
 א 

ם ת ַהָּמ֜ז)ן ָׁשֵל֗  ִּבְרָּכ֨
ֶדת֙  י ַבִּנּ֣קּוד ְמֻנֶּק֨  ְטֶבְרָיִנ֔

ֶמת  ַהִּמְקָר֑א ְּבַטֲעֵמ֣י ּוֻמְט֖עֶ

יּה  ְלַגְמֵר֗
 ֙ ז ֻנָּ֣סח ְלִפי  ַאְׁשְּכַנ֔

ם ים ִע֕ ים ֻנָּסִח֧  ַאֵח֛רִ

ים י ִנְבָח֖רִ  ָהֽע)ֵרְך׃ ַעל־ְיֵד֥

 

ֶכת֙  ֶמת ֶנֱעֶר֨ י ּוֻמְ֣טֶע֔  ַעל־ְיֵד֕

 ָהְרֵא֛ל ִיְצָח֧ק

יר ֶּבן־ַאְבָרָה֥ם ן׃ ֵמִא֖  ַהֹּכֵהֽ
  



 ב 
 , קוראים תהלים פרק קכובימים אין בו תחנון

 

יר ֲע֥ל)ת ִׁש֗ ַּמ֫  ִצּ֑י)ן ֶאת־ִׁשיַב֣ת ְי֭הָ)ה ְּבׁ֣שּוב    ַהֽ

ינּו ִי֗ ים׃ ָה֝ ָּנ֥ה ּוְלׁש)ֵנ֪נּו ִּפינּו֮  ְׂש֡ח)ק ִיָּמֵל֪א ָא֤ז   ְּכֹחְלִמֽ  ִר֫

יל   ַבּג)ִי֑ם יֹאְמ֣רּו ָא֭ז ֶּלה׃ ַלֲעׂ֥ש)ת ְי֝הָ)֗ה ִהְגִּד֥  ִעם־ֵאֽ

יל נּו ַלֲעׂ֥ש)ת ְי֭הָ)ה ִהְגִּד֣ ינּו  ִעָּמ֗ ים׃ ָהִי֥  ְׂשֵמִחֽ

 שבותנו ֶאת־ְׁשִביֵת֑נּו     ְי֭הָ)ה ׁשּוָב֣ה

ים ים   ַּבֶּנֽ ֶגב׃ ַּכֲאִפיִק֥ ה ַהֹּזְרִע֥  ְּבִדְמָע֗

רּו׃ ְּבִרָּנ֥ה ֤ל)ְך    ִיְקֹצֽ ְך ָה֘  ּוָבֹכה֮  ׀ ֵיֵל֨

ָּז֥ ַרע ֹנֵׂש֪א א    ֶמֶׁשְך־ַה֫ ֹ֥ א ְבִרָּנ֑ה ּבֹא־ָיב יו׃ ֹנֵׂ֝ש֗  ֲאֻלֹּמָתֽ
 

	וכאן יש אמרים 

ר ְיהָ)֗ה ְּתִהַּל֥ת ַדֶּב֫ י ְיֽ ם ׇּכל־ָּבָׂ֭שר ִויָבֵרְ֣ך    ִּפ֥ ד׃ ְלע)ָל֥ם ׇקְדׁ֗ש) ֵׁש֥  ָוֶעֽ

ְך ׀ ַוֲאַנְ֤חנּו ֵר֤ ּה ְנָב֘ ה     ָי֗ ם ֵמַעָּת֥    ְוַעד־ע)ָל֗

ְללּו־ָיּֽה׃ ְללּו     ַהֽ ּה ַה֥  ׀  ָי֨

י    ִּכי־֑ט)ב ַליהָ)֣ה ה)֣דּו  ַחְסּֽד)׃ ְלע)ָל֣ם ִּכ֖

י יעַ    ְיהָ)֑ה ְּגבּו֣ר)ת ְיַ֭מֵּלל ִמ֗  ׇּכל־ְּתִהָּלֽת)׃ ַיְׁ֝שִמ֗

 
 

  



 ג 
 קלזתהלים פרק  יש קראים ,בימים שיש בו תחנון

ל ׀ ַנֲה֨ר)ת ַע֥ל ינּו ָיַׁ֭שְבנּו ָׁש֣ם     ָּבֶב֗  ַּגם־ָּבִכ֑

נּו ׇזְכֵר֗  ֶאת־ִצּֽי)ן׃ ְּב֝

ים ל־ֲעָרִב֥ ינּו    ְּבת)ָכּ֑ה ַעֽ ִל֗ ינּו׃ ָּת֝  ִּכֹּנר)ֵתֽ

י ם ִּכ֤ ֵא֪לּונּו ָׁש֨ ינּו ְׁשֽ   ִׂשְמָח֑ה ְות)ָלֵל֣ינּו ִּדְבֵרי־ִׁש֭יר    ׁש)ֵב֡

ירּו נּו ִׁש֥ יר ָל֗֝  ִצּֽי)ן׃ ִמִּׁש֥

יְך יר ֵא֗ ל   ֶאת־ִׁשיר־ְיהָ)֑ה ָנִׁש֥ ר׃ ַאְדַמ֥ת ַע֗֝  ֵנָכֽ

ם־ֶאְׁשָּכֵחְ֥ך רּוָׁשלָ֗ ִ ִאֽ י׃ ִּתְׁשַּכ֥ח    םְיֽ  ְיִמיִנֽ

י ק־ְלׁש)ִנ֨ א    ְלִחִּכי֮  ׀ ִּתְדַּבֽ ֹ֪ ִכי ִאם־ל ְזְּכֵר֥  ֶא֫

א ֹ֣ ֑ ִ ַאֲ֭עֶלה ִאם־ל ל  םֶאת־ְירּוָׁשַל אׁש ַע֗֝ ֹ֣ י׃ ר  ִׂשְמָחִתֽ

ר י ׀ ְיהָ)֨ה ְזֹכ֤ לָ֥ ִ ֤י)ם ֵאת֮     ֱא֗ד)ם ִלְבֵנ֬ רּוָׁש֫  םְיֽ

ְמִרים ד    ָע֑רּו ׀ ָע֤רּו ָהֹ֭א֣ ּה׃ ַהְי֥ס)ד ַע֗֝  ָּבֽ

ל ה ַּבת־ָּבֶב֗ י    ַהְּׁש֫דּוָד֥  ֶׁשְיַׁשֶּלם־ָלְ֑ך ַאְׁשֵר֥

ְך ְלּתְ  ֶאת־ְּג֝מּוֵל֗ נּו׃ ֶׁשָּגַמ֥  ָלֽ

י ז ׀ ַאְׁשֵר֤ ץ     ֶׁשּיֹאֵח֓ ִיְך ְוִנֵּפ֬ ָלַל֗ ת־ֹע֝ ַלע׃ ֶאֽ  ֶאל־ַהָּסֽ

 

 
  



 ד 
 .הזימון את אומרים, כאן אוכלים היו אנשים משלושה יותר אם

ינּו המילה את אומרים, כאן אוכלים היו אנשים מעשרה יותר אם  ֱאֹ֣לֵה֔
 .ט׳׳ו לסעודת ברית מילה, קוראים בדף ג.׳׳לסעודת חתן וכלה, קוראים בדפ י

 בבית אבל, קוראים בדף י׳׳ח

 !ְךְנָבֵר֜  יַרּב)תַ֨ 		– מזמןה

֣  ָּתהֵמעַ֖  ְךְמֹבָר֛  יה֧וה םׁשֵ֨  יְיהִ֕   –  האוכלים ֑  דְוַע  ־ םע)ָל

 ׃םע)לָֽ  דְועַ֥  ָּתהֵמעַ֖  ְךְמֹבָר֛  יה֧וה םׁשֵ֨  יְיהִ֕ 	– המזמן

֥  ּותִּבְרׁש֕  ֖  ןְמָרָנ  יְוַרּב)ַת֑ ןְוַרָּבָנ

ינּו ְנָבֵרְך֙   ׃ל)ּׁשֶֽ ִמ֖  ְלנּוָאכַ֔ ֶׁש֣  ֱאֹ֣לֵה֔

ינּו ָּברּוְך֙ 		–  האוכלים ֑  ּוְבטּו֖ב) ִמֶּׁש֔ל) ֶׁשָאַכְ֣לנּו ֱאֹ֣לֵה֔  ינּוָחִי

ינּו ָּברּוְך֙ 		– המזמן ינּו׃ ּוְבטּו֖ב) ִמֶּׁש֔ל) ֶׁשָאַכְ֣לנּו ֱאֹ֣לֵה֔  ָחִיֽ

 ׃)ְׁשמֽ  ּוְךּוָב֥ר  ּואה֖  ּוְךָּב֥ר 		–  האוכלים

 

ינּו יה֣וה ַאָּתה֙  ָּב֤רּוְך ֶלְך ֱאֹלֵה֔  ֻּכּל)֙  םָהע)ָל֤ ־ֶאת ןַהּזָ֨  ָהע)ָל֑ם ֶמ֖

֣  ֶחם֮ לֶ֘  ןֹנֵת֣ ּואה֣  יםּוְבַרֲחמִ֗  ֶסדְּבחֶ֜  ןְּבחֵ֨  )ְּבטּוב֔   ָּבָׂשר֒  לְלׇכ

֣  ׀ יִּכ֣  ֙  )ּוְבטּוב֤  )ַחְסּד֗  םְלע)ָל ֹ֣  ָּתִמיד֙  ַהָּגד)ל  רֶיְחַס֣  לְואַ֨  נּולָ֔  רָחַס֣ ־אל

֣  ׀ )ןָמז֣  נּולָ֔  ֙ ־ֵאל ּואה֤  יּכִ֨  )לַהָּגד֔  )ְׁשמ֣  ַּבֲעבּור֙  דָועֶ֗  םְלע)ָל  ָזן

 ֣  רֲאׁשֶ֥  יוְּבִרּי)ת֖  לְלכׇ֥  )ןָמז֛  יןּוֵמִכ֧  לַלּכֹ֔  יבּוֵמיִט֣  לַלּכֹ֔  סּוְמַפְרֵנ

  ׃אָּבָרֽ 

חַ  –ויש אומרים  יעַ  ֶאת־ָיֶדָ֑ך ָּכָא֕מּור ּפ)ֵת֥  ָרֽצ)ן׃ ְלָכל־ַח֣י ּוַמְׂשִּב֖

֖  יה֔וה הַאָּת֣ ָּברּוְך֙   ׃לַהּכֹֽ  תאֶ֥  ןַהָּז



 ה 
֚  ינּוֱאֹלהֵ֗  יה֣וה ָךּלְ֜  הנ)ֶד֨   ֶרץאֶ֞  ינּוַלֲאב)תֵ֔  ְלּתָ ֶׁשִהְנַח֣  לַע

֣  הּוְרָחבָ֗  הט)ָב֣  ׀ הֶחְמָּד֣  ֩ ֶׁשה)ֵצאתָ֩  לְוַע  ֶרץֵמֶא֣  ינּוֱאֹלהֵ֜  יה֨וה נּו

֣  ֲעָבִדים֒  יתִמֵּב֣  יָתנּו֮ ּוְפִד֘  ִיםִמְצַר֗   נּוִּבְבָׂשֵר֝  ְמּתָ ֶׁשָחתַ֨  ְּבִריְתָך֩  לְוַע

 ֣ ֤  נּוֶׁשִּלַּמְדּתָ֗  ּת)ָרְתָך֣  ׀ לְוַע  ןחֵ֥  ִּייםחַ֛ ־לְועַ֥  נּו)ַדְעּתָ֔ ֶׁשה֣  יָך֙ ֻחּקֶ֨  לְוַע

֣  נּוֶׁשח)ַנְנָּת֑ ֶסדָוחֶ֖  ֣  לְוַע ֤  הָׁשַאּתָ֨  )ןָמז֗  תֲאִכיַל  ידָּתמִ֕  נּוא)תָ֔  ּוְמַפְרֵנס֙  ןָז

 ׃הָׁשעָֽ  לּוְבכׇ֥  תעֵ֖ ־לּוְבכׇ  םי)֥ ־לְּבכׇ 

 
 )(וגם ביום העצמאות יש אומריםבחנוכה ובפורים אומרים 

ים]וְ  יש אומרים[ ל ַהִּנִּס֜ ֙  ְוַע֤ל ַע֨  ַהְּתׁשּו֗ע)ת ְוַע֣ל ַהְּגבּו֔ר)ת ְוַע֣ל ַהֻּפְרָקן

יתָ  ַהֶּנָח֔מ)ת ְוַע֣ל ַהִּנְפָלא)ת֙  ְוַע֤ל ים ַלֲאב)ֵת֑ינּו ֶׁשָעִׂש֖ ם ַּבָּיִמ֣ ן ָהֵה֔  ַּבְּזַמ֖

ן ש אומריםובמקומו י[ ַהֶּזֽה׃  ַהֶּזֽה׃] ּוַבְּזַמ֖

 

י  לחנוכה ֙  ִּביֵמ֗ הּו ן ַמִּתְתָי֨  ְּכֶׁשָעְמָדה֩  ּוָבָניו֒  ַחְׁשמ)ָנִ֘אי֮  ָּג֣ד)ל ֹּכֵה֣ן ֶבן־י)ָחָנ֔

ן ַמְל֨כּות ה ָיָו֜ ל ָהְרָׁשָע֗ ֙  ַעְּמָך֤  ַע֨  יש אומרים[ ְלַהׁשִּכיָח֣ם ִיְׂשָרֵאל

ָך]מִ  ם ּת)ָרֶת֔ י ּוְלַהֲעִביָר֖ ֑ ָך ֵמֻחֵּק֣ ה ְרצ)ֶנ ֲחֶמ֤יָך ְוַאָּת֗  ָהַרִּבים֙  ְּבַר֨

ם ָעַמְדָּת֣ ם׃ ְּבֵע֖ת ָלֶה֔ ֛ ־ֶאת ַּדְנּתָ֧  םִריבָ֝ ־ֶאת ַרְבּתָ֨  ָצָרָתֽ  םִּדיָנ

֣  יםִגּב)ִר֜  ָמַסְרּתָ֨  םִנְקָמָת֑־תֶא֣  ָנַקְמּתָ֖   דְּביַ֨  ְוַרִּבים֩  יםַחָּלׁשִ֗  דְּבַי

֣  ִאים֙ ּוְטמֵ֤  יםְמַעּטִ֜  ֣  ּוְרָׁשִעים֙  יםְטה)ִר֔  דְּבַי  יםְוֵזִד֖  יםַצִּדיקִ֔  דְּבַי

 ע)ָלֶמָ֑ךּבְ  )ׁשְוָק֖ד  )לָּג֥ד  םׁשֵ֕  יתָ ָעׂשִ֗  ּוְלָך֣  ׃ָךת)ָרתֶֽ  יע)ְסֵק֥ ־ְּבַיד

֤  יתָ ָעׂשִ֞  לִיְׂשָראֵ֗  ּוְלַעְּמָך֣   )םְּכַהּי֖  ןּוֻפְרקָ֔  ְגד)ָלה֙  הְּתׁשּוָע

֣ ־ְוַאַחר ׃הַהּזֶֽ   ָךֵהיָכלֶ֜ ־ֶאת ּנּוּופִ֨  ָךיתֶ֠ ֵּב֠  ירִלְדִב֣  יָךָבנֶ֡  אּוָּב֣  ׀ ןֵּכ

 עּוְוָקבְ֗  ָךׇקְדֶׁש֑  )תְּבַחְצ֣ר  )תֵנ֖ר  יקּוְוִהְדִל֥  ָךִמְקָּדׁשֶ֛ ־ֶאת ּוְוִטֲה֧ר 

 )ל׃ַהָּגֽד  ְלִׁשְמָך֖  לּוְלַהּלֵ֥  )תְלה)֛ד  ּלּואֵ֔  ֲחֻנָּכה֙  יְימֵ֤  תְׁשמ)נַ֨ 



 ו 
י ׇמְרֳּדַכ֤י  לפורים ה ְּבׁשּוַׁש֣ן ְוֶאְסֵּתר֙  ִּביֵמ֗ ד ַהִּביָר֔ ם ְּכֶׁשָעַמ֨  ׀ ָהָמן֮  ֲעֵליֶה֜

ׁש ָהָרָׁשע֒  ג ְלַהְׁשִמיד֩  ִּבֵּק֣ ד ְוַלֲהֹר֨  ִמַּנַ֣ער ׇּכל־ַהְּיהּוִדים֙  ֶא֤ת ּוְלַאֵּב֜

ן ד ְּב֣י)ם ְוָנִׁש֑ים ַט֖ף ְוַעד־ָזֵק֔ ֶדׁש ָעָׂשר֙  ִּבְׁשֹלָׁש֤ה ֶאָח֗  ְׁשֵנ֣ים ְלֹח֣

ר ֶדׁש ֚הּוא ָעָׂש֔ ר ֹח֣ ה ָלֽב)ז׃ ּוְׁשָלָל֖ם ֲאָד֔ ֲחֶמ֤יָך ְוַאָּת֗  ָהַרִּבים֙  ְּבַר֨

֙  ֶאת־ֲעָצ֔ת) ֵהַפְרָּת֣ ְלָּת ְלַק֨  ְגמּו֖ל) ֛ל) ַוֲהֵׁש֧ב)תָ  ַמֲ֣חַׁשְבּ֔ת) ֶא֣ת ְוִק֥

֩  ְברֹאׁ֑ש) לּו ֙  ְוֶא֤ת א)֨ת) ְוָת֩ ץ ַע֣ל ָּבָניו יתָ  ָהֵע֔ ים ִעָּמֶהם֙  ְוָעִׂש֤  ִנִּס֣

ה ְוִנְפָל֔א)ת ָלה׃ ַהָּג֖ד)ל ְלִׁשְמָך֥  ְונ)ֶד֕  ֶסֽ

 
 יום העצמאות יש אמרים וב

 ֩ ת ִּביֵמי ה ִצּ֜י)ן ִׁשיַב֨ ֙  ַהְּׁשִנָּי֗ ב ַעֵּמ֣י ְּכֶׁשָעְמדּו ל ַעל־ַעְּמָך֥  ֲעָר֔  ִיְׂשָרֵא֖

ר ָּבָאֶ֣רץ ֙  ֵלאֹמ֑ א ִמּ֔ג)י ְוַנְכִחיֵד֣ם ְלכּו ֹ֣ ר ְול ם ִיָּזֵכ֔ ל ֵׁש֥  ֑ע)ד ִיְׂשָרֵא֖

ה ֲחֶמ֤יָך ְוַאָּת֗ ם׃ ְּבֵע֖ת ְלַעְּמָך֔  ָעַמְדָּת֣ ָהַרִּבים֙  ְּבַר֨  ַרְבּתָ֨  ָצָרָתֽ

ם יֶהם֙  ִלַּמְדּתָ֤  ֶאת־ִּדיָנ֛ם ַּדְנּתָ֧  ֶאת־ִריָב֝ ב ְיֵד֨  ֶאְ֧צְּבע)ֵת֛יֶהם ַלְּקָר֔

ה׃ ְלָחָמֽ ים ָמַסְרּתָ֥  ַלִּמ֥ ים ְּבַי֣ד ַרִּבים֙  ַחָּלִׁש֑ים ְּבַי֣ד ִגּב)ִר֖  ְמַעִּט֔

ים ָך׃ ְּבַיד־ְּבֵנ֖י ְוֵזִד֖ יתָ  ְלָך֣  ְבִריֶתֽ ם ָעִׂש֗  ְּבע)ָלֶמָ֑ך ְוָק֖ד)ׁש ָּג֥ד)ל ֵׁש֕

ל ּוְלַעְּמָך֣  יתָ  ִיְׂשָרֵא֗ ן ְגד)ָלה֙  ְּתׁשּוָע֤ה ָעִׂש֞  ַהֶּזֽה׃ ְּכַהּ֖י)ם ּוֻפְרָק֔

 

֤  ינּוֱאֹלהֵ֗  יה֣וה לַהּכֹ֝  לְועַ֨   יםּוְמָבְרִכ֖  ְךלָ֔  מ)ִדים֙  ְחנּוֲאַנ

 ׃דָועֶֽ  םְלע)לָ֖  ידָּתמִ֕  יחַ֔ ־לּכׇ  יְּבִפ֣  ִׁשְמָך֙  ְךִיְתָּבַר֤  ְךא)ָת֑

֙  ְוָׂשָבְ֑עּתָ  ְוָאַכְלּתָ֖  ּובַּכָּכת֕  ַרְכָּת יָך ֶאת־ְיהָ)֣ה ּוֵבֽ ֶרץ ֱאֹלֶה֔  ַעל־ָהָא֥

ְך׃ ֲאֶׁש֥ר ַהֹּטָב֖ה  ׃)ןַהָּמזֽ ־לְועַ֥  ֶרץָהאָ֖ ־לעַ֥  יה֔וה הַאָּת֣ ָּברּוְך֙  ָנַֽתן־ָלֽ

 

  



 ז 
 

֤  ָךַעּמֶ֝  לִיְׂשָראֵ֨ ־ַעל ינּוֱאֹלהֵ֗  יה֣וה ׀ םַרֵח֣  ֣  ָךִעיֶר֔  ְירּוָׁשַלִים֙  לְוַע ־לְוַע

֣  ׀ )ןִצּי֣  ֣ ־ֵּבית ׀ ּותַמְלכ֣ ־ְוַעל ָךְּכב)ֶד֡  ןִמְׁשַּכ  ִיתַהּבַ֧  לְועַ֨  ְמִׁשיֶחָך֩  דָּדִו

֑  ִׁשְמָך֣  אֶׁשִּנְקָר֖  )ׁשְוַהָק֥ד  )לַהָג֛ד  ֣  ׀ ינּוָאִב֣  ׀ ינּוֱאֹלֵה֣  יוָעָל ֣  ׀ נּוְרֵע  ׀ נּוזּוֵנ

֣  ׀ נּוַפְרְנֵס֣  ֣ , נּוְוַהְרִויחֵ֡  נּוְוַכְלְּכֵל ֩ לָ֩  חְוַהְרַו  ׀ הְמֵהָר֣  ינּוֱאֹלהֵ֜  יה֨וה נּו

 ֣ ֣  ינּוָצר)תֵ֗  לִמׇּכ ֩ ַּתְצִריכֵ֩ ־ַאל אְוָנ ֹ֨  ינּוֱאֹלהֵ֜  יה֨וה נּו  ַמְּתַנת֙  יִליֵד֤  אל

ֹ֤  םָוָד֔  רָּבָׂש֣  ֙  אְול  ׀ הַהְּפתּוָח֣  ׀ הַהְּמֵלָא֣  ְלָיְדָך֗  םִא֣ ־ִּכי םְלָוָאתָ֔ ַה֣  ִליֵדי

 ׃דָועֶֽ  םְלע)לָ֖  םִנָּכֵל֛ ־ְולֹא )ׁשֵנב֧ ־ֶׁשלֹא ָהְרָחָבהוְ֠  ׀ הַהְּקד)ָׁש֣ 

 
	– אומרים ביום השבת
נּו ְרֵצ֣ה ינּו יה֨וה ְוַהֲחִליֵצ֗ יָך ֱאֹלֵה֜ י ֨י)ם ּוְבִמְצַות֩  ְּבִמְצו)ֶת֗  ַהְׁשִביִע֜

ת ה ְוַהָקד)ׂש֙  ַהָּג֤ד)ל ַהַׁשָּב֨ י ַהֶּז֔ ה ֨י)ם ִּכ֥ יָך ֣הּוא ְוָקד)ׁש֙  ָּג֤ד)ל ֶז֜  ְלָפֶנ֔

ה ּ֔ב) ְוָל֣נּוחַ  ִלְׁשׇּבת־ּב)֙  ֑ ָך ְּכִמְצַו֣ת ְּבַאֲהָב֖ ֩  ָהִנ֣יחַ  ׀ ּוִבְרצ)ְנָך֣  ְרצ)ֶנ  ָלנּו

ינּו יה֨וה א ֱאֹלֵה֜ ֹ֣ א ֶׁשּל נּו֒  ְּב֣י)ם ַוֲאָנָחה֮  ְוָי֣ג)ן ָצָר֣ה ְתֵה֗ ֩  ְמנּוָחֵת֒  ְוַהְרֵאנּו

ינּו יה֨וה ֙  ְּבֶנָחַמ֤ת ֱאֹלֵה֜ ָך ִצי)ן ֤ ן ִעיֶר֔ ָך ִע֣יר ְירּוָׁשַלִים֙  ּוְבִבְנַי ִּכי־ ׇקְדֶׁש֔

ה ַעל ֛הּוא ַאָּת֕ ַעל ַהְיׁשּו֖ע)ת ַּב֥  ַהֶּנָחֽמ)ת׃ ּוַב֥

 
  



 ח 
	– ובמועדים אומרים חודש בראש

֣  ֲאב)ֵתינּו ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו ֹ֣  ׀ הַיֲעֶל ֣  ׀ אְוָיב  ׀ עִיָּׁשַמ֣  ׀ הְוֵיָרֶצ֣  ׀ הֵיָרֶא֣  ׀ יעַ ַיִּג

֣  ׀ דִיָּפֵק֣  ־ֶּבן יַח֮ ָמׁשִ֘  )ןְוִזְכ֣ר  ינּוֲאב)תֵ֝  )ןְוִזְכר֨  ִפְקד)ֵננּוּו֠  נּוִזְכר)נֵ֡  רְוִיָּזֵכ

 ֣ ־ֵּבית ַעְּמָך֥ ־ׇּכל )ןְוִזְכ֛ר  ָךְדׁשֶ֔ קׇ  ירִע֣  ִים֙ ְירּוָׁשלַ֨  )ןְוִזְכ֤ר  ָך֒ ַעְבֶּד֒  דָּדִו

֑  לִיְׂשָראֵ֖  ה יָךְלָפֶנ ה ִלְפֵלָט֨ ֶסד֙  ְלֵח֤ן ְלט)ָב֜ ים ְלֶח֨ ֲחִמ֔  ְלַחִּי֧ים ּוְלַר֣

 ...ְּב֥י)ם ּוְלָׁש֛ל)ם

ֶדׁש •  ַהֶּזֽה׃ רֹאׁש־ַהֹח֖

 ַחג־ַהַּמּ֖צ)ת ַהֶּזֽה׃ •

 ַהֶּזֽה׃ ַחג־ַהָּׁשבּו֖ע)ת •

 ַהִּזָּכ֖ר)ן ַהֶּזֽה׃ •

 ַחג־ַהֻּסּ֖כ)ת ַהֶּזֽה׃ •

י • ֶרת ַהְּׁשִמיִנ֖  ַהֶּזֽה׃ ַחג־ָהֲעֶצ֥

 ֙ נּו ינּו יה֣וה ׇזְכֵר֨ ה׃ ּ֖ב) ֱאֹלֵה֔ ן׃		–  האוכלים   ְלט)ָבֽ  ָאֵמֽ
נּו ה׃ ֖ב) ּוׇפְ֣קֵד֔ ן׃		–  האוכלים     ִלְבָרָכֽ  ָאֵמֽ

נּו ים׃ ֖ב) ְו֣ה)ִׁשיֵע֔ ן׃		–  האוכלים     ְלַחִּיֽ  ָאֵמֽ
֤  רּוִבְדבַ֨  ֑  ינּוָעלֵ֖  םְוַרחֵ֥  נּוּנֵ֔ ְוחׇ  ּוסח֣  ְוַרֲחִמים֙  הְיׁשּוָע ֚  נּוְוה)ִׁשיֵע ֣  יִּכ  יָךֵאֶל

 ׃ָּתהאָֽ  ּוםְוַרח֖  ּוןַחּנ֥  ֶלְךמֶ֛  לאֵ֥  יּכִ֨  ינּוֵעינֵ֔ 

 

 בבית אבל, קוראים כאן בדף י׳׳ח

 הַאָּת֣ ָּברּוְך֙  ינּוְבָימֵ֔  הִּבְמֵהָר֣  ַהֹּקֶדׁש֙  ירעִ֤  ִיםְירּוָׁשלַ֜  הּוְבנֵ֨ 

֣  יה֔וה   ׃ןָאמֵֽ  ִיםְירּוָׁשלַ֖  יוְבַרֲחמָ֔  הּב)ֵנ



 ט 
ינּו יה֣וה ַאָּתה֙  ָּב֤רּוְך ֶלְך ֱאֹלֵה֔  ׀ ינּוָאִב֣  ׀ לָהֵא֣  ָהע)ָל֑ם ֶמ֖

 ֣ ֣  ׀ נּוּב)ְרֵא֣  ׀ נּוַאִדיֵר֣  ׀ נּוַמְלֵּכ  )ׁשְקד֨  ד)ֵׁשנּוְק֠  נּוי)ְצֵר֣  ׀ נּוֹּגֲאֵל

֣  בַיֲעקֹ֜  ֣  ׀ נּור)ֵע  לֶׁשְּבכׇ֥  לַלּכֹ֑  יבְוַהֵּמיִט֖  )בַהּט֥  ֶלְךַהּמֶ֕  לִיְׂשָראַ֗  הר)ֵע

 ֵמיִטיב֙ ־הּוא יבֵהיִט֤  ּואה֨ ] טבבית אבל, קוראים כאן בדף י׳׳[ )םָוי֜  )םי֨ 

֙ ג)ְמלֵ֨ ־הּוא נּוְגָמָל֤  ּואה֨  נּולָ֔  יבֵייִט֣  ּואה֣  ֣  ּואה֣  נּו  ׀ ןְלֵח֣  דָלעַ֔  נּוִיְגְמֵל

֣  ׀ ַוחּוְלֶר֣  ׀ יםּוְלַרֲחִמ֣  ׀ ֶסדּוְלֶח֣  ֣  ׀ הְוַהְצָלחָ֡  ׀ הַהָּצָל ֣  ׀ הְּבָרָכ  ׀ הִויׁשּוָע

֤  יםְוַרֲחמִ֨  הְוַכְלָּכלָ֠ ֠ ׀ הַּפְרָנָס֣  ׀ הֶנָחָמ֣  ֣  ְוָׁשל)ם֙  יםְוַחִּי ֣  )בט֔  לְוׇכ  לּוִמׇּכ

 ׃נּוְיַחְּסֵרֽ  לאַ֥  םְלע)לָ֖  ּובט֔ 

 

 

ד׃ ְלע)ָל֖ם ָעֵל֑ינּו ִיְמ֖ל)ְך ֥הּוא ןָהַרֲחמָ֕  •  ָוֶעֽ

ְתָּבַרְ֑ך ֥הּוא ןָהַרֲחמָ֕  • ִים ִי֖ ֶרץ׃ ַּבָּׁשַמ֖  ּוָבָאֽ

ים ְל֣ד)ר ִיְׁ֤שַּתַּבח֙  ֨הּוא ןָהַרֲחמָ֕  • ר ּד)ִר֔  ָלַע֛ד נּוּבָ֥  ְוִיְתָּפַא֨

ים חּוְלֵנ֖צַ  ְתַהַּד֤ר ְנָצִח֑ ֙  ְוִי֨ נּו ד ָּב֨ י ָלַע֔ ים׃ ּוְלע)ְלֵמ֖  ע)ָלִמֽ

נּו ֥הּוא ןָהַרֲחמָ֕  •  ְּבָכֽב)ד׃ ְיַפְרְנֵס֖

ן • נּו ְו֣הּוא ַּצָּואֵר֑נּו ֵמַע֣ל ֻעֵּל֖נּו הּוא־ִיְׁשּ֥ב)ר ָהַרֲחָמ֞  י)ִליֵכ֔

יּות נּו׃ ק)ְמִמ֖  ְלַאְרֵצֽ

֙  ִיְׁשַל֤ח ֨הּוא ןָהַרֲחמָ֕  • ה ְּבָרָכ֣ה ָלנּו ִית ְמֻרָּב֔  ַּבַּב֖

יו׃ ֶׁשָאַכְ֖לנּו ֻׁשְלָחן־ֶז֔ה ְוַע֣ל ַהֶּז֑ה  ָעָלֽ

ח ֥הּוא ןָהַרֲחמָ֕  • נּו ִיְׁשַל֨  ַלּט)ב֒  ָז֣כּור ַהָּנִביא֮  ֵאִלָּי֣הּו ֶא֣ת ָל֝

֙  ִויַבֵּׂ֤שר )ת ְּבׂש)֣ר)ת ָלנּו  ְוֶנָחֽמ)ת׃ ְיׁשּו֖ע)ת ט)֔ב֔



 י 
ְך ֨הּוא ןָהַרֲחמָ֕  •   ְיָבֵר֜

יֶאת־		בבית ההורים אומרים 		– י ָאִב֣ ה ַהַּבִ֣ית ַּבַ֚על מ)ִר֗ י ְוֶאת֙  ַהֶּז֔ י ִאִּמ֣  מ)ָרִת֔

ִית ַּבֲעַל֥ת  ַהֶּז֑ה ַהַּב֖

י ם אומריםינשוי		– י א)ִת֣ י\ְוֶאת־ִאְׁשִּת֗ י ְוֶאת֙  ְוֶאת־ַּבֲעִל֗ ת ַזְרִע֔ ׇּכ֣ל־ ְוֶא֖

 ִל֑י ֲאֶׁש֣ר

ה ּזֶ֔ ִית הַ ַּב֣ ַּבֲעַלת־הַ  ת֙ ה ְואֶ ּזֶ֗ ִית הַ ַּב֣ ֶאת־ַּבַעל־הַ  אורכים אומרים 	 –

֣ ת אֶ֖ ם וְ עָ֔ ְוֶאת־ַזְר  ם֙ ם ְוֶאת־ֵּביתָ תָ֤ א)   םֶה֑ ר לָ ֶׁש֣ ל־אֲ ׇּכ
י ]ויש אומרים[ א ָר֝צ)ן ְיִה֨ ֹ֨ ִית֙  ֵי֤ב)ׁש ֶׁשּל ה ָּבע)ָל֣ם ַּבַעל־ַהַּב֨ א ַהֶּז֔ ֹ֤  ְול

א ָלע)ָל֣ם ִיָּכֵלם֙  ח ַהָּב֔ ד ְוִיְצַל֨ יו ְּבׇכ֣ל ְמֹא֜  ְוִיְה֨יּו ְנָכָס֗

֙  ְנָכָס֤יו ינּו ים ּוְנָכֵס֨ ים ֻמְצָלִח֔ יר׃ ּוְקר)ִב֑ ל ָלִעֽ  ְוַא֞

ן ִיְׁשֹ֨לט א ָׂשָט֝ ֹ֤ ֙  ל יו ְּבַמֲעֵׂשי א ָיָד֔ ֹ֕ י ְול ינּו ְּבַמֲעֵׂש֖  לְוַא֣  ָיֵד֑

ֹ֣  ִיְזַדֵּקק֮  ֹ֣  ְלָפָניו֒  אל  ַהְרה)ר֙  רְדבַ֤  ּוםׁש֨  ינּוָפנֵ֠ ְל֠  אְול

ה ןְוָע)֔  הַוֲעֵבָר֣  ְטאֵח֚   ׃םע)לָֽ  דְועַ֥  ֵמַעָּת֖
אן ֶאת־ׇּכ֣ל בסעודה משותפת		– ְוֶאת־ ְוֶאת־ֵּביָתם֙ א)ָת֤ם  ַהְּמֻסִּבין־ַּכ֗

ם ֣  תְואֶ֖  ַזְרָע֔  ָלֶה֑ם ֲאֶׁש֣ר־לׇּכ

נּו נּו ׇּכ֣ל־ֲאֶׁשר ְוֶאת֙  א)ָת֗ ֙  ֶׁשִּנְתָּבְר֤כּו ְּכ֨מ) ָל֔ ינּו  ַאְבָרָהם֙  ֲאב)ֵת֨

ב ִיְצָח֣ק ה ָׂשָרה֙  לּכֹ֔  לִמּכֹ֣  לַּבּכֹ֨  ְוַיֲעֹק֔  ּוִבְלָהה֙  ָרֵח֤ל ִרְבָק֔

ה  ֵלָא֣ה ןְוִזְלָּפ֔ ֙  ְיָבֵרְ֣ך ֵּכ֗ נּו ַחד ֻּכָּל֣נּו א)ָת֨  ְׁשֵלָמ֖ה ִּבְבָרָכ֥ה ַי֔

ן׃ ְונֹאַמ֥ר ֙  ַּבָמ֤ר)ם ָאֵמֽ ינּו ֲעֵליֶה֣ם ְיַלְּמדּו א ְז֥כּות ְוָעֵל֔  ֶׁשְּתֵה֖

א ָׁש֑ל)ם ְלִמְׁשֶמֶ֣רת ה ְוִנָׂש֨  ֵמֱאֹלֵה֣י ּ֤וְצָדָקה֙  יה֗וה ֵמֵא֣ת ְבָרָכ֜

נּו ים ְּבֵעיֵנ֥י ְוֵׂשֶכל־֛ט)ב ֵח֧ן ְוִנְמָצא֙  ִיְׁשֵע֔ ם׃ ֱאֹלִה֖  ְוָאָדֽ

 

 



 יא 
את ְוָיֵג֥ ן ָעֶל֖יהָ  ןָהַרֲחמָ֕  • ֹ֔  ׃ְּבָׁשֽל)ם ֤הּוא ְיָבֶרְך֙ ֶאת־ָהָאֶ֣רץ ַהּז

ל ֤הּוא ְיָבֶרְך֙ ֶאת־ְמִדיַנ֣ת ןָהַרֲחמָ֕  • ית ]אֶׁשְּתהֵ֕ [ ִיְׂשָרֵא֔  ֵראִׂש֥

נּו׃ ְצִמיַח֖ת  ְּגֻאָּלֵתֽ

ת ןָהַרֲחמָ֕  • ין ְּבֵני־ִיְׁשָמֵע֖אל  ֣הּוא ִיְפֹרׂש֩ ֻסַּכ֨ ָׁש֧ל)ם ְוַׁשְלַו֛ה ֵּב֥

ט ּוֵב֣ין ְּבֵני־ְיְצָח֑ק  ין  ְוֻסַּכת֙ ַהְׁשֵק֣ ו ּוֵב֥ ין ְּבֵני־ֵעָׂש֖ ַטח ֵב֥ ָוֶב֔

ב׃  ְּבֵני־ַיֲעֹקֽ
 

 ביום שבת אומרים 
נּו ֚הּוא ןָהַרֲחמָ֕  • ֣ ְנִחיֵל֔ ה ַׁשָּב֑ת ֶׁשֻּכ֣ל) י֖)ם ַי ים׃ ְלַחֵּי֥י ּוְמנּוָח֖  ָהע)ָלִמֽ

 ביום טוב אומרים 
נּו ֚הּוא ןֲחמָ֕ ָהַר  • ֣ ְנִחיֵל֔  ֽט)ב׃  ֶׁשֻּכ֥ל) י֖)ם ַי

 נראש חודש אומרים 
ינּו ְיַחֵּדׁש֙  ן ֤הּואָהַרֲחמָ֕  • ֶדׁש ָעֵל֔ ה ַהֶּז֑ה ֶאת־ָהֹח֣ ה׃ ְלט)ָב֖  ְוִלְבָרָכֽ

 נראש השנה אומרים 
ינּו ְיַחֵּדׁש֙  ן ֤הּואָהַרֲחמָ֕  • ה ַהּזֹ֑את ַהָּׁשָנ֣ה ֶאת־ ָעֵל֔ ה׃ ְלט)ָב֖   ְוִלְבָרָכֽ

 בסוכת אומרים 
 ׃ֶלתַהּנ)פֶֽ  דָּדוִ֖  תֻסּכַ֥  תאֶ֛  נּולָ֔  ָיִקים֙  ּואן ה֤ ָהַרֲחמָ֕  •

 
 ז כאן׳׳ז ודף י׳׳לסעודת ברית מילה, קוראים בדף ט

 

֙  ֤הּוא ןָהַרֲחמָ֕  • נּו יחַ  ִלי֣מ)ת ְיַזֵּכ֨  ַהָּמִׁש֔

י א׃ ָהע)ָל֖ם ּוְלַחֵּי֕  ַהָּבֽ
  



בי   
  בימי חול

 ילַמְגִּד֖ 

 ושבת מועדים,, בר׳אש חודש
 )לִמְגּ֖ד 

ֶׂשה־ֶחֶ֧סד       ַמְלּ֑כ) ְיׁשּו֣ע)ת  ִלְמִׁשי֛ח) ְוֹעֽ

ם׃ ּוְלַזְר֖ע) ְלָדִו֥ד  ִּבְמר)ָמ֑יו ָׁש֖ל)ם ֹעֶׂש֥ה   ַעד־ע)ָלֽ
 ֩ ה הּוא ינּום ָׁש֝לו ַיֲעֶׂש֨ ֙  ְוַע֥ל      ָעֵל֗ ל ׇּכל  ִיְׂשָרֵא֔
֙  ְוַע֥ל ל י)ְׁשֵב֣י ׇּכל ן׃ ְוִאְמ֖רּו       ֵתֵב֔  ָאֵמֽ
ין     ְקֹדָׁש֑יו ֶאת־ְיהָ)֣ה ְי֣ראּו ְח֗ס)ר ִּכי־ֵא֥ יו׃ ַמ֝  ִליֵרָאֽ

י   ְוָרֵע֑בּו ָרׁ֣שּו ְּכִ֭פיִרים  ל־ֽט)ב׃כׇ  לֹא־ַיְחְס֥רּו ְי֝הָ)֗ה ְוֹדְרֵׁש֥
י      ִּכי־֑ט)ב ַליהָ)֣ה ה)֣דּו  ַחְסּֽד)׃ ְלע)ָל֣ם ִּכ֖
חַ  יעַ       ֶאת־ָיֶדָ֑ך ּפ)ֵת֥  ָרֽצ)ן׃ ְלׇכל־ַח֣י ּוַמְׂשִּב֖
ֶבר ָּב֣רּוְך  ִמְבַטֽח)׃ ְיהָ)֖ה ְוָהָי֥ה   ַּביהָ)֑ה ִיְבַט֖ח ֲאֶׁש֥ר ַהֶּג֔
יִתי ׀ ַנַ֤ער ְנִּתי  ָהִי֗ ַק֥ ִאיִתי    ַּגם־ָז֫ יק ְוֽלֹא־ָר֭  ֶנֱעָז֑ב ַצִּד֣

ֶחם׃  ְוַ֝זְר֗ע) הָ)֗ה     ְמַבֶּקׁש־ָלֽ  ִיֵּת֑ן ְלַעּ֣מ) ֹע֭ז ְיֽ

ְך ׀ ְיהָ)֓ה  ַבָּׁשֽל)ם׃ ֶאת־ַעּ֣מ) ְיָבֵר֖
 

 וכאן יש אומרים
ינּו יה֣וה ַאָּתה֙  ָּב֤רּוְך ֶלְך ֱאֹלֵה֔ א ָהע)ָל֑ם ֶמ֖ י ּב)ֵר֖  ַהָּגֶֽפן׃ ְּפִר֥

 
  חתן וכלה, קוראים בשבע ברכות בדף י׳׳דלסעודת 



 יג 
 וכלה חתן בסעודת לנוסח תוספות

 סעודת חתן וכלהלזימון 

י		 -המזמן ְך! ַרּב)ַת֨  ְנָבֵר֜

י  -  האוכלים ם ְיִה֕  ־ ע)ָל֑ם ְוַע֣ד ֵמַעָּ֖תה ְמֹבָרְ֛ך יה֧וה ֵׁש֨

י	 -המזמן ם ְיִה֕ ם׃ ְוַע֥ד ֵמַעָּ֖תה ְמֹבָרְ֛ך יה֧וה ֵׁש֨  ע)ָלֽ

 ָח֔ר)ן ְוַגם    ָהֵסר֙  ְּדַו֤י
ז  ָי֑ר)ן ְּבִׁש֣יר    ִאֵּל֖ם ְוָא֥
ֶדק ָמְעְּגֵל֣י  ׀  ְנֵח֣נּו   ֶצ֗
ת ְׁשֵעה֙  ן׃ ְּבֵנ֥י ְיׁשּו֖רּון ְּבֵנ֥י     ִּבְרַּכ֔  ָאֲהֹרֽ

 

 ְוַרּב)ַת֑י ְוַרָּבָנ֖ ן ְמָרָנ֥ ן ִּבְרׁ֕שּות

֙  ְנָבֵרְ֤ך ינּו   ִמֶּׁשּֽל)׃ ֶׁשָאַכְ֖לנּו ִבְמע)֔נ) ֶׁשַהִּׂשְמָח֣ה ֱאֹלֵה֨

֙  ָּב֤רּוְך	 -  המזמן ינּו ֣  וִבְמע)נ֔  ֶׁשַהִּׂשְמָח֣ה ֱאֹלֵה֨  )ִמֶּׁשּל֔  ְלנּוְוֶׁשָאַכ

 ָחִי֑ינּו ּוְבטּו֖ב)

֙  ָּב֤רּוְך	 -האוכלים ינּו  ִמֶּׁשּ֑ל) ְוֶׁשָאַכְ֖לנּו ִבְמע)֔נ) ֶׁשַהִּׂשְמָח֣ה ֱאֹלֵה֨

 ׃ינּוָחיִֽ  ּוְבטּו֖ב)

 ְׁשֽמ)׃ ּוָב֥רּוְך ֖הּוא ָּב֥רּוְך		 - המזמן

  



 יד 
 שבע ברכות אחרי סעודת חתן וכלה

ינּו יה֣וה ַאָּתה֙  ָּב֤רּוְך • ֶלְך ֱאֹלֵה֔ ל ָהע)ָל֑ם ֶמ֖ א ֶׁשַהֹּכ֖  ָּבָר֥

 ִלְכב)ֽד)׃

ינּו יה֣וה ַאָּתה֙  ָּב֤רּוְך • ֶלְך ֱאֹלֵה֔ ם׃ י)ֵצ֖ר ָהע)ָל֑ם ֶמ֖  ָהָאָדֽ

ינּו יה֣וה ַאָּתה֙  ָּב֤רּוְך • ֶלְך ֱאֹלֵה֔ ר ָהע)ָל֑ם ֲאֶׁשר֩  ֶמ֖ ֶאת־ ָיַצ֨

ם ין ַּתְבִני֔ת) ְּד֣מּות ְּבֶצֶלם֙  ְּבַצְל֗מ) ָהָאָד֜  ִמֶּמּ֛נּו ֧ל) ְוִהְתִק֨

ד׃ ִּבְנַי֖ ן ם׃ י)ֵצ֖ר יה֔וה ַאָּת֣ה ָּברּוְך֙  ֲעֵדי־ַעֽ  ָהָאָדֽ

יׂש ׂ֥ש)ׂש • יהָ  ְּבִקּ֣בּוץ ֲעָקָר֑ה ְוָתֵג֣ל ָּתִׂש֖  ְלת)ָכּ֖ה ָּבֶנ֔

ה׃  ְּבָבֶנֽיָה׃ ִצּ֖י)ן יה֔וה ְמַׂשֵּמ֥חַ  ַאָּת֣ה ָּברּוְך֙  ְּבִׂשְמָחֽ

ח ַׂשֵמ֣חַ  • ים ִּתַׁשַמ֔  ְּבַגן־ֵעֶ֖דן ְיִציְרָך֛  ְּכַׂשֵּמֲחָך֗  ָהֲאהּוִב֑ים ֵרִע֖

ֶדם׃ ָּברּוְך֙  ן ְמַׂשֵּמ֥חַ  יה֔וה ַאָּת֣ה ִמֶּקֽ ה׃ ָחָת֖  ְוַכָּלֽ

ינּו יה֣וה ַאָּתה֙  ָּב֤רּוְך • ֶלְך ֱאֹלֵה֔ ֩  ֲאֶׁש֣ר ָהע)ָל֑ם ֶמ֖  ָׂשׂ֨ש)ן ָּבָרא

ה ה ָחָת֣ן ְוִׂשְמָח֜  ַאֲהָב֥ה ְוֶחְדָו֔ה ִּדיָצ֣ה ִרָּנה֙  ִּגיָל֤ה ְוַכָּל֗

ינּו יה֣וה ׀ ְמֵהָר֣ה ְוֵרעּֽות׃ ְוָׁש֖ל)ם ְוַאְחָו֥ה י ֱאֹלֵה֗ ע ְּבָעֵר֤  ִיָּׁשַמ֨

ה ְו֣ק)ל ָׂשׂ֞ש)ן ם ֣ק)לְירּוָׁשלַ֔ ִ ּוְבֻח֣צ)ת ְיהּוָדה֙   ֣ק)ל ִׂשְמָח֗

ים ֵמֻחָּפָת֑ם ֲחָתִנ֖ים ִמְצֲה֛ל)ת ֗ק)ל ַּכָּלה֒  ְו֣ק)ל ָחָתן֮   ּוְנָעִר֖

ה ם׃ ִמִּמְׁשֵּת֥ ן ְמַׂשֵּמ֥חַ  יה֔וה ַאָּת֣ה ָּברּוְך֙  ְנִגיָנָתֽ ִע֥ם  ָחָת֖

ה׃  ַהַּכָּלֽ

ינּו יה֣וה ַאָּתה֙  ָּב֤רּוְך • א ָהע)ָל֑ם ֶלְךמֶ֖  ֱאֹלֵה֔ י ּב)ֵר֖  ַהָּגֶֽפן׃ ְּפִר֥

  



 טו 
 ברית מילה בסעודת לנוסח תוספות

 ברית מילהסעודת לזימון 
י		 -המזמן ְך! ַרּב)ַת֨  ְנָבֵר֜

י  -  האוכלים ם ְיִה֕ ְך יה֧וה ֵׁש֨  ־ ע)ָל֑ם ְוַע֣ד ֵמַעָּ֖תה ְמֹבָר֛

י	 -המזמן ם ְיִה֕ ְך יה֧וה ֵׁש֨ ם׃ ְוַע֥ד ֵמַעָּ֖תה ְמֹבָר֛  ע)ָלֽ

ה ים  ֱאמּוַנ֑י ְּב֣ת)ְך ְלִׁשְמָך֭  נ)ֶד֥  ַליהֽוה׃ ַאֶּת֭ם ְּברּוִכ֥

֙  ִּבְרׁ֤שּות א ָא֣י)ם ֵאל  ַּבָּצָר֑ה ְלִעּ֣ת)ת ִמְׂשָּג֖ב  ְונ)ָר֔

ל ה ֶנְאָז֧ר ֵא֨ יר    ִּבְגבּוָר֛ ר)ם ַאִּד֥  יהוה׃ ַּבָּמ֖
ה  -  האוכלים ים   ֱאמּוַנ֑י ְּב֣ת)ְך ְלִׁשְמָך֭  נ)ֶד֥  ַליהֽוה׃ ַאֶּת֭ם ְּברּוִכ֥

 הם ְּפרּוָׁש֑ יא ְוַג֖ ה הִ֔ ְטה)ָר֣   ה ְּקד)ׁשָ֔ ַה֣  ּות ַהּת)ָרה֙ ִּבְרׁש֤ 	 -המזמן

֣  ִציָוה֙   יהֽוה׃ֶבד ה עֶ֥ ׁשֶ֖ מֹ    ה נּו מ)ָרׁשָ֔ ָל
ה  -  האוכלים ים   ֱאמּוַנ֑י ְּב֣ת)ְך ְלִׁשְמָך֭  נ)ֶד֥  ַליהֽוה׃ ַאֶּת֭ם ְּברּוִכ֥

֑  ֶלֱאֹלֵה֣י אֶאְקָר֕    םְוַהְלִוּיִ֔  ַהֹּכֲהִנים֙  ּותִּבְרׁש֤ 	 -המזמן  יםָהִעְבִרִּי

֙ ֲאה)ֶד֨  ֣  ּנּו  יהֽוה׃ תאֶ֥  הֲאָבְרכָ֖     יםִאּיִ֔  לְּבׇכ
ה  -  האוכלים ים   ֱאמּוַנ֑י ְּב֣ת)ְך ְלִׁשְמָך֭  נ)ֶד֥  ַליהֽוה׃ ַאֶּת֭ם ְּברּוִכ֥

֙  ּותִּבְרׁש֤ 	 -המזמן ֣ ן ָמָרָנן י ְוַרָּבָנ ה ְוַרּב)ַת֔ יר ֶאְ֣פְּתָח֔ י ְּבִׁש֖  ּוְׂשָפַת֑י ִּפ֣

אַמְ֧רָנה ֹ֨ י ְות א ָּב֥רּוְך   ַעְצמ)ַת֛ ם ַהָּב֖  יהֽוה׃ ְּבֵׁש֥
ה  -  האוכלים ים   ֱאמּוַנ֑י ְּב֣ת)ְך ְלִׁשְמָך֭  נ)ֶד֥  ַליהֽוה׃ ַאֶּת֭ם ְּברּוִכ֥

֥ ן ִּבְרׁ֕שּות  – המזמן ֖ ן ְמָרָנ  ְוַרּב)ַת֑י ְוַרָּבָנ

ינּו ְנָבֵרְך֙  ְלנּו ֱאֹ֣לֵה֔ ּׁשֶ  ֶׁשָ֣אַכ֔  )׃לֽ ִמ֖

ינּו ָּברּוְך֙ 		–  האוכלים ֣  ֱאֹ֣לֵה֔  ָחִי֑ינּו ) ּוְבטּו֖ב)ֶּׁשל֔ מִ  ְלנּוֶׁשָאַכ

ינּו ָּברּוְך֙ 		–המזמן  ינּו ִמֶּׁש֔ל) ּוְבטּו֖ב) ֶׁשָאַכְ֣לנּו ֱאֹ֣לֵה֔  ׃ָחִיֽ

 ְׁשֽמ)׃ ּוָב֥רּוְך ֖הּוא ָּב֥רּוְך		–  האוכלים



 טז 
 מילה ברית בסעודת
 ׳הרחמן׳ בפרשת האלו הברכות את מוסיפים

 
ן • ְך ֨הּוא ָהַרֲחָמ֕ ֣  ׀ יֲאִב֣  ְיָבֵר֜  )ְוִאּמ֗  ֶלדַהֶּי

 )ּוְלַחְּכמ֑  )ּוְלַחְּנכ֣  )ְלַגְּדל֖  ּוְוִיְזּכ֛ 

֙  )םִמּי֤   )ָדמ֛  הֵיָרצֶ֧  הָוָהְלאָ֔  ַהְּׁשִמיִני

 )׃ִעּמֽ  יוֱאֹלהָ֖  היהו֥  יִויִה֛ 

 

ן • ְך ַּב֣  ֨הּוא ָהַרֲחָמ֕  הַהִּמילָ֗  יתְּבִר֣  ׀ ַעלְיָבֵר֜

֑  קֶצֶד֣  )תַלֲעׂש֖  ׂשׂשָ֥  רֲאׁשֶ֛   הְּבִגיָל

 ֣ ֩  םִויַׁשֵּל  הְּכפּוָל֛  )ְׂשֻּכְרּת֧ ּומַ֨  ָּפֳעל)

 ֖  ׃ְעָלהְלמָֽ  ְעָלהְלַמ֣  הּוְוִיְּתֵנ

 

ן • ְך ַר֣  ֨הּוא ָהַרֲחָמ֕  הִלְׁשמ)נָ֗  )לַהִּנּמ֣  ׀ ְךְיָבֵר֜

֑  לָלֵא֣  )ְוִלּב֖  יוָיָד֥  ּוְוִיְהי֛   הֱאמּוָנ

֧  )תִלְרא֝  הְוִיְזּכֶ֨  ֛  יְּפֵנ  הַהְּׁשִכיָנ

 ׃הַּבָּׁשנָֽ  יםְּפָעִמ֣  )שָׁשל֖ 

 

ן • ְך ַהָּמ֣  ֨הּוא ָהַרֲחָמ֕  הָהׇעְרלָ֗  רְּבַׂש֣  ׀ לְיָבֵר֜

֑  יְּדֵמ֣  ץּוָמצַ֖  עּוָפַר֥       הַהִּמיָל

 ְפסּוָלה֒  ֲעב)ָדת)֮  הֵיָרֶצ֣  בַהֵּלבָ֗  ְךְוַר֣  אַהָּיֵר֝  יׁשאִ֨ 

ֹ֖  ֶּלהאֵ֛  )שָׁשל֧  םאִ֨   ׃ּהלָֽ  הַיֲעׂשֶ֥  אל



 יז 
 

ן • ֩  ָהַרֲחָמ֕ ֣  ׀ )ְמִׁשיח֣  נּולָ֜  חִיְׁשלַ֨  הּוא  יםָּתמִ֗  ְךה)ֵל

 יםָּדִמ֑  )תַלּמּול֖  ןֲחתַ֛  ּותִּבְזכ֧ 

 יםְוִנחּומִ֔  ט)ב)ת֙  )ת֤ר ְּבׂש) רְלַבּׂשֵ֨ 

 ֧ ֥  דֶאחָ֧  םְלַע  ׃יםָהַעִּמֽ  יןּבֵ֥  דָר֖ ּוְמפֻ  רְמֻפָּז

 

ן • ֩  ָהַרֲחָמ֕ ח הּוא נּו ִיְׁשַל֨  ְלֵעיֹלם֒  חֻלַּק֣  רֲאֶׁש֣  ֶצֶדק֮  ןֹכֵה֣  ָל֜

 ֚ ֣  דַע  םְוָיֲהֹל֑  ֶמׁשַּכּׁשֶ֖  )ִּכְסא֔  ןהּוַכ

 םַוִּיְגֹל֗  )ְּבַאַּדְרּת֣  יוָּפָנ֝  ֶלטַוּיָ֨ 

 ׃)םְוַהָּׁשלֽ  יםַהַחּיִ֥  )ִאּת֖  הָהְיתָ֛  יְּבִריִת֧ 

  



 יח 
 ה בבית אבלבסעוד לנוסח תוספות

 ה בבית אבלסעודלזימון 

י	–  המזמן ְך! ַרּב)ַת֨  ְנָבֵר֜

י	–  האוכלים ם ְיִה֕  ־ ע)ָל֑ם ְוַע֣ד ֵמַעָּ֖תה ְמֹבָרְ֛ך יה֧וה ֵׁש֨

י	–  המזמן ם ְיִה֕ ם׃ ְוַע֥ד ֵמַעָּ֖תה ְמֹבָרְ֛ך יה֧וה ֵׁש֨  ע)ָלֽ

 ְוַרּב)ַת֑י ְוַרָּבָנ֖ ן ְמָרָנ֥ ן ִּבְרׁ֕שּות

ים ֶׁשָאַכְ֖לנּו   ִמֶּׁשּֽל)׃ ְנָבֵרְך֙ ְמַנֵח֣ם ֲאֵבִל֔

ים ֶׁשָאַכְ֣לנּו ָּברּוְך֙ 	– האוכלים ֑  ּוְבטּו֖ב) ִמֶּׁש֔ל) ְמַנֵח֣ם ֲאֵבִל֔   ינּוָחִי

ים ֶׁשָאַכְ֣לנּו ָּברּוְך֙ 								–  המזמן  ׃ינּוָחיִֽ  ּוְבטּו֖ב) ִמֶּׁש֔ל) ְמַנֵח֣ם ֲאֵבִל֔

 ׃)ְׁשמֽ  ּוְךּוָב֥ר  ּואה֖  ּוְךָּב֥ר 		–  האוכלים

 

 

ה ׳ בין  ִים ּוְבֵנ֨ ן ְירּוָׁשַלִ֖ים ׳–ל ׳  ְירּוָׁשַל֜  ׳ ָאֵמֽ

 במקומו שומרים

֩ ֱאֹל יה֣וה םַנֵח֣  ֙  יֲאֵבֵל֤  תאֶ֨  ֵהינּו ֣ ־תְואֶ  ִצּי)ן  ִיםְירּוָׁשלַ֔  יֲאֵבֵל

 םְוַׂשְּמחֵ֖  םֵמֶאְבלָ֔  ַנֲחֵמם֙  ַהֶּז֑ה ֶבלָּבֵא֣  יםַהִּמְתַאְּבִל֖  יםָהֲאֵבלִ֔  ְוֶאת֙ 

יׁש  ּורָּכָאמ֕  ׃םִמיג)נָֽ  ֙  ֵּכ֤ן ְּתַנֲחֶמּ֑נּו ִאּ֖מ) ֲאֶׁש֥ר ְּכִא֕ ֹנִכי  ָאֽ

ם מּו׃ םּוִביֽרּוָׁשלַ֖ ִ ֲאַנֶ֣חְמֶכ֔  ְּתֻנָחֽ

֥  )ןִצּי֔  םְמַנֵח֣  יה֔וה הַאָּת֣ ָּברּוְך֙   ׃ןָאמֵֽ  ִיםְירּוָׁשלַ֖  ןְּבִבְנַי



 יט 
 

יב ֨הּוא ׳ בין  ל ְלע)ָל֖ם ׳–ל   ׳ ֵהיִט֤ נּו ַא֥  ׳  ְיַחְּסֵרֽ

 במקומו שומרים 

 )בַהּט֣  יַהחַ֜  ְךֶּמלֶ֨ הַ  ׃נּולָֽ  יבֵייִט֥  ּואה֖  יבֵמיטִ֔  ּואה֣  ֵהיִטיב֙  ּואה֤ 

֣  ֱאֶמת֙  לאֵ֤  יבְוַהֵּמטִ֗   טְּבִמְׁשּפָ֔  ְנָפׁש)ת֙  חַ ל)ֵק֤  ֶדקְּבצֶ֔  טׁש)ֵפ֣  תֱאמֶ֔  ןַּדָּי

֙  לׇכ֤  יּכִ֨  ִּכְרצ)֑נ) )ּב֖  )תַלֲעׂש֥  מ)ְּבע)ָל֛  יטַׁשּלִ֧   ּוַוֲאַנְחנ֥  טִמְׁשּפָ֔  ְּדָרָכיו

 )ל֖  )תְלה)֥ד  יםַחָּייִב֛  נּוֲאַנְח֧  לַהּכֹ֕ ־ְוַעל ׃יוַוֲעָבָדֽ  )ַעּמ֖ 

 ַהּזאת֒  הַהִּפְרָצ֣  תֶא֣  ִיְגּד)ר֮  ּואה֣  לִיְׂשָרֵא֑  )תְּפָרצ֖  רּג)ֵד֥  )׃ּוְלָבְרכֽ 

֣  ינּוֵמָעלֵ֗  ֣ ּולְ  )םָׁשל֜ ּולְ  ִּייםחַ֨ לְ  ַהֶּזה֩  לָהָאֵב֣  לּוֵמַע ׇּכל )בט֗  לׇכ  ּובט֛  ּוִמ֧

 ׃נּוְיַחְּסֵרֽ  לאַ֥  םְלע)לָ֖ 

 

 


