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סדר הדלקת נרות

Shabbat

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ת. ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

Yom Tov

נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ל יֹום טֹוב. ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ

Yom Tov that falls on Shabbat

נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ל יֹום טֹוב. ת ְוׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ

Yom Kippur

נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ּפּוִרים. ל יֹום ַהּכִ ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ

Yom Kippur that falls on Shabbat

נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ּפּוִרים. ל יֹום ַהּכִ ת ְוׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ

On Yom Tov (excluding the 7th & 8th day of Passover)
after the above Brochos a Woman recites:

יָענּו  ְוִהּגִ ָמנּו  ְוִקּיְ ֶהֱחָינּו  ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ ַלּזְ

Prayer for Women after candle lighting:
י) ְוֶאת  חֹוֵנן אֹוִתי (ְוֶאת ִאיׁשִ ּתְ ָרֵאל, ׁשֶ ָפֶניָך, ְיָי ֱאלַֹהי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִזְכרֹון  ֵרנּו ּבְ ים טֹוִבים ַוֲארּוִכים, ְוִתְזּכְ ָרֵאל ַחּיִ ן ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ ל ְקרֹוַבי, ְוִתּתֶ ּכָ
יֵנינּו,  ִכיָנְתָך ּבֵ ן ׁשְ ּכֵ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, ְוַתׁשְ ְפֻקּדַ טֹוָבה ּוְבָרָכה, ְוִתְפְקֵדנּו ּבִ
י  ִנים ּוְבֵני ָבִנים ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים אֹוֲהֵבי ְיָי, ִיְרֵאי ֱאלִֹהים ַאְנׁשֵ ל ּבָ נּו ְלַגּדֵ ְוַזּכֵ
ים  ּוְבַמֲעׂשִ ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוָלם  ֶאת  ּוְמִאיִרים  ֵבִקים,  ּדְ יָי  ּבַ ֹקֶדׁש,  ֶזַרע  ֱאֶמת 
ָרה  ְזכּות ׂשָ ִתי ּבִ ִחּנָ ַמע ֶאת ּתְ א, ׁשְ טֹוִבים ּוְבָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ָאּנָ
ֶניָך  ה ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוָהֵאר ּפָ ּלֹא ִיְכּבֶ ְוִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ִאּמֹוֵתינּו, ְוָהֵאר ֵנֵרנּו ׁשֶ

ָעה, ָאֵמן: ׁשֵ ְוִנּוָ

סדר הדלקת נרות
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Candle Lighting

Shabbat
Blessed are You, Hashem, our God, King of the 

Universe, Who sanctified us with His commandments 
and commanded us to kindle the light of the Sabbath.

Yom Tov
Blessed are You, Hashem, our God, King of the Universe, 
Who sanctified us with His commandments and commanded 

us to kindle the light of the Festival.
Yom Tov that falls on Shabbat

Blessed are You, Hashem, our God, King of the Universe, 
Who sanctified us with His commandments and commanded 

us to kindle the light of the Sabbath and the Festival.
Yom Kippur

Blessed are You, Hashem, our God, King of the Universe, 
Who sanctified us with His commandments and commanded 

us to kindle the light of Yom Kippur.
Yom Kippur that falls on Shabbat

Blessed are You, Hashem, our God, King of the Universe, 
Who sanctified us with His commandments and commanded 

us to kindle the light of the Sabbath and Yom Kippur.
On Yom Tov (excluding the 7th & 8th day of Passover)

after the above Brochos a Woman recites:
Blessed are You, Hashem, our God, King of the Universe, 
Who has allowed us to live, has preserved us, and has 

enabled us to reach this season.
Prayer for Women after candle lighting:

May it be your will Hashem, my God, and the God of my forefathers, that 
you should show compassion to me, (my husband, sons, daughters, father, 
mother) and to all my relatives and grant us and the entire Jewish nation a 
good and long life, remembering us in good memory and blessing. Record 
us in a recording of help and mercy; bless us with great blessings. Make our 
households complete and cause your Divine Presence to dwell among us. 
Give me the merit to raise children and grandchildren who are wise and 
understanding, who love Hashem and fear God; men of truth, holy offspring 
who are attached to Hashem; men who enlighten the world with Torah and 
good deeds and with every labor in the service of the Creator. Please, hear 
my prayer at this time in the merit of Sarah, Rivkah, Rochel and Leah, our 
Matriarchs. Illuminate our candles that it shall not be extinguished forever 

and illuminate Your face so that we are helped. Amen.

Candle Lighting
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סדר ברכת המזון

On Shabbat and Holidays, the following Psalm is said:

ָהִיינּו  ִצּיֹון,  יַבת  ׁשִ ֶאת  ְיָי  ׁשּוב  ּבְ ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ
ה, ָאז יֹאְמרּו  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ חֹוק ּפִ ֵלא ׂשְ ֹחְלִמים: ָאז ִיּמָ ּכְ
ְיָי ַלֲעׂשֹות  יל  ה: ִהְגּדִ ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ יל  ַבּגֹוִים, ִהְגּדִ
ֲאִפיִקים  ִביֵתנּו, ּכַ ֵמִחים: ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ׁשְ נּו, ָהִיינּו ׂשְ ִעּמָ
ה ִיְקֹצרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה  ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ֶגב: ַהּזְֹרִעים ּבְ ּנֶ ּבַ

א ֲאֻלּמָֹתיו: ה, ֹנׂשֵ ַרע, ּבֹא ָיֹבא ְבִרּנָ ְך ַהּזָ א ֶמׁשֶ ֹנׂשֵ

ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ם  ׁשֵ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִויָבֵרְך  י  ּפִ ר  ְיַדּבֶ ְיָי  ת  ִהּלַ ּתְ
י טֹוב,  ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: הֹודּו ַליָי ּכִ ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

תֹו: ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ בּורֹות ְיָי, ַיׁשְ ל ּגְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִמי ְיַמּלֵ ּכִ

If there are three or more men or boys over thirteen years of age at the table,
the Company Blessing, Zimun is said.

If there are ten or more men or boys over thirteen present,
the word Elohenu(ֱאלֵֹהינּו “our G-d”) is added.

The Leader begins:

ען: (או ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך): עְנְטׁשֶ ַרּבֹוַתי, ִמיר וֶועְלן ּבֶ
The others respond:

ה ְוַעד עֹוָלם: המזמן חוזר יהי שם וכו‘ *) ם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ
and adds more:

ָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך ה), ָמָרָנן ְוַרּבָ ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ ְרׁשּות (אורח: ּבַ ּבִ
ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ (בעשרה או יותר: ֱאלֵֹהינּו) ׁשֶ

The others respond:

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך (בעשרה או יותר: ֱאלֵֹהינּו) ׁשֶ ּבָ
The leader concludes:

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך (בעשרה או יותר: ֱאלֵֹהינּו) ׁשֶ ּבָ
One who did not eat responds:

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. מֹו ּתָ רּוְך (בעשרה או יותר ֱאלֵֹהינּו) ּוְמֹבָרְך ׁשְ ּבָ

סדר ברכת המזון
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Grace after meals

On Shabbat and Holidays, the following Psalm is said:

A song of ascents.When Hashem will return the captives of 
Zion we will have been like dreamers. Then our mouths will 
be filled with laughter, and our tongue with joyous song. Then 
will they say among the nations: Hashem has done great 
things for them. Hashem had done great things for us; we 
will [then] rejoice. Hashem! bring back our exiles like springs 
in the desert. Those who sow in tears will reap with joyous 
song. [Though] he walks along weeping, carrying the bag of 

seed, he will return with joyous song carrying his sheaves.

May my mouth say praise of Hashem, and may all flesh bless His 
Holy Name forever. We will bless Hashem from now and forever, 
Halleluyah. Give thanks to Hashem for He is good, His kindness 
endures forever. Who can express the mighty acts of Hashem. 

Who can declare all His praise.

If there are three or more men or boys over thirteen years of age at the table,
the Company Blessing, Zimun is said.

If there are ten or more men or boys over thirteen present,
the word Elohenu(ֱאלֵֹהינּו “our G-d”) is added.

The Leader begins:
Gentlemen, let us say the blessing.

The others respond:
The Name of Hashem will be blessed from now forever.

and adds more:
With your permission our masters and teachers, Let us 
bless (our God,) Him, for we have eaten of His bounty.

The others respond:
Blessed is (our God) He for we have eaten of His bounty 

and through His goodness we live.
The leader concludes:

Blessed is (our God) He for we have eaten of His bounty 
and through His goodness we live.

One who did not eat responds:

Blessed is He and blessed is His Name.

Grace after meals
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ֱאמּוַני,  תֹוְך  ּבְ ְמָך  ְלׁשִ נֹוֶדה 
ם ַליָי: רּוִכים ַאּתֶ ּבְ
The others respond:

ֱאמּוַני,  תֹוְך  ּבְ ְמָך  ְלׁשִ נֹוֶדה 
ם ַליָי: רּוִכים ַאּתֶ ּבְ

The Leader:

ְונֹוָרא,  ָאיֹום  ֵאל  ְרׁשּות  ּבִ
ֶנְאָזר  ֵאל  ָרה,  ּצָ ּבַ ְלִעּתֹות  ב  ּגָ ִמׂשְ
נודה ְיָי.  רֹום  ּמָ ּבַ יר  ַאּדִ ְגבּוָרה,  ּבִ
ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ְרׁשּות  ּבִ
ה  ִצּוָ ה,  רּוׁשָ ּפְ ְוַגם  ִהיא  ְטהֹוָרה 
נודה ְיָי.  ֶעֶבד  ה  מֹׁשֶ ה,  מֹוָרׁשָ ָלנּו 
ֶאְקָרא  ם,  ְוַהְלִוּיִ ַהּכֲֹהִנים  ְרׁשּות  ּבִ
ָכל  ּבְ ֲאהֹוֶדּנּו  ים,  ָהִעְבִרּיִ ֵלאלֵֹהי 
נודה ְיָי.  ֶאת  ֲאָבְרָכה  ים,  ִאּיִ
ָחה  ָנן ְוַרּבֹוַתי, ֶאְפּתְ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבָ ּבִ
ְוֹתאַמְרָנה  ָפַתי,  ּוׂשְ י  ּפִ יר  ׁשִ ּבְ
ם ְיָי.  נודה ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ַעְצמֹוַתי, ּבָ
The Leader continues, see page 6:

ְוַרּבֹוַתי  ָנן)  (ְוַרּבָ ָמָרָנן  ְרׁשּות  ּבִ
ְנָבֵרְך וכו‘.

ם  ִאּלֵ ְוָאז  ָחרֹון,  ְוַגם  ָהֵסר  ַוי  ּדְ
ֵלי ֶצֶדק,  ַמְעּגְ יר ָירֹון, ְנֵחנּו ּבְ ׁשִ ּבְ
ֵני  ּבְ ְיׁשּורּון,  ֵני  ּבְ ת  ְרּכַ ּבִ ֵעה  ׁשְ

ַאֲהֹרן:
ְוַרּבֹוַתי,  ָנן  ְוַרּבָ ָמָרָנן  ְרׁשּות  ּבִ
ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  ְנָבֵרְך 

ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ְמעֹונֹו, ְוׁשֶ ּבִ
The others respond:

ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  רּוְך  ּבָ
ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ְוׁשֶ ְמעֹונֹו,  ּבִ

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.
The Leader repeats:

ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  רּוְך  ּבָ
ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ְוׁשֶ ְמעֹונֹו,  ּבִ

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.
One who did not eat responds:

ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  רּוְך  ּבָ
ִמיד  ּתָ מֹו  ׁשְ ּוְמבֹוָרְך  ְמעֹונֹו,  ּבִ

ְלעֹוָלם ָוֶעד:

The Leader begings:

ען: עְנְטׁשֶ ַרּבֹוַתי, ִמיר וֶועְלן ּבֶ
(או ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך):
The others respond:

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ְיָי ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ
and he continues:

After the meal following a
Bris Milah the leader adds

these additional praises:

At the meal following a wedding, 
and at any meal during the next 
six days where the חתן and כלה and 

a מנין are present:

לנשואין ולברית מילהלנשואין ולברית מילה
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Banish sorrow and fury too 
and then the mute will exult in 
song. Guide us in the paths of 
righteousness. Heed the blessing 
of the children of Jeshurun (and) 

the sons of Aaron.
With your permission our 
masters and teachers, let us bless 
our God, in Whose abode is joy 
for we have eaten of His bounty.

The others respond:
Blessed is our God in Whose 
abode is joy for we have eaten 
of His bounty and through 

His goodness we live.

The Leader repeats:
Blessed is our God in Whose 
abode is joy for we have eaten 
of His bounty and through 

His goodness we live.

One who did not eat responds:
Blessed is our God, in 
Whose abode is joy [and] 
we have eaten of His bounty 
and through His goodness 

we live.

We give thanks to Your name in the 
midst of our faithful ones, blessed 

are You unto Hashem.
The others respond:

We give thanks to Your name in the 
midst of our faithful ones, blessed 

are You unto Hashem.
The Leader:

With permission of the Almighty 
Who is fearful and awesome (our) 
refuge in times of trouble; Almighty 
girded with strength mighty on high 
is Hashem.           We give thanks...
With permission of the holy Torah 
(which is) pure and clear, it was 
commanded to us as a heritage 
by Moses, servant of Hashem.

We give thanks...
With permission of the Kohanim 
and the Levites, I call upon the God 
of the Hebrews; I declare His glory 
in all the isles, I attribute blessing 
to Hashem.           We give thanks...
With your permission our masters 
and teachers, I open my mouth 
and lips with song, and my bones 
shall proclaim: blessed is he who 
comes in the Name of Hashem. 

We give thanks...
The Leader continues, see page 6:

The Leader begings:
Gentlemen, let us say the blessing.

The others respond:
The Name of Hashem will be blessed from now forever.

and he continues:
The Name of Hashem will be blessed from now forever.

and he continues:

After the meal following a
Bris Milah the leader adds

these additional praises:

At the meal following a wedding, 
and at any meal during the next 
six days where the חתן and כלה 

and a מנין are present:

Grace after mealsGrace after meals

SAMPLE 
PREVIEW
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The following line is recited by all if ten men join in the zimun:

מֹו: רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ ּבָ
Individuals start here

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֵחן  ּבְ טּובֹו,  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶאת  ן  ַהּזָ
ֶלֶחם  נֹוֵתן  הּוא  ּוְבַרֲחִמים,  ֶחֶסד  ּבְ
ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ר  ׂשָ ּבָ ְלָכל 
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר  דֹול, ּתָ ַהּגָ
מֹו  ׁשְ ֲעבּור  ּבַ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו 
ַלּכֹל  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  הּוא  י  ּכִ דֹול,  ַהּגָ
ִרּיֹוָתיו  ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ּבְ
ָיֶדָך,  ּפֹוֵתַח ֶאת  ָאמּור,  (ּכָ ָרא:  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָרצֹון:)  ַחי  ְלָכל  יַע  ּבִ ּוַמׂשְ

ן ֶאת ַהּכֹל: ְיָי, ַהּזָ
ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶאֶרץ  נֹוֶדה ְלָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ
ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  הֹוֵצאָתנּו  ׁשֶ ְוַעל  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ה  ֶחְמּדָ
ִריְתָך  ית ֲעָבִדים, ְוַעל ּבְ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ
ְוַעל  נּו,  ְדּתָ ּמַ ּלִ ׁשֶ ּתֹוָרְתָך  ְוַעל  ֵרנּו,  ְבׂשָ ּבִ ָחַתְמּתָ  ׁשֶ
נּו,  חֹוַנְנּתָ ים ֵחן ָוֶחֶסד ׁשֶ נּו, ְוַעל ַחּיִ הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ ֻחּקֶ
ִמיד,  ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּתָ ַאּתָ ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ

ָעה. ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ּבְ

סדר ברכת המזוןסדר ברכת המזון
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The following line is recited by all if ten men join in the zimun:

Blessed is He and blessed is His Name.
Individuals start here

Blessed are You, Hashem, our God, 
King of the Universe, Who nourishes 
the entire world with His goodness, 
with favor, with kindness, and with 
mercy. He provides food for all flesh, 
for His kindness endures forever. And 
through His great goodness we have 
never lacked and we will not lack food 
forever and ever, for the sake of His 
great Name. For He is Almighty Who 
nourishes and maintains all, does 
good to all, and prepares nourishment 
for all His creatures which He has 
created. Blessed are You, Hashem 

Who nourishes all.
We thank You, Hashem, our God, for Your parceling out 
as a heritage to our fathers a land which is desirable, good, 
and spacious; for Your bringing us out, Hashem, our God, 
from the land of Egypt and redeeming us from the house of 
bondage; for Your covenant which You sealed in our flesh; 
for Your Torah which You taught us; for Your statuts which 
You made known to us; for the life, favor, and kindness 
which You granted us; and for the provision of food with 
which You nourish and maintain us constantly, every day, at 

all times and in every hour.

Grace after mealsGrace after meals
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On Chanukah and Purim add:

ׁשּועֹות  בּורֹות ְוַעל ַהּתְ ְרָקן ְוַעל ַהּגְ ים ְוַעל ַהּפֻ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
יָת  ָעׂשִ ְלָחמֹות ׁשֶ ְוַעל ַהּמִ ָחמֹות  ַהּנֶ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהּנִ ְוַעל 

ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ
On Chanukah:

ּוָבָניו,  מֹוָנִאי  ַחׁשְ דֹול,  ּגָ ּכֵֹהן  יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיהּו  ַמּתִ יֵמי  ּבִ
יָחם  ּכִ ָרֵאל, ְלַהׁשְ ָך ִיׂשְ ָעה, ַעל ַעּמְ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּכְ
ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך,  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך, 
יָנם,  ּדִ ֶאת  ְנּתָ  ּדַ ִריָבם,  ֶאת  ַרְבּתָ  ָצָרָתם.  ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ָעַמְדּתָ 
ַיד  ים ּבְ ים, ְוַרּבִ ׁשִ ַיד ַחּלָ ּבֹוִרים ּבְ ָנַקְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם, ָמַסְרּתָ ּגִ
יִקים, ְוֵזִדים  ַיד ַצּדִ ִעים ּבְ ַיד ְטהֹוִרים, ּוְרׁשָ ים, ּוְטֵמִאים ּבְ ְמַעּטִ
עֹוָלֶמָך,  ּבְ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ם  יָת ׁשֵ ָעׂשִ ּוְלָך  ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך.  ּבְ
ה.  ַהּזֶ ַהּיֹום  ּכְ ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ּתְ יָת  ָעׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ
יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך, ְוִטֲהרּו ֶאת  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ן ּבָ ְוַאַחר ּכֵ
מֹוַנת ְיֵמי  ָך ְוָקְבעּו ׁשְ ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ָך, ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ּבְ ׁשֶ ִמְקּדָ

דֹול: ועל הכל וכו‘ ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ה ֵאּלּו, ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ֲחֻנּכָ

On Purim:

ֲעֵליֶהם  ָעַמד  ׁשֶ ּכְ יָרה,  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּבְ ר  ְוֶאְסּתֵ ַכי  ָמְרּדְ יֵמי  ּבִ
הּוִדים,  ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ע, ּבִ ָהָמן ָהָרׁשָ
ר  ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּבְ ים,  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן,  ְוַעד  ַער  ִמּנַ
ה  ְוַאּתָ ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוׁשְ ֲאָדר,  ֹחֶדׁש  הּוא  ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְלֹחֶדׁש 
ְבּתֹו,  ים, ֵהַפְרּתָ ֶאת ֲעָצתֹו, ְוִקְלַקְלּתָ ֶאת ַמֲחׁשַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ָניו ַעל ָהֵעץ:   ּבָ ֹראׁשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת  ּבְ מּולֹו  ּגְ ּלֹו  בֹוָת  ַוֲהׁשֵ

ועל הכל וכו‘

סדר ברכת המזוןסדר ברכת המזון
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On Chanukah and Purim add:

[We thank You] for the miracles, for the 
redemption, for the mighty deeds, for the 
deliverances, and for the wars that You performed 

for our fathers in those days at this season:
On Chanukah:

In the days of Matisyahu, son of Yochanan the High Priest, 
the Hasmonean and his sons. When the evil Greek empire 
rose up against Your people Israel to make them forget Your 
Torah and to turn them away from the statutes of Your 
will, You, in Your abundant mercy stood by them in their 
time of distress, You defended their cause You judged their 
grievances You avenged them. You delivered the mighty into 
the hands of the weak, the many into the hands of the few, 
the impure people into the hands of the pure, the wicked 
into the hands of the righteous, and defiant sinners into the 
hands of diligent students of Your Torah. And You made 
Yourself a great and sanctified name in Your world. And 
for Your people, Israel, You performed a great deliverance 
and redemption unto this very day. Afterwards, Your sons 
entered the Holy of Holies, cleansed Your Temple, purified 
Your Sanctuary, and kindled lights in the Courtyards of Your 
Sanctuary and designated these eight days of Chanukah to 

thank and praise Your great Name.

On Purim:
In the days of Mordechai and Esther in Shushan the 
Capital [of Persia]. When the evil Haman rose up against 
them he sought to destroy, to kill, and to annihilate all the 
Jews, young and old, infants and women, in one day, the 
thirteenth day of the twelfth month, which is the month of 
Adar, and to plunder their wealth, You, in Your abundant 
mercy, annulled his counsel, frustrated his intention, and 
brought his evil plan upon his head, and they hanged him 

and his sons upon the gallows.

Grace after mealsGrace after meals
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ְוַעל ַהּכֹל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים 
ְמָך  ַרְך ׁשִ ָלְך, ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתּבָ
ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ִמיד  ּתָ ַחי  ל  ּכָ ִפי  ּבְ
ּוֵבַרְכּתָ   , ָבְעּתָ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ  תּוב,  ּכָ ּכַ
ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ֶאת 
ַעל  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָלְך:  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ

זֹון: ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ
ְוַעל  ָך,  ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ֱאלֵֹהינּו,  ְיָי  ָנא  ַרֶחם 
ְוַעל  בֹוֶדָך,  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך,  ַלִים  ְירּוׁשָ
דֹול  ַהּגָ ִית  ַהּבַ ְוַעל  יֶחָך,  ְמׁשִ ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ַמְלכּות 
ָאִבינּו,  ֱאלֵֹהינּו,  ָעָליו.  ְמָך  ׁשִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ֵלנּו, ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח  ְרְנֵסנּו, ְוַכְלּכְ ְרֵענּו, זּוֵננּו, ּפַ
ַאל  ְוָנא,  ָצרֹוֵתינּו.  ל  ִמּכָ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָלנּו 
ר  ׂשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי  לֹא  ֱאלֵֹהינּו,  ְיָי  ְצִריֵכנּו  ּתַ
ֵלָאה,  י ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ּכִ
ּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא  ה ְוָהְרָחָבה, ׁשֶ דֹוׁשָ תּוָחה, ַהּקְ ַהּפְ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִנּכָ

סדר ברכת המזוןסדר ברכת המזון
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For everything Hashem, our God, 
We thank You and bless You. May 
Your Name be blessed by the 
mouth of all the living, constantly, 
forever, as it is written: When You 
have eaten and are satisfied, You 
will bless Hashem, your God, for 
the good land which He has given 
to you. Blessed are You, Hashem, 

for the land and for the food.
Have compassion, Hashem, our God, on Israel, 
Your people; on Jerusalem, Your city; on Zion, 
the dwelling place of Your glory; on the kingship 
of the house of David, Your annointed; and on 
the great and holy House upon which Your 
Name is called. Our God, our Father: tend us, 
nourish us, maintain us, sustain us, relieve us 
and grant us relief Hashem, our God, speedily 
from all our troubles. Hashem, our God may 
we never be in need of the gifts of men nor of 
their loans, but only of Your hand which is full, 
open, holy and generous, so that we may not be 

shamed nor humiliated forever and ever.

15
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סדר ברכת המזוןסדר ברכת המזון

On Shabbat:

ִביִעי,  ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ
דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך,  י יֹום ֶזה ּגָ ה. ּכִ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ַהּשׁ
ָהִניַח  ּוִבְרצֹוְנָך  ְרצֹוֶנָך,  ִמְצַות  ּכְ ַאֲהָבה  ּבְ ּבֹו  ְוָלנּוַח  ּבֹו  ת  ּבָ ִלׁשְ
ְמנּוָחֵתנּו.  יֹום  ּבְ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְתֵהא  ּלֹא  ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו,  ְיָי  ָלנּו 
ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ ּוְבִבְנַין  ִעיֶרָך,  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְוַהְרֵאנּו 

ָחמֹות. ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך, ּכִ ָקְדׁשֶ
On Rosh Chodesh and Festivals:

יַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיּגִ
ֲאבֹוֵתינּו,  ְוִזְכרֹון  ּוִפְקדֹוֵננּו,  ִזְכרֹוֵננּו  ֵכר  ְוִיּזָ ֵקד  ְוִיּפָ ַמע,  ָ ְוִיּשׁ
ָך,  ָקְדׁשֶ ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִזְכרֹון  ָך,  ַעְבּדֶ ִוד  ּדָ ן  ּבֶ יַח  ָמׁשִ ְוִזְכרֹון 
ְלֵחן  ְלטֹוָבה,  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך,  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוִזְכרֹון 

יֹום לֹום ּבְ ים ּוְלׁשָ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
    Succos                     Shavuos                   Pesach               Rosh Chodesh

ּכֹות בּועֹות          ַחג ַהּסֻ ָ ּצֹות        ַחג ַהּשׁ ֹראׁש ַהחֶֹדׁש        ַחג ַהּמַ
      Yom Kippur              Rosh Hashana                 Shmini Atzeres

ּפּוִרים רֹון                ַהּכִ ּכָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג              ַהּזִ ׁשְ
ִלְבָרָכה,  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה,  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָזְכֵרנּו  ה.  ַהּזֶ
חּוס  ְוַרֲחִמים,  ְיׁשּוָעה  ּוִבְדַבר  טֹוִבים.  ים  ְלַחּיִ בֹו  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ
ֶמֶלְך  ֵאל  י  ּכִ ֵעיֵנינּו,  ֵאֶליָך  י  ּכִ יֵענּו,  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  נּו  ְוָחּנֵ

ה. ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ

ְמֵהָרה  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ּוְבֵנה ְירּוׁשָ
ְבַרֲחָמיו  ּבֹוֵנה  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו. 

ָלִים. ָאֵמן. ְירּוׁשָ
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On Shabbat:
May it please You, to strengthen us Hashem, our God, through 
Your commandments, and through the commandment of the 
seventh day, this great and holy Shabbat. For this day is great 
and holy before You, to refrain from work on it and to rest on 
it with love, as ordained by Your will. And by Your will, grant 
us repose Hashem, our God, that there shall be no distress, 
sorrow or sighing on the day of our rest. Show us Hashem, our 
God, the consolation of Zion, our city, and the rebuilding of 
Jerusalem, city of Your Sanctuary for Your are the Master of 

salvations and the Master of consolation.

On Rosh Chodesh and Festivals:
Our God and God of our fathers, may there ascend, come, 
and reach, appear, be desired, and heard, counted and recalled 
our remembrance and reckoning; the remembrance of our 
fathers; the remembrance of the Messiah the son of David, 
Your servant; the remembrance of Jerusalem, city of Your 
Sanctuary and the remembrance of Your entire people, the 
House of Israel, before You for survival, for well-being, for 
favor, kindliness, compassion, for life and peace on this day of

   Rosh Chodesh                Pesach                    Shavuos                 Succos  

   Shmini Atzeres                      Rosh Hashana                        Yom Kippur 

                              

Remember us Hashem, our God on this day for well-
being; be mindful of us on this day for blessing, and deliver 
us for life. In accord with the promise of deliverance and 
compassion, spare us and favor us, have compassion on us 
and deliver us; for to You our eyes are directed because You 

are the Almighty Who is King, Gracious, and Merciful.

Rebuild Jerusalem, city of the Holy Sanctuary, 
speedily, in our days. Blessed are You, Hashem, 

Builder of Jerusalem in His mercy. Amen.

the Festival
of Matzos

the Festival
of Shavuos

the Festival
of Succos

Rosh
Chodesh

the Festival
Shmini Atzeres

Remembrance
(new year)

Hakippurim
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ָהֵאל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו,  נּו, ַאּדִ ָאִבינּו, ַמְלּכֵ
ָרֵאל.  ִיׂשְ רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעקֹב,  ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוׁשֵ
ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ַלּכֹל,  ִטיב  ְוַהּמֵ ַהּטֹוב,  ֶלְך  ַהּמֶ
הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב,  הּוא  ֵהִטיב,  הּוא 
ְלֵחן  ָלַעד  ִיְגְמֵלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו,  הּוא  ְגָמָלנּו, 
ָרָכה  ָלה ְוַהְצָלָחה, ּבְ ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח, ַהּצָ
ְוַרֲחִמים,  ָלה,  ְוַכְלּכָ ְרָנָסה  ּפַ ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה, 
ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל  לֹום, ְוָכל טֹוב, ּוִמּכָ ים ְוׁשָ ְוַחּיִ

ֵרנּו. אמן. ְיַחּסְ
ָהַרֲחָמן,  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמלֹוְך  הּוא  ָהַרֲחָמן, 
ח  ּבַ ּתַ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן, הּוא ִיׁשְ ָ ּשׁ ֵרְך ּבַ הּוא ִיְתּבָ
ְנָצִחים,  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  נּו  ּבָ ַאר  ְוִיְתּפָ ּדֹוִרים,  ְלדֹור 
נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן, הּוא  ר ּבָ ְוִיְתַהּדָ
ֵמַעל  נּו  ֻעּלֵ ּבֹר  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן,  ָכבֹוד.  ּבְ ְיַפְרְנֵסנּו 
אֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן,  ַצּוָ
ְלָחן  ה ְוַעל ׁשֻ ִית ַהּזֶ ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ָלנּו ּבְ הּוא ִיׁשְ
ֶאת  ָלנּו  ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן,  ָעָליו.  ָאַכְלנּו  ׁשֶ ֶזה 
ׂשֹורֹות  ּבְ ָלנּו  ר  ִויַבּשֶׂ ַלּטֹוב,  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ

טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות.

סדר ברכת המזוןסדר ברכת המזון
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Blessed are You, Hashem, our God, King of the 
Universe, the Almighty, our Father, our King, 
our Mighty One, our Creator, our Redeemer, our 
Maker, our Holy One, holy One of Jacob, our 
Shepherd, Shepherd of Israel, the King, Who is 
good, and beneficent to all. Every single day He 
has done good, does good, and will do good to us. 
He has rewarded us. He rewards us, he will reward 
us forever with favor, kindness, and compassion, 
relief, rescue, and success, blessing, deliverance, 
and consolation, maintenance, sustenance, 
compassion, life, peace, and everything good; and 

of all good things may He never deprive us.

The Merciful One will reign over us forever and  
ever. The Merciful One will be blessed in heaven and 
on earth. The Merciful One will be praised for all 
generations, He will be glorified through us forever 
and for all eternity; and He will be honored through 
us for time everlasting. The Merciful One maintain 
us with honor. The Merciful One will break the yoke 
(of oppression) from our necks and lead us upright 
to our land. The Merciful One send us abundant 
blessing to this house, and upon this table at which 
we have eaten. The Merciful One will send us Elijah 
the prophet, who is remembered for good, who 
will announce to us good tidings, deliverances, and 

consolations.
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In the following paragraphs, we say what is appropriate for the occasion:
Those having their meal at their parents table:

ֲעַלת  י מֹוָרִתי ּבַ ה, ְוֶאת ִאּמִ ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי ּבַ
ר ָלֶהם. ל ֲאׁשֶ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ּכָ ה, אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ִית ַהּזֶ ַהּבַ

Those having their meal at their own table:
ר ִלי). ל ֲאׁשֶ ֲעִלי, ְוֶאת ַזְרִעי, ְוֶאת ּכָ י/ּבַ ּתִ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי (ְוֶאת ִאׁשְ

Those having their meal at another’s table:
ה,  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ֲעַלת  ּבַ ּתֹו,  ִאׁשְ ְוֶאת  ה,  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן, 

ר ָלֶהם.  ל ֲאׁשֶ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם, ְוֶאת ּכָ אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ

ֲאבֹוֵתינּו  ְרכּו  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלנּו,  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוָתנּו 
ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו  ּכֹל, ִמּכֹל, ּכֹל, ּכֵ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ּבַ

ֵלָמה, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד, ּבִ ּלָ ּכֻ
ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְזכּות,  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלּמְ רֹום  ּמָ ּבַ
א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה  לֹום, ְוִנּשָׂ ֶמֶרת ׁשָ ְלִמׁשְ
ֵעיֵני  ּבְ טֹוב  ֶכל  ְוׂשֵ ֵחן  ְוִנְמָצא  ֵענּו,  ִיׁשְ ֵמֱאלֵֹהי 

ֱאלִֹהים ְוָאָדם.*)
 For a Bris Milah add this section after בעיני אלהים ואדם (* 

ִמּיֹום  מֹו,  ּוְלַחּכְ כֹו  ּוְלַחּנְ לֹו  ְלַגּדְ ְוִיְזּכּו  ְוִאּמֹו,  ֶלד  ַהּיֶ ֲאִבי  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ָדמֹו, ִויִהי ְיָי ֱאלָֹהיו ִעּמֹו.                                   אמן. ְ ַהּשׁ

ִגיָלה,  ּבְ ֶצֶדק  ַלֲעׂשֹות  ׂש  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ יָלה,  ַהּמִ ִרית  ּבְ ַעל  ּבַ ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ֵנהּו ְלַמְעָלה ְלָמְעָלה.                  אמן. פּוָלה, ְוִיּתְ ְרּתֹו ּכְ ּכֻ ֳעלֹו ּוַמׂשְ ם ּפָ ּלֵ ִויׁשַ
ה  מֹוָנה, ְוִיְהיּו ָיָדיו ְוִלּבֹו ָלֵאל ֱאמּוָנה, ְוִיְזּכֶ ּמֹול ִלׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ַרְך ַהּנִ
ָנה.                                   אמן. ָ ּשׁ ָעִמים ּבַ לׁש ּפְ ִכיָנה, ׁשָ ְ ֵני ַהּשׁ ִלְראֹות ּפְ
ֵרא  יָלה, ִאיׁש ַהּיָ ֵמי ַהּמִ ר ָהָעְרָלה, ּוָפַרע ּוָמַצץ ּדְ ׂשַ ל ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ַהּמָ
ה ָלּה.                אמן. ה לֹא ַיֲעׂשֶ ָלׁש ֵאּלֶ סּוָלה, ִאם ׁשְ ָבב ֲעבֹוָדתֹו ּפְ ְוַרְך ַהּלֵ
ִמים,  ּדָ ַלּמּולֹות  ֲחַתן  ְזכּות  ּבִ ִמים,  ּתָ הֹוֵלְך  יחֹו  ְמׁשִ ָלנּו  ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ים.  אמן. ין ָהַעּמִ ר ּוְמֹפָרד ּבֵ ׂשֹורֹות טֹובֹות ְוִנחּוִמים, ְלַעם ֶאָחד ְמֻפּזָ ר ּבְ ְלַבּשֵׂ

ֶמׁש  ׁשֶ ְסאֹו ּכַ ח ְלֵעילֹום. ַעד ֻהַכן ּכִ ר ֻלּקַ ַלח ָלנּו ּכֵֹהן ֶצֶדק ֲאׁשֶ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
לֹום. אמן. ָ ים ְוַהׁשּ ִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחּיִ ְרּתֹו ַוִיְגלֹום. ּבְ ַאּדַ ָניו ּבְ ֶלט ּפָ ְוַיֲהלֹום. ַוּיָ

סדר ברכת המזוןסדר ברכת המזון
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In the following paragraphs, we say what is appropriate for the occasion:
Those having their meal at their parents table:

May the Merciful One bless my father, my teacher, the master of this 
house, and my mother, my teacher, the mistress of this house; them 

their household, their children and all that is theirs.
Those having their meal at their own table:

May the Merciful One bless me, (my spouse, my children, and all that is mine).
Those having their meal at another’s table:

May the Merciful One bless the host and the hostess, them, their 
household, their children and all that is theirs.

Ours and all that is ours just as our forefathers were 
blessed Abraham, Isaac, and Jacob in all things, from 
everything, and with everything; so may He bless us, all of 
us together, with a perfect blessing and let us say Amen.
From on high, may there be invoked upon them 
and upon us, [the] merit to insure peace, And 
may we receive a blessing from Hashem, and 
kindness from the God of our deliverance; and 
may we find favor and understanding in the eyes 

of God and man.
 For a Bris Milah add this section after בעיני אלהים ואדם (* 

May the Merciful One bless the boy’s father and mother and may they merit to raise 
him, to educate him and to rear him in wisdom. From this eighth day onward may the 
blood of his covenant find acceptance, and may Hashem his God be with him.   Amen
May the Merciful One bless the sandak at the circumcision covenant, who happily 
performed this righteous deed in joy. May he be rewarded for his deed with 
doubled recompense, and exalt him higher and higher.                                  Amen
May the Merciful One bless the tender infant who has been circumcised on his eighth 
day; may his hands and heart be faithful to God, may he merit to behold the Divine 
Presence, three times a year.                                                                                      Amen
May the Merciful One bless the mohel who circumcised the uncut flesh and 
revealed it and drew the blood of the circumcision. The service of the timid of faint-
hearted is unfit if these three essential acts are not performed.                         Amen
May the Merciful One send us His Messiah, who walks in perfect wholesomeness, in 
the merit of the blood of circumcision, to bring good tidings and consolations to the 
unique people (who are) dispersed and scattered among the nations.                Amen 
May the Merciful One send us the righteous priest who was taken and concealed [in 
heaven,] until his throne is established [bright] as the sun, [radiant] as a diamond; 
he who covered his face with his cloak and enwrapped himself therein, My covenant 
was with him for life and peace.                                                                                 Amen

Grace after mealsGrace after meals

SAMPLE 
PREVIEW



22

On Shabbat:

י ָהעֹוָלִמים. ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ
On Rosh Chodesh:

ה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַחּדֵ
On Festivals:

ּלֹו טֹוב. ּכֻ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ
On Rosh Hashanah:

ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ָ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַחּדֵ
On Succos:

ִוד ַהּנֹוָפֶלת. ת ּדָ ָהַרֲחָמן, הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסּכַ
On Chanuka and Purim if על הנסים was forgotten:

ִמים ָהֵהם  ּיָ ּבַ ה ַלֲאבֹוֵתינּו  ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ים ּכְ ּסִ ּנִ נּו  ּלָ ה  ַיֲעׂשֶ ָהַרֲחָמן, הּוא 
(page 12...ואח“כ אומרים בימי) :ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ

א. ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ּוְלַחּיֵ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִלימֹות  נּו  ְיַזּכֵ הּוא  ָהַרֲחָמן, 

 On Shabbat, Rosh Chodesh (ִמְגּדֹול   On weekdays יל  ַמְגּדִ
יחֹו,  ִלְמׁשִ ֶחֶסד  ה  ְועֹׂשֶ ַמְלּכֹו,  ְיׁשּועֹות   (and Festivals

ְמרֹוָמיו,  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  עֹׂשֶ עֹוָלם:  ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד 
ָרֵאל, ְוִאְמרּו  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ָאֵמן.
ְוָרֵעבּו,  ִפיִרים ָרׁשּו  ּכְ ִליֵרָאיו:  י ֵאין ַמְחסֹור  ּכִ יו,  ְיָי ְקדֹׁשָ ְיראּו ֶאת 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ טֹוב,  י  ּכִ ַליָי  הֹודּו  טֹוב:  ָכל  ַיְחְסרּו  לֹא  ְיָי  י  ְוֹדְרׁשֵ
יָי,  ר ִיְבַטח ּבַ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמׂשְ
יק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו  י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ם ָזַקְנּתִ ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי, ּגַ

לֹום: ָ ן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ׁש ָלֶחם: ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ְמַבּקֶ
When ברכת המזון is said over wine:

ֶפן: ִרי ַהּגָ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

סדר ברכת המזוןסדר ברכת המזון
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On Shabbat:   May the Merciful One let us inherit the day which 
will be completely Shabbat and rest for life everlasting.

On Rosh Chodesh:   May the Merciful One renew for us this 
month for good and for blessing.

On Festivals:   May the Merciful One let us inherit that day 
which is completely good.

On Rosh Hashanah:   May the Merciful One renew for us this 
year for good and for blessing.

On Succos:    May the Merciful One raise up for us the fallen 
tabernacle of David.

On Chanuka and Purim if על הנסים was forgotten:
May the Merciful One perform for us miracles and wonders as 
He performed for our forefathers in those days, at this time. 

(followed by in the days of... page 13)

May the Merciful One make us worthy of the days of 
the Messiah and life of the World to Come.

On weekdays: He Who gives great deliverance to His king.
On Shabbat, Rosh Chodesh and Festivals: He Who is a tower of 

deliverance to His king,
and shows kindness to His annointed to David and 
his descendants forever. He Who makes peace in 
His high heavens may He make peace for us and 

for all Israel, and say, Amen.
Fear Hashem, [you] His holy ones, for those who fear Him suffer no 
deprivation. Young lions may feel want and hunger, but those who 
seek Hashem will not be deprived of any good thing. Give thanks 
to Hashem, for He is good, for His kindness endures forever. You 
open Your hand and satisfy the desire of every living being. Blessed 
is the man who trusts in Hashem, so that Hashem is his security. I 
was young and I have grown old, yet I have never seen a righteous 
man forsaken, nor his children begging for bread. Hashem will give 
strength to His people, Hashem will bless His people with peace.

When ברכת המזון is said over wine:
Blessed are You, Hashem, our God, King of the Universe, 

Creator of the fruit of the vine.

Grace after mealsGrace after meals
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The Mesader Kiddushin holds a cup of wine and recites:

ִרי ַהָגֶפן: ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַעל  נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקְדּ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְיֵדי  ַעל  ָלנּו,  ׂשּואֹות  ַהּנְ ֶאת  ָלנּו  יר  ְוִהּתִ ָהַארּוסֹות  ֶאת  ָלנּו  ְוָאַסר  ָהֲעָריֹות, 

ין: ה ְוִקּדּוׁשִ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ֻחּפָ ׁש ַעּמֹו ִיׂשְ ה ְיָי ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ין. ּבָ ה ְוִקּדּוׁשִ ֻחּפָ
The Groom and Bride each drink from the cup of wine.

The Groom holds the ring ready to place upon the Bride’s right index finger in front of 
two witnesses and says to her:

ָרֵאל: ה ְוִיׂשְ ַדת ֹמׁשֶ , ּכְ ַעת זּוּ ַטּבַ ת ִלי, ּבְ ׁשֶ ֲהֵרי ַאּתְ ְמֻקּדֶ
The Ketubah is read, and given, to the Bride, then a second cup of wine is 

poured and the following 7 Blessings are recited.

ִרי ַהָגֶפן: ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
After Birchas Hamazon the following Brachos are said.
The first six brachos are said over a second cup of wine.

ָרא ִלְכבֹודֹו: ַהּכֹל ּבָ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר ָהָאָדם: רּוְךַאּתָ ּבָ

ָהָאָדם  ֶאת  ָיַצר  ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְנַין ֲעֵדי ַעד.  ּנּו ּבִ ְבִניתֹו, ְוִהְתִקין לֹו ִמּמֶ מּות ּתַ ֶצֶלם ּדְ ַצְלמֹו, ּבְ ּבְ

ה ְיָי, יֹוֵצר ָהָאָדם: רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְמָחה.  ׂשִ ּבְ ְלתֹוָכּה  ֶניָה  ּבָ ִקּבּוץ  ּבְ ָהֲעָקָרה,  ְוָתֵגל  יׂש  ׂשִ ּתָ ׂשֹוׂש 

ָבֶניָה: ַח ִצּיֹון ּבְ ּמֵ ה ְיָי, ְמׂשַ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ְיִציְרָך  ֲחָך  ּמֵ ׂשַ ּכְ ָהֲאהּוִבים,  ֵרִעים  ח  ּמַ ׂשַ ּתְ ַח  ּמֵ ׂשַ

ה: ַח ָחָתן ְוַכּלָ ּמֵ ה ְיָי, ְמׂשַ רּוְך ַאּתָ ֶדם. ּבָ ִמּקֶ
ׂשֹון  ׂשָ ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְוַאֲחָוה,  ַאֲהָבה  ְוֶחְדָוה,  יָצה  ּדִ ה,  ִרּנָ יָלה  ּגִ ה,  ְוַכּלָ ָחָתן  ְמָחה,  ְוׂשִ
ָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות  ַמע ּבְ ָ לֹום ְוֵרעּות, ְמֵהָרה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ִיּשׁ ְוׁשָ
ה, קֹול  ּלָ ְמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ׂשֹון, ְוקֹול ׂשִ ָלִים, קֹול ׂשָ ְירּוׁשָ
רּוְך  ּבָ ְנִגיָנָתם.  ה  ּתֵ ׁשְ ִמּמִ ּוְנָעִרים  ָתם,  ֵמֻחּפָ ֲחָתִנים  ִמְצֲהלֹות 

ה: ּלָ ַח ָחָתן ִעם ַהּכַ ּמֵ ה ְיָי, ְמׂשַ ַאּתָ
The one who led the Birchas Hamazon now takes the first cup of wine and says:

ֶפן: ִרי ַהּגָ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

סדר אירוסין ונישואיןסדר אירוסין ונישואין
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The Mesader Kiddushin holds a cup of wine and recites:
Blessed are You, Hashem, our God, King of the universe, Creator of the fruit of the vine.
Blessed are you, Hashem our God, King of the universe, Who sanctified us with 
His commandments and commanded us concerning prohibited relationships 
and forbade to us betrothed women, and permitted those who are married 
to us by means of chupah and consecration. Blessed are you, Hashem, Who 

sanctified His people Yisrael by means of chupah and consecration.
The Groom and Bride each drink from the cup of wine.

The Groom holds the ring ready to place upon the Bride’s right index finger in front of 
two witnesses and says to her:

You are hereby consecrated to me with this ring, according to the 
law of Moshe and Yisrael.

The Ketubah is read, and given, to the Bride, then a second cup of wine is poured 
and the following 7 Blessings are recited.

Blessed are You, Hashem, our God, King of the universe, Creator of the fruit of the vine.
After Birchas Hamazon the following Brachos are said.
The first six brachos are said over a second cup of wine.

Blessed are You, Hashem, our God, King of the universe, Creator 
of the fruit of the vine.
Blessed are You, Hashem, our God, King of the universe Who created 
everything for His glory.
Blessed are You, Hashem, our God, King of the universe Former of man.
Blessed are You, Hashem, our God, King of the universe Who formed 
man (Adam) in His image, in the image of His likeness; and fashioned 
for him out of his very self a building (a wife: Eve) for eternity. Blessed 
are You, Hashem, Former of Man.
May the barren one be happy and exult with the ingathering of her 
children into her midst with joy. Blessed are You, Hashem, Who 
gladdens Zion through her children.
Grant abundant joy to these beloved companions, as You gladdened 
Your created being in the Garden of Eden of old. Blessed are You, 
Hashem, Who gladdens groom and bride.
Blessed are You, Hashem, our God, King of the universe, Who 
created happiness and joy, groom and bride, exultation, song, pleasure, 
delight, love, brotherhood, peace and companionship. Soon, Hashem, 
our God, may there be heard in the cities of Judah and in the streets 
of Jerusalem the sound of happiness and the sound of joy, the sound 
of the groom and sound of the bride, the sound of grooms’ jubilation 
from their chupah, and of the youths from their song filled feasts. 
Blessed are You, Hashem, Who gladdens the groom with the bride.
Blessed are You, Hashem, our God, King of the Universe Who 
creates the fruit of the vine.

סדר אירוסין ונישואיןסדר אירוסין ונישואין
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ברכה אחרונה

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרִציָת  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נּוַבת ַהּשָׂ ְוַעל ּתְ
ַרֵחם  ִמּטּוָבּה.  ּבַֹע  ְוִלׂשְ ְרָיּה  ִמּפִ ֶלֱאכֹל  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ְוִהְנַחְלּתָ 
ַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל  ָך, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ (ָנא) ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ
ַלִים  ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך. ּוְבֵנה ְירּוׁשָ בֹוֶדָך, ְוַעל ִמְזּבְ ן ּכְ ּכַ ִצּיֹון ִמׁשְ
ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ְלתֹוָכּה,  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ּבִ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר 
ָעֶליָה  ּוְנָבֶרְכָך  ִמּטּוָבּה,  ע  ּבַ ְוִנׂשְ ְרָיּה,  ִמּפִ ְוֹנאַכל  ִבְנָיָנּה,  ּבְ

ה ּוְבָטֳהָרה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ה. ת ַהּזֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ (Shabbat)  ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

ה. יֹום ֹראׁש ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ (Rosh Chodesh)  ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּבְ

ה. רֹון ַהּזֶ ּכָ יֹום ַהּזִ (Rosh Hashanah)  ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּבְ

ה. יֹום ַחג (פלוני) ַהּזֶ ֵחנּו ּבְ ּמְ (Festivals)  ְוׂשַ

ָך ַעל ָהָאֶרץ ה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ּלְ י ַאּתָ ּכִ

On
wine

ֶפן ְוַעל ַהּגֶ
ֶפן ִרי ַהּגֶ ּפְ

On Grape, Fig, Date,
Olive, Pomegrante

ָהֵעץ ְוַעל
ִרי ָהֵעץ ּפְ

On
5 Grains
ְחָיה ַהּמִ

ָלה ְלּכָ ְוַעל ַהּכַ

On 5 Grains
and wine

ָלה ְלּכָ ְחָיה ְוַעל ַהּכַ ַהּמִ
ֶפן ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ְוַעל ַהּגֶ

רֹוֶתיָה“. ִרי ַגְפָנּה“ ”ְוַעל ּפֵ ”ְוַעל ּפְ

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות ְוֶחְסרֹוָנן  רּוְך ַאּתָ ּבָ
רּוְך ַחי ָהעֹולִמים. ל ָחי: ּבָ ֶהם ֶנֶפׁש ּכָ ָראָת ְלַהֲחיֹות ּבָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ַעל ּכָ

On
wine

ֶפן.  ִרי ַהּגָ ְוַעל ּפְ
ה ְיָי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 
ֶפן*): ִרי ַהּגָ ּפְ

On Grape, Fig, Date,
Olive, Pomegrante

רֹות. ְוַעל ַהּפֵ
ה ְיָי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 
רֹות*): ַהּפֵ

On
5 Grains

ְחָיה.  ְוַעל ַהּמִ
ה ְיָי  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 
ְחָיה ְוַעל  ַהּמִ

ָלה: ְלּכָ ַהּכַ

On 5 Grains
and wine

ִרי  ְחָיה ְוַעל ּפְ ְוַעל ַהּמִ
ה ְיָי  רּוְך ַאּתָ ֶפן. ּבָ ַהּגָ

ְחָיה  ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמִ
ִרי  ָלה ְוַעל ּפְ ְלּכָ ְוַעל ַהּכַ

ֶפן*): ַהּגָ
On Fruit and Wine produced in Israel we recite(*

ברכה אחרונה
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When coming home from shul this should be recited:

ַמְלֲאֵכי  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֲעֵליֶכם  לֹום  ׁשָ
דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶלְך  ִמּמֶ ֶעְליֹון 

רּוְך הּוא: ּבָ

לֹום ַמְלֲאֵכי  ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּבֹוֲאֶכם ְלׁשָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ֶעְליֹון ִמּמֶ

הּוא:

לֹום ַמְלֲאֵכי  ָ לֹום ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ְרכּוִני ְלׁשָ ּבָ
דֹוׁש  ַהּקָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶלְך  ִמּמֶ ֶעְליֹון 

רּוְך הּוא:  ּבָ

לֹום  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  לֹום  ְלׁשָ ֵצאְתֶכם 
ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶלְך  ִמּמֶ ֶעְליֹון  ַמְלֲאֵכי 

רּוְך הּוא: דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ָרֶכיָך: ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ּכִ
ה ְוַעד עֹוָלם: ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעּתָ ְיָי ִיׁשְ
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יר, ֶמֶלְך  לֹום. ֶמֶלְך ַאּבִ ָ מֹות, ֲאדֹון ַהּשׁ ׁשָ ל ַהּנְ ל ָהעֹוָלִמים, ֲאדֹון ּכָ ִרּבֹון ּכָ
לֹום, ֶמֶלְך ָהדּור, ֶמֶלְך ָוִתיק, ֶמֶלְך ָזְך, ֶמֶלְך  דֹול, ֶמֶלְך ּדֹוֵבר ׁשָ רּוְך, ֶמֶלְך ּגָ ּבָ
יר, ֶמֶלְך לֹוֵבׁש  ּבִ ֵחי ָהעֹוָלִמים, ֶמֶלְך טֹוב ּוֵמִטיב, ֶמֶלְך ָיִחיד ּוְמיּוָחד, ֶמֶלְך ּכַ
ה  ב, ֶמֶלְך סֹוֵמְך נֹוְפִלים, ֶמֶלְך עֹׂשֶ ּגָ ָלִכים, ֶמֶלְך ִנׂשְ ַרֲחִמים, ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
יל, ֶמֶלְך ַצח ְוָאדֹום, ֶמֶלְך ָקדֹוׁש, ֶמֶלְך  ית, ֶמֶלְך ּפֹוֶדה ּוַמּצִ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ
ְיָי  ְלָפֶניָך,  ֲאִני  ְרּכֹו. מֹוֶדה  ּדַ ִמים  ּתָ ֶמֶלְך  ה,  ִפּלָ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ֶמֶלְך  א,  ְוִנּשָׂ ָרם 
ה ָעִתיד  ר ַאּתָ ִדי, ַוֲאׁשֶ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ל ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ַעל ּכָ
ּוְברּוִכים  ְבִריִתי.  ֵני  ּבְ ִרּיֹוֶתיָך  ּבְ ל  ּכָ ְוִעם  ֵביִתי,  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוִעם  י  ִעּמִ ַלֲעׂשֹות 
לֹום, ֶמֶלְך  ָ ים ְרצֹוֶנָך. ֲאדֹון ַהּשׁ עֹׂשִ הֹוִרים ׁשֶ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ֵהם ַמְלָאֶכיָך ַהּקְ
ְוָכל  ֵביִתי  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוֶאת  אֹוִתי  ְוִתְפקֹוד  לֹום,  ָ ַבּשׁ ְרֵכִני  ּבָ ּלֹו,  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ
ל ְצָבא ָמרֹום,  לֹום. ֶמֶלְך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ַעּמְ
ֵני  ל ּבְ ה אֹוִתי ְוֶאת ּכָ ַזּכֶ ּתְ ִאיִרים, ׁשֶ ה ָפֶניָך ַהּמְ ית, ֲאַחּלֶ ֵראׁשִ יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ּבְ
ה), ּוְבֵעיֵני ָכל  ֵני ָאָדם (ְוַחּוָ ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל ּבְ ֶכל טֹוב ּבְ ֵביִתי, ִלְמצֹא ֵחן ְוׂשֵ
ר  ְמָחה, ּוִמּתֹוְך עֹׁשֶ תֹות ִמּתֹוְך רֹוב ׂשִ ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַקּבֵ רֹוֵאינּו ַלֲעבֹוָדֶתָך. ְוַזּכֵ
ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֵני ֵביִתי ּוִמּכָ ל ּבְ י ּוִמּכָ ּנִ ְוָכבֹוד, ּוִמּתֹוְך ִמעּוט ֲעֹונֹות. ְוָהֵסר ִמּמֶ
ל ִמיֵני חֹוִלי, ְוָכל ִמיֵני ַמְדֶוה, ְוָכל ִמיֵני ַדּלּות ַוֲעִנּיּות ְוֶאְביֹונּות.  ָרֵאל, ּכָ ִיׂשְ
ִדים  ְמֻכּבָ ְוִנְהֶיה  ּוְבַאֲהָבה,  ּוְבִיְרָאה  ֱאֶמת  ּבֶ ְלָעְבְדָך  טֹוב  ֵיֶצר  נּו  ּבָ ְוֵתן 
י ְלָך  י ְלָך ָנֶאה ּכִ בֹוד, ּכִ ה הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ י ַאּתָ ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו, ּכִ ּבְ
ְרֵתי  ֵרת ְמׁשָ ָ ה ְלַמְלָאֶכיָך ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ָלִכים, ַצּוֵ א ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ָיֶאה. ָאּנָ
נּו,  ָקְדׁשֵ יֹום  ּבְ ְלֵביִתי  בֹוָאם  ּבְ ִויָבְרכּוִני  ַרֲחִמים,  ּבְ ְפְקדּוִני  ּיִ ׁשֶ ֶעְליֹון, 
יֹום  ִלְכבֹוד  ְמלֹוַתי  ׂשִ י  ְוֶהֱחַלְפּתִ ִתי  ִמּטָ י  ְעּתִ ְוִהּצַ ֵנרֹוַתי  י  ִהְדַלְקּתִ י  ּכִ
ָוָאִעיד  ַאְנָחִתי,  ֲעִביר  ּתַ ׁשֶ ְלָפֶניָך  ִתי  ִחּנָ ּתְ יל  ְלַהּפִ ְלֵביְתָך  ּוָבאִתי  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ
ׁש עֹוד ְלָהִעיד ַעל  ּלֵ ֶנה ָוֲאׁשַ ל ַהְיצּור. ָוֶאׁשְ ה ָיִמים ּכָ ָ ּשׁ ׁשִ ָראָת ּבְ ר ּבָ ֲאׁשֶ
ָמִתי  ִנׁשְ ֶיֶתר  ּבְ ג  ּוְלִהְתַעּנֵ ְלָזְכרֹו,  יַתִני  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמָחִתי,  ׂשִ תֹוְך  ּבְ ּכֹוִסי 
ְתָך  ֻדּלָ ּגְ יד  ַאּגִ ְוֵכן  ְרֶתָך,  ְלׁשָ יַתִני,  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבֹות  ֶאׁשְ ּבֹו  י.  ּבִ ָנַתּתָ  ר  ֲאׁשֶ
ּוְלעֹוֵרר  ְלָגֳאֵלִני,  ָגלּוִתי  ּבְ עֹוד  ַרֲחֵמִני  ּתְ ׁשֶ ִלְקָראִתי,  ְיָי  יִתי  ּוִ ְוׁשִ ה.  ִרּנָ ּבְ
ת  ּדָ ּכַ ל  ּלֵ ְוֶאְתּפַ ֶעֶצב,  ִלי  ּבְ יָך  ְוֻחּקֶ ּקּוֶדיָך  ּפִ מֹור  ֶאׁשְ ְוָאז  ְלַאֲהָבֶתָך,  י  ִלּבִ
לֹום, ְוִאְמרּו  ְרכּוִני ְלׁשָ לֹום, ּבָ לֹום, ּבֹוֲאֶכם ְלׁשָ ָ ָראּוי ּוְכָנכֹון. ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּכָ
ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֶסָלה: לֹום ֵמַעּתָ ְלָחִני ֶהָערּוְך, ְוֵצאְתֶכם ְלׁשָ רּוְך ְלׁשֻ ּבָ
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ִניִנים ִמְכָרּה: ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרֹחק ִמּפְ ֵאׁשֶ
ָלל לֹא ֶיְחָסר: ְעָלּה, ְוׁשָ ּה ֵלב ּבַ ַטח ּבָ ּבָ
יָה: ָמַלְתהּו טֹוב ְולֹא ָרע, ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ּגְ

יָה: ּפֶ ֵחֶפץ ּכַ ַעׂש ּבְ ים, ַוּתַ ּתִ ה ֶצֶמר ּוִפׁשְ ְרׁשָ ּדָ
ִביא ַלְחָמּה: ְרָחק ּתָ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר, ִמּמֶ ָהְיָתה ּכָ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה, ְוֹחק ְלַנֲערֶֹתיָה: ּתֵ עֹוד ַלְיָלה, ַוּתִ ָקם ּבְ ַוּתָ
ֶרם: יָה ָנְטָעה ּכָ ִרי ַכּפֶ ֵחהּו, ִמּפְ ּקָ ֶדה ַוּתִ ָזְמָמה ׂשָ

ץ ְזרֹועֹוֶתיָה: ַאּמֵ עֹוז ָמְתֶניָה, ַוּתְ ָחְגָרה ּבְ
ְיָלה ֵנָרּה: ּלַ ה ּבַ י טֹוב ַסְחָרּה, לֹא ִיְכּבֶ ָטֲעָמה ּכִ

ְמכּו ָפֶלְך: יָה ּתָ יׁשֹור, ְוַכּפֶ ָחה ַבּכִ ּלְ ָיֶדיָה ׁשִ
ָחה ָלֶאְביֹון: ּלְ ה ֶלָעִני, ְוָיֶדיָה ׁשִ ְרׂשָ ּה ּפָ ּפָ ּכַ

ִנים: יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ ֶלג, ּכִ ָ לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמּשׁ
ּה: ָמן ְלבּוׁשָ ׁש ְוַאְרּגָ ּה, ׁשֵ ָתה ּלָ ים ָעׂשְ ַמְרַבּדִ

ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ: ׁשִ ְעָלּה, ּבְ ָעִרים ּבַ ְ ּשׁ נֹוָדע ּבַ
ַנֲעִני: ְמּכֹר, ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלּכְ ָתה ַוּתִ ָסִדין ָעׂשְ

ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון: ׂשְ ּה, ַוּתִ עֹוז ְוָהָדר ְלבּוׁשָ
ְתָחה ְבָחְכָמה, ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה: יָה ּפָ ּפִ

יָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא תֹאֵכל: ה ֲהִליכֹות ּבֵ צֹוִפּיָ
ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה: רּוָה, ּבַ ְ ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאּשׁ

ָנה: ּלָ נֹות ָעׂשּו ָחִיל, ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ַרּבֹות ּבָ
ל: ה ִיְרַאת ְיָי ִהיא ִתְתַהּלָ ָ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאּשׁ ׁשֶ

יָה: ָעִרים ַמֲעׂשֶ ְ ִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבּשׁ נּו ָלּה ִמּפְ ּתְ
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בלחש ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר:

ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ ַוְיֻכּלּו  י:  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ יֹום 
ִביִעי  ְ ּיֹום ַהּשׁ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ
ּיֹום  ּבַ ּבֹת  ׁשְ ַוּיִ ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו 
ה:  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ל  ִמּכָ ִביִעי  ְ ַהּשׁ
ׁש  ַוְיַקּדֵ ִביִעי  ְ ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהּשׁ
ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו,  ל  ִמּכָ ַבת  ׁשָ בֹו  י  ּכִ ֹאתֹו, 

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: ּבָ
ָנן ְוַרּבֹוַתי: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶפן: ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ בָּרּוְך 
ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון  ת ָקְדׁשֹו ּבְ ּבַ ִמְצֹוָתיו, ְוָרָצה ָבנּו, ְוׁשַ ּבְ
יֹום)  הּוא  י  (ּכִ ית.  ְבֵראׁשִ ה  ְלַמֲעׂשֵ רֹון  ִזּכָ ִהְנִחיָלנּו, 
ָבנּו  י  (ּכִ ִמְצָרִים,  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש  ה  ִחּלָ ּתְ
ַאֲהָבה  ָך, ּבְ ת ָקְדׁשְ ּבַ ים), ְוׁשַ ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכָ ׁשְ ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ

ת: ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ְיָי, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ נּו: ּבָ ּוְבָרצֹון ִהְנַחְלּתָ
בשבת חוה“מ סוכות אומרים

ִמְצֹוָתיו, נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה: ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ְוִצּוָ
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Take a full cup of wine in the right hand.

(recite quietly): And there was evening and there was morning:

The sixth day. And the heavens and the 
earth were completed and [so were] all 
their hosts. And God completed, by the 
seventh day, His work which He had 
done; and He abstained on the seventh 
day from all His work which He had 
done. And God blessed the seventh day 
and sanctified it, for on it He abstained 
from all His work which God had 

created to do.
Attention! our masters and our teachers.

Blessed are You, Hashem, our God, 
King of the universe, Creator of the 

fruit of the vine.
Blessed are you, Hashem our God, King of the 
universe, Who sanctified us with His commandments 
and was pleased with us, and His holy Sabbath, 
with love and pleasure, He gave us for a heritage, 
a commemoration of the work of creation. For this 
day is the first of the days of holy convocations 
commemorating the exodus from Egypt. For us You 
have chosen and us You have sanctified from among 
all the nations. And Your holy Sabbath with love 
and pleasure You gave us for a heritage. Blessed are 

You, Hashem, Sanctifier of the Sabbath.

KiddushKiddush
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זה הזמר מיוסד מן חרוז שני והלאה על פי א“ב והחלק הרביעי הוא פסוק אחד, ובחרוז 
ג‘ חלקי החרוז שהם  בר“ת שניות של  ענותנותו של המחבר חתם שמו  הראשון מפני 

מקדש שומר הרבה ר“ת משה:

ת  ּדָ ּכַ ת  ּבָ ׁשַ ׁשֹוֵמר  ל  ּכָ לֹו.  ָראּוי  ּכָ ִביִעי  ׁשְ ׁש  ְמַקּדֵ ל  ּכָ
י ָפֳעלֹו. ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו  ה ְמאֹד ַעל ּפִ ָכרֹו ַהְרּבֵ לֹו. ׂשְ ֵמַחּלְ
יֹום  ּבְ ֲאִריֵאל.  ִבְנַין  ּבְ ים  ַהְמַחּכִ ְיָי  אֹוֲהֵבי  ְגלֹו:  ּדִ ַעל  ְוִאיׁש 
ם  ּגַ ַנֲחִליֵאל.  ן  ַמּתַ ֵלי  ְמַקּבְ ּכִ ְמחּו  ְוׂשִ יׂשּו  ׂשִ ֹקֶדׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ר ָנַתן ְמנּוָחה  ְיָי ֲאׁשֶ רּוְך  אּו ְיֵדיֶכם קֶֹדׁש ְוִאְמרּו ָלֵאל. ּבָ ׂשְ
י ְיָי ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהבֹו. ַהְמַאֲחִרים  ָרֵאל: ּדֹוְרׁשֵ ְלַעּמֹו ִיׂשְ
ְמרֹו ּוְלָעֵרב  ֵמִחים ְלׁשָ ת ּוְמַמֲהִרים ָלבֹא. ּוׂשְ ּבָ ַ ָלֵצאת ִמן ַהּשׁ
ּתֹוַרת  ִזְכרּו  ְמָחה בֹו:  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  ְיָי  ה  ָעׂשָ ַהּיֹום  ֶזה  ֵערּובֹו. 
ה  ַכּלָ ִביִעי ּכְ ְ רּוָסה. ֲחרּוָתה ַלּיֹום ַהּשׁ ת ּגְ ּבָ ִמְצַות ׁשַ ה ּבְ ֹמׁשֶ
ַמֲאַמר  ׁשּוָה ּבְ ָצה. ְטהֹוִרים ִייָרׁשּוָה ִויַקּדְ ּבָ ין ֵרעֹוֶתיָה ְמׁשֻ ּבֵ
ְמַלאְכּתֹו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ֱאלִֹהים  ַוְיַכל  ה.  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ
ֶזַרע  ל  ּכָ ֵצאתֹו.  ְוַעד  ִמּבֹואֹו  הּוא  ָקדֹוׁש  יֹום  ה:  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ
מֹוַח  ְוִלׂשְ ּבֹו  ָלנּוַח  ְוָדתֹו.  ֶלְך  ַהּמֶ ְדַבר  ּכִ דּוהּו  ְיַכּבְ ַיֲעקֹב 
ָרֵאל ַיֲעׂשּו אֹותֹו: ְמׁשֹוְך  ל ֲעַדת ִיׂשְ תֹו. ּכָ ַתֲענּוג ָאכֹול ְוׁשָ ּבְ
ִביִעי ָזכֹור  ְ ָך ְלֹיְדֶעיָך ֵאל ַקּנֹא ְונֹוֵקם. נֹוְטֵרי ַלּיֹום ַהּשׁ ַחְסּדְ
ְבִהיֵקם.  ֶניָך ּתַ אֹור ּפָ ֵלם ּבְ ִבְנַין ׁשָ ֵחם ּבְ ּמְ מֹור ְלָהֵקם. ׂשַ ְוׁשָ
ֹוְבִתים  ַלּשׁ ֲעזֹור  ֵקם:  ֲעָדֶניָך ַתׁשְ ְוַנַחל  יֶתָך  ּבֵ ן  ׁשֶ ִמּדֶ ִיְרְויּון 
ִסיָעה  ּפְ ּבֹו  ּפֹוְסִעים  עֹוָלִמים.  ִציר  ּוַבּקָ ָחִריׁש  ּבֶ ִביִעי,  ְ ּשׁ ּבַ
ְצִהיר  ּתַ ִצְדָקָתם  ָעִמים.  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ְלָבֵרְך  ּבֹו  ה סֹוֲעִדים  ְקַטּנָ
ְיָי  ִמים.  ּתָ ַאֲהַבת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְיָי  ִמים.  ַהּיָ ְבַעת  ׁשִ אֹור  ּכְ

ׁשּוַעת עֹוָלִמים: ָרֵאל ּתְ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
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זה הזמר שם המחבר משה וחתם שמו בג‘ ראשי החרוזות הראשונה מנוחה שמי הוא:

תֹון  ּבָ ׁשַ יֹום  הּוִדים.  ַלּיְ ְמָחה אֹור  ְוׂשִ ְמנּוָחה 
ה  ֵהּמָ ְוזֹוְכָריו  ׁשֹוְמָריו  ים.  ַמֲחַמּדִ יֹום 
רּוִאים ְועֹוְמִדים: ה ּכֹל ּבְ ָ ּשׁ י ְלׁשִ ְמִעיִדים. ּכִ

ְצָבא ָמרֹום  ל  ּכָ ים.  ְוַיּמִ ֶאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ֵמי  ׁשְ
ת ְרֵאִמים.  ין ְוָאָדם ְוַחּיַ ּנִ בֹוִהים ְוָרִמים. ּתַ ּגְ

ָיּה ְיָי צּור עֹוָלִמים:  י ּבְ ּכִ

מֹור  ׁשָ תֹו.  ְסֻגּלָ ְלַעם  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ הּוא 
ת ֹקֶדׁש יֹום  ּבָ ׁשֹו ִמּבֹאֹו ְוַעד ֵצאתֹו. ׁשַ ְלַקּדְ

ל ְמַלאְכּתֹו: ַבת ֵאל ִמּכָ י בֹו ׁשָ תֹו. ּכִ ֶחְמּדָ

ת ֵאל ַיֲחִליָצְך. קּום ְקָרא ֵאָליו  ּבָ ִמְצַות ׁשַ ּבְ
ל ַחי ְוַגם ַנֲעִריָצְך.  ַמת ּכָ ָצְך. ִנׁשְ ָיִחיׁש ְלַאּמְ

י ְכָבר ָרָצך: ְמָחה ּכִ ׂשִ ֱאכֹול ּבְ

ים  רֹוב ַמְטַעּמִ ה. ּבְ ֶנה ֶלֶחם ְוִקּדּוׁש ַרּבָ ִמׁשְ ּבְ
ִגים  ְתַעּנְ ַהּמִ טּוב  ְלַרב  ִיְזּכּו  ְנִדיָבה.  ְורּוַח 

א: י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִביַאת ּגֹוֵאל ְלַחּיֵ ּה. ּבְ ּבָ
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מעין: חפציך  נחלת  מערב  השני  מהחרוז  מתחיל  והסימן  מנחם  המחבר  שם  הזמר  זה 

ָנרּוץ  ֵכן  ּבְ ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ַאּתְ  ְמנּוָחֵתְך.  ְיִדידּות  ַמה 
ְגֵדי ֲחמּודֹות. ְלַהְדִליק  ה ְנסּוָכה. ְלבּוׁש ּבִ ִלְקָראֵתְך. ּבֹוִאי ַכּלָ

ל ָהֲעבֹודֹות. לֹא ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה: ֶכל ּכָ ְבָרָכה. ַוּתֵ ֵנר ּבִ
ָליו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

עֹוד יֹום מּוָכִנים.  ים. ִמּבְ ל ִמיֵני ַמְטַעּמִ ֵמֶעֶרב ַמְזִמיִנים ּכָ
ֵיינֹות  תֹות  ׁשְ ִמיִנים,  ה  ּמָ ּכַ ְוַלֲערֹוְך  ִמים.  ְמֻפּטָ ְרְנגֹוִלים  ּתַ

ָעִמים: לֹׁש ּפְ ָכל ׁשָ ים. ּבְ ִמים. ְוַתְפנּוֵקי ַמֲעַדּנִ ְמֻבּשָׂ
ָליו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

יר  ָעׁשִ דּוהּו  ִויַכּבְ ַנֲחָלה.  ְמָצִרים  ִלי  ּבְ ִייָרׁש,  ַיֲעֹקב  ַנֲחַלת 
ִלי  ִוְהִייֶתם  ֹמרּו.  ׁשְ ּתִ ִאם  ת  ּבָ ׁשַ יֹום  ה.  ִלְגֻאּלָ ְוִתְזּכּו  ָוָרׁש. 

ִביִעי ָנִגיָלה: ְ ֲעֹבדּו. ּוַבּשׁ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ה. ׁשֵ ְסֻגּלָ
ָליו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

ִהְרהּוִרים  ּבֹונֹות.  ֶחׁשְ ַלְחׁשֹוב  ְוַגם  ֲאסּוִרים,  ֲחָפֶציָך 
ַח  ַלְמַנּצֵ ֵסֶפר.  דֹו  ְלַלּמְ ְוִתּנֹוק  נֹות.  ַהּבָ ְך  ּדֵ ּוְלׁשַ ִרים  ֻמּתָ
ּוַמֲחנֹות: ּנֹות  ּפִ ָכל  ּבְ ֶפר.  ׁשֶ ִאְמֵרי  ּבְ ְוַלֲהגֹות  ְנִגינֹות.  ּבִ

ָליו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ
ַחת.  ּבַ ָנה ְמׁשֻ ֵ ת. ְוַהּשׁ ּבָ ַ ֵהא ְבַנַחת. עֹוֶנג ְקָרא ַלּשׁ ִהּלּוָכְך ּתְ
ת.  ִחּבַ ּבְ ְוָלנּוַח  ָעְרָגה.  ְלָך  י  ַנְפׁשִ ֵכן  ּבְ יַבת.  ְמׁשִ ֶנֶפׁש  ת  ּדַ ּכַ

ן ּוַבת: ים סּוָגה. ּבֹו ָינּוחּו ּבֵ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּכַ
ָליו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ

ּה.  ִגים ּבָ ְתַעּנְ ל ַהּמִ ת ְמנּוָחה. ּכָ ּבָ א. יֹום ׁשַ ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ
דּוֵתנּו  ּפְ ִלְרָוָחה.  לּו  ֻיּצָ יַח  ָמׁשִ ֵמֶחְבֵלי  ְמָחה.  ׂשִ ְלרֹוב  ִיְזּכּו 

ַתְצִמיַח ְוָנס ָיגֹון ַוֲאָנָחה:
ָליו ְוָדִגים: ְרּבּוִרים ּוׂשְ ַתֲענּוִגים. ּבַ ג ּבְ ְלִהְתַעּנֵ
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אלהא  רברבין  שבחין  יה  החרוזות  בראשי  מתחיל  והסימן  ישראל  סימנו  הזמר  זה 
למקדשך. והוא ר‘ ישראל בר‘ משה הלוי נאגארה שר‘ יהודה אריה די מודינא אמר עליו 

לא קם בישראל כישראל:

ֶמֶלְך  א  ַמְלּכָ הּוא  ַאְנּתְ  א,  ְוָעְלַמּיָ ָעַלם  ִרּבֹון  ָיּה 
ָקָדָמְך  ַפר  ׁשְ א,  ְוִתְמַהּיָ ְך  בּוְרּתֵ ּגְ עֹוַבד  א,  ַמְלַכּיָ

א: ְלַהֲחַוּיָ
א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א, ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ָיה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמּיָ

א,  יׁשָ א, ָלְך ֱאָלָהא ַקּדִ ר ַצְפָרא ְוַרְמׁשָ ָבִחין ֲאַסּדֵ ׁשְ
א,  ֱאָנׁשָ ּוְבֵני  ין  יׁשִ ַקּדִ ִעיִרין  א,  ַנְפׁשָ ל  ּכָ ְבָרא  ִדי 

א: ַמּיָ ָרא ְועֹוֵפי ׁשְ ֵחיַות ּבְ
א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א, ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ָיה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמּיָ

יף  ְוַזּקִ א  ְרַמּיָ ָמִכיְך  יִפין,  ְוַתּקִ עֹוְבֵדיְך  ַרְבְרִבין 
ְך  בּוְרּתֵ ִנין ַאְלִפין, ָלא ֵיעֹול ּגְ ִפיִפין, לּו ִיְחֶיה ְגַבר ׁשְ ּכְ

ַנָיא: ּבְ חּוׁשְ ּבְ
א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א, ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ָיה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמּיָ

ִמּפּום  ָעָנְך  ַית  רֹוק  ּפְ ּוְרבּוָתא,  ְיַקר  ֵלּה  ִדי  ֱאָלָהא 
ִדי  ְך  ַעּמֵ לּוָתא,  ּגָ ִמּגֹו  ְך  ַעּמֵ ַית  יק  ְוַאּפֵ ַאְרְיָוָתא, 

א: ּיָ ל ֻאּמַ ְבַחְרּתְ ִמּכָ
א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א, ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ָיה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמּיָ

ֵבּה  ִדי  ֲאַתר  ין,  ֻקְדׁשִ ּוְלֹקֶדׁש  ּתּוב  ְך  ׁשֵ ְלִמְקּדָ
ין,  ְוַרֲחׁשִ יִרין  ׁשִ ָלְך  רּון  ִויַזּמְ ין,  ְוַנְפׁשִ רּוִחין  ֶיֱחדּון 

א ְדׁשּוְפַרָיא: ֵלם ַקְרּתָ ירּוׁשְ ּבִ
א. א ֶמֶלְך ַמְלַכּיָ א, ַאְנּתְ הּוא ַמְלּכָ ָיה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמּיָ

35

זמירות ליל שבתזמירות ליל שבת

SAMPLE 
PREVIEW



3ַ6ַ

השיר הזה נתייסד בחרוזיו כנגד ברכת הזן וברכת הארץ וברכת ירושלים שהם דאורייתא 
בששת  פנאי  מאפס  יום,  בכל  זאת  אומרים  שאין  ומה  הכוס.  ברכת  נגד  האחרון  וחרוז 

ימי המעשה:

ַבְענּו  ׂשָ ֱאמּוַני.  ְרכּו  ּבָ ָאַכְלנּו  לֹו  ֶ ִמּשׁ צּור 
רֹוֵענּו  עֹוָלמֹו  ֶאת  ן  ַהּזָ ְיָי:  ְדַבר  ּכִ ְוהֹוַתְרנּו 
ן  ִתינּו. ַעל ּכֵ ָאִבינּו. ָאַכְלנּו ֶאת ַלְחמֹו. ְוֵיינֹו ׁשָ
ִפינּו. ָאַמְרנּו ְוָעִנינּו. ֵאין  לֹו ּבְ מֹו ּוְנַהּלְ נֹוֶדה ִלׁשְ
יֹהָוה:                                             צּור  ָקדֹוׁש ּכַ

ְנָבֵרְך ֵלאלֵֹהינּו. ַעל ֶאֶרץ  ּתֹוָדה  ְוקֹול  יר  ׁשִ ּבְ
ָמזֹון  ַלֲאבֹוֵתינּו.  ִהְנִחיל  ׁשֶ (טֹוָבה)  ה  ֶחְמּדָ
ָעֵלינּו.  ַבר  ּגָ ַחְסּדֹו  נּו.  ְלַנְפׁשֵ יַע  ּבִ ִהׂשְ ְוֵצָדה 
ֶוֱאֶמת ְיָי:                                             צּור 

ן  ּכַ ָך צּוֵרנּו. ַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך. ַעל ַעּמְ ַחְסּדֶ ַרֵחם ּבְ
ָך,  ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ נּו. ּבֶ ְפַאְרּתֵ ית ּתִ בֹוֶדָך. ְזבּול ּבֵ ּכְ
צּור  ְיָי:   יַח  ְמׁשִ ינּו.  ַאּפֵ רּוַח  ְוִיְגָאֵלנּו.  ָיֹבא 

יר  ם ָנׁשִ א. ְוׁשָ ַמּלֵ ׁש. ִעיר ִצּיֹון ּתְ ְקּדָ ֶנה ַהּמִ ִיּבָ
ׁש.  ְקּדָ יר ָחָדׁש. ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה. ָהַרֲחָמן ַהּנִ ׁשִ
ת  ִבְרּכַ ּכְ ָמֵלא.  ַיִין  ּכֹוס  ַעל  ה.  ְוִיְתַעּלֶ ַרְך  ִיְתּבָ
ְיָי:                                                       צּור 
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זמר לרבי אברהם בן עזרא וחתום שמו בראשי החרוזים:

י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי. ָצְמָאה ַנְפׁשִ
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ָוָחי: ָהָאָדם  ִיְרַאִני.  לֹא  י  ּכִ ָאִני.  ַחי  ְוָאַמר  ָרָאִני.  ּבְ ֶאָחד  ֵאל 
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ל ָחי:   ה. ְמאֹד ֶנֱעָלָמה. ֵמֵעיֵני ּכָ ֵעָצה ּוִבְמִזּמָ ָחְכָמה. ּבְ ָרא כֹל ּבְ ּבָ
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ל ָחי:   ָידֹו. ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ רּוְך ֲאׁשֶ ה הֹודֹו. ּבָ ה ְיַחּוֶ ל ּפֶ בֹודֹו. ּכָ ָרם ַעל ּכֹל ּכְ
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ה אֹוָתם. ָהָאָדם ָוָחי:   ר ַיֲעׂשֶ ים ְלהֹורֹוָתם. ֲאׁשֶ יל ִניֵני ָתם. ֻחּקִ ִהְבּדִ
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ל ָחי:   ק. ְלָפֶניָך ּכָ י לֹא ִיְצּדַ ק. ֱאֶמת ּכִ ל ְלָאָבק ּדָ ק. ִנְמׁשַ ִמי ֶזה ִיְצַטּדָ
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ר ֶהָחי:   ׂשָ ְדמּות ֲחַמת ַעְכׁשּוב. ְוֵאיָכָכה ָיׁשּוב. ַהּבָ ֵלב ֵיֶצר ָחׁשּוב. ּכִ ּבְ
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ית מֹוֵעד ְלָכל ָחי:   בּו. ּבֵ ּכָ בּו. ֶטֶרם ִיׁשְ ם ׁשָ ְרּכָ ְנסֹוִגים ִאם ָאבּו. ּוִמּדַ
נּו ְלֵאל ָחי:  ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

יַע ְלָכל ָחי:   ּבִ . ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמׂשְ ַיֲחֶדּךָ ה ּתְ ל ּפֶ . ּכָ ַעל ּכֹל ֲאהֹוֶדּךָ
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

י ָחי:   ן ִיׁשַ ר ּבֶ ִמים. ֲאׁשֶ ִמים. ְוָקֵרב ַהּיָ ְזכֹור ַאֲהַבת ְקדּוִמים. ְוַהֲחֵיה ִנְרּדָ
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ת. ּוְבִני ֶהָחי:   י ְבֵנְך ַהּמֵ ְפָחה נֹוֶאֶמת. לֹא ּכִ ְרֵאה ִלְגֶבֶרת ֱאֶמת. ׁשִ
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ל ָחי:   ַמת ּכָ ִנׁשְ י. ּבְ ח ּפִ י ֶאְפּתַ י. ֵעת ּכִ ּפִ י. ְוֶאְפרֹוׂש ְלָך ּכַ ֶאּקֹוד ַעל ַאּפִ
נּו ְלֵאל ָחי: ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ
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שם המחבר יצחק לוריא חזק

ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

ּומֹוֲעִדים,  ת  ּבָ ׁשַ ִסיַני,  ַהר  ַמֲעַמד  ּבְ ּקּוִדים,  ּפִ יָת  ִצּוִ
ת  ּבָ ֵאת ַוֲארּוָחה, ׁשַ ַני, ַלֲערְֹך ְלָפַני, ַמׂשְ ָכל ׁשָ מֹר ּבְ ִלׁשְ

ְמנּוָחה:
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

ִנְכָאבֹות,  ִלְנָפׁשֹות  בּוָרה,  ׁשְ ה  ְלֻאּמָ ָבבֹות,  ַהּלְ ֶחְמַדת 
ת  ּבָ ׁשַ ֲאָנָחה,  ִסיר  ּתָ ְמֵצָרה,  ְלֶנֶפׁש  ְיֵתָרה,  ָמה  ְנׁשָ

ְמנּוָחה:
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

יָת  ּלִ ּכִ ת  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ָיִמים,  ל  ִמּכָ אֹותֹו   , ַרְכּתָ ּבֵ ּתָ  ׁשְ ִקּדַ
ֵקט ּוִבְטָחה,  ְמֶלאֶכת עֹוָלִמים, ּבֹו ָמְצאּו ֲעגּוִמים, ַהׁשְ

ת ְמנּוָחה: ּבָ ׁשַ
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

ה הֹוד ְמלּוָכה, ִאם  יָתנּו נֹוָרא, ֶאְזּכֶ ְלִאּסּור ְמָלאָכה, ִצּוִ
ֶמְרָקָחה,  ִמְנָחה  ַלּמֹוָרא,  י  ׁשַ ַאְקִריב  ֹמָרה,  ֶאׁשְ ת  ּבָ ׁשַ

ת ְמנּוָחה: ּבָ ׁשַ
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

ְדְלָך,  ּגָ ְפֶאֶרת  ּתִ מּול  ּוְנִעיָמה,  ִנּגּון  ּבְ ְלָך,  ֶאֱעָרְך  יר  ְוׁשִ
ת  ּבָ ם ַהְבָטָחה, ׁשַ ִמיָמה, ַקּיֵ ה ּתְ ְמָהה, ִלְסֻגּלָ י ְלָך ּכָ ַנְפׁשִ

ְמנּוָחה:
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

זמירות ליל שבתזמירות ליל שבת

SAMPLE 
PREVIEW

39

ה  ִרּנָ ּבְ ְמנּוָחִתי  ְויֹום  ַנְחׁשֹון,  ן  ָקְרּבַ מֹו  ּכְ ִתי,  ְתִפּלָ ְרֵצה 
ת  ּבָ ׁשַ ַהְצָלָחה,  רֹב  ּבְ ִאיׁשֹון,  ַבת  ּכְ ָחִביב  ׂשֹון,  ּוְבׂשָ

ְמנּוָחה:
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

ַלח  נּו, ׁשְ ִוד ַמְלּכֵ ן ּדָ ּבֶ יִרים,  יר ַאּדִ ינּו, ָיּה ַאּדִ ֲעָך ִקּוִ ֶיׁשְ
ת  ּבָ ׁשַ ַוֲהָנָחה,  ֶרַוח  ִלְדרֹוִרים,  ְוִיְקָרא  ָלִעְבִרים,  ָנא 

ְמנּוָחה:
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

נּו  ָחּנֵ ִבְמֵהָרה,  ֵדנּו  ּפְ ֲעֵננּו,  יָטה  ַהּבִ נֹוָרא,  ֶעְליֹון  א  ָאּנָ
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ אֹור ְוׂשִ נּו, ּבְ ח ַנְפׁשֵ ּמַ נּו, ׂשַ ָחּנֵ

ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

ָנה  ּתְ יֵענּו,  מֹוׁשִ טּוְבָך  ֶנֱחֶרֶבת,  ָזְכָרה  נּו  ׁשֵ ִמְקּדָ ׁש  ַחּדֵ
ת  ּבָ ׁשַ ָבָחה,  ּוׁשְ ֶזֶמר  ּבְ ֶבת,  יֹוׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֱעֶצֶבת,  ַלּנֶ

ְמנּוָחה:
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

מֹר ָנא אֹוָתנּו,  ְזכּות ִיְקַרת ַהּיֹום, ׁשְ ְזכֹור ָקדֹוׁש ָלנּו, ּבִ
ת  ּבָ ִביא ְרָוָחה, ׁשַ יֹום ֶזה ּוְבָכל יֹום, ּדֹוִדי ַצח ְוָאיֹם, ּתָ ּבְ

ְמנּוָחה:
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ

ֶחְזיֹון  בֹא  ּבְ ִמיָעה,  ַהׁשְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ִויׁשּוָעה,  ה  ִרּנָ קֹול 
י הֹוִפיָעה,  ְמׁשִ ׁשּוָעה, צּור ַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה, אֹור ׁשִ ּתְ

ת ְמנּוָחה: ּבָ ִמיד ַהְזִריָחה, ׁשַ ּתָ
ת ְמנּוָחה: ּבָ ְמָחה, ׁשַ ָרֵאל אֹוָרה ְוׂשִ יֹום ֶזה ְלִיׂשְ
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ֵליָמָתא ֶחְדָוָתא  ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ׁשְ
א  ּדָ א.  ְדַמְלּכָ ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו  א:  יׁשָ ַקּדִ א  ְדַמְלּכָ
ַוֲחַקל  ין  ַאְנּפִ ּוְזֵעיר  א  יׁשָ יָקא ַקּדִ ִהיא ְסעּוָדָתא ְדַעּתִ

ֲהֵדיּה: ין ַאְתָין ְלַסֲעָדא ּבַ יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ּתַ
הזמר הזה שם מחברו חיים יצחק

ֵנִרי. ָיִאיר  ְיָי  י  ּכִ י.  ַנְפׁשִ ל  ְתַהּלֵ ּתִ יָי  ּבַ צּוִרי.  ּוָברּוְך  ְיָי  ַחי 
י: ִהּלֹו ֵנרֹו ֲעֵלי ֹראׁשִ ּבְ

ר. ׂשָ ּבָ ְלָכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן  ְיַנֲהֵלִני.  ְמנּוחֹות  ֵמי  ַעל  ֶאְחָסר.  לֹא  ֹרִעי  ְיָי 
י ַהְטִריֵפִני: ֶלֶחם ֻחּקִ

ְלָחֶנָך. ׁשֻ ְלָפַני  ֲערֹוְך  ּתַ י.  ְקדֹוׁשִ ֱאלַֹהי  ה  ַאּתָ ָפֶניָך.  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
י: ֶמן ֹראׁשִ ֶ ּשׁ ן ּבַ ֵ ַדּשׁ ּתְ

ִתי. ִמּטָ ֵלָמה  ׁשְ ְוָהְיָתה  לֹום.  ָ ַהּשׁ ֲאדֹון  ִלְפֵני  ְמנּוָחִתי.  ן  ִיּתֵ ִמי 
לֹום: ָ ים ְוַהּשׁ ַהַחּיִ

ָפָני. א  ֶאּשָׂ ְיׁשּועֹות  כֹוס  ּבְ ְלָוָיה.  ִתי  ְלַלּוֹ ְלָפָני.  ַמְלָאכֹו  ַלח  ִיׁשְ
ְמָנת ּכֹוִסי ְרָוָיה:

ל  ִהּלֵ א ֵעיַני. ּכְ א ׂשֹוַבע ֲאָסַמי. ֶאל ֶהָהִרים ֶאּשָׂ י ֶאל ְיָי. ְיַמּלֵ ָצְמָאה ַנְפׁשִ
אי: ּמַ ְולֹא ְכׁשַ

ִיְהיּו  י  רֹאׁשִ ְוַעל  עּוָרה.  ְכבֹוִדי  עּוָרה  עֹוָלִמים.  נֹות  ּוׁשְ ָיִמים  ֶחְדַות 
ים. ֵנר ִמְצָוה ְואֹור ּתֹוָרה: ַתּמִ

ְרָכִתי. ּבִ ֶאת  ֵאל  ָנא  ַקח  עּוֶזָך.  ַוֲארֹון  ה  ַאּתָ ִלְמנּוָחִתי.  ְיָי  קּוָמה 
ְוַהֲחֵזק ָמֵגן חֹוֶזָך:

יֵצִני, ַעל ֵמי  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ִמְזמֹור ְלָדִוד, ְיָי רִֹעי לֹא ֶאְחָסר: ּבִ
מֹו:  ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ַנְפׁשִ
ְבְטָך  ִדי, ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע, ּכִ י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ ּגַ
ְנּתָ  ַ ּשׁ ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי, ּדִ ֲערְֹך ְלָפַני ׁשֻ ה ְיַנֲחֻמִני: ּתַ ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ּוִמׁשְ
י,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ פּוִני  ִיְרּדְ ָוֶחֶסד  ַאְך טֹוב  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי  י,  רֹאׁשִ ֶמן  ֶ ַבּשׁ

ֵבית ְיָי ְלאֶֹרְך ָיִמים: י ּבְ ְבּתִ ְוׁשַ

זמירות ליום שבת

SAMPLE 
PREVIEW

41

קידוש ליום שבת

ְוָקָראָת  י  ָקְדׁשִ יֹום  ּבְ ֲחָפֶצָך  ֲעׂשֹות  ַרְגֶלָך  ת  ּבָ ַ ִמּשׁ יב  ׁשִ ּתָ ִאם 
צֹוא  ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד ְוִכּבַ ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיָי ְמֻכּבָ ּבָ ַ ַלּשׁ
ֳמֵתי ָאֶרץ  יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ג ַעל ְיָי ְוִהְרּכַ ְתַעּנַ ָבר: ָאז ּתִ ר ּדָ ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ

ר: ּבֵ י ְיָי ּדִ י ּפִ יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביָך ּכִ ְוַהֲאַכְלּתִ

ַלֲעׂשֹות  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ְמרּו  ְוׁשָ
ֵני  ּבְ ּוֵבין  יִני  ּבֵ עֹוָלם:  ִרית  ּבְ ְלֹדרָֹתם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ה  ָעׂשָ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ י  ּכִ ְלעֹוָלם,  ִהיא  אֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַבת  ִביִעי ׁשָ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  ָ ְיָי ֶאת ַהּשׁ

ַפׁש: ּנָ ַוּיִ

ֲעֹבד  ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֹו: ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
ַליָי  ת  ּבָ ׁשַ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ְויֹום  ָך:  ְמַלאְכּתֶ ל  ּכָ יָת  ְוָעׂשִ
ָך  ּוִבּתֶ ּוִבְנָך  ה  ַאּתָ ְמָלאָכה  ָכל  ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ֱאלֶֹהיָך 
י  ּכִ ָעֶריָך:  ׁשְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ְוֵגְרָך  ָך  ּוְבֶהְמּתֶ ַוֲאָמְתָך  ָך  ַעְבּדְ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת  ָ ה ְיָי ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ ׁשֵ
ן  ִביִעי, ַעל ּכֵ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַנח ּבַ ם ַוּיָ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ם ְוֶאת ּכָ ַהּיָ

הּו: ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַרְך ְיָי ֶאת יֹום ַהּשׁ ּבֵ
ָנן ְוַרּבֹוַתי: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶפן: ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

בשבת חוה“מ סוכות אומרים

ִמְצֹוָתיו, נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה: ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ְוִצּוָ
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עשה  אשר  הגדול  שמעון  רבינו  והוא  יצחק.  בר  שמעון  המחבר  שם  הזמר  זה 
שבטי  המתחיל  השני  מחרוז  החרוזות  בראשי  שמו  וחתם  פיוטים.  וכמה  כמה 
אחד  חרוז  עשה  כך  אחר  ראותו.  בבוא.  נסגרתי.  וצפיר  שת.  עילם  יקר.  מה  יה. 
להש“י  ושבח  שיר  לתת  יסדו  והוא  יצחק.  ר“ת  קהלותיו,  חסדו  צור  יצוה  המתחיל 
ב“ב: העתידה  בגאולה  לגאלנו  ועתיד  ה‘,  משונאי  והצילנו  ממצרים  שהוציאנו  על 

ּוִפְדיֹום.  ע  ֶיׁשַ ָלנּו  ַיֲעָמס  יֹום.  יֹום  ֲאֹדָני  רּוְך  ּבָ
ֹראׁש  ָנִרים  ּוִביׁשּוָעתֹו  ַהּיֹום.  ל  ּכָ ָנִגיל  מֹו  ּוִבׁשְ
ְבֵטי  ׁשִ ָלֶאְביֹון:  ּוַמֲחֶסה  ל  ַלּדָ ָמֹעז  הּוא  י  ּכִ ֶעְליֹון. 
ִסְבלֹות  ּבְ ָצר.  לֹו  ָצָרָתם  ּבְ ֵעדּות.  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָיּה 
ְיִדידּות.  עֹוז  ֶהְרָאם  יר  ּפִ ַהּסַ ִלְבַנת  ּבְ ּוְבַעְבדּות. 
י ִעם ְיָי ַהֶחֶסד  ְוִנְגָלה ְלַהֲעלֹוָתם ֵמֹעֶמק ּבֹור ָודּות. ּכִ
ִצּלֹו ְלגֹוְנֵנימֹו.  ָקר ַחְסּדֹו ּבְ ה ִעּמֹו ְפדּות: ַמה ּיָ ְוַהְרּבֵ
ִריִחים  ּבָ ְלהֹוִריד  ְלַמֲעֵנימֹו.  ח  ּלַ ׁשֻ ֶבָלה  ּבָ ָגלּות  ּבְ
י לֹא  ֵנם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשֹוֵבימֹו. ּכִ ּתְ ִנְמָנה ֵביֵנימֹו. ַוּיִ
ת  ׁשָ ֵעיָלם  מֹו:  ׁשְ דֹול  ַהּגָ ֲעבּור  ּבַ ַעּמֹו  ֶאת  ְיָי  ִיּטֹׁש 
ם ֹמאְזֵני מֹוְרָדיו.  ָ יל ְיִדיָדיו. ְלַהֲעִביר ִמּשׁ ְסאֹו ְלַהּצִ ּכִ
ָיִרים  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ֲעָבָדיו.  ֶאת  ָדה  ּפָ ח  ּלַ ֶ ּשׁ ּבַ ֵמֲעבֹור 
ַרֲחָמיו  ּכְ ְוִרַחם  הֹוָגה  ִאם  י  ּכִ ֲחִסיָדיו.  ְלָכל  ה  ִהּלָ ּתְ
ְוַגם  ֲעצּוָמיו.  יל  ִהְגּדִ ים  ָהִעּזִ ּוְצִפיר  ֲחָסָדיו:  ּוְכרֹוב 
ִחית  ְלַהׁשְ ּמּו  ּדִ ם  ּוְבִלּבָ ִלְמרֹוָמיו.  ָעלּו  ע  ַאְרּבַ ָחזּות 
י ְיָי  ר ִמְתקֹוְמָמיו. ַחְסּדֵ ֶאת ְרחּוָמיו ַעל ְיֵדי כֲֹהָניו ִמּגֵ
ַיד  י ֶלֱאדֹום ּבְ ְרּתִ י לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו: ִנְסּגַ י לֹא ָתְמנּו ּכִ ּכִ
ֵרָסם ֵמֲעָדַני.  ָכל יֹום ָויֹום ְמַמְלִאים ּכְ ּבְ ֵרַעי ְמָדַני. ׁשֶ
ל  ּכָ ִני  ּתַ ְנַטׁשְ ְולֹא  ֲאָדַני.  ֶאת  ִלְסמֹוְך  י  ִעּמִ ֶעְזָרתֹו 
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ֹבאֹו ֵמֱאדֹום  ּבְ ִיְזַנח ְלעֹוָלם ֲאֹדָני:  י לֹא  ּכִ ַני.  ְיֵמי ִעּדָ
בֹוְגִדים.  ּבְ לֹו  ְוֶטַבח  ָבְצָרה  ּבְ לֹו  ֶזַבח  ָגִדים.  ּבְ ֲחמּוץ 
ִיְבצֹור  דֹול  ַהּגָ כֹוחֹו  ּבְ ְלַהֲאִדים.  יו  ַמְלּבּוׁשָ ִנְצָחם  ְוֵיז 
יֹום ָקִדים: ְראֹותֹו  ה ּבְ ׁשָ רּוחֹו ַהּקָ רּוַח ְנִגיִדים. ָהָגה ּבְ
ְקלֹוט  ּתִ ָבְצָרה  ּבְ לֹו  ַיְחׁשֹוב  ָהעֹוֵצר.  ֲאדֹוִמי  ֵכן  י  ּכִ
ֹוֵגג  ּשׁ ּכַ ּוֵמִזיד  ֵצר.  ִיּנָ תֹוָכּה  ּבְ ָאָדם  ּכְ ּוַמְלָאְך  ֶבֶצר.  ּכְ
ֱאמּוִנים  ֲחִסיָדיו  ל  ּכָ ְיָי  ֶאת  ֶאֱהבּו  ֵיָעֵצר.  ִמְקָלט  ּבְ
ע  ֵמַאְרּבַ ץ.  ְלַקּבֵ ְקִהּלֹוָתיו  ַחְסּדֹו  צּור  ה  ְיַצּוֶ נֹוֵצר: 
אֹוָתנּו  ָהִרים  ְמרֹום  ּוְבַהר  ֵבץ.  ְלִהּקָ ָעָדיו  רּוחֹות 
לֹא  יב  ָיׁשִ קֹוֵבץ.  ִחים  ִנּדָ ָיׁשּוב  נּו  ְוִאּתָ ץ.  ְלַהְרּבֵ
ר  ֲאׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  רּוְך הּוא  ּבָ ץ:  ְוִקּבֵ ב  ְוׁשָ י ִאם  ּכִ ֶנֱאַמר 
ה  יל ָלנּו. ֵאּלֶ ַרֲחָמיו ּוְכרֹוב ֲחָסָדיו ִהְגּדִ ָמָלנּו. ּכְ טֹוב ּגְ
ּבֹור  ַהּגִ דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ יל  ְלַהְגּדִ נּו.  ִעּמָ יֹוֵסף  ה  ְוָכֵאּלֶ
ָרָאנּו  ּבְ רּוְך הּוא ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ְקָרא ָעֵלינּו: ּבָ ּנִ ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ
אֹום  ל  ִמּכָ הֹודֹו.  ר  ּוְלַסּפֵ חֹו  ּבְ ּוְלׁשַ לֹו  ְלַהּלְ ִלְכבֹודֹו. 
ּוְבָכל  ֶנֶפׁש  ּוְבָכל  ֵלב  ָכל  ּבְ ָלֵכן  ַחְסּדֹו.  ָעֵלינּו  ַבר  ּגָ
ים ָעֵלינּו  ּלֹו ָיׂשִ לֹום ׁשֶ ָ ַהּשׁ ְמאֹודֹו. ַנְמִליכֹו ּוְנַיֲחדֹו: ׁשֶ
לֹום.  ָרֵאל ׁשָ ִמין ַעל ִיׂשְ ֹמאל ּוִמּיָ לֹום. ִמּשְׂ ָרָכה ְוׁשָ ּבְ
ִלְראֹות  ְוִיְזּכּו  לֹום.  ָ ַבּשׁ ַעּמֹו  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ַעל  ּוְבִמְצֹות  ּתֹוָרה  ּבַ עֹוְסִקים  ָבִנים  ּוְבֵני  ִנים  ּבָ
לֹום: ר ׁשָ ּבֹור ֲאִבי ַעד ׂשַ ּגִ לֹום. יֹוֵעץ ֵאל  ָרֵאל ׁשָ ִיׂשְ
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כל.  ואשרי.  רוכב.  ברוך.  החרוזות  בראשי  בו  וחתום  חזק  ברוך  המחבר  שם  הזמר  זה 
חמדת. זכור. קודש:

את  ֵ נּו ִפְדיֹום. ִמּשׁ ר ָנַתן ְמנּוָחה. ְלַנְפׁשֵ רּוְך ֵאל ֶעְליֹון ֲאׁשֶ ּבָ
ָחה. ַעד ָאָנה ּתּוְגיֹון ֶנֶפׁש  ּדָ ַוֲאָנָחה. ְוהּוא ִיְדרֹוׁש ְלִצּיֹון ִעיר ַהּנִ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת:  ת. ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ֶנֱאָנָחה:      ַהּשׁ

ִעיִמים.  ּנְ ן ּבַ ּבֹות. ִאּזֵ ֲעָרבֹות. ֶמֶלְך עֹוָלִמים. ֶאת ַעּמֹו ִלׁשְ רֹוֵכב ּבָ
ֶזַבח  ָכבֹוד  י  ַמְלּבּוׁשֵ ּבְ ים.  ַמְטַעּמִ ִמיֵני  ּבְ ֲעֵרבֹות.  ַמֲאָכֵלי  ּבְ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת:  ת. ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ָחה.      ַהּשׁ ּפָ ִמׁשְ

ׁשֹוֵכן  סֹוֶכה.  ל  ּכָ ֵמֵאת  ֵכֶפל.  לּוֵמי  ְלַתׁשְ חֹוֶכה.  ל  ּכָ ֵרי  ְוַאׁשְ
ֶמׁש לֹו  ֶ ּשׁ ֶפל. ַנֲחָלה ּוְמנּוָחה ּכַ ָ ָהר ּוַבּשׁ ה ּבָ ֲעָרֶפל. ַנֲחָלה לֹו ִיְזּכֶ ּבָ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת:  ת. ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ָזְרָחה.         ַהּשׁ

ת קֹוֶדׁש ּגֹוָרלֹו. ְוִאם  ר ִחּבַ לֹו. ֵהן ֶהְכׁשֵ ת ֵמַחּלְ ּדָ ת ּכַ ּבָ ל ׁשֹוֵמר ׁשַ ּכָ
ִהיא  ִמְנָחה  ֵרי לֹו. ֶאל ֵאל ָאדֹון ְמחֹוְללֹו.  ַאׁשְ ַהּיֹום  ָיָצא חֹוַבת 
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת:  ת. ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ לּוָחה.       ַהּשׁ ׁשְ

ִיְהֶיה  ֵרי ִלְתִמיִמים. ִאם  ְוַאׁשְ ִמים. ְקָראֹו ֵאִלי צּור.  ַהּיָ ת  ֶחְמּדַ
ם  ם ָיצּור. צּור ָהעֹוָלִמים. רּוחֹו ּבָ ֶתר ִהּלּוִמים ַעל רֹאׁשָ ָנצּור. ּכֶ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת:  ת. ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ָנָחה.          ַהּשׁ

י ָגְבָהה ֵנֶזר ַעל רֹאׁשֹו.  ּכִ ׁשֹו. ַקְרנֹו  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
ָחה.  ְלָמׁשְ ֶהם  ּבָ ְמָחה.  ׂשִ ְוַגם  ְלַנְפׁשֹו. עֹוֶנג  ָהָאָדם  ן  ִיּתֵ ן  ּכֵ ַעל 
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת:  ת. ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ַהּשׁ

ָרָכה.  יֶכם. ְלָהִניַח ּבְ ּתֵ ה. ֶאל ּתֹוְך ּבָ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבָ קֹוֶדׁש ִהיא ָלֶכם ׁשַ
ֶעֶבד  ּוְבנֹוֵתיֶכם.  ֵניֶכם  ּבְ ְמָלאָכה.  ַתֲעׂשּו  לֹא  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ָכל  ּבְ
ִמְנָחה ַעל ַמֲחַבת:  ת. ָלֵאל ֵיָרצּו ּכְ ן ִעם ַהּבַ ת ַהּבֵ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ְפָחה.     ַהּשׁ ְוַגם ׁשִ
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זה הזמר שם המחבר ישראל. וחתם שמו בראשי החרוזות, יום. ששת. ראשון. אכול. לא:

ַבת צּור עֹוָלִמים:  י בֹו ׁשָ ל ָיִמים. ּכִ ד ִמּכָ יֹום ֶזה ְמֻכּבָ
ִביִעי ֵלאלֶֹהיָך.  ְ ָך ְויֹום ַהּשׁ ה ְמַלאְכּתֶ ֲעׂשֶ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֵ
ת ָיִמים. ׁשֶ ה ׁשֵ י ֹכל ָעׂשָ ה בֹו ְמָלאָכה. ּכִ ת לֹא ַתֲעׂשֶ ּבָ ׁשַ

ַבת צּור עֹוָלִמים:  י בֹו ׁשָ ל ָיִמים. ּכִ ד ִמּכָ יֹום ֶזה ְמֻכּבָ

ת  ּבַ ׁשַ יֹום  תֹון  ּבָ ׁשַ יֹום  קֹוֶדׁש.  ְלִמְקָרֵאי  הּוא  ִראׁשֹון 
ֶלֶחם  י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ׁש.  ְיַקּדֵ ֵיינֹו  ּבְ ִאיׁש  ל  ּכָ ן  ּכֵ ַעל  קֹוֶדׁש. 

ִיְבְצעּו ְתִמיִמים.
ַבת צּור עֹוָלִמים: י בֹו ׁשָ ל ָיִמים. ּכִ ד ִמּכָ יֹום ֶזה ְמֻכּבָ

ּבֹו  ְלָכל  ן  ִיּתֵ ֵאל  י  ּכִ ים.  ּקִ ַמְמּתַ ֵתה  ׁשְ ים  ַמּנִ ַמׁשְ ֱאכֹול 
ְוָכל  ְוָדִגים  ר  ׂשָ ּבָ ים.  ֻחּקִ ְוֶלֶחם  ִלְלּבֹוׁש  ֶגד  ּבֶ ְדֵבִקים: 

ים. ַמְטַעּמִ
ַבת צּור עֹוָלִמים: י בֹו ׁשָ ל ָיִמים. ּכִ ד ִמּכָ יֹום ֶזה ְמֻכּבָ

ֶאת   . ּוֵבַרְכּתָ ָבְעּתָ  ְוׂשָ  , ְוָאַכְלּתָ ּבֹו  ּכֹל  ֶתְחַסר  לֹא 
ים. ָהַעּמִ ל  ִמּכָ ֵבַרְכָך  י  ּכִ  . ָאַהְבּתָ ר  ֲאׁשֶ ֱאלֶֹהיָך  ְיָי 

ַבת צּור עֹוָלִמים: י בֹו ׁשָ ל ָיִמים. ּכִ ד ִמּכָ יֹום ֶזה ְמֻכּבָ

ַחְסּדֹו. ָמְלָאה  ָהָאֶרץ  ְוַגם  בֹודֹו.  ּכְ ִרים  ְמַסּפְ ַמִים  ָ ַהּשׁ

ֳעלֹו ָתִמים. י הּוא ַהּצּור ּפָ ָתה ָידֹו. ּכִ ה ָעׂשְ י ָכל ֵאּלֶ ְראּו ּכִ
ַבת צּור עֹוָלִמים: י בֹו ׁשָ ל ָיִמים. ּכִ ד ִמּכָ יֹום ֶזה ְמֻכּבָ
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זה הזמר שם המחבר (יהודה) וחתם שמו בראשי החרוזות: יום. היום. ובאו. דבר. העם.

יחֹוַח.  ַהּנִ ֵריַח  ּכְ ִזְכרֹו  ּכֹוַח,  ִלׁשְ ֵאין  תֹון  ּבָ ׁשַ יֹום 
ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח:  יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח:  יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

ְמרֹו ָאבֹות  ד ִלְבֵני ֱאמּוִנים. ְזִהיִרים ְלׁשָ ַהּיֹום ִנְכּבָ
אֹוִנים  ֵמרֹוב  ֲאָבִנים.  ֻלחֹות  ֵני  ׁשְ ּבִ ָחקּוק  ּוָבִנים, 

יץ ּכַֹח. ְוַאּמִ
ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח: יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

ָאְמרּו  ַמע  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ַיַחד.  ְבִרית  ּבִ ם  ֻכּלָ ּוָבאּו 
ֵעף  ַלּיָ ַהּנֹוֵתן  רּוְך  ּבָ ֶאָחד.  ְיָי  ְוָענּו  ּוָפְתחּו  ֶאָחד.  ּכְ

ּכַֹח.
ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח: יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

ָזכֹור  ִביִעי  ְ ַהּשׁ יֹום  ַהּמֹור.  ַהר  ּבְ ָקְדׁשֹו  ּבְ ר  ּבֶ ּדִ
ָמְתַנִים  ק  ַחּזֵ ִלְגמֹור.  ַיַחד  ּקּוָדיו  ּפִ ְוָכל  מֹור.  ְוׁשָ

ץ ּכַֹח. ְוַאּמֵ
ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח: יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ

ְבִרית  ּצֹאן ָטָעה. ִיְזּכֹור ְלָפְקדֹו ּבִ ר ָנע ּכַ ָהָעם ֲאׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרָעה.  ִמְקֵרי  ם  ּבָ ַיֲעָבר  ְלַבל  בּוָעה.  ּוׁשְ

ְעּתָ ַעל ֵמי נַֹח. ּבַ ִנׁשְ
ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח:  יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוַח. ְוׁשָ
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זה הזמר חברו הראב“ע, וחתם שמו בראשי החרוזות מחרוז השני ואילך: אסור. בו. רשם. הוא. מחל

ְמֵרִני. אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי  ת ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָרה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ
ינֹו ּוֵביִני: ַעד ּבֵ

ְבֵרי  ּדִ ּבֹו  ר  ַדּבֵ ִמּלְ ם  ּגַ ָרִכים.  ּדְ ֲעׂשֹות  ֵחֶפץ.  ְמֹצא  ָאסּור 
תֹוַרת ֵאל  ה ּבְ ְבֵרי ְמָלִכים. ֶאְהּגֶ ְבֵרי ְסחֹוָרה ַאף ּדִ ְצָרִכים. ּדִ

ֵמִני. ּוְתַחּכְ
ינֹו ּוֵביִני: אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

ָנַתן  ִראׁשֹון  ְלדֹר  ה  ִהּנֵ י.  ְלַנְפׁשִ נֶֹפׁש  ָתִמיד  ֶאְמָצא  ּבֹו 
י  ִ ּשׁ ָכל ׁשִ ָכה ּבְ י. ּכָ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ֶנה ּבַ ֵתת ֶלֶחם ִמׁשְ י, מֹוֵפת. ּבְ ְקדֹוׁשִ

יל ְמזֹוִני. ַיְכּפִ
ינֹו ּוֵביִני: אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

ִנים  ּפָ ֶלֶחם  ַלֲערֹוְך  ּבֹו  ְסָגָניו.  ֶאל  חֹוק  ָהֵאל  ַדת  ּבְ ם  ָרׁשַ
י ְנבֹוָניו ָאסּור. ְלַבד ִמּיֹום  ן ְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ַעל ּפִ ָפָניו. ַעל ּכֵ ּבְ

ּפּור ֲעֹוִני. ּכִ
ינֹו ּוֵביִני: אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

ר  ׂשָ ּבָ טֹוב  ְוַיִין  ֶלֶחם  ֲענּוִגים.  ּתַ יֹום  הּוא  ד  ְמֻכּבָ יֹום  הּוא 
ָמחֹות  ׂשְ יֹום  י  ּכִ ְנסֹוִגים.  ָאחֹור  ּבֹו  ִלים  ְתַאּבְ ַהּמִ ְוָדִגים. 

ֵחִני. ּמְ הּוא ּוְתׂשַ
ינֹו ּוֵביִני: אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

י  ִלּבִ ּבֹו  ס  ֲאַכּבֵ ן  ּכֵ ַעל  ְלַהְכִרית.  סֹופֹו  ּבֹו  ְמָלאָכה  ֵמֵחל 
ְוַגם  ֲחִרית. מּוַסף  ְוׁשַ ַעְרִבית  ֵאל  ֶאל  ָלה  ּלְ ְוֶאְתּפַ בֹוִרית.  ּכְ

ִמְנָחה הּוא ַיֲעֵנִני.
ינֹו ּוֵביִני: אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ
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ד‘ חלקי החרוז כמו בחרוז ראשון:  וחתם שמו בתחילת  (דונש)  זה הזמר שם המחבר 
דרור, וינצרכם, נעים, שבו:

ְנִעים  ָבַבת.  מֹו  ּכְ ְוִיְנָצְרֶכם  ת,  ּבַ ִעם  ְלֵבן  ִיְקָרא  רֹור  ּדְ
רֹוׁש ָנִוי ְואּוָלִמי.  ת: ּדְ ּבָ יֹום ׁשַ בּו ְונּוחּו ּבְ ת. ׁשְ ּבַ ְמֶכם ְולֹא ֻיׁשְ ׁשִ
ְוַעת  ֵעה ׁשַ ְרִמי. ׁשְ תֹוְך ּכַ י. ְנַטע ׂשֹוֵרק ּבְ ה ִעּמִ ע ֲעׂשֵ ְואֹות ֶיׁשַ
ְבָרה, ְנתֹוץ  ר ּגָ ֶבל ֲאׁשֶ ְצָרה. ְוַגם ּבָ תֹוְך ּבָ רֹוְך ּפּוָרה ּבְ י: ּדְ ֵני ַעּמִ ּבְ
ר  ְדּבָ ּמִ ן ּבַ יֹום ֶאְקָרא: ֱאלִֹהים ּתֵ ַמע קֹוִלי ּבְ ַאף ְוֶעְבָרה. ׁשְ ָצַרי ּבְ
ן  לֹוִמים ּתֵ ְזָהר. ׁשְ ְזִהיר ְוַלּנִ ְדָהר. ְוַלּמַ רֹוׁש ּתִ ה ּבְ ּטָ ַהר. ֲהַדס ׁשִ
ְוַנְרִחיב  ה.  ִגּנָ ּוַבּמְ ֵלָבב  מֹוג  ּבְ א.  ַקּנָ ֵאל  ָקַמי  ֲהדֹוְך  ָנָהר:  ֵמי  ּכְ
ְוִהיא  ָך.  ְלַנְפׁשֶ ָחְכָמה  ֵעה  ּדְ ה:  ִרּנָ ְלָך  ְלׁשֹוֵננּו  ה.  ֶאּנָ ּוְנַמּלְ ה  ּפֶ
ָך: ָקְדׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ מֹור  ׁשְ ָך.  ְקדֹוׁשֶ ִמְצַות  ְנצֹור  ָך.  ְלֹראׁשֶ ֶכֶתר 

לערוך: אכול.  ואם.  מעבור.  שבת.  החרוזות.  בראשי  שמו  וחתם  שמואל.  המחבר  שם  הזמר  זה 

ְוַגם  ִרּנּוַני.  ּבְ ַצֲהלּו  ְמאֹוד  ַליָי.  ַהּיֹום  ת  ּבָ ׁשַ
ַליָי: ַהּיֹום  ת  ּבָ ׁשַ ְיָי.    ִמְצַות  ּכְ מֹור  ִלׁשְ אֹתֹו  ַמֲעָדַני.  ַהְרּבּו 

ֶלֱאכֹול  ָעִלים.  ּפְ ַהּיֹום  ֵמֲעׂשֹות  ּוְגבּוִלים.  ֶרְך  ּדֶ ֵמֲעבֹור 
ַליָי: ַהּיֹום  ת  ּבָ ׁשַ ְיָי.       ה  ָעׂשָ ַהּיֹום  ֶזה  ִהּלּוִלים.  ּבְ ּתֹות  ְוִלׁשְ

ת.  ַהּבַ ְוַגם  ּוִבְנָך  ה  ַאּתָ ָבַבת.  ּכְ ִיְנָצְרָך  ָיּה  ְמֶרּנּו  ׁשְ ּתִ ְוִאם 
ַליָי: ַהּיֹום  ת  ּבָ ׁשַ ְיָי.     ַעל  ג  ְתַעּנַ ּתִ ָאז  ת.  ּבָ ַ ַלּשׁ עֹוֶנג  ְוָקָראָת 

ֱאגֹוֵזי  ִמיִנים.  ה  ַהְרּבֵ ים  ּוַמְטַעּמִ ים  ּוַמֲעַדּנִ ים  ַמּנִ ַמׁשְ ֱאכֹול 
ת ַהּיֹום ַליָי: ּבָ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי.     ׁשַ ֶפֶרְך ְוִרּמֹוִנים. ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ

לֹׁש  ׁשָ ַהּיֹום  ַלֲעׂשֹות  ֲחמּודֹות.  ֶלֶחם  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ַלֲערֹוְך 
ְקדּו  ׁשִ ּוְלהֹודֹות.  ְלָבֵרְך  ד  ְכּבָ ַהּנִ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ְסעּודֹות. 
ַליָי: ַהּיֹום  ת  ּבָ ׁשַ ָבַני.                            ַוֲעׂשּו  ְמרּו  ְוׁשִ
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ֵליָמָתא  ׁשְ ִדְמֵהיְמנּוָתא,  ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו 
ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו  א:  יׁשָ ַקּדִ א  ְדַמְלּכָ ֶחְדָוָתא 
יָקא  ין ְוַעּתִ א. ָדא ִהיא ְסעּוָדָתא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְדַמְלּכָ
ְלַסֲעָדא  ַאְתָיין  ין  יׁשִ ַקּדִ ּפּוִחין  ּתַ ַוֲחַקל  א  יׁשָ ַקּדִ

ֲהֵדּה: ּבַ
ין: ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵני ֵהיָכָלא ִדְכִסיִפין. ְלֶמֱחֵזי ִזיו ּדִ ּבְ
ִגילּוִפין: א ּבְ ֵביּה ַמְלּכָ א. ּדְ ּכָ ַהאי ּתַ ְיהֹון ָהָכא. ּבְ

ְדִפין: גֹו ִעיִרין ְוָכל ּגַ ַהאי ַוֲעָדא. ּבְ ְצבּו ַלֲחָדא. ּבְ
ֵביּה ַרֲעָוא ְוֵלית ַזֲעִפין: א. ּדְ ְעּתָ ַהאי ׁשַ א. ּבְ ּתָ ֲחדּו ַהׁשְ

ְתִקיִפין: יִנין ּדִ ְקִריבּו ִלי. ֲחזּו ֵחיִלי. ְדֵלית ּדִ
ין ַדֲחִציִפין: ְלּבִ י ּכַ ְלַבר ַנְטִלין. ְוָלא ָעאִלין. ַהּנֵ

יק יֹוִמין. ְלִמְנָחה (ְלִמְצָחא) ֲעֵדי ְיהֹון ָחְלִפין: ְוָהא ַאְזִמין. ַעּתִ
ָכל ְקִליִפין: ָלא ּבְ י ֵליּה. ְלַבּטָ יֵליּה. ְדַגּלֵ ְרעּו ּדִ

גֹו ֵכִפין: רּון ּבְ נֹוְקֵביהֹון. ִויַטּמְ י לֹון ּבְ ּוֵ ְיׁשַ
ין: ֶחְדָוָתא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ִמְנָחָתא. ּבְ א. ּבְ ּתָ ֲאֵרי ַהׁשְ

א  ׁשֶ ּדֶ ְנאֹות  ּבִ ֶאְחָסר:  לֹא  רִֹעי  ְיָי  ְלָדִוד,  ִמְזמֹור 
ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב,  י  ַנְפׁשִ ְיַנֲהֵלִני:  ְמֻנחֹות  ֵמי  ַעל  יֵצִני,  ַיְרּבִ
ֵגיא ַצְלָמֶות  ּבְ י ֵאֵלְך  ּכִ ם  ּגַ מֹו:  ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ְבַמְעּגְ
ה  ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ְבְטָך ּוִמׁשְ ִדי, ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ לֹא ִאיָרא ָרע, ּכִ
ֶמן  ֶ ַבּשׁ ְנּתָ  ַ ּשׁ ּדִ צְֹרָרי,  ֶנֶגד  ְלָחן  ׁשֻ ְלָפַני  ֲערְֹך  ּתַ ְיַנֲחֻמִני: 
י,  ל ְיֵמי ַחּיָ פּוִני ּכָ י, ּכֹוִסי ְרָוָיה: ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרּדְ ֹראׁשִ

ֵבית ְיָי ְלאֶֹרְך ָיִמים: י ּבְ ְבּתִ ְוׁשַ
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ָך ֶאל  ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן. ְמׁשֹוְך ַעְבּדְ
ֲחֶוה  ּתַ ִיׁשְ ל.  ַאּיָ מֹו  ּכְ ָך  ַעְבּדְ ָירּוץ  ְרצֹוֶנָך. 
ֶאל מּול ֲהָדֶרָך. ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידֹוֶתיָך. ִמּנֶֹפת 

צּוף ְוָכל ָטַעם:

חֹוַלת  י  ַנְפׁשִ ָהעֹוָלם.  ִזיו  ָנֶאה,  ָהדּור 
ַהְראֹות  א ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה. ּבְ ַאֲהָבֶתָך. ָאּנָ
א.  ְוִתְתַרּפֵ ק  ְתַחּזֵ ּתִ ָאז  ִזיֶוָך.  נַֹעם  ָלּה 

ְמַחת עֹוָלם: ְוָהְיָתה ָלּה ׂשִ

ַעל  ָנא  ְוחּוָסה  ַרֲחֶמיָך.  ָנא  ֶיֱהמּו  ָוִתיק 
י  ִנְכַסְפּתִ ִנְכסֹוף  ה,  ּמָ ּכַ ֶזה  י  ּכִ ֲאהּוֶבָך.  ן  ּבֵ
י  ִלּבִ ָחְמָדה  ה  ֵאּלֶ ָך.  ֻעּזֶ ִתְפֶאֶרת  ּבְ ִלְראֹות 

ם: ְתַעּלָ ְוחּוָסה ָנא ְוַאל ּתִ

ת  ֻסּכַ ֶאת  ָעַלי  ֲחִביִבי  ּוְפרֹוס  ָנא  ֶלה  ִהּגָ
ָנִגיָלה  בֹוֶדָך.  ִמּכְ ֶאֶרץ  ִאיר  ּתָ לֹוֶמָך.  ׁשְ
מֹוֵעד  ָבא  י  ּכִ ֱאהֹוב  ַמֵהר  ְך.  ּבָ ְמָחה  ְוִנׂשְ

יֵמי עֹוָלם: נּו ּכִ ְוָחּנֵ
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במוצאי שבת מתחילין כאן:

ְיָי,  ָיּה  ְוִזְמָרת  י ָעִזי  ּכִ ה, ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח, ְולֹא ֶאְפָחד,  ִהּנֵ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה:  ׂשֹון, ִמּמַ ׂשָ ּבְ ם ַמִים  ַאְבּתֶ ּוׁשְ ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
ב  ּגָ ִמׂשְ נּו  ִעּמָ ְיָי ְצָבאֹות  ָלה:  ּסֶ ִבְרָכֶתָך  ָך  ַעּמְ ַהְיׁשּוָעה, ַעל  ַליָי 
ְיָי  ְך:  ּבָ ּבֵֹטַח  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ ְצָבאֹות  ְיָי  ֶסָלה:  ַיֲעקֹב  ֱאלֵֹהי  ָלנּו 
אֹוָרה  ָהְיָתה  הּוִדים  ַלּיְ ָקְרֵאנּו:  ְביֹום  ַיֲעֵננּו  ֶלְך  ַהּמֶ יָעה,  הֹוׁשִ
א,  ֶאּשָׂ ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  ָלנּו:  ְהֶיה  ּתִ ן  ּכֵ ִויָקר.  ׂשֹון  ְוׂשָ ְמָחה,  ְוׂשִ

ם ְיָי ֶאְקָרא: ּוְבׁשֵ
Following Holidays we begin Havdallah from hereon & we do not 

recite the blessings on the species and on the torch.
במוצאי יום טוב שחל בחול מתחילין כאן:

אוחז הכוס בימינו והבשמים בשמאלו בשעת ברכה על היין.

ָנן ְוַרּבֹוַתי, ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

ֶפן: ִרי ַהּגָ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
After the following blessing, smell the spices.

במוצאי יו“ט אינו מברך על הבשמים:
כשמברך על הבשמים יהיו הבשמים בימינו והכוס בשמאלו.

ִמים: ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
After the following blessing, hold the fingers up to the flame.

ובכף היד בבת אחת,  ימינו  יד  אח“כ מניח את הבשמים ומברך על הנר, ומסתכל על צפרני 
דהיינו שיכפוף ד‘ האצבעות על האגודל לתוך כף היד, ואח“כ פושט את האצבעות ומסתכל 

בצפרנים מאחוריהם.
במוצאי יו“ט אינו מברך על האש (מלבד במוצאי יום הכפורים על נר ששבת):

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: רּוְך ַאּתָ ּבָ
אח“כ נוטל שוב הכוס בימינו ומברך ברכת המבדיל.

קֶֹדׁש  ין  ּבֵ יל  ְבּדִ ַהּמַ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
יֹום  ין  ּבֵ ים,  ָלַעּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ְך,  ְלחֹׁשֶ אֹור  ין  ּבֵ ְלחֹול, 
יל  ְבּדִ ַהּמַ ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ה:  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ְלׁשֵ ִביִעי  ְ ַהּשׁ

ין ֹקֶדׁש ְלחֹול: ּבֵ
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סדר האושפיזין

ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ִעיָלִאין,  יִזין  ִפּ ֻאְשׁ ִלְסעּוָדִתי  ין  ֲאַזִמּ
ה ַאֲהֹרן יֹוֵסף ְוָדִוד: ַיֲעֹקב מֶֹשׁ

On the first night say:

ל  ְך ָכּ י ְוִעָמּ יִזי ִעיָלִאי ְדַיְתֵבי ִעִמּ ִפּ ָמטּו ִמיָנְך ַאְבָרָהם ֻאְשׁ ְבּ
ה ַאֲהֹרן יֹוֵסף ְוָדִוד: יֵזי ִעיָלֵאי ִיְצָחק ַיֲעֹקב מֶֹשׁ ִפּ ֻאְשׁ

On the second night say:

ל  ָכּ ְך  ְוִעָמּ י  ִעִמּ ְדַיְתֵבי  ִעיָלִאי  יִזי  ִפּ ֻאְשׁ ִיְצָחק  ִמיָנְך  ָמטּו  ְבּ
ה ַאֲהֹרן יֹוֵסף ְוָדִוד: יֵזי ִעיָלֵאי ַאְבָרָהם ַיֲעֹקב מֶֹשׁ ִפּ ֻאְשׁ

On the third night say:

ל  ָכּ ְך  ְוִעָמּ י  ִעִמּ ְדַיְתֵבי  ִעיָלִאי  יִזי  ִפּ ֻאְשׁ ַיֲעֹקב  ִמיָנְך  ָמטּו  ְבּ
ה ַאֲהֹרן יֹוֵסף ְוָדִוד: יֵזי ִעיָלֵאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק מֶֹשׁ ִפּ ֻאְשׁ

On the fourth night say:

ל  ָכּ ְך  ְוִעָמּ י  ִעִמּ ְדַיְתֵבי  ִעיָלִאי  יִזי  ִפּ ֻאְשׁ ה  ֹמֶשׁ ִמיָנְך  ָמטּו  ְבּ
יֵזי ִעיָלֵאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב ַאֲהֹרן יֹוֵסף ְוָדִוד: ִפּ ֻאְשׁ

On the fifth night say:

ל  ָכּ ְך  ְוִעָמּ י  ִעִמּ ְדַיְתֵבי  ִעיָלִאי  יִזי  ִפּ ֻאְשׁ ַאֲהֹרן  ִמיָנְך  ָמטּו  ְבּ
ה יֹוֵסף ְוָדִוד: יֵזי ִעיָלֵאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב מֶֹשׁ ִפּ ֻאְשׁ

On the sixth night say:

ל  ָכּ ְך  ְוִעָמּ י  ִעִמּ ְדַיְתֵבי  ִעיָלִאי  יִזי  ִפּ ֻאְשׁ יֹוֵסף  ִמיָנְך  ָמטּו  ְבּ
ה ַאֲהֹרן ְוָדִוד: יֵזי ִעיָלֵאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב מֶֹשׁ ִפּ ֻאְשׁ

On the seventh night say:

ל  ָכּ ְך  ְוִעָמּ י  ִעִמּ ְדַיְתֵבי  ִעיָלִאי  יִזי  ִפּ ֻאְשׁ ִוד  ָדּ ִמיָנְך  ָמטּו  ְבּ
ה ַאֲהֹרן ְויֹוֵסף: יֵזי ִעיָלֵאי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב מֶֹשׁ ִפּ ֻאְשׁ

Upon leaving the Succcah
י  ְבּתִ ְוָיׁשַ י  ְמּתִ ּיַ ִקּ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ָנה  ְלׁשָ ִלְוָיָתן.  ל  ׁשֶ עֹורֹו  ת  ֻסּכַ ּבְ ב  ֵליׁשֵ ָאה  ַהּבָ ָנה  ְלׁשָ ה  ֶאְזּכֶ ן  ּכֵ זּו,  ה  ּכָ ֻסּ ּבַ

ָלִים. ירּוׁשָ ָאה ּבִ ַהּבָ
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סדר האושפיזין

On all days of Succoth, upon entering the Succah, one says:
I invite to my meal the exalted guests: 
Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, 

Joseph, and David.
On the first night say:

May it please you, Abraham, my exalted guest, that 
all the exalted guests sit with me and with you - Isaac, 

Jacob, Moses, Aaron, Joseph, and David.
On the second night say:

May it please you, Isaac, my exalted guest, that all the 
exalted guests sit with me and with you - Abraham, 

Jacob, Moses, Aaron, Joseph, and David.
On the third night say:

May it please you, Jacob, my exalted guest, that all the 
exalted guests sit with me and with you -Abraham, 

Isaac, Moses, Aaron, Joseph, and David.
On the fourth night say:

May it please you, Moses, my exalted guest, that 
all the exalted guests sit with me and with you - 

Abraham, Isaac, Jacob, Aaron, Joseph, and David.
On the fifth night say:

May it please you, Aron, my exalted guest, that all the 
exalted guests sit with me and with you - Abraham, 

Isaac, Jacob, Moses, Joseph, and David.
On the sixth night say:

May it please you, Joseph, my exalted guest, that 
all the exalted guests sit with me and with you -

Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, and David.
On the seventh night say:

May it please you, David, my exalted guest, that 
all the exalted guests sit with me and with you -

Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, and Joseph.

סדר האושפיזין
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קידוש ליל יום טוב

When the Holiday falls on Shabbat we begin here

(recite quietly): ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר

ְצָבָאם:  ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ַהָשּׁ ַוְיֻכּלּו  י.  ִשּׁ ַהִשּׁ יֹום 
ה,  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ ְמַלאְכּתֹו  ִביִעי,  ַהְשּׁ ּיֹום  ַבּ ֱאלִֹהים  ַוְיַכל 
ה:  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ ְמַלאְכּתֹו  ל  ִמָכּ ִביִעי  ַהְשּׁ ּיֹום  ַבּ ת  ֹבּ ְשׁ ַוִיּ
בֹו  י  ִכּ ֹאתֹו,  ׁש  ַוְיַקֵדּ ִביִעי,  ַהְשּׁ יֹום  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַוְיָבֶרְך 

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ ָשׁ
 

When the Holiday falls on a Weekday we begin here

ָנן ְוַרּבֹוַתי: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבּ

ֶפן: ִרי ַהָגּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ל  נּו ִמָכּ ַחר ָבּ ר ָבּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ן ָלנּו  ֶתּ ַוִתּ ִמְצֹוָתיו  ְבּ נּו  ָשׁ ְוִקְדּ ל ָלׁשֹון  ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָכּ
תֹות ִלְמנּוָחה ּו)מֹוֲעִדים  ָבּ ַאֲהָבה (לשבת ַשׁ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְבּ
ת  ָבּ ׂשֹון ֶאת יֹום (לשבת ַהַשּׁ ים ְלָשׂ ים ּוְזַמִנּ ְמָחה, ַחִגּ ְלִשׂ

ַהֶזּה ְוֶאת יֹום)
Pesach

ה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו ּצֹות ַהֶזּ ַחג ַהַמּ
Shavuos

ן ּתֹוָרֵתנּו ה, ְזַמן ַמַתּ בּועֹות ַהֶזּ ַחג ַהָשּׁ
Succos

ְמָחֵתנּו ה, ְזַמן ִשׂ ּכֹות ַהֶזּ ַחג ַהֻסּ
Shemini Atzeres

ְמָחֵתנּו ה, ְזַמן ִשׂ ִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶזּ ְשׁ
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קידוש ליל יום טוב

י  ַאֲהָבה) ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים, ִכּ (לשבת ְבּ
ת)  ָבּ ים, (לשבת ְוַשׁ ל ָהַעִמּ ָתּ ִמָכּ ְשׁ ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו ִקַדּ
ְמָחה  ִשׂ ְבּ ּוְבָרצֹון)  ַאֲהָבה  ְבּ (לשבת  ָך  ָקְדֶשׁ ּומֹוֲעֵדי 
(לשבת  ׁש  ְמַקֵדּ ְיָי,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ נּו:  ִהְנַחְלָתּ ׂשֹון  ּוְבָשׂ

ים: ַמִנּ ָרֵאל ְוַהְזּ ת ְו)ִיְשׂ ָבּ ַהַשּׁ
is recited on the first two nights of Yom Tov שהחינו

ָמנּו  ְוִקְיּ ֶהֱחָינּו  ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ַמן ַהֶזּה: יָענּו ַלְזּ ְוִהִגּ

On the first night of Succos recite the brocha “לישב בסוכה” before “שהחינו”

נּו  ָשׁ ִקְדּ ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ה: ָכּ ֻסּ ב ַבּ נּו ֵליֵשׁ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ְבּ

When Yom Tov falls out on Saturday night say the following Brochos

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: רּוְך ַאָתּ ָבּ

ין  ֵבּ יל  ְבִדּ ַהַמּ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ים,  ָלַעִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ין  ֵבּ ְך,  ְלחֹוֶשׁ אֹור  ין  ֵבּ ְלחֹול,  ֹקֶדׁש 
ת  ְקֻדַשּׁ ין  ֵבּ ה.  ֲעֶשׂ ַהַמּ ְיֵמי  ת  ֶשׁ ְלֵשׁ ִביִעי  ַהְשּׁ יֹום  ין  ֵבּ
ִביִעי  ַהְשּׁ יֹום  ְוֶאת   , ְלָתּ ִהְבַדּ טֹוב  יֹום  ת  ִלְקֻדַשּׁ ת  ָבּ ַשׁ
ָתּ ֶאת  ְשׁ ְוִקַדּ ְלָתּ  ִהְבַדּ  , ָתּ ְשׁ ִקַדּ ה  ֲעֶשׂ ַהַמּ ְיֵמי  ת  ֶשׁ ִמֵשּׁ
ין  ֵבּ יל  ְבִדּ ְיָי, ַהַמּ ה  רּוְך ַאָתּ ָבּ ֶתָך:  ְקֻדָשּׁ ִבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ

ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש:

ְוִקְיָּמנּו  ֶהֱחָינּו  ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ַמן ַהֶזּה: יָענּו ַלְזּ ְוִהִגּ
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קידוש ליום טוב

On Shabbat first recite:

ת  ּבָ ַ ת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ
ָרֵאל אֹות ִהיא  ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ִרית עֹוָלם: ּבֵ ְלֹדרָֹתם ּבְ
ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ְיָי  ה  ָעׂשָ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ י  ּכִ ְלעֹוָלם, 

ַפׁש: ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

ֲעֹבד  ּתַ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ ׁשֹו:  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  ָזכֹור 
ֱאלֶֹהיָך  ַליָי  ת  ּבָ ׁשַ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ְויֹום  ָך:  ְמַלאְכּתֶ ל  ּכָ יָת  ְוָעׂשִ
ָך ַוֲאָמְתָך  ָך ַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ה ָכל ְמָלאָכה ַאּתָ לֹא ַתֲעׂשֶ
ְיָי  ה  ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ָעֶריָך: ּכִ ׁשְ ר ּבִ ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ָך  ּוְבֶהְמּתֶ
ַנח  ם ַוּיָ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ם ְוֶאת ּכָ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהּיָ ָ ֶאת ַהּשׁ
הּו: ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַרְך ְיָי ֶאת יֹום ַהּשׁ ן ּבֵ ִביִעי, ַעל ּכֵ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

Festivals:

ְקְראּו אָֹתם  ר ִתּ ה מֹוֲעֵדי ְיָי ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאֶשׁ ֵאֶלּ
מֹוֲעָדם: ְבּ

Rosh Hashanah:

ָרֵאל  י חֹוק ְלִיְשׂ ִכּ נּו:  ֶסה ְליֹום ַחֵגּ ֶכּ ַבּ ְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר  ִתּ
ט ֵלאלֵֹהי ַיֲעֹקב: ָפּ הּוא ִמְשׁ

ָרֵאל: ֵני ִיְשׂ ה ֶאת מֹוֲעֵדי ְיָי ֶאל ְבּ ר מֶֹשׁ ַוְיַדֵבּ
ָנן ְוַרּבֹוַתי: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרּבָ

ִרי  ּפְ ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶפן: ַהּגָ

On Succot add:
נּו  ְוִצּוָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ְיָי, ֱאלֵֹהינּו  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ה: ּכָ ּסֻ ב ּבַ ֵליׁשֵ
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קידוש לראש השנה

When Rosh Hashanah falls on Shabbat we begin here
(recite quietly): ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר

ּיֹום  ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַבּ י. ַוְיֻכּלּו ַהָשּׁ ִשּׁ יֹום ַהִשּׁ
ל ְמַלאְכּתֹו  ִביִעי ִמָכּ ּיֹום ַהְשּׁ ת ַבּ ֹבּ ְשׁ ה, ַוִיּ ר ָעָשׂ ִביִעי, ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַהְשּׁ
ַבת  י בֹו ָשׁ ׁש ֹאתֹו, ִכּ ִביִעי, ַוְיַקֵדּ ה: ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְשּׁ ר ָעָשׂ ֲאֶשׁ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות: ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ִמָכּ
When Rosh Hashanah falls on Weekday we begin here 

ָנן ְוַרּבֹוַתי: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבּ

ֶפן: ִרי ַהָגּ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ל ָעם  ִמָכּ נּו  ָבּ ַחר  ָבּ ר  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ ְיָי ֱאלֵֹהינּו  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָלנּו  ן  ֶתּ ַוִתּ ִמְצֹוָתיו,  ְבּ נּו  ָשׁ ְוִקְדּ ָלׁשֹון  ל  ִמָכּ ְורֹוְמָמנּו 
ַהֶזּה,  רֹון  ָכּ ַהִזּ יֹום)  ְוֶאת  ַהֶזּה  ת  ָבּ ַהַשּׁ (לשבת  יֹום  ֶאת  ַאֲהָבה  ְבּ
ֵזֶכר  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  ַאֲהָבה)  ּבְ (לשבת  רּוָעה  ְתּ ִזְכרֹון)  (לשבת  יֹום 
ים,  ל ָהַעִמּ ָתּ ִמָכּ ְשׁ י ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו ִקַדּ ִליִציַאת ִמְצָרִים, ִכּ
ָהָאֶרץ  ל  ָכּ ַעל  ֶמֶלְך  ְיָי,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ָלַעד.  ְוַקָיּם  ֱאֶמת  ּוְדָבְרָך 

רֹון: ָכּ ָרֵאל ְויֹום ַהִזּ ת ְו)ִיְשׂ ָבּ ׁש (לשבת ַהַשּׁ ְמַקֵדּ
ְוִקְיָּמנּו  ֶהֱחָינּו  ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ

ַמן ַהֶזּה: יָענּו ַלְזּ ְוִהִגּ
On Motzei Shabbat add the following

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: רּוְך ַאָתּ ָבּ
ין אֹור  ֵבּ ין ֹקֶדׁש ְלחֹול,  ֵבּ יל  ְבִדּ ַהַמּ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ה.  ֲעֶשׂ ַהַמּ ְיֵמי  ת  ֶשׁ ְלֵשׁ ִביִעי  ַהְשּׁ ין יֹום  ֵבּ ים,  ָלַעִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ין  ֵבּ ְך,  ְלחֹוֶשׁ
ת  ֶשׁ ִביִעי ִמֵשּׁ , ְוֶאת יֹום ַהְשּׁ ְלָתּ ת יֹום טֹוב ִהְבַדּ ת ִלְקֻדַשּׁ ָבּ ת ַשׁ ין ְקֻדַשּׁ ֵבּ
ֶתָך:  ְקֻדָשּׁ ִבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ַעְמּ ֶאת  ָתּ  ְשׁ ְוִקַדּ ְלָתּ  ִהְבַדּ  , ָתּ ְשׁ ִקַדּ ה  ֲעֶשׂ ַהַמּ ְיֵמי 

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש: יל ֵבּ ְבִדּ ה ְיָי, ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ַהֶזּה: ַמן  ַלְזּ יָענּו  ְוִהִגּ ְוִקְיָּמנּו  ֶהֱחָינּו  ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
On the second night of Rosh Hashanah we have a custom to eat a new 
fruit to say שהחינו you don’t have to repeat שהחינו on the fruit, you just make 

the ברכה on the fruit. If there is no new fruit then you just say שהחינו.
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נר חנוכה

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
נּו ְלַהְדִליק  ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ה: ֵנר ֲחֻנּכָ

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמים ָהֵהם  ּיָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ה ִנּסִ ָעׂשָ ׁשֶ

ה: ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ
on the first night we say שהחינו.

ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה: ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

ים ְוַעל  ּסִ לּו ֲאַנְחנּו ַמְדִליִקים ַעל ַהּנִ רֹות ַהּלָ ַהּנֵ
ְלָחמֹות,  ַהּמִ ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהּנִ
ה,  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ
ְיֵמי  מֹוַנת  ׁשְ ְוָכל  ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ ּכֲֹהֶניָך  ְיֵדי  ַעל 
לּו ֹקֶדׁש ֵהם, ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות  רֹות ַהּלָ ה ַהּנֵ ֲחֻנּכָ
ֵדי  ּכְ ְלָבד,  ּבִ ִלְראֹוָתם  א  ֶאּלָ ֶהם,  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ְוַעל  יָך  ִנּסֶ ַעל  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ְלׁשִ ל  ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות 

ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּוָעֶתָך:
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נר חנוכה

 On all nights say:

Blessed are You, Hashem, our God, King 
of the Universe, Who made us holy with 
His commandments and commanded 

us to light the Chanukah candles. 
Blessed are You, Hashem, our God, 
King of the Universe, Who performed 
miracls for our forefathers in those days 

in this season.
On the first night add:

Blessed are You, Hashem, our God, 
King of the Universe, Who has kept us 
alive, preserved us, and has enabled us 

to reach this season.
After lighting the first candle, while lighting the others, one should say:

These candles we light because of the 
miracles, because of the wonders, because 
of the salvations, and because of the wars 
that You performed for our forefathers in 
those days in this season through Your 
holy priests. During the entire eight days of 
Chanukah, these candles are holy, and we 
have no permission to use them, but only 
to gaze upon them in order to thank and to 
praise Your great name for Your miracles, for 

Your wonders, and for Your salvation.    
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נר חנוכה

ית  ּבֵ ּכֹון  ּתִ ַח,  ּבֵ ְלׁשַ ָנֶאה  ְלָך  ְיׁשּוָעִתי  צּור  ָמעֹוז 
ר  ִמּצָ ַח  ַמְטּבֵ ִכין  ּתָ ְלֵעת  ַח,  ְנַזּבֵ ּתֹוָדה  ם  ְוׁשָ ִתי  ִפּלָ ּתְ
ַח: ְזּבֵ ַהּמִ ת  ֲחֻנּכַ ִמְזמֹור  יר  ׁשִ ּבְ ֶאְגמֹור  ָאז  ַח,  ַהְמַנּבֵ

ָמְררּו  י  ַחּיַ ה,  ּלָ ּכִ ּכִֹחי  ָיגֹון  ּבְ י  ַנְפׁשִ ְבָעה  ׂשָ ָרעֹות 
דֹוָלה הֹוִציא  ְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה, ּוְבָידֹו ַהּגְ ׁשִ י ּבְ קּוׁשִ ּבְ
ְמצּוָלה: ֶאֶבן ּבִ ְרֹעה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ּכְ ה, ֵחיל ּפַ ֻגּלָ ֶאת ַהּסְ

ּוָבא  י,  ַקְטּתִ ׁשָ לֹא  ם  ׁשָ ְוַגם  ֱהִביַאִני  ָקְדׁשֹו  ִביר  ּדְ
ְמַעט  י ּכִ י, ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכּתִ י ָזִרים ָעַבְדּתִ נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני, ּכִ
י: ְעּתִ נֹוׁשָ ְבִעים  ׁשִ ְלֵקץ  ֶבל,  ְזֻרּבָ ֶבל,  ּבָ ֵקץ  י,  ָעַבְרּתִ ׁשֶ

ָדָתא, ְוִנְהָיָתה  ן ַהּמְ ׁש ֲאָגִגי ּבֶ ּקֵ רֹוׁש ּבִ רֹות קֹוַמת ּבְ ּכְ
אָת,  ָתה, ֹראׁש ְיִמיִני ִנּשֵׂ ּבָ לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנׁשְ
ִליָת: ּתָ ָהֵעץ  ַעל  ְוִקְנָיָניו  ָניו  ּבָ ָמִחיָת, רֹוב  מֹו  ׁשְ ְואֹוֵיב 

ים, ּוָפְרצּו חֹומֹות  ַמּנִ יֵמי ַחׁשְ צּו ָעַלי ֲאַזי ּבִ ְיָוִנים ִנְקּבְ
ה  ַנֲעׂשָ ים  ַקְנַקּנִ ּוִמּנֹוַתר  ָמִנים,  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ אּו  ְוִטּמְ ַלי  ִמְגּדָ
יר ּוְרָנִנים: מֹוָנה ָקְבעּו ׁשִ ֵני ִביָנה ְיֵמי ׁשְ ים, ּבְ ּנִ ֹוׁשַ ֵנס ַלּשׁ

ָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה, ְנקֹם ִנְקַמת  ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדׁשֶ
ָעה, ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי  ָ י ָאְרָכה ַהּשׁ ָעה, ּכִ ה ָהְרׁשָ ֲעָבֶדיָך ֵמֻאּמָ
ְבָעה: ֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ׁשִ ֵחה ַאְדמֹון ּבְ ָהָרָעה, ּדְ
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נר חנוכה

MAOZ  ZUR
O Rock of my salvation and my might: To praise Your 
name is a delight. Establish soon my house of prayer. A 
thanksgiving offering we shall bring there. Prepare the 
slaughter for the enemy’s throng: The dedication of the 

altar I will finish with a psalm, a song.
My soul was sated with troubles: With grief my strength 
was consumed. My life they embittered with hardship. 
In the bondage of the kingdom of the calf (Egypt). And 
with His great hand, He delivered His treasured nation. 
Pharaoh’s army and all his offspring, Sank like a rock into 

the deep.
He brought me to His holy shrine, But there too, I had 
no rest. But an oppressor came and exiled me, For I had 
worshiped strange gods. I drank benumbing wine. Scarcely 
had I departed, at the end of Babylon came Zerubbabel; 

at the end of seventy years I was saved.
To cut down the height of the cypress (Mordecai), The 
Agagite, the son of Hammedatha, had plotted. But for 
him it became a snare and a trap, and his pride was ended. 
The head of the Benjamite You raised, and you the name 
of the foe You erased. The multitude of his sons and his 

possessions, You hanged on the gallows.
The Greeks gathered against me, then in Hasmonean 
days. They breached the walls of my towers, and defiled 
all the oils. And from one remaining flask, a miracle was 
performed for the roses (Israel). Men of understanding 

established eight days for song and joyful praise.
Bare Your holy arm, And hasten the end for salvation. 
Avenge the blood of Your servants, From the wicked 
nation. For the salvation has been long delayed, and the 
days of evil have no end. Push away the red one (Esau) 
in the nethermost shadow; set up for us the seven 

shepherds.
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שירים חסידיים

ַמע ָ עֹוד ִיּשׁ
ָעֵרי ְיהּוָדה ַמע ּבְ ָ עֹוד ִיּשׁ

ָלִים, ּוְבחּוצֹות ְירּוׁשָ
ְמָחה, ׂשֹון, ְוקֹול ׂשִ קֹול ׂשָ

ה ּלָ קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ

ָרא ר ּבָ ֲאׁשֶ
ְמָחה,  ׂשֹון ְוׂשִ ָרא ׂשָ ר ּבָ ֲאׁשֶ
יָצה  ה, ּדִ יָלה ִרּנָ ה, ּגִ ָחָתן ְוַכּלָ

ְוֶחְדָוה, ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה, 
לֹום ְוֵרעּות, ְמֵהָרה ְיָי  ְוׁשָ

ָעֵרי ְיהּוָדה  ַמע ּבְ ָ ֱאלֵֹהינּו ִיּשׁ
ָלִים, קֹול  ּוְבחּוצֹות ְירּוׁשָ
ְמָחה, קֹול  ׂשֹון, ְוקֹול ׂשִ ׂשָ

ה. ּלָ ָחָתן ְוקֹול ּכַ

ֶפן ִעְנֵבי ַהּגֶ
ֶפן ִעְנֵבי ַהּגֶ ֶפן ּבְ ִעְנֵבי ַהּגֶ

ל. ָדָבר ָנֶאה ּוִמְתַקּבֵ

ה ּסָ ְוָהיּו ִלְמׁשִ
ה ׁשֹאָסִיְך ּסָ ְוָהיּו ִלְמׁשִ

ָעִיְך ל ְמַבּלְ ְוָרֲחקּו ּכָ
יׂש ָעַלִיְך ֱאלֹוָקִיְך ָיׂשִ

ה. ּלָ ְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ ּכִ

ֲאִני  ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ְך  ֶנְגּדֵ ֲאִני רֹוֵקד ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ְך, ְוֵאיִני ָיכֹול ִלְנּגֹוַע ּבָ
ל אֹוְיַבי ְך לֹא יּוְכלּו ּכָ ּכַ

י ְלָרָעה. ִלְנּגֹוַע ּבִ

ְמֵהָרה ה'
ַמע ְמֵהָרה ה' ֱאלֵֹקינּו ִיּשָׁ

ָעֵרי ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ּבְ
ׂשֹון ְוקֹול  ַלִים קֹול ָשׂ ְירּוׁשָ
ה, ּלָ ְמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ִשׂ

קֹול ִמְצֲהלֹות ֲחָתִנים
ה  ּתֵ ָתם ּוְנָעִרים ִמִמְשׁ ֵמֻחּפָ

ְנִגיָנָתם.

ח ּמַ ׂשַ ַח ּתְ ּמֵ ׂשַ
ח ֵרִעים  ּמַ ׂשַ ַח ּתְ ּמֵ ׂשַ

ֲחָך ְיִציְרָך  ּמֵ ׂשַ ָהֲאהּוִבים, ּכְ
ֶדם.  ַגן ֵעֶדן ִמּקֶ ּבְ

יׂש ָעַלִיְך ָיׂשִ
יׂש ָעַלִיְך ֱאלֹוַקִיְך ָיׂשִ

ה. ָלּ ְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ּכַ ּכִ

ִסיָמן טֹוב
ִסיָמן טֹוב ּוָמָזל טֹוב

ָרֵאל ָאֵמן. ְיֵהא ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ

יָצד ְמַרְקִדין ּכֵ
ה ּלָ יָצד ְמַרְקִדין ִלְפֵני ַהּכַ ּכֵ

ה. ה ָנָאה ַוֲחֻסּדָ ּלָ ּכַ

ַמח ָאִגיל ְוֶאׂשְ
ְלָבִבי ַמח ּבִ ָאִגיל ְוֶאׂשְ

ִריב  ּתָ ֵמֹאְיַבי  י  ּכִ ְראֹוִתי  ּבִ
ִביא. ִריִבי ּוְלִצּיֹון גֹוֵאל ּתָ
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רּון יׁשֻ ַוְיִהי ּבִ
ִהְתַאֵסף רּון ֶמֶלְך ּבְּ יׁשֻ ַוְיִהי ּבִ

ָרֵאל  ְבֵטי ִיׂשְ י ַעם ַיַחד ׁשִ ַראׁשֵ
ָעֵרי ְיהּוָדה ַמע ּבְ ָ עֹוד ִיּשׁ

ָלִים, ּוְבחּוצֹות ְירּוׁשָ
ְמָחה, ׂשֹון, ְוקֹול ׂשִ קֹול ׂשָ

ה ּלָ קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ

י ֵצל ַנְפׁשִ ּנָ ּתִ
ָמִתי י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ֵצל ַנְפׁשִ ּנָ ּתִ

ִתי ִמן ַהִחיצֹוִנים. ּוְתִפּלָ
ר ָיִעיר ִקּנֹו ֶנׁשֶ ְוָיִציֵלם ּכְ

ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף.

ֵקל ַההֹוָדאֹות
לֹום, ָ ֵקל ָההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהׁשּ
ִביִעי, ת ּוְמָבֵרְך ׁשְ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ ְמַקּדֵ

ֵני עֶֹנג, ְ ה, ְלַעם ְמֻדׁשּ ְקדּוׁשָ ּוֵמִניַח ּבִ
ית. ה ְבֵראׁשִ ֵזֶכר ְלַמֲעׂשֶ

ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון  ּבִ ּוַמׂשְ

י ַאְלּתִ ַאַחת ׁשָ
י ֵמֵאת ה‘ ַאְלּתִ ַאַחת ׁשָ

ׁש, אֹוָתּה ֲאַבּקֵ
י, ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ה‘ ּכָ ְבִתי ּבְ ׁשִ

ֵהיָכלֹו. ֹנַעם ה‘ ּוְלַבֵקר ּבְ ַלֲחזֹות ּבְ

ֵלב ָטהֹור
ָרא ִלי ֱאלִֹקים ֵלב ָטהֹור ּבְ
י ִקְרּבִ ׁש ּבְ ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ

ָפֶניָך ְורּוַח ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ ַאל ּתַ
ח ִמֶמִני ּקַ ָך ַאל ּתִ ָקְדׁשְ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ּכָ
ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ל ִיׂשְ ּכָ
א ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

טֹוב ְלהֹודֹות
טֹוב ְלהֹודֹות ַלה‘

ְמָך ֶעְליֹון ְלַהִגיד ּוְלַזֵמר ְלׁשִ
ֵלילֹות ָך ְוֱאמּוָנֶתָך ּבַ ּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבַ

ֲאִני ַמֲאִמין
ֵלָמה ֱאמּוָנה ׁשְ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ

יָח ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ּבְ
ְתַמְהֵמּהַ ּיִ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ִפּ
ה לֹו ל ֶזה ֲאַחּכֶ ִעם ּכָ

ָיבֹוא. ָכל יֹום ׁשֶ ּבְ

ּטֹׁש י לֹא ִיּ ּכִ
ּטֹׁש ה‘ ַעּמֹו י לֹא ּיִ ּכִ
ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב.

ֶלְך ַיֲעֵננּו יָעה ַהּמֶ ה‘ הֹוׁשִ
ְביֹום ָקְרֵאנּו.
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ֵבי ֵביֶתָך ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ
ֵבי ֵביֶתָך עֹוד  ֵרי יֹוׁשְ ַאׁשְ

לּוָך ֶסָלה, ְיַהּלְ
ָכה לֹו, ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ה' ֱאלֹוָקיו: ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

יָרה ַל-ה' ֲאׁשִ
י ַחּיָ יָרה ַל-ה' ּבְ ֲאׁשִ

עֹוִדי ָרה ֵלאלֹוַקי ּבְ ֲאַזּמְ
יִחי ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ

-ה': ַמח ּבַ ָאֹנִכי ֶאׂשְ
ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּמּו ַחּטָ ִיּתַ

ִעים עֹוד ֵאיָנם ּוְרׁשָ
י ֶאת ה' ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ

ַהְללּוָי-ּה:

ּיֹון ְיָבְרְכָך ה' ִמּצִ
ּיֹון ְיָבְרְכָך ה' ִמּצִ

ַלִים. טּוב ְירּוָשׁ ּוְרֵאה ּבְ
ל ְיֵמי ַחֶייָך. ּיֹון ּכָ ְיָבְרְכָך ה' ִמּצִ

ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך,
ָרֵאל. לֹום ַעל ִיׂשְ ׁשָ

ה ֲאנֹוִכי ִהּנֵ
ה ֲאנֹוִכי ׁשֹוֵלַח ָלֶכם ִהּנֵ

ִביא הּו ַהּנָ ֶאת ֵאִלּיָ
דֹול ְוַהּנֹוָרא ִלְפֵני ּבֹא יֹום ה‘ ַהּגָ

ִנים יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ ְוֵהׁשִ
ִנים ַעל ֲאבֹוָתם. ְוֵלב ּבָ

יֹון ְיָבֶרְכָך ה‘ ִמּצִ
טּוב  יֹון ּוְרֵאה ּבְ ְיָבֶרְכָך ה‘ ִמּצִ

ל  יֹון ּכָ ַלִים. ְיָבֶרְכָך ה‘ ִמּצִ ְירּוׁשָ
יָך. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך, ְיֵמי ַחּיֶ

ָרֵאל. לֹום ַעל ִיׂשְ ׁשָ

ּכֹה ָאַמר ה‘
ר ְדּבָ ּמִ ּכֹה ָאַמר ה‘ ָמָצא ֵחן ּבַ

ִריֵדי ָחֶרב ָעם ׂשְ
ָרֵאל. ָהלְֹך ְלַהְרִגיעֹו ִיׂשְ

ה ִויׁשּוָעה קֹול ִרּנָ
ָאֳהֵלי  ה ִויׁשּוָעה, ּבְ קֹול ִרּנָ

ה ָחִיל יִקים. ְיִמין ה‘ עֹוׂשָ ַצּדִ
ְיִמין ה‘ רֹוְמָמה,

ה ָחִיל ְיִמין ה‘ עֹוׂשָ

ּלֹו ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ
ר ָצר ְמֹאד ׁשֶ ּלֹו ּגֶ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ

ָלל. ר לֹא ְלַפֵחד ּכְ ְוָהִעּקָ

נּו ְוֵתן ּבָ
נּו ֵיֶצר טֹוב ְלָעְבְדָך ְוֵתן ּבָ
ֱאֶמת ּוְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה. ּבֶ

ָרֵאל ׁשֹוֵמר ִיׂשְ
ֵאִרית מֹור ׁשְ ָרֵאל, ׁשְ ׁשֹוֵמר ִיׂשְ

ָרֵאל, ָרֵאל ְוַאל ֹיאַבד ִיׂשְ ִיׂשְ
ָרֵאל“  ַמע ִיׂשְ ָהאֹוְמִרים ” ׁשְ
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