יע
� ּ ִפ ַ
� ל ִל ְו יָ ָת ןָ :ה ַר ֲח ָמ ן הוּ א יַ ְ ׁש
� ב ְּב ֻס ַּכת עוֹ רוֹ ֶ ׁש
בסוכותָ :ה ַר ֲח ָמ ן הוּ א יְ זַ ֵּכ נוּ ֵל ֹי ֵ ׁש
ְ
ש ְב ָע ה
שה ְו ָט ֳה ָר ה ִמ ּ ִ ׁ
� ַפ ע ק ֻד ּ ָ ׁ
ָע ֵל ינוּ ֶ ׁש
� ּ ִפיזִ ין ִע ָּל ִא ין ַק ִ ּדי ִ ׁש
אוּ ְ ׁש
�ין .זְ כוּ ָת ם ְּת ֵהא ָמ גֵ ן ְו ִצ ָּנה ָע ֵל ינוּ ָ :ה ַר ֲח ָמ ן הוּ א יָ ִקים ָל נוּ
ֶאת ֻס ַּכת דָּ ִו ד ַה נּ וֹ ֶפ ֶלת:
�לוֹ ם:
יענוּ ְלמוֹ ֲע ִדים ֲא ֵח ִרים ַה ָּב ִאים ִל ְק ָר ֵ
במועדיםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יַ ִ ּג ֵ
אתנוּ ְל ָ ׁש
� ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב:
ליום טובָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יַ נְ ִח ֵ
ילנוּ יוֹ ם ֶ ׁש

ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ּ ַטע ּתוֹ ָרתוֹ ְו ַא ֲה ָבתוֹ ְּב ִל ֵּבנוּ ְו ִת ְהיֶ ה יִ ְר ָאתוֹ ַעל ּ ָפנֵ ינוּ ְל ִב ְל ִּתי נֶ ֱח ָטא.
� ָמיִ ם:
�ם ָ ׁש
�ינוּ ְל ֵ ׁש
ְויִ ְהיוּ ָָכל ַמ ֲע ֵ ׂש
יס ֵּדר ּבוֹ ָָּכל ַמ ֲע ַד ֵּני עוֹ ָלם
� ָא ַכ ְלנוּ ָע ָליו ִו ַ
ברכת האורחָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַה ּ ֻ ׁ
ש ְל ָחן ַה ֶּזה ֶ ׁש
שלוֹ םָָּ ,כל ָר ֵעב ִמ ֶּמנּ וּ י ַ
�ל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ָע ָליו ַה ּ ָ ׁ
� ְל ָחנוֹ ֶ ׁש
ְויִ ְהיֶ ה ְּכ ֻ ׁש
ֹאכלְְ ,ו ָָכל ָצ ֵמא ִמ ֶּמנּ וּ
ְ
� ֶּתהְ .ו ַאל יֶ ְח ַסר ִמ ֶּמנּ וּ ָָּכל טוּ ב ָל ַעד וּ ְלעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמיםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵרך ֶאת ַּב ַעל
יִ ְ ׁש
� ִ ּי ְחיוּ  .וּ ִבנְ ָכ ִסים
�ר לוֹ ְּ .ב ָבנִ ים ֶ ׁש
� ּתוֹ ְְו ָָכל ֲא ֶ ׁש
ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה וּ ַב ַעל ַה ְּס ֻע ָּדה ַה ּזֹאת .הוּ א וּ ָבנָ יו ְו ִא ְ ׁש
� ִ ּי ְר ּבוּ ָּ .ב ֵר ְך יְ ה ָֹו֊ ֵחילוֹ וּ פ ַֹעל יָ ָדיו ִּת ְר ֶצהְ .ויִ ְהיוּ נְ ָכ ָסיו וּ נְ ָכ ֵסינוּ ֻמ ְצ ָל ִחים וּ ְקרוֹ ִבים ָל ִעיר.
ֶ ׁש
�ר
� ֵמ ַח ָָּכל ַה ָ ּי ִמים ְּבעֹ ֶ ׁש
� ְו ָ ׂש
� ׂש
ְו ַאל יִ זְ ַּד ֵּקק ְל ָפנָ יו ְולֹא ְל ָפנֵ ינוּ �ׁשוּ ם דְּ ַבר ֵח ְטא ְו ִה ְרהוּ ר ָעוֹןׂ ָ .ש
� ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ְולֹא יִ ָּכ ֵלם ָלעוֹ ָלם ַה ָּבאָ .א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצוֹ ן:
ְו ָכבוֹ ד ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם .לֹא יֵ בוֹ ׁש
� ּתוֹ ַהיּוֹ ֶל ֶדת ֵמ ַע ָּתה
בסעודת ברית המילהָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַה ֶּזה ֲא ִבי ַה ֵּבן ,הוּ א ְו ִא ְ ׁש
ילהָּ ,כ ְך
� ָּברוּ ְך הוּ א ַל ִּמ ָ
� ִּז ָּכהוּ ַה ָּקדוֹ ׁש
�ם ֶ ׁש
ְו ַעד עוֹ ָלםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַה ֶ ּי ֶלד ַהנּ וֹ ָלד ,וּ ְכ ֵ ׁש
ֹאמר ָא ֵמןָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א
�ים טוֹ ִביםְ ,ו ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן ְונ ַ
יְ זַ ֵּכהוּ ִל ָּכנֵ ס ַל ּתוֹ ָרה ְו ַל ֻח ּ ָפהְ ,ו ַל ִּמ ְצוֹת וּ ְל ַמ ֲע ִ ׂש
�ר ָל ֶהם:
� ַּת ְּד ִלים ַּב ִּמ ְצ ָוהֵ ,הם ְְו ָָכל ֲא ֶ ׁש
� ָאר ַה ִּמ ְ ׁש
יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַמ ֲע ַלת ַה ַּסנְ ָּדק ְו ַה ּמוֹ ֵהל וּ ְ ׁש
בסעודת חתןָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת ֶה ָח ָתן ְו ַה ַּכ ָּלה ְּב ָבנִ ים זְְ ָָכ ִרים ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך:
� ָּברוּ ְך הוּ א
ש ְל ָחן ַה ֶּזהְ ,ויִ ֵּתן ָלנוּ ַה ָּקדוֹ ׁש
ויש שמוסיפיםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵר ְך ֶאת ָָּכל ַה ְמ ֻס ִּבים ַּב ּ ֻ ׁ
� ֲאלוֹ ת ִל ֵּבנוּ ְלטוֹ ָבה:
ִמ ְ ׁש

ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ַח ֵ ּיינוּ ִויזַ ֵּכנוּ ִו ָ
� וּ ְל ַח ֵ ּיי
� ַ
יח וּ ְל ִבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש
יק ְְר ֵבנוּ ִלימוֹ ת ַה ָּמ ִ ׁש
ָהעוֹ ָלם ַה ָּבא( .ביום שמתפללים בו מוסף ,וכן במוצאי שבת אומריםִ :מגְ ּדוֹ ל) ַמגְ ִ ּדיל יְ �ׁשוּ עוֹ ת
�י
ַמ ְל ּכוֹ ְ .ו ֹ
�יחוֹ ְל ָד ִוד וּ ְלזַ ְרעוֹ ַעד עוֹ ָלםְּ :כ ִפ ִירים ָר�ׁשוּ ְו ָר ֵעבוּ ְ .וד ְֹר ֵ ׁש
�ה ֶח ֶסד ִל ְמ ִ ׁש
ע ֶ ׂש
יתי ַצ ִ ּדיק נֶ ֱעזָ בְ .וזַ ְרעוֹ
יתי ַ ּגם זָ ַקנְ ִּתי ְולֹא ָר ִא ִ
יְ ה ָֹו֊ לֹא יַ ְח ְסרוּ ָָכל טוֹ ב :נַ ַער ָהיִ ִ
� ְב ָעה.
ש ָא ַכ ְלנוּ יִ ְהיֶ ה ְל ָ ׂש
� ָל ֶחםָָּ :כל ַהיּוֹ ם חוֹ נֵ ן וּ ַמ ְל ֶוהְ .וזַ ְרעוֹ ִל ְב ָר ָכהַ :מה ּ ֶ ׁ
ְמ ַב ֶּק ׁש
יהם
שהוֹ ַת ְרנוּ יִ ְהיֶ ה ִל ְב ָר ָכה ְּכ ִד ְכ ִתיב ַו ִ ּי ֵּתן ִל ְפנֵ ֶ
ש ִתינוּ יִ ְהיֶ ה ִל ְרפוּ ָאה .וּ ַמה ּ ֶ ׁ
ש ָּ ׁ
וּ ַמה ּ ֶ ׁ
� ַמיִ ם ָו ָא ֶרץָּ :ברוּ ךְ
�ה ָ ׁש
ַו ּיא ְֹכלוּ ַויּוֹ ִתירוּ ִּכ ְד ַבר יְ ה ָֹו֊ְּ :ברוּ ִכים ַא ֶּתם ַליְ ה ָֹו֊ .עוֹ ֵ ׂש
�ר יִ ְב ַטח ַּביְ ה ָֹו֊ְ .ו ָהיָ ה יְ ה ָֹו֊ ִמ ְב ָטחוֹ  :יְ ה ָֹו֊ עֹז ְל ַע ּמוֹ יִ ֵּתן .יְ ה ָֹו֊
ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ֶ ׁש
ְ
שלוֹ ם:
יְ ָב ֵרך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּ ָ ׁ
�ה ָ ׁש
�לוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו הוּ א ְב ַר ֲח ָמיו יַ ֲע ֶ ׂש
�ה ָ ׁש
עוֹ ֶ ׂש
�לוֹ ם ָע ֵלינוּ
� ָר ֵאל ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ְו ַעל ָָּכל ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש
א:ס ְב ֵרי ָמ ָרנָ ן:
�ם יְ ה ָֹו֊ ֶא ְק ָר ַ
שא .וּ ְב ֵ ׁש
המזמן שבידו הכוס מברךּ :כוֹ ס יְ �ׁשוּ עוֹ ת ֶא ּ ָ ׂ
(והשומעים עוניםְ :ל ַח ִ ּייםָּ ):ברוּ ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםּ ,בוֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן:

ברכת המזון
דקה  -הוצאה לאושר
בחיוך ובשמחה מסידורי שיר ציון ,יוֹ ֵ

שמחים שבחרתם
להגיע אלינו

מקווים שנהנתם
ונשמח שתחזרו

� ָמעֶ .את ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא ְו ֶאת
ֲא ָב ְר ָכה ֶאת יְ ה ָֹו֊ ְְּב ָָכל ֵעתָּ .ת ִמיד ְּת ִה ָּלתוֹ ְּב ִפי :סוֹ ף דָּ ָבר ַה ּכֹל נִ ְ ׁש
�ם ָק ְד�ׁשוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:
�מוֹ רִּ ,כי זֶ ה ָָּכל ָה ָא ָדםְּ :ת ִה ַּלת יְ ה ָֹו֊ יְ ַד ֶּבר ּ ִפיִ .ו ָ
�ר ֵ ׁש
יב ֵר ְך ָָּכל ָּב ָ ׂש
ִמ ְצו ָֹתיו ְ ׁש
ְ
�ר ִל ְפנֵ י יְ ה ָֹו֊:
ש ְל ָחן ֲא ֶ ׁש
ַו ֲאנַ ְחנוּ נְ ָב ֵרך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם ַה ְללוּ יָ ּהַ :ויְ ַד ֵּבר ֵא ַלי ,זֶ ה ַה ּ ֻ ׁ

כשהם שלושה ויותר אומר המזמןַ :הב ָלן ְונִ ְב ִר ְ
�א.
יך ְל ַמ ְל ָּכא ִע ָּל ָאה ַק ִ ּדי ָ ׁש
� ַמיִ ם.
והמסובים עוניםׁ ָ :ש
� ָּבת ַמ ְל ְּכ ָתא).
�א (בשבת מוסיף :וּ ִב ְר�ׁשוּ ת ַ ׁש
ואומר המזמןִּ :ב ְר�ׁשוּ ת ַמ ְל ָּכא ִע ָּל ָאה ַק ִ ּדי ָ ׁש
וּ ִב ְר�ׁשוּ ְת ֶכם ,נְ ָב ֵר ְך (כשהם עשרה מוסיףֱ :אל ֵֹהינוּ )
ש ּלוֹ :
� ָא ַכ ְלנוּ ִמ ּ ֶ ׁ
ש ְמ ָחה ִב ְמעוֹ נוֹ ) ֶ ׁש
� ַה ּ ִ ׂ
(כשזו סעודת חתן מוסיףׁ ֶ :ש
ְ
והמסובים עוניםָּ :ברוּ ך (כשהם עשרה מוסיפיםֱ :אל ֵֹהינוּ )
ש ּלוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ָחיִ ינוּ :
� ָא ַכ ְלנוּ ִמ ּ ֶ ׁ
ש ְמ ָחה ִב ְמעוֹ נוֹ ) ֶ ׁש
� ַה ּ ִ ׂ
(כשזו סעודת חתן הם מוסיפיםׁ ֶ :ש
ש ְמ ָחה ִב ְמעוֹ נוֹ )
� ַה ּ ִ ׂ
והמזמן מסייםָּ :ברוּ ְך (כשהם עשרה מוסיףֱ :אל ֵֹהינוּ ) (כשזו סעודת חתן מוסיףׁ ֶ :ש
ש ּלוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ָחיִ ינוּ :
� ָא ַכ ְלנוּ ִמ ּ ֶ ׁ
ֶ ׁש

רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםָ ,ה ֵאל ַה ָ ּזן אוֹ ָתנוּ ְו ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ
ָּב ּ
�רִּ .כי ְלעוֹ ָלם ַח ְס ּדוֹ :
ְּבטוּ בוֹ ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ְּב ֶר ַוח וּ ְב ַר ֲח ִמים ַר ִּבים .נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָָכל ָּב ָ ׂש
וּ ְבטוּ בוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד לֹא ָח ַסר ָלנוּ ְו ַאל יֶ ְח ַסר ָלנוּ ָמזוֹ ן ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ .כי
� ְל ָחנוֹ ָערוּ ְך ַל ּכֹל ְו ִה ְת ִקין ִמ ְחיָ ה וּ ָמזוֹ ן ְל ָָכל ְּב ִר ּיוֹ ָתיו
הוּ א ֵאל זָ ן וּ ְמ ַפ ְרנֵ ס ַל ּכֹל ְו ֻ ׁש
ָ
�ר ָּב ָרא ְב ַר ֲח ָמיו וּ ְברוֹ ב ֲח ָס ָדיו ָּכ ָאמוּ רּ .פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶדך( .יכוון שהפרנסה מה' יתברך,
ֲא ֶ ׁש
ְ
ּ
יע ְל ָָכל ַחי ָרצוֹ ןָּ :ברוּ ך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ ַה ָזן ֶאת ַה ּכֹל:
� ִּב ַ
ובוטח בו שיפרנסהו בכבוד) וּ ַמ ְ ׂש
� ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָ ּדה טוֹ ָבה וּ ְר ָח ָבה ְּב ִרית
נוֹ ֶדה ְּל ָך יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ַעל ֶ ׁש
יתנוּ ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדיםְ .ו ַעל
אתנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וּ ְפ ִד ָ
�הוֹ ֵצ ָ
ְותוֹ ָרה ַח ִ ּיים וּ ָמזוֹ ןַ .על ֶ ׁש
ְ
�הוֹ ַד ְע ָּתנוּ .
ְּב ִר ְ
� ִּל ַּמ ְד ָּתנוּ ְ .ו ַעל ֻח ֵּקי ְרצוֹ נָ ך ֶ ׁש
� ֵרנוּ ְ .ו ַעל ּתוֹ ָר ְת ָך ֶ ׁש
� ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָ ׂש
ית ָך ֶ ׁש
ּ
� ַא ָּתה זָ ן וּ ְמ ַפ ְרנֵ ס אוֹ ָתנוּ :
ְו ַעל ַח ִיים וּ ָמזוֹ ן ֶ ׁש

בימי החנוכה ובימי הפורים מוסיפים:

ית
� ָ
� ָע ִ ׂש
ְו ַעל ַה ִּנ ִּסים ְו ַעל ַה ּ ֻפ ְר ָקןְ .ו ַעל ַה ְ ּגבוּ רוֹ תְ .ו ַעל ַה ְּת�ׁשוּ עוֹ ת ְו ַעל ַה ִּנ ְפ ָלאוֹ ת ְו ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת ֶ ׁש
ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ַּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַּב ְּז ַמן ַה ֶּזה:
ימי ָמ ְרדְּ ַכי ְו ֶא ְס ֵּתר
�מוֹ נָ אי לפוריםִּ :ב ֵ
לחנוכהִּ :ב ֵ
ימי ַמ ִּת ְתיָ ה ֶבן יוֹ ָחנָ ן ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַח ְ ׁש
יהם
� ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
� ָר ֵאל
� ָע ְמ ָדה ַמ ְלכוּ ת יָ ָון ָהר ָ
�ן ַה ִּב ָירהְּ .כ ֶ ׁש
ְּב�ׁשוּ ַ ׁש
ְְשׁ ָעה ַעל ַע ְּמ ָך יִ ְ ׂש
וּ ָבנָ יו ְּכ ֶ ׁש
ְ
ְ
� ִמיד
� ְּכ ָחם ּתוֹ ָר ָתך וּ ְל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵּקי ְרצוֹ נָ ךְ .ו ַא ָּתה
� ְל ַה ְ ׁש
�עִּ .ב ֵּק ׁש
ָה ָמן ָה ָר ָ ׁש
ְל ַ ׁש
ְב ַר ֲח ֶמ ָ
ַל ֲהרוֹ ג וּ ְל ַא ֵּבד ֶאת ָָּכל ַה ְ ּיהוּ ִדים
יך ָה ַר ִּבים ָע ַמ ְד ָּת ָל ֶהם ְּב ֵעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָּת ֶאת
�ים ְּביוֹ ם
יבם .דַּ נְ ָּת ֶאת דִּ ינָ ם .נָ ַק ְמ ָּת ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָּת
ִר ָ
ִמ ַּנ ַער ְו ַעד זָ ֵקן ַטף ְונָ ִ ׁש
�נֵ ים
� ִעים
� ְ ׁש
�ר ְלח ֶֹד ׁש
�ה ָע ָ ׂש
�לֹ ָ ׁש
ֶא ָחד ִּב ְ ׁש
�יםְ .ו ַר ִּבים ְּביַ ד ְמ ַע ּ ִטים .וּ ְר ָ ׁש
ִ ּג ּבוֹ ִרים ְּביַ ד ַח ָּל ִ ׁש
ְּביַ ד ַצ ִּד ִ
� ָל ָלם ָלבוֹ ז.
יקים .וּ ְט ֵמ ִאים ְּביַ ד ְטהוֹ ִריםְ .וזֵ ִדים ְּביַ ד עוֹ ְס ֵקי
� ֲא ָדר וּ ְ ׁש
�ר הוּ א ח ֶֹד ׁש
ָע ָ ׂש
ְ
ָ
ָ
ָ
ְו ַא ָּתה ְב ַר ֲח ֶמיך ָה ַר ִּבים ֵה ַפ ְר ָּת ֶאת
� ְּבעוֹ ָל ָמך .וּ ְל ַע ְּמך
� ָ
�ם ָ ּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש
ית ֵ ׁש
תוֹ ָר ֶת ָךְ .לך ָע ִ ׂש
� ְב ּתוֹ .
ית ְּת�ׁשוּ ָעה גְ דוֹ ָלה וּ ֻפ ְר ָקן ְּכ ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה.
� ָ
ֲע ָצתוֹ ְ .ו ִק ְל ַק ְל ָּת ֶאת ַמ ֲח ַ ׁש
� ָר ֵאל ָע ִ ׂש
יִ ְ ׂש
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ָּבאוּ ָבנֶ ָ
ְּברֹא�ׁשוֹ .
�בוֹ ָת ּלוֹ ְ ּגמוּ לוֹ
יכ ֶל ָך.
ית ָך וּ ִפנּ וּ ֶאת ֵה ָ
יך ִל ְד ִביר ֵּב ֶ
ַו ֲה ֵ ׁש
ְו ָתלוּ אוֹ תוֹ ְו ֶאת ָּבנָ יו ַעל ָה ֵעץ.
� ָך.
� ָךְ .ו ִה ְד ִליקוּ נֵ רוֹ ת ְּב ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ֶ ׁש
ְו ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְקדָּ ֶ ׁש
ית ִע ָּמ ֶהם נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת
� ָ
ית
� ָ
ְו ָע ִ ׂש
�מוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה ֵא ּלוּ ְּב ַה ֵּלל וּ ְבהוֹ ָד ָאהְ .ו ָע ִ ׂש
ְו ָק ְבעוּ ְ ׁש
ָ
ָ
� ְמך ַה ָ ּגדוֹ ל ֶס ָלה:
� ְמך ַה ָ ּגדוֹ ל ֶס ָלה:
ְונוֹ ֶדה ְל ִ ׁש
ִע ָּמ ֶהם נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ְונוֹ ֶדה ְל ִ ׁש

� ָמ ְך ָּכ ָאמוּ ר ְו ָא ַכ ְל ָּת
ְו ַעל ַה ּכֹל יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֲאנַ ְחנוּ מוֹ ִדים ָל ְך וּ ְמ ָב ְר ִכים ֶאת ְְ ׁש
� ָב ְע ָּת .וּ ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֶֹה ָ
�ר נָ ַתן ָל ְךָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה
יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה ֲא ֶ ׁש
ְו ָ ׂש
יְ ה ָֹו֊ ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ַה ָּמזוֹ ן:
� ַליִ ם ִע ָיר ְךְ .ו ַעל ַהר ִציּוֹ ן
� ָר ֵאל ַע ָּמ ְךְ .ו ַעל יְ רוּ ָ ׁש
ַר ֵחם יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוּ ְו ַעל יִ ְ ׂש
ְ
ְ
�
� ַּכן ְּכבוֹ ָד ְךְ .ו ַעל ֵה ָ
יכ ָל ְךְ .ו ַעל ְמעוֹ נָ ךְ .ו ַעל ְ ּד ִב ָירךְ .ו ַעל ַה ַּביִ ת ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁש
ִמ ְ ׁש
ָ
יחנוּ ַה ְר ַוח ָלנוּ ְמ ֵה ָרה
� ְמך ָע ָליוָ .א ִבינוּ ְר ֵענוּ זוּ נֵ נוּ ַ ּ .פ ְרנְ ֵסנוּ ַּ .כ ְל ְּכ ֵלנוּ ַ .ה ְר ִו ֵ
� ִּנ ְק ָרא ִ ׁש
ֶ ׁש
�ר ָו ָדםְ .ולֹא
ִמ ָָּכל ָצרוֹ ֵתינוּ ְ .ונָ א ַאל ַּת ְצ ִר ֵ
יכנוּ יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ִל ֵידי ַמ ְּתנוֹ ת ָּב ָ ׂש
� ּלֹא
� ָירה ְו ַה ּ ְפתוּ ָחה .יְ ִהי ָרצוֹ ן ֶ ׁש
ִל ֵידי ַה ְל ָו ָא ָתםֶ .א ָּלא ְליָ ְְד ָך ַה ְּמ ֵל ָאה ְְו ָה ְְר ָח ָבהָ .ה ֲע ִ ׁש
יח ְך ַּת ֲחזִ ֶיר ָּנה
� ָ
� ָּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזהְ .ולֹא נִ ָּכ ֵלם ָלעוֹ ָלם ַה ָּבא .וּ ַמ ְלכוּ ת ֵּבית ָ ּד ִוד ְמ ִ ׁש
נֵ בוֹ ׁש
ִל ְמקוֹ ָמ ּה ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ :
יצנוּ יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ְּב ִמ ְצו ֶֹת ָ
ש ָּבת ַה ָ ּגדוֹ ל
ש ִב ִ
בשבת מוסיפיםְ :ר ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ
יעיַ .ה ּ ַ ׁ
יך וּ ְב ִמ ְצ ַות יוֹ ם ַה ּ ְ ׁ
ָ
� ּבוֹ ת ּבוֹ ְונָ נוּ ַח ּבוֹ ְונִ ְת ַע ֵּנג ּבוֹ ְּכ ִמ ְצ ַות ֻח ֵּקי
� הוּ א ִמ ְּל ָפנֶ יך .נִ ְ ׁש
� ַה ֶּזהִּ .כי יוֹ ם ָ ּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש
ְו ַה ָּקדוֹ ׁש
ְרצוֹ נָ ְךְ .ו ַאל ְּת ִהי ָצ ָרה ְויָ גוֹ ן ְּביוֹ ם ְמנוּ ָח ֵתנוּ ְ .ו ַה ְר ֵאנוּ ְּבנֶ ָח ַמת ִציּוֹ ן ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ ִּ .כי ַא ָּתה הוּ א
� ִתינוּ ָח ְר ַּבן ֵּב ְ
� ַכ ְחנוּ ַ .אל ִּת ְ ׁש
� לֹא ָ ׁש
ית ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁש
� ָא ַכ ְלנוּ ְו ָ ׁש
ַּב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ תַ .ו ֲהגַ ם ֶ ׁש
� ָּכ ֵחנוּ
� ָא ָּתה:
ָלנֶ ַצח ְו ַאל ִּתזְ נָ ֵחנוּ ָל ַעד ִּכי ֵאל ֶמ ֶל ְך ָ ּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש
בראש חודש ובמועדים מוסיפים:

ש ַמע ְויִ ּ ָפ ֵקד ְויִ ָּז ֵכר זִ ְכרוֹ נֵ נוּ ְוזִ ְכרוֹ ן
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ יַ ֲע ֶלה ְויָ בֹא ְויַ ִ ּג ַ
יע ְויֵ ָר ֶאה ְויֵ ָר ֶצה ְויִ ּ ָ ׁ
ְ
ָ
� ָר ֵאל
� ַ
יח ֶּבן ָּד ִוד ַע ְב ָּדךְ .וזִ ְכרוֹ ן ָָּכל ַע ְּמך ֵּבית יִ ְ ׂש
� ַליִ ם ִע ָיר ְךְ .וזִ ְכרוֹ ן ָמ ִ ׁש
ֲאבוֹ ֵתינוּ  .זִ ְכרוֹ ן יְ רוּ ָ ׁש

ְל ָפנֶ ָ
�לוֹ םְּ .ביוֹ ם:
יך ִל ְפ ֵל ָ
יטה ְלטוֹ ָבהְ .ל ֵחן ְל ֶח ֶסד וּ ְל ַר ֲח ִמיםְ .ל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים וּ ְל ָ ׁש

� ַה ֶּזה.
� ַהח ֶֹד ׁש
בראש חודש :רֹא ׁש
� ַה ֶּזה.
בראש השנהַ :ה ִּז ָּכרוֹ ן ַה ֶּזהְּ ,ביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש
� ַה ֶּזה.
בסוכותַ :חג ַה ֻּס ּכוֹ ת ַה ֶּזהְּ ,ביוֹ ם (ביום טוב :טוֹ ב) ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש
� ַה ֶּזה.
� ִמינִ י ַחג ֲע ֶצ ֶרת ַה ֶּזהְּ ,ביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש
בשמיני עצרתׁ ְ :ש
� ַה ֶּזה.
בפסחַ :חג ַה ַּמצּ וֹ ת ַה ֶּזהְּ ,ביוֹ ם (ביום טוב :טוֹ ב) ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש
� ַה ֶּזה.
שבוּ עוֹ ת ַה ֶּזהְּ ,ביוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש
בשבועותַ :חג ַה ּ ָ ׁ
� ֵ
� ֵ
יענוּ  .זָ ְכ ֵרנוּ יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ּבוֹ ְלטוֹ ָבה .וּ ָפ ְק ֵדנוּ בוֹ ִל ְב ָר ָכהְ .והוֹ ִ ׁש
ְל ַר ֵחם ּבוֹ ָע ֵלינוּ וּ ְלהוֹ ִ ׁש
יענוּ
יענוּ ִּכי ֵא ֶליךָ
� ֵ
בוֹ ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִביםִּ .ב ְד ַבר יְ �ׁשוּ ָעה ְו ַר ֲח ִמים .חוּ ס ְו ָח ֵּננוּ ַו ֲחמוֹ ל ְו ַר ֵחם ָע ֵלינוּ ְ .והוֹ ִ ׁש
ֵעינֵ ינוּ ִּ .כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּ וּ ן ְו ַרחוּ ם ָא ָּתה:

ְו ִת ְבנֶ ה

� ָליִ ם.
� ַליִ ם ִע ָיר ְך ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ ָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ ּבוֹ נֵ ה יְ רוּ ָ ׁש
יְ רוּ ָ ׁש
(ואומר בלחשָ :א ֵמן):
אם שכח לומר בשבת "רצה והחליצנו" ,אך נזכר לפני שהתחיל ברכת "הטוב והמטיב" ,יאמר:

� ָר ֵאל,
� ָּבתוֹ ת ִל ְמנוּ ָחה ְל ַע ּמוֹ יִ ְ ׂש
� ָּנ ַתן ַ ׁש
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםׁ ֶ ,ש
ש ָּבת:
� ַה ּ ַ ׁ
ְּב ַא ֲה ָבהְ ,לאוֹ ת ְו ִל ְב ִריתָּ .ברוּ ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ ְמ ַק ֵּד ׁש

רו ְך ַא ָּתה יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםָ ,ל ַעד ָה ֵאל ָא ִבינוּ ַמ ְל ֵּכנוּ ַא ִ ּד ֵירנוּ ּ .בוֹ ְר ֵאנוּ .
ָּב ּ
ְ
ְ
ְ
� ָר ֵאלַ .ה ֶּמ ֶלך ַה ּטוֹ ב ְו ַה ֵּמ ִטיב ַל ּכֹל.
� יַ ֲעקֹב .רוֹ ֵענוּ רוֹ ֵעה יִ ְ ׂש
�נוּ  .קדוֹ ׁש
גּ וֹ ֲא ֵלנוּ  .קדוֹ ֵ ׁש
יטיב ָלנוּ  .הוּ א גְ ָמ ָלנוּ  .הוּ א
� ְְּב ָָכל יוֹ ם ָויוֹ ם הוּ א ֵה ִטיב ָלנוּ  .הוּ א ֵמ ִטיב ָלנוּ  .הוּ א יֵ ִ
ֶ ׁש
גוֹ ְמ ֵלנוּ  .הוּ א יִ גְ ְמ ֵלנוּ ָל ַעד ֵחן ָו ֶח ֶסד ְו ַר ֲח ִמים ְו ֵר ַיוח ְו ַהצָּ ָלה ְְו ָָכל טוֹ ב:
ש ַמיִ ם וּ ָב ָא ֶרץ:
� ַּת ַּבח ַּב ּ ָ ׁ
� ַּת ַּבח ַעל ִּכ ֵּסא ְכבוֹ דוֹ ָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְ ׁש
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְ ׁש
� ַּת ַּבח ָּבנוּ ְלדוֹ ר ּדוֹ ִריםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א ֶק ֶרן ְל ַע ּמוֹ יָ ִריםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א
ָה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְ ׁש
יִ ְת ּ ָפ ַאר ָּבנוּ ְלנֶ ַצח נְ ָצ ִחיםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ַפ ְרנְ ֵסנוּ ְּב ָכבוֹ ד ְולֹא ְב ִב ּזוּ י ְּב ֶה ֵּתר ְולֹא
� ַלח
�לוֹ ם ֵּבינֵ ינוּ ָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְ ׁש
ְב ִא ּסוּ ר ְּבנַ ַחת ְולֹא ְב ָצ ַערָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ֵּתן ָ ׁש
יח ֶאת ְ ּד ָר ֵכינוּ ָ :ה ַר ֲח ָמן
�ה יָ ֵדינוּ ָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יַ ְצ ִל ַ
ְּב ָר ָכה ְר ָו ָחה ְו ַה ְצ ָל ָחה ְְּב ָָכל ַמ ֲע ֵ ׂש
יכנוּ ְמ ֵה ָרה קוֹ ְמ ִמ ּיוּ ת
ארנוּ ָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יוֹ ִל ֵ
� ּבוֹ ר עוֹ ל ָ ּגלוּ ת ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֵ
הוּ א יִ ְ ׁש
�
� ֵל ָמה ְרפוּ ַאת ַה ֶּנ ֶפ ׁש
ְּב ַא ְר ֵצנוּ (בחוץ לארץ אומרְ :ל ַא ְר ֵצנוּ )ָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְר ּ ָפ ֵאנוּ ְרפוּ ָאה ְ ׁש
ְ
וּ ְרפוּ ַאת ַהגּ וּ ףָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יִ ְפ ַּתח ָלנוּ ֶאת יָ דוֹ ָה ְר ָח ָבהָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ָב ֵרך ָָּכל ֶא ָחד
� ִּנ ְת ָּב ְרכוּ ֲאבוֹ ֵתינוּ ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹב ַּב ּכֹל ִמ ּכֹל
�מוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ְּכמוֹ ֶ ׁש
ְו ֶא ָחד ִמ ֶּמנּ וּ ִּב ְ ׁש
ֹאמר ָא ֵמןָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א
� ֵל ָמהְ .ו ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן ְונ ַ
ּכֹלֵּ .כן יְ ָב ֵר ְך אוֹ ָתנוּ יַ ַחד ְּב ָר ָכה ְ ׁש
�לוֹ מוֹ :
� ָע ֵלינוּ ֻס ַּכת ְ ׁש
יִ ְפרוֹ ׂש
� ָּבת וּ ְמנוּ ָחה ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָל ִמים:
בשבתָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יַ נְ ִח ֵ
� ֻּכ ּלוֹ ַ ׁש
ילנוּ עוֹ ָלם ֶ ׁש
� ַה ֶּזה ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה:
� ָע ֵלינוּ ֶאת ַהח ֶֹד ׁש
בראש חודשָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ַח ֵ ּד ׁש
שנָ ה ַה ּזֹאת ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה:
� ָע ֵלינוּ ֶאת ַה ּ ָ ׁ
בראש השנהָ :ה ַר ֲח ָמן הוּ א יְ ַח ֵ ּד ׁש

