
 
 
 
 

ה ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזָמן   ת ְיהֹוָּ ַרְכתָּ אֶׁ ְעתָּ ּובֵּ בָּ ַכְלתָּ ְושָּ ֱאַמר ְואָּ נֶׁ זֹון, שֶׁ ל ִבְרַכת ַהמָּ ה שֶׁ ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲעשֵּ
ְך. ַתן לָּ ר נָּ ה ֲאשֶׁ ץ ַהּטֹובָּ רֶׁ אָּ יָך ַעל הָּ  ֱאֹלהֶׁ

 
ְך( רֵּ עְנְטְשן )או: ַרבֹוַתי ְנבָּ ן בֶׁ ועלֶׁ  .מזמן: ַרבֹוַתי ִמיר וֶׁ

ם. ה ְוַעד עֹולָּ ַעתָּ ְך מֵּ ה ְמֹברָּ ם ְיהֹוָּ  מסובים: ְיִהי שֵּ

ִיינּו. ּלֹו ּוְבטּובֹו חָּ ַכְלנּו ִמשֶׁ אָּ ינּו( שֶׁ רּוְך )ֱאֹלהֵּ  מסובים: בָּ
ִיינּו. ּלֹו ּוְבטּובֹו חָּ ַכְלנּו ִמשֶׁ אָּ ינּו( שֶׁ רּוְך )ֱאֹלהֵּ  מזמן: בָּ

ד. עֶׁ ם וָּ ִמיד ְלעֹולָּ ְך ְשמֹו תָּ ינּו( ּוְמבֹורָּ רּוְך )ֱאֹלהֵּ  מי שלא אכל עונה: בָּ
 

ן ָברּוְך  ם כֻּּלֹו ְבטּובֹו ְבחֵּ עֹולָּ ת הָּ ן אֶׁ ם, ַהזָּ עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ינּו מֶׁ ה ֱאֹלהֵּ ה ְיהֹוָּ ַאתָּ
ם ַחְסּדֹו, ּוְבטּובֹו  ר ִכי ְלעֹולָּ שָּ ל בָּ ם ְלכָּ חֶׁ ן לֶׁ ד ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֹותֵּ סֶׁ ְבחֶׁ
ד ַבֲעבּור ְשמֹו  עֶׁ ם וָּ זֹון ְלעֹולָּ נּו מָּ נּו ְוַאל יְֶׁחַסר לָּ ַסר לָּ ִמיד לֹא חָּ דֹול תָּ ַהגָּ
ל  ְלכָּ זֹון  ִכין מָּ ּומֵּ ַלֹכל  ִטיב  ּומֵּ ַלֹכל  ס  ּוְמַפְרנֵּ ן  זָּ ל  ִכי הּוא אֵּ דֹול,  ַהגָּ

א, ) רָּ ר בָּ יו ֲאשֶׁ ל ַחי  יש מוסיפים:ְבִריֹותָּ ָך ּוַמְשִביַע ְלכָּ ת יָּדֶׁ ַח אֶׁ מּור ּפֹותֵּ אָּ כָּ
ת ַהֹכל. ן אֶׁ ה, ַהזָּ ה ְיהֹוָּ רּוְך ַאתָּ צֹון,( בָּ  רָּ

 

ְלָך   ה נֹוֶדה  ה טֹובָּ ְמדָּ חֶׁ ץ  רֶׁ אֶׁ ּו  נ י ַלֲאבֹותֵּ ִהְנַחְלתָּ  שֶׁ ַעל  ּו  נ י ֱאֹלהֵּ ה  ְיהֹוָּ
ית  נּו ִמבֵּ ץ ִמְצַרִים ּוְפִדיתָּ רֶׁ אֶׁ ינּו מֵּ ה ֱאֹלהֵּ נּו ְיהֹוָּ אתָּ הֹוצֵּ ה, ְוַעל שֶׁ בָּ ּוְרחָּ
ְוַעל  ּו,  נ ִּלַמְדתָּ שֶׁ ְתָך  תֹורָּ ְוַעל  ּו  נ רֵּ ִבְבשָּ ַתְמתָּ  חָּ שֶׁ ְתָך  ְבִרי ְוַעל   , ִדים ֲעבָּ
זֹון  ְוַעל ֲאִכיַלת מָּ נּו,  חֹוַנְנתָּ ד שֶׁ סֶׁ חֶׁ וָּ ן  ַחִיים חֵּ ְוַעל  נּו  הֹוַדְעתָּ יָך שֶׁ קֶׁ חֻּ

ה. עָּ ל שָּ ת ּוְבכָּ ל עֵּ ל יֹום ּוְבכָּ ִמיד ְבכָּ נּו תָּ ס אֹותָּ ן ּוְמַפְרנֵּ ה זָּ ַאתָּ  שָּ
 

ַהִנִסים  בחנוכה ופורים:   ְוַעל ְוַעל  אֹות  ְוַעל ַהְגבּורֹות ְוַעל ַהְתשּועֹות ְוַעל ַהִנְפלָּ ן  ְוַעל ַהּפְֻּרקָּ
ה. ם ַבְזַמן ַהזֶׁ הֵּ ינּו ַביִָּמים הָּ ִשיתָּ ַלֲאבֹותֵּ עָּ מֹות שֶׁ מֹות ְוַעל ַהִמְלחָּ חָּ  ַהנֶׁ

 

ָך ְוַעל ִציֹון ַרֶחם ָנא   ַלִים ִעירֶׁ ָך ְוַעל ְירּושָּ ל ַעמֶׁ אֵּ ינּו ַעל ִיְשרָּ ה ֱאֹלהֵּ ְיהֹוָּ
דֹוש  דֹול ְוַהקָּ ָך ְוַעל ַהַבִית ַהגָּ ִוד ְמִשיחֶׁ ית ּדָּ ָך ְוַעל ַמְלכּות בֵּ ִמְשַכן ְכבֹודֶׁ
ּו  נ ְוַכְלְכלֵּ ּו  נ ַּפְרְנסֵּ ּו  נ ּונֵּ ז ּו  נ ְרעֵּ ּו  נ ִבי אָּ ּו  נ י ֱאֹלהֵּ  , ו י לָּ עָּ ִשְמָך  א  ִנְקרָּ שֶׁ
ַאל  א  ְונָּ ּו  נ י רֹותֵּ צָּ ל  ִמכָּ ה  רָּ ְמהֵּ ּו  נ י ֱאֹלהֵּ ה  ְיהֹוָּ ּו  נ לָּ ְוַהְרַוח  ּו,  נ ְוַהְרִויחֵּ
ם  תָּ אָּ י ַהְלוָּ ם ְולֹא ִלידֵּ דָּ ר וָּ שָּ י ַמְתַנת בָּ ינּו לֹא ִלידֵּ ה ֱאֹלהֵּ נּו ְיהֹוָּ ַתְצִריכֵּ
ְולֹא  בֹוש  ּלֹא נֵּ ה, שֶׁ בָּ ְרחָּ ְוהָּ ה  ה ַהְקדֹושָּ ה ַהְּפתּוחָּ אָּ ְליְָּדָך ַהְמלֵּ ִכי ִאם 

ד עֶׁ ם וָּ ם ְלעֹולָּ לֵּ  .ִנכָּ
 

דֹוש ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו    :בשבת  דֹול ְוַהקָּ ת ַהגָּ יָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשִביִעי ַהַשבָּ ינּו ְבִמְצֹותֶׁ ה ֱאֹלהֵּ ְיהֹוָּ
ָך, ּוִבְרצ  ה ְכִמְצַות ְרצֹונֶׁ נּוַח בֹו ְבַאֲהבָּ ת בֹו ְולָּ יָך ִלְשבָּ נֶׁ דֹוש הּוא ְלפָּ דֹול ְוקָּ ה גָּ ה, ִכי יֹום זֶׁ ָך ֹונְ ַהזֶׁ

ינּו  ה ֱאֹלהֵּ נּו ְיהֹוָּ ְוַהְראֵּ נּו,  תֵּ ְביֹום ְמנּוחָּ ה  חָּ ַוֲאנָּ ְויָּגֹון  ה  רָּ א צָּ ּלֹא ְתהֵּ ינּו שֶׁ ה ֱאֹלהֵּ נּו ְיהֹוָּ לָּ ִניַח  הָּ
מֹות. חָּ ה הּוא ַבַעל ַהְישּועֹות ּוַבַעל ַהנֶׁ ָך ִכי ַאתָּ ְדשֶׁ ַלִים ִעיר קָּ ָך ּוְבִבְנַין ְירּושָּ ַמת ִציֹון ִעירֶׁ חָּ  ְבנֶׁ

ינּו,   י ֲאבֹותֵּ אֹלהֵּ ינּו וֵּ ְוָיבֹא  יעלה ויבא: ֱאֹלהֵּ ר ַיֲעֶלה  כֵּ ְוִיזָּ ד  קֵּ ַמע ְוִיּפָּ ה ְוִישָּ צֶׁ רָּ ה ְויֵּ אֶׁ רָּ ַע ְויֵּ ְוַיִגי
ְד  ַלִים ִעיר קָּ ְך ְוִזְכרֹון ְירּושָּ ִוד ַעְבּדָּ ן ּדָּ ִשיַח בֶׁ ינּו ְוִזְכרֹון מָּ נו ְוִזְכרֹון ֲאבֹותֵּ נּו ּוִפְקדֹונֵּ ָך ְוִזְכרֹון שֶׁ ִזְכרֹונֵּ

לֹום ְביֹו ד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיים )טֹוִבים( ּוְלשָּ סֶׁ ן ּוְלחֶׁ ה ְלחֵּ ה ְלטֹובָּ טָּ יָך ִלְפלֵּ נֶׁ ל ְלפָּ אֵּ ית ִיְשרָּ ל ַעְמָך בֵּ  םכָּ
 
 
 
 

נּו בֹו ְלַחִיים )טֹוִבים(, ּוִבְדַבר ְיש ה ְוהֹוִשיעֵּ כָּ נּו בֹו ִלְברָּ ְקדֵּ ה ּוּפָּ ינּו בֹו ְלטֹובָּ ה ֱאֹלהֵּ נּו ְיהֹוָּ ְכרֵּ ה ּועָּ זָּ
ה. תָּ ְך ַחנּון ְוַרחּום אָּ לֶׁ ל מֶׁ ינּו ִכי אֵּ ינֵּ יָך עֵּ לֶׁ נּו ִכי אֵּ ינּו ְוהֹוִשיעֵּ לֵּ ם עָּ נּו ְוַרחֵּ נֵּ  ְוַרֲחִמים חּוס ְוחָּ

 

ה ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים   ה, בֹונֵּ ה ְיהֹוָּ רּוְך ַאתָּ ינּו, בָּ ה ְביָּמֵּ רָּ ש ִבְמהֵּ ִעיר ַהֹקדֶׁ
ן. מֵּ ִים, אָּ לָּ יו ְירּושָּ  ְבַרֲחמָּ

 

ּו ָברּוְך   נ נּו ַאִּדירֵּ ַמְלכֵּ ִבינּו  ל אָּ אֵּ ם, הָּ עֹולָּ ְך הָּ לֶׁ ינּו מֶׁ ה ֱאֹלהֵּ ְיהֹוָּ ה  ַאתָּ
ְך  לֶׁ ל, ַהמֶׁ אֵּ ה ִיְשרָּ נּו רֹועֵּ נּו ְקדֹוש ַיֲעֹקב רֹועֵּ נּו ְקדֹושֵּ נּו יֹוְצרֵּ נּו גֹוֲאלֵּ בֹוְראֵּ
ִטיב הּוא יֵּיִטיב  ִטיב הּוא מֵּ יֹום הּוא הֵּ ל יֹום וָּ ְבכָּ ִטיב ַלֹכל שֶׁ ַהּטֹוב ְוַהמֵּ
ד ּוְלַרֲחִמים  סֶׁ ן ּוְלחֶׁ ַעד ְלחֵּ נּו לָּ נּו הּוא ִיְגְמלֵּ נּו הּוא גֹוְמלֵּ לָּ נּו, הּוא ְגמָּ לָּ
ה ְוַרֲחִמים  לָּ ה ְוַכְלכָּ סָּ ה ַּפְרנָּ מָּ חָּ ה נֶׁ ה ִוישּועָּ כָּ ה ְברָּ חָּ ה ְוַהְצלָּ לָּ ַוח ַהצָּ ּוְלרֶׁ

נּו. ם ַאל ְיַחְסרֵּ ל טּוב ְלעֹולָּ ל טֹוב, ּוִמכָּ לֹום ְוכָּ  ְוַחִיים ְושָּ
 

ַמִים ָהַרֲחָמן   ַבשָּ ַרְך  ִיְתבָּ ן הּוא  ַרֲחמָּ הָּ ד.  עֶׁ וָּ ם  ְלעֹולָּ ינּו  לֵּ עָּ ִיְמֹלְך  הּוא 
ַצח  ּוְלנֵּ ַעד  לָּ נּו  ַאר בָּ ְוִיְתּפָּ ִיְשַתַבח ְלדֹור ּדֹוִרים  ן הּוא  ַרֲחמָּ ץ. הָּ רֶׁ אָּ ּובָּ
ּו  נ ְיַפְרְנסֵּ ן הּוא  ַרֲחמָּ הָּ ִמים.  י עֹולָּ ּוְלעֹוְלמֵּ ַעד  לָּ נּו  בָּ ְוִיְתַהַּדר  ִחים  ְנצָּ
נּו קֹוְמִמיּות  נּו ְוהּוא יֹוִליכֵּ ארֵּ ַעל ַצּוָּ נּו מֵּ לֵּ ן הּוא ִיְשֹבר עֻּ ַרֲחמָּ בֹוד. הָּ ְבכָּ
ה  ן זֶׁ ְלחָּ ה ְוַעל שֻּ ה ַבַבִית ַהזֶׁ בָּ ה ְמרֻּ כָּ נּו ְברָּ ן הּוא ִיְשַלח לָּ ַרֲחמָּ נּו. הָּ ְלַאְרצֵּ
כּור ַלּטֹוב  ִביא זָּ ִליָּהּו ַהנָּ ת אֵּ נּו אֶׁ ן הּוא ִיְשַלח לָּ ַרֲחמָּ יו. הָּ לָּ ַכְלנּו עָּ אָּ שֶׁ

מֹות. חָּ נּו ְבשֹורֹות טֹובֹות ְישּועֹות ְונֶׁ ר לָּ  ִויַבשֶׁ
 

 
 
 
 

 

 

 

א ַבָמרֹום   ְוִנשָּ לֹום  ת שָּ רֶׁ ְלִמְשמֶׁ א  ְתהֵּ ְזכּות שֶׁ ינּו  לֵּ ְועָּ ם  יהֶׁ ֲעלֵּ ְיַלְמדּו 
י  ינֵּ ל טֹוב ְבעֵּ כֶׁ ן ְושֵּ א חֵּ נּו ְוִנְמצָּ י ִיְשעֵּ ֱאלהֵּ ה מֵּ קָּ ה ּוְצדָּ ת ְיהֹוָּ אֵּ ה מֵּ כָּ ְברָּ

ם. דָּ  ֱאֹלִהים ְואָּ
 

ִמים. עֹולָּ ה ְלַחיֵּי הָּ ת ּוְמנּוחָּ כֻּּלֹו ַשבָּ נּו יֹום שֶׁ ן הּוא ַיְנִחילֵּ ַרֲחמָּ  בשבת: הָּ
ה. כָּ ה ְוִלְברָּ ה ְלטֹובָּ ש ַהזֶׁ ת ַהֹחדֶׁ ינּו אֶׁ לֵּ ש עָּ ן הּוא ְיַחּדֵּ ַרֲחמָּ  בראש חדש: הָּ

כֻּּלֹו טֹוב. נּו יֹום שֶׁ ן הּוא ַיְנִחילֵּ ַרֲחמָּ  ביום טוב: הָּ
ה. כָּ ה ְוִלְברָּ ה ַהזֹאת ְלטֹובָּ נָּ ת ַהשָּ ינּו אֶׁ לֵּ ש עָּ ן הּוא ְיַחּדֵּ ַרֲחמָּ  בראש השנה: הָּ

ת. לֶׁ ִוד ַהנֹופָּ ַכת ּדָּ ת סֻּ נּו אֶׁ ן הּוא יִָּקים לָּ ַרֲחמָּ  בסוכות: הָּ
 

א, ַמְגִּדיל ) ָהַרֲחָמן  ם ַהבָּ עֹולָּ ִשיַח ּוְלַחיֵּי הָּ נּו ִלימֹות ַהמָּ ביום שיש הּוא ְיַזכֵּ

ִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד   בו מוסף:  ד ִלְמִשיחֹו ְלדָּ סֶׁ ה חֶׁ ִמְגּדֹול( ְישּועֹות ַמְלכֹו ְוֹעשֶׁ
ל  אֵּ ל ִיְשרָּ ינּו ְוַעל כָּ לֵּ לֹום עָּ ה שָּ יו הּוא ַיֲעשֶׁ לֹום ִבְמרֹומָּ ה שָּ ם, ֹעשֶׁ עֹולָּ

ן. מֵּ  ְוִאְמרּו אָּ
 

בּו ְיראּו   עֵּ שּו ְורָּ יו, ְכִפיִרים רָּ אָּ ין ַמְחסֹור ִלירֵּ יו ִכי אֵּ ה ְקדֹושָּ ת ְיהֹוָּ אֶׁ
ם ַחְסּדֹו,  ה ִכי טֹוב ִכי ְלעֹולָּ ל טֹוב, הֹודּו ַליהֹוָּ ה לֹא ַיְחְסרּו כָּ י ְיהֹוָּ ְודֹוְרשֵּ
ה  ר ִיְבַטח ַביהֹוָּ ר ֲאשֶׁ בֶׁ רּוְך ַהגֶׁ צֹון, בָּ ל ַחי רָּ ָך ּוַמְשִביַע ְלכָּ ת יָּדֶׁ ַח אֶׁ ּפֹותֵּ
ב  ֱעזָּ נֶׁ ַצִּדיק  ִאיִתי  רָּ ְולֹא  ַקְנִתי  זָּ ַגם  ִייִתי  ַנַער הָּ ִמְבַטחֹו,  ה  ְיהֹוָּ יָּה  ְוהָּ

לֹום. ת ַעמֹו ַבשָּ ְך אֶׁ רֵּ ה ְיבָּ ן ְיהֹוָּ ה ֹעז ְלַעמֹו ִיתֵּ ם, ְיהֹוָּ חֶׁ ש לָּ  ְוַזְרעֹו ְמַבקֶׁ

ִכינּו ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל בחול:  ַשְבנּו ַגם בָּ ם יָּ שָּ
ִלינּו  ּה תָּ ִבים ְבתֹוכָּ ת ִציֹון, ַעל ֲערָּ נּו אֶׁ ְכרֵּ ְבזָּ
י  ִּדְברֵּ ינּו  לּונּו שֹובֵּ ְשאֵּ ם  ִכי שָּ ינּו,  ִכֹנרֹותֵּ
ר  ִמִשי ּו  נ לָּ ּו  ר ִשי ה  ִשְמחָּ ּו  נ י לֵּ ְותֹולָּ ר  ִשי
ה ַעל ַאְדַמת  ת ִשיר ְיהֹוָּ ִשיר אֶׁ יְך נָּ ִציֹון, אֵּ
ִם ִתְשַכח ְיִמיִני,  לָּ ְך ְירּושָּ חֵּ ְשכָּ ר, ִאם אֶׁ כָּ נֵּ
ִאם  ִכי  ְזְכרֵּ ִאם לֹא אֶׁ ְלִחִכי  ִתְדַבק ְלשֹוִני 
ִתי,  ַלִם ַעל רֹאש ִשְמחָּ ת ְירּושָּ ה אֶׁ לֹא ַאֲעלֶׁ

ה  ל ַהְשדּודָּ בֶׁ ּה, ַבת בָּ רּו ַעד ַהְיסֹוד בָּ רּו עָּ ֹאְמִרים עָּ ִם הָּ לָּ ת יֹום ְירּושָּ י ֱאדֹום אֵּ ה ִלְבנֵּ ְזֹכר ְיהֹוָּ
ַלע. ל ַהסָּ ַלִיְך אֶׁ ת ֹעלָּ ץ אֶׁ ז ְוִנּפֵּ יֹאחֵּ י שֶׁ נּו, ַאְשרֵּ ַמְלְת לָּ גָּ ְך שֶׁ ת ְגמּולֵּ ְך אֶׁ ם לָּ ְיַשּלֶׁ י שֶׁ  ַאְשרֵּ

ת ִשיר ַהַמֲעלֹות  כשאין תחנון:   ה אֶׁ ְבשּוב ְיהֹוָּ
א ְשחֹוק ִּפינּו  לֵּ ז ִימָּ ִיינּו ְכֹחְלִמים, אָּ ִשיַבת ִציֹון הָּ
ה  ְיהֹוָּ ל  ִהְגִּדי ַבגֹוִים  ּו  ְמר יֹא ז  אָּ  , ה ִרנָּ ּו  נ ּוְלשֹונֵּ
ִיינּו  נּו הָּ ה ַלֲעשֹות ִעמָּ ה, ִהְגִּדיל ְיהֹוָּ ּלֶׁ ַלֲעשֹות ִעם אֵּ
ב,  גֶׁ נּו ַכֲאִפיִקים ַבנֶׁ ת ְשִביתֵּ ה אֶׁ ה ְיהֹוָּ ִחים, שּובָּ ְשמֵּ
ֹכה  ּובָּ ְך  לֵּ יֵּ לֹוְך  ִיְקֹצרּו, הָּ ה  ְבִרנָּ ה  ְבִדְמעָּ ַהֹזְרִעים 

יו. א ֲאלֹֻּמתָּ ה ֹנשֵּ ַרע בֹא יָּבֹוא ְבִרנָּ ְך ַהזָּ שֶׁ א מֶׁ  ֹנשֵּ

 ברכת המזון

ת ָהַרֲחָמן    האוכל אצל אחרים:  ְך אֶׁ רֵּ הּוא ְיבָּ
ת )ִאִמי  ה ְואֶׁ ִבי מֹוִרי( ַבַעל ַהַבִית ַהזֶׁ )אָּ
ת  ְואֶׁ ם  ה, אֹותָּ ַהזֶׁ ַהַבִית  ַבֲעַלת  ִתי(  מֹורָּ

ם, הֶׁ ר לָּ ל ֲאשֶׁ ת כָּ ם ְואֶׁ ת ַזְרעָּ ם ְואֶׁ יתָּ  בֵּ

הּוא ָהַרֲחָמן    האוכל בביתו: 
ת ִאְשִתי(  ְך אֹוִתי )ְואֶׁ רֵּ ְיבָּ
ת ַזְרִעי(  ת ַבֲעִלי( )ְואֶׁ )ְואֵּ

ר ִלי, ל ֲאשֶׁ ת כָּ  ְואֶׁ

ּו  בחנוכה:   ַמִתְתָיה דֹול ִביֵמי  גָּ ן  ֹכהֵּ ן  נָּ יֹוחָּ ן  בֶׁ
ה ַעל  עָּ ְרשָּ ן הָּ וָּ ה ַמְלכּות יָּ ְמדָּ עָּ יו, ְכשֶׁ נָּ ִאי ּובָּ ַחְשמֹונָּ
ם  רָּ ּוְלַהֲעִבי ָך  תֶׁ תֹורָּ ם  חָּ ְלַהְשִכי ל  אֵּ ִיְשרָּ ַעְמָך 
ַמְדתָּ  עָּ ם  ַרִבי הָּ ָך  י ְבַרֲחמֶׁ ה  ְוַאתָּ ָך,  ֹונָּ ְרצ י  קֵּ חֻּ מֵּ
ם  ת ִּדינָּ ם ַּדְנתָּ אֶׁ ת ִריבָּ ם ַרְבתָּ אֶׁ תָּ רָּ ת צָּ ם ְבעֵּ הֶׁ לָּ
ִשים  ַסְרתָּ ִגבֹוִרים ְבַיד ַחּלָּ ם מָּ תָּ ת ִנְקמָּ ַקְמתָּ אֶׁ נָּ
ם  ֹוִרי ְטה ְבַיד  ם  ִאי ּוְטמֵּ ם  ְמַעִּטי ְבַיד  ם  ְוַרִבי
ָך,  תֶׁ י תֹורָּ ִדים ְבַיד עֹוְסקֵּ ִעים ְבַיד ַצִּדיִקים ְוזֵּ ּוְרשָּ
ּוְלַעְמָך  ְך  מָּ ֹולָּ ְבע ֹוש  ד ְוקָּ ֹול  ד גָּ ם  שֵּ תָּ  ִשי עָּ ּוְלָך 
ה,  ן ְכַהיֹום ַהזֶׁ ה ּופְֻּרקָּ ה ְגדֹולָּ ִשיתָּ ְתשּועָּ ל עָּ אֵּ ִיְשרָּ

רֹות ְבַחְצר  ָך ְוִהְדִליקּו נֵּ שֶׁ ת ִמְקּדָּ ָך ְוִטֲהרּו אֶׁ לֶׁ יכָּ ת הֵּ ָך ּוִפנּו אֶׁ יתֶׁ יָך ִלְדִביר בֵּ נֶׁ אּו בָּ ְך בָּ  ֹותְוַאַחר כָּ
דֹול. ל ְלִשְמָך ַהגָּ ּלּו ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵּ ה אֵּ י ֲחנֻּכָּ ְבעּו ְשמֹוַנת ְימֵּ ָך, ְוקָּ ְדשֶׁ  קָּ

 : ם י ר ו פ ָמְרְדַכי    ב ֵמי  ְבשּוַשן ִבי ר  ְסתֵּ ְואֶׁ
ש  ע ִבקֵּ שָּ רָּ ן הָּ מָּ ם הָּ יהֶׁ ַמד ֲעלֵּ עָּ ה, ְכשֶׁ ַהִבירָּ
ל ַהְיהּוִדים  ת כָּ ד אֶׁ ְלַהְשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאבֵּ
ד  חָּ אֶׁ ֹום  ְבי ם  ִשי ְונָּ ַטף  ן  קֵּ זָּ ְוַעד  ִמַנַער 
ש  ר הּוא ֹחדֶׁ שָּ ים עָּ ש ְשנֵּ ר ְלֹחדֶׁ שָּ ה עָּ ִבְשֹלשָּ
ַרִבים  יָך הָּ ה ְבַרֲחמֶׁ בֹוז, ְוַאתָּ ם לָּ לָּ ר ּוְשלָּ ֲאדָּ
ַמֲחַשְבתֹו  ת  אֶׁ ְוִקְלַקְלתָּ  ֹו  ת ֲעצָּ ת  אֶׁ ַפְרתָּ  הֵּ
ת  לּו אֹותֹו ְואֶׁ בֹותָּ לֹו ְגמּולֹו ְברֹאשֹו ְותָּ ַוֲהשֵּ

ץ. עֵּ יו ַעל הָּ נָּ  בָּ


