֶ ת הָּ עֹולָּם כֻלֹו .בְטּובֹו בְחֵ ן
בְחֶ סֶ ד ּוב ְַׁרחֲ מִ ים .הּוא נֹותֵ ן לֶחֶ ם ְלכָּל בָּשָּ ר .כִי לְעֹולָּם חַׁ סְ דֹוּ :ובְטּובֹו
הַׁ גָּדֹול תָּ מִ יד לא חָּ סַׁ ר לָּנּו ו ְַאל י ֶחְ סַׁ ר לָּנּו מָּ זֹון לְעֹולָּם ו ָּעֶ ד .בַׁעֲ בּור שְ מֹו
פַׁרנֵס לַׁכל ּומֵ טִ יב לַׁכל ּומֵ כִין מָּ זֹון ְלכָּל ב ְִרּיֹותָּ יו
הַׁ גָּדֹול .כִי הּוא אֵ ל זָּן ּומְ ְ
אֲ שֶ ר ב ָָּּראָּ :ברּוְך אַׁ תָּ ה יי .הַׁ ּזָּן אֶ ת הַׁ כל:
ּורחָּ בָּה.
נֹודה לְָך יי אֱ להֵ ינּו .עַׁ ל שֶ הִ נְחַׁ לְתָּ לַׁאֲ בֹותֵ ינּו אֶ ֶרץ חֶ מְ דָּ ה טֹובָּה ְ
ֶ
ו ְעַׁ ל שֶ הֹוצֵאתָּ נּו יי אֱ להֵ ינּו מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְַׁרי ִםּ .ופְדִ יתָּ נּו מִ בֵית עֲ בָּדִ ים .ו ְעַׁ ל
תֹורתְ ָך שֶ לִמַׁ דְ תָּ נּו .ו ְעַׁ ל חֻ קֶ יָך שֶ הֹודַׁ עְ תָּ נּו.
ב ְִריתְ ָך שֶ חָּ תַׁ מְ תָּ ִבבְשָּ ֵרנּו .ו ְעַׁ ל ָּ
פַׁרנֵס אֹותָּ נּו
ו ְעַׁ ל חַׁ ּיִים חֵ ן ו ָּחֶ סֶ ד שֶ חֹונַׁנְתָּ נּו .ו ְעַׁ ל אֲ כִילַׁת מָּ זֹון שָּ אַׁ תָּ ה זָּן ּומְ ְ
תָּ מִ ידְ .בכָּל יֹום ּו ְבכָּל עֵ ת ּו ְבכָּל שָּ עָּ ה:

עַ ל הַ נִׁסִׁ ים וְעַ ל הַ פֻּ ְרקָּ ן וְעַ ל הַ גְבּורֹות וְעַ ל הַ תְ שּועֹות וְעַ ל הַ מִׁ לְ חָּ מֹות .שֶ עָּ שִׁ יתָּ לַ אֲ בֹותֵ ינּו
ַביָּמִׁ ים הָּ הֵ ם ַבזְמַ ן הַ זֶה:
בחנוכה :
בִימֵ י מַׁ תִ תְ י ָּהּו בֶן יֹוחָּ נָּן כהֵ ן גָּדֹול חַׁ שְ מֹונַׁאִ י ּו ָּבנָּיו .כְשֶ עָּ מְ דָּ ה מַׁ לְכּות יָּו ָּן הָּ ְרשָּ עָּ ה עַׁ ל עַׁ מְ ָך י ִשְ ָּראֵ ל.
ִירם מֵ חֻ קֵ י ְרצֹונֶָך .ו ְאַׁ ָּתה ב ְַׁרחֲ מֶ יָך הָּ ַׁרבִים .עָּ מַׁ דְ ָּת לָּהֶ ם בְעֵ ת צ ָָּּרתָּ ם.
תֹורתֶ ָך ּולְהַׁ עֲ ב ָּ
לְהַׁ שְ כִיחָּ ם ָּ
ַׁרבְתָּ אֶ ת ִריבָּם .דַׁ נְתָּ אֶ ת דִ ינָּם .נָּקַׁ מְ ָּת אֶ ת נִקְ מָּ תָּ ם .מָּ סַׁ ְרתָּ ג ִ
ִבֹורים ְבי ַׁד חַׁ לָּשִ ים .ו ְַׁרבִים ְבי ַׁד
מְ עַׁ טִ יםּ.וטְ מֵ אִ ים ְבי ַׁד טְ ִ
תֹור ֶתָךּ .ולְָך עָּ שִ יתָּ שֵ ם
ּורשָּ עִ ים ְבי ַׁד צַׁדִ יקִ ים .וְזֵדִ ים ְבי ַׁד עֹוסְ קֵ י ָּ
הֹוריםְ .
גָּדֹול ו ְקָּ דֹוש בְעֹולָּמֶ ָךּ .ולְעַׁ מְ ָך י ִשְ ָּראֵ ל עָּ שִ יתָּ ְתשּועָּ ה גְדֹולָּה ּופֻ ְרקָּ ן כְהַׁ ּיֹום הַׁ ּזֶה .ו ְַאחַׁ ר כֵן בָּאּו ָּבנֶיָך
לִדְ בִיר בֵיתֶ ָךּ .ופִּנּו אֶ ת הֵ י ָּכ ֶלָך .ו ְטִ הֲ רּו אֶ ת מִ קְ דָּ שֶ ָך .ו ְהִ דְ לִיקּו נֵרֹות בְחַׁ צְרֹות קָּ דְ שֶ ָך .ו ְקָּ בְעּו שְ מֹונַׁת
י ְמֵ י חֲ נֻכָּה אֵ לּו .לְהֹודֹות ּולְהַׁ לֵל לְשִ מְ ָך הַׁ גָּדֹול:
בפורים :
ִירה .כְשֶ עָּ מַׁ ד עֲ לֵיהֶ ם הָּ מָּ ן הָּ ָּרשָּ ע .בִקֵ ש לְהַׁ שְ מִ יד לַׁהֲ רג ּולְאַׁ ֵבד
בִימֵ י מָּ ְרדְ כַׁי ו ְאֶ סְ תֵ ר בְשּושַׁ ן הַׁ ב ָּ
אֶ ת כָּל הַׁ ּיְהּודִ ים .מִ ּנַׁעַׁ ר ו ְעַׁ ד זָּקֵ ן .טַׁ ף וְנָּשִ ים .בְיֹום אֶ חָּ ד .בִשְ לשָּ ה עָּ שָּ ר לְח ֹדֶ ש שְ נֵים עָּ שָּ ר הּוא
ְת אֶ ת מַׁ חֲ שַׁ בְתֹו.
ח ֹדֶ ש אֲ דָּ ר ּושְ ָּללָּם לָּבֹוז .ו ְאַׁ תָּ ה ב ְַׁרחֲ מֶ יָך הָּ ַׁרבִים הֵ פַׁ ְרתָּ אֶ ת עֲ צָּתֹו .ו ְקִ לְקַׁ ל ָּ
ו ַׁהֲ שֵ בֹותָּ לֹו גְמּולֹו בְראשֹו .ו ְָּתלּו אֹותֹו ו ְאֶ ת ָּבנָּיו עַׁ ל הָּ עֵ ץ:

וְעַ ל הַׁ כל יי אֱ להֵ ינּו אֲ נַׁחְ נּו מֹודִ ים לְָּך ּומְ ב ְָּר ִכים אֹותָּ ְך .י ִתְ ב ַָּׁרְך שִ מְ ָך ְבפִי
כָּל חַׁ י תָּ מִ יד לְעֹולָּם ו ָּעֶ דַׁ :ככָּתּוב .ו ְָא ַׁכלְתָּ ו ְשָּ בָּעְ תָּ ּוב ֵַׁרכְתָּ אֶ ת יי אֱ להֶ יָך
ָארץ ו ְעַׁ ל הַׁ מָּ זֹון:
ָארץ הַׁ טבָּה אֲ שֶ ר נָּתַׁ ן לְָּך :בָּרּוְך אַׁ תָּ ה יי .עַׁ ל הָּ ֶ
עַׁ ל הָּ ֶ
ירָך .ו ְעַׁ ל צִּיֹון מִ שְ כַׁן
ַרחֶ ם נָּא יי אֱ להֵ ינּו עַׁ ל י ִשְ ָּראֵ ל עַׁ מֶ ָך .ו ְעַׁ ל י ְרּושָּ ַׁלי ִם עִ ֶ
כְבֹודֶ ָך .ו ְעַׁ ל מַׁ לְכּות בֵית דָּ ו ִד מְ שִ יחֶ ָך .ו ְעַׁ ל הַׁ ַׁבי ִת הַׁ גָּדֹול ו ְהַׁ קָּ דֹוש שֶ ּנִקְ ָּרא
פַׁרנְסֵ נּו ו ְ ַׁכ ְל ְכלֵנּו ו ְהַׁ ְרו ִיחֵ נּו .ו ְהַׁ ְרו ַׁח
שִ מְ ָך עָּ לָּיו :אֱ להֵ ינּוָ .אבִינּוְ .רעֵ נּו זּונֵנּו ְ
לָּנּו יי אֱ להֵ ינּו מְ הֵ ָּרה מִ כָּל צָּרֹותֵ ינּו .וְנָּא ַאל תַׁ צ ְִריכֵנּו יי אֱ להֵ ינּו לא לִידֵ י
מַׁ תְ נַׁת בָּשָּ ר ו ָּדָּ ם ו ְלא לִידֵ י הַׁ ְלו ָָּאתָּ ם .כִי אִ ם ְלי ָּדְ ָך הַׁ מְ לֵָאה .הַׁ פְתּוחָּ ה.
הַׁ קְ דֹושָּ ה ו ְהָּ ְרחָּ בָּה .שֶ לא נֵבֹוש ו ְלא נִ ָּכלֵם לְעֹולָּם ו ָּעֶ ד:
אֱ להֵ ינּו ו ֵאלהֵ י אֲ בֹותֵ ינּו י ַׁעֲ לֶה וְי ָּבֹוא וְיַׁגִיעַׁ וְי ֵָּראֶ ה וְי ֵָּרצֶה וְי ִשָּ מַׁ ע וְי ִפָּ קֵ ד וְי ִ ָּּזכֵר זִכְרֹונֵנּו ּופִ קְ דֹונֵנּו ו ְ ִּזכְרֹון
אֲ בֹותֵ ינּו ו ְ ִּזכְרֹון מָּ שִ יחַׁ בֶן דָּ ו ִד עַׁ בְדֶ ָך וְזִכְרֹון י ְרּושָּ ַׁלי ִם עִ יר קָּ דְ שֶ ָך וְזִכְרֹון כָּל עַׁ מְ ָך בֵית י ִשְ ָּראֵ ל לְפָּ נֶיָך
לִפְ לֵיטָּ ה לְטֹובָּה לְחֵ ן ּולְחֶ סֶ ד ּול ְַׁרחֲ מִ ים לְחַׁ ּיִים ּולְשָּ לֹום בְיֹום
חַׁ ג הַׁ מַׁ צֹות הַׁ ּזֶה  /חַׁ ג הַׁ סֻ כֹות הַׁ ּזֶה / :ראש הַׁ ח ֹדֶ ש הַׁ ּזֶה
ָּזכ ְֵרנּו יי אֱ להֵ ינּו בֹו לְטֹובָּה ּופָּ קְ דֵ נּו בֹו ִלב ְָּרכָּה ו ְהֹושִ יעֵ נּו בֹו לְחַׁ ּיִיםּ .ובִדְ בַׁר י ְשּועָּ ה ו ְַׁרחֲ מִ ים חּוס
ו ְחָּ ּנֵנּו ו ְַׁרחֵ ם עָּ לֵינּו ו ְהֹושִ יעֵ נּו כִי אֵ לֶיָך עֵ ינֵינּו כִי אֵ ל מֶ לְֶך חַׁ ּנּון ו ְַׁרחּום אָּ ָּתה:

ּו ְבנֵה י ְרּושָּ ַׁלי ִם עִ יר הַׁ קדֶ ש בִמְ הֵ ָּרה ְבי ָּמֵ ינּו .בָּרּוְך אַׁ תָּ ה יי .בֹונֵה ב ְַׁרחֲ מָּ יו
י ְרּושָּ ָּלי ִםָ :אמֵ ן:
בָּרּוְך אַׁ תָּ ה יי אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם .הָּ אֵ לָ .אבִינּו .מַׁ ְלכֵנּו .אַׁ דִ ֵ
בֹוראֵ נּו.
ירנּוְ .
גֹואֲ לֵנּו .יֹוצ ְֵרנּו .קְ דֹושֵ נּו קְ דֹוש י ַׁעֲ קב .רֹועֵ נּו רֹועֵ ה י ִשְ ָּראֵ ל .הַׁ מֶ לְֶך הַׁ טֹוב
ו ְהַׁ מֵ טִ יב לַׁכל .שֶ ְבכָּל יֹום ו ָּיֹום הּוא הֵ טִ יב הּוא מֵ טִ יב הּוא י ֵיטִ יב לָּנּו .הּוא
גְמָּ לָּנּו הּוא גֹומְ לֵנּו הּוא יִגְמְ לֵנּו לָּעַׁ ד לְחֵ ן ּולְחֶ סֶ ד ּול ְַׁרחֲ מִ ים ּול ְֶרו ַׁח .הַׁ ָּצלָּה
פַׁרנָּסָּ ה ו ְ ַׁכ ְל ָּכלָּה .ו ְַׁרחֲ מִ ים ו ְחַׁ ּיִים ו ְשָּ לֹום
ו ְהַׁ ְצלָּחָּ ה .ב ְָּרכָּה ו ִישּועָּ ה .נֶחָּ מָּ הְ .
וְכָּל טֹובּ .ומִ כָּל טּוב לְעֹולָּם ַאל י ְחַׁ סְ ֵרנּו:
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא י ִמְ לְך עָּ לֵינּו לְעֹולָּם ו ָּעֶ ד :הָּ ַׁרחֲ מָּ ן הּוא י ִתְ ב ַָּׁרְך בַׁשָּ מַׁ י ִם
ָָּארץ :הָּ ַׁרחֲ מָּ ן הּוא י ִשְ תַׁ בַׁח לְדֹור ִ
דֹורים .וְי ִתְ פַָּאר בָּנּו לָּעַׁ ד ּו ְלנֵצַׁח
ּוב ֶ
נְצָּחִ ים .וְי ִתְ הַׁ דַׁ ר בָּנּו לָּעַׁ ד ּולְעֹולְמֵ י עֹולָּמִ ים :הָּ ַׁרחֲ מָּ ן הּוא יְפ ְַׁרנְסֵ נּו ְבכָּבֹוד:
הָּ ַׁרחֲ מָּ ן הּוא י ִשְ בר עֻ לֵנּו מֵ עַׁ ל ַׁצּו ֵ
ְַארצֵנּו:
ָּארנּו ו ְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹומְ מִ ּיּות ל ְ
הָּ ַׁרחֲ מָּ ן הּוא י ִשְ לַׁח לָּנּו ב ְָּרכָּה מְ ֻרבָּה ַׁב ַׁבי ִת הַׁ ּזֶה ו ְעַׁ ל שֻ לְחָּ ן זֶה שֶ ָא ַׁכלְנּו
עָּ לָּיו:
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא י ִשְ לַׁח לָּנּו אֶ ת אֵ ִלּיָּהּו הַׁ ּנָּבִיא זָּכּור לַׁטֹוב ו ִי ַׁבשֶ ר לָּנּו בְשֹורֹות
טֹובֹות י ְשּועֹות וְנֶחָּ מֹות:
הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא י ְ ָּב ֵרְך אֶ ת (ָאבִי ִ
מֹורתִ י)
מֹורי) בַׁעַׁ ל הַׁ ַׁבי ִת הַׁ ּזֶה ו ְאֶ ת (אִ מִ י ָּ
בַׁעֲ לַׁת הַׁ ַׁבי ִת הַׁ ּזֶה .אֹותָּ ם ו ְאֶ ת בֵיתָּ ם ו ְאֶ ת ז ְַׁרעָּ ם ו ְאֶ ת כָּל אֲ שֶ ר לָּהֶ ם.
(הָּ ַׁרחֲ מָּ ן הּוא יְב ֵָּרְך אֹותִ י ו ְאֶ ת אִ שְ תִ י ו ְאֶ ת ז ְַׁרעִ י ו ְאֶ ת כָּל אֲ שֶ ר לִי) ,אֹותָּ נּו
ו ְאֶ ת כָּל אֲ שֶ ר לָּנּו .כְמֹו שֶ ּנִתְ ב ְָּרכּו אֲ בֹותֵ ינּו ַאב ְָּרהָּ ם יִצְחָּ ק וְי ַׁעֲ קב ,בַׁכל.
מִ כל .כל .כֵן יְב ֵָּרְך אֹותָּ נּו ֻכלָּנּו י ַׁחַׁ ד ִבב ְָּרכָּה שְ לֵמָּ ה .ו ְנאמַׁ ר ָאמֵ ן:
בַמָּ רֹום יְלַׁמְ דּו עֲ ֵליהֶ ם ו ְעָּ לֵינּו זְכּות שֶ תְ הֵ א לְמִ שְ מֶ ֶרת שָּ לֹום .וְנִשָּ א ב ְָּרכָּה
מֵ אֵ ת ייּ .וצְדָּ קָּ ה מֵ אֱ להֵ י י ִשְ עֵ נּו .וְנִמְ צָּא חֵ ן ו ְשֵ כֶל טֹוב בְעֵ ינֵי אֱ להִ ים ו ְָאדָּ ם:
בראש חודש :הָּ ַׁרחֲ מָּ ן הּוא י ְחַׁ דֵ ש עָּ לֵינּו אֶ ת הַׁ ח ֹדֶ ש הַׁ ּזֶה לְטֹובָּה ו ְ ִלב ְָּרכָּה :
בסוכות :הָּ ַׁרחֲ מָּ ן הּוא י ָּקִ ים לָּנּו אֶ ת סֻ ַׁכת דָּ ו ִד הַׁ ּנֹופֶ לֶת:

הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא י ְ ַׁזכֵנּו לִימֹות הַׁ מָּ שִ יחַׁ ּולְחַׁ ּיֵי הָּ עֹולָּם הַׁ בָּא[ :מִ גְדֹול  /מַׁ גְדִ יל]
י ְשּועֹות מַׁ לְכֹו ו ְע ֹשֶ ה חֶ סֶ ד לִמְ שִ יחֹו לְדָּ ו ִד ּו ְלז ְַׁרעֹו עַׁ ד עֹולָּם :ע ֹשֶ ה שָּ לֹום
בִמְ רֹומָּ יו הּוא י ַׁעֲ שֶ ה שָּ לֹום עָּ לֵינּו ו ְעַׁ ל כָּל י ִשְ ָּראֵ ל ו ְאִ מְ רּו ָאמֵ ן :י ְראּו אֶ ת יי
ִירָאיו :כ ִ
קְ דֹושָּ יו כִי אֵ ין מַׁ חְ סֹור ל ֵ
ְדֹורשֵ י יי לא י ַׁחְ סְ רּו כָּל
ְפִירים ָּרשּו ו ְָּרעֵ בּו ו ְ
טֹוב :הֹודּו לַׁיי כִי טֹוב כִי לְעֹולָּם חַׁ סְ דֹו :פֹותֵ חַׁ אֶ ת י ָּדֶ ָך ּומַׁ שְ בִיעַׁ ְלכָּל חַׁ י
ָּרצֹון :בָּרּוְך הַׁ ֶגבֶר אֲ שֶ ר י ִ ְבטַׁ ח בַׁיי ו ְהָּ י ָּה יי מִ בְטַׁ חֹו :נַׁעַׁ ר הָּ י ִיתִ י גַׁם זָּקַׁ נְתִ י
ו ְלא ָּראִ יתִ י צַׁדִ יק נֶעֱ זָּב וְז ְַׁרעֹו מְ ַׁבקֶ ש לָּחֶ ם :יי ע ֹז לְעַׁ מֹו י ִתֵ ן יי יְב ֵָּרְך אֶ ת
עַׁ מֹו בַׁשָּ לֹום:

