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  מוזגים כוס ראשון. המצות מכוסות.

 
 ַקֵדׁש

 

  ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבָנן ְוַרבוַתי.

  ַהָגֶפן. ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם בוֵרא ְפִרי  

 

ָתיו.  ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ֲאֶשר ָבַחר ָבנּו ִמָכל ָעם ְורוְמָמנּו ִמָכל ָלשון ְוִקְדָשנּו ְבִמְצו 

ֶזה  מוֲעִדים ְלִשְמָחה, ַחִגים ּוְזַמִנים ְלָששון, ֶאת יום ַחג ַהַמּצות הַ   ה' ֱאלֵהינּו ְבַאֲהָבה ַוִתֶתן ָלנּו 

ֵדי  ְזַמן ֵחרּוֵתנּו, ִמְקָרא קֶדש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכי ָבנּו ָבַחְרָת ְואוָתנּו ִקַדְשָת ִמָכל ָהַעִמים, ּומועֲ 

 ָקְדֶשָך ְבִשְמָחה ּוְבָששון ִהְנַחְלָתנּו. 

  ָברּוְך ַאָתה ה', ְמַקֵדש ִיְשָרֵאל ְוַהְזַמִנים.

 

  ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֶשֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן ַהֶזה.ָברּוְך ַאתָ 

 

  שותה בהסיבת שמאל ואינו מברך ברכה אחרונה.

 
 ּוְרַחץ

  נוְטִלים ֶאת ַהָיַדִים ְוֵאין ְמָבְרִכים "ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים".

 
 ַכְרַפס

טובל במי מלח, מברך   -תחייב בברכה אחרונה כדי שלא י -לוקח מן הכרפס פחות מכזית  

  "בורא פרי האדמה", ומכווין לפטור בברכה גם את המרור. אוכל בלא הסבה.

 

  ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, בוֵרא ְפִרי ָהֲאָדָמה.

 
 יחץ

  דול ָלֲאִפיקוָמן.בוצע ֶאת ַהַמָצה ָהֶאְמָצִעית ִלְשַתִים, ּוַמְצְפין ֶאת ַהֵחִצי ַהגָ 

 
 מגיד 

 

 מסיר את הקערה מעל השולחן. מוְזגִין כוס ֵשִני. ַהֵבן שוֵאל: 

 

  ַמה ִנְשַתָנה ַהַלְיָלה ַהֶזה ִמָכל ַהֵלילות?

ְבָכל ַהֵלילות   כלו ַמָּצה. - ַהַלְיָלה ַהזֶׁה ָאנּו אוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ׁשֶׁ

ְבָכל  ה  -ָאנּו אוְכִלין ְשָאר ְיָרקות   ַהֵלילותׁשֶׁ   )כולו( ָמרור. ַהַלְיָלה ַהזֶׁ

ְבָכל ַהֵלילות   ְשֵתי ְפָעִמים. ַהַלְיָלה ַהזֶׁה -ֵאין ֶאנּו ַמְטִביִלין ֲאִפילּו ַפַעם ֶאָחת   ׁשֶׁ

ְבָכל ַהֵלילות הַהַליְ  -ָאנּו אוְכִלין ֵבין יוְשִבין ּוֵבין ְמֻסִבין   ׁשֶׁ  ֻכָלנו ְמֻסִבין.  ָלה ַהזֶׁ



  מחזיר את הקערה אל השולחן. ַהַמצות ִתְהֶייָנה ְמגלות ִבְשַעת ֲאִמיַרת ַהַהָגָדה.

 

ִציא  ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעה ְבִמְצָרִים, ַויוִציֵאנּו ה' ֱאלֵהינּו ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַע ְנטּוָיה. ְוִאלּו לא הו

ָברּוְך הּוא ֶאת ֲאבוֵתינּו ִמִמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻשְעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעה  ַהָקדוש 

ינּו  ְבִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו ֻכָלנּו ֲחָכִמים ֻכָלנּו ְנבוִנים ֻכָלנּו ְזֵקִנים ֻכָלנּו יוְדִעים ֶאת ַהתוָרה ִמְצָוה ָעלֵ 

  ִביִציַאת ִמְצָרִים. ְוָכל ַהַמְרֶבה ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻשָבח.ְלַסֵפר 

 

ָכל ֶשלא ָאַמר ְשלָשה ְדָבִרים ֵאלּו ַבֶפַסח, לא ָיָצא ְיֵדי חוָבתו, ְוֵאלּו ֵהן:   ַרָבן ַגְמִליֵאל ָהָיה אוֵמר:

  ֶפַסח, ַמָצה, ּוָמרור. 

 

ַסח  ַסח   פֶׁ ֶשָהיּו ֲאבוֵתינּו אוְכִלים ִבְזַמן ֶשֵבית ַהִמְקָדש ָהָיה ַקָים, ַעל שּום ָמה? ַעל שּום ֶשֶפָ

ָבֵתי ֲאבוֵתינּו ְבִמְצַרים, ֶשֶנֱאַמר: ַוֲאַמְרֶתם ֶזַבח ֶפַסח הּוא ַליי, ֲאֶשר ָפַסח    ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ַעל 

  ָרֵאל ְבִמְצַרים ְבָנְגפו ֶאת ִמְצַרים, ְוֶאת ָבֵתינּו ִהִּציל? ַוִיקד ָהָעם ַוִיְשַתחוּו.ַעל ָבֵתי ְבני ִיְש 

 

  אוחז המצה בידו ומראה אותה למסובין: 

זו שאנו אוְכִלים, ַעל שּום מה? ַעל שּום ֶשלא ִהְסִפיק ְבֵצָקם ֶשל ֲאבוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד   ַמָצה 

ַמְלֵכי ַהְמָלִכים, ַהָקדוש ָברּוְך הּוא, ּוְגָאָלם, ֶשֶנֱאַמר: ַויאפּו ֶאת ַהָבֵצק ֲאֶשר     ה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְךֶשִנְגלָ 

הוִציאּו ִמִמְצַרים ֻעגת ַמּצות, ִכי לא ָחֵמץ, ִכי גְרשּו ִמִמְצַרים ְולא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַה, ְוַגם ֵצָדה לא  

  ָעשו ָלֶהם.

 

  ז המרור בידו ומראה אותו למסובין:אוח

ֶזה ֶשָאנּו אוְכִלים, ַעל שּום מה? ַעל שּום ֶשֵמְררּו ַהִמְצִרים ֶאת ַחֵיי ֲאבוֵתינּו ְבִמְצַרים,   ָמרור 

בָדָתם  ֶשֶנֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵייהם ַבֲעבָדה ָקָשה, ְבחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָדה ַבָשֶדה ֶאת ָכל עֲ 

  ֲאֶשר ָעְבדּו ָבֶהם ְבָפֶרְך.

 

ְבָכל דור ָודור ַחָיב ָאָדם ִלְראות ֶאת ַעְצמו ְכִאלּו הּוא ֶיָצא ִמִמְצרים, ֶשֶנֱאַמר: ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביום  

ָגַאל ַהָקדוש ָברּוְך   ַההּוא ֵלאמר, ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ה' ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצַרים. לא ֶאת ֲאבוֵתינּו ִבְלָבד

הּוא, ֶאָלא ַאף אוָתנּו ָגַאל ִעָמֶהם, ֶשֶנֱאַמר: ְואוָתנּו הוִציא ִמָשם, ְלַמַען ָהִביא אָתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת  

  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנָשַבע ַלֲאבֵתנּו.

 

  יאחז הכוס בידו ויכסה המצות ויאמר:

, ְלַהֵלל, ְלַשֵבַח, ְלָפֵאר, ְלרוֵמם, ְלַהֵדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס ְלִמי  ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִבים ְלהודות

ֶשָעָשה ַלֲאבוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָכל ַהִנִסים ָהֵאלּו: הוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמָיגון ְלִשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל  

  ּוד ִלְגֻאָלה. ְונאַמר ְלָפָניו ִשיָרה ֲחָדָשה: ַהְללּוָיה.ְליום טוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאור ָגדול, ּוִמִשְעב

 

ַהְללּוָיה ַהְללּו ַעְבֵדי ה', ַהְללּו ֶאת ֵשם ה'. ְיִהי ֵשם ה' ְמבָרְך ֵמַעָתה ִוְַעד עוָלם. ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד  

בודו. ִמי ַכיי ֱאלֵהינּו ַהַמְגִביִהי ָלָשֶבת,  ְמבואו ְמֻהָלל ֵשם ה'. ָרם ַעל ָכל גוִים ה', ַעל ַהָשַמִים כְ 

ַהַמְשִפיִלי ִלְראות ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ? ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדל, ֵמַאְשפת ָיִרים ֶאְביון, ְלהוִשיִבי ִעם ְנִדיִבים,  



  ה.ִעם ְנִדיֵבי ַעמו. מוִשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַבִית, ֵאם ַהָבִנים ִשְמָחה. ַהְללּויָ 

 

ְבֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמצַרים, ֵבית ַיֲעקב ֵמַעם לֵעז, ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדשו, ִיְשָרֵאל ַמְמְשלוָתיו. ַהָים  

ִכְבֵני צאן. ַמה ְלָך ַהָים ִכי ָתנּוס,   -ָרָאה ַוַינס, ַהַיְרֵדן ִיסב ְלָאחור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ְגַבעות  

ִכְבֵני צאן. ִמְלְפֵני ָאדון חּוִלי ָאֶרץ,   -ִתְרְקדּו ְכֵאיִלים, ְגַבעות   -ִתסב ְלָאחור, ֶהָהִרים  - ן ַהַיְרדֵ 

  ְלַמְעְינו ָמִים. - ֲאַגם ָמִים, ַחָלִמיש  - ִמְלְפֵני ֱאלוַה ַיֲעקב. ַההְפִכי ַהּצּור 

 

 ַמְגִביִהים ֶאת ַהכוס 

 

ְך  לֶׁ , ֲאֶשר ְגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבוֵתינּו ִמִמְצַרים, ְוִהִגיָענּו ַלַלְיָלה  העוָלם ָברּוְך אתה ה' ֱאלֵהינּו מֶׁ

 ְלמוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָבִאים  ַהֶזה ֶלֱאָכל בו ַמָּצה ּוָמרור. ֵכן ה' ֱאלֵהינּו וֵאלֵהי ֲאבוֵתינּו ַיִגיֵענּו 

ִלְקָראֵתנּו ְלָשלום, ְשֵמִחים ְבִבְנַין ִעיֶרָך ְוָשִשים ַבֲעבוָדֶתָך. ְונאַכל ָשם ִמן ַהְזָבִחים ּוִמן ַהְפָסִחים  

ָברּוְך   ָלֵתנּו וַעל ְפדּות ַנְפֵשנּו.ֲאֶשר ַיִגיַע ָדָמם ַעל ִקיר ִמְזַבֲחָך ְלָרצון, ְונוֶדה ְלָך ִשיר ָחָדש ַעל ְגאֻ 

 . ַאָתה ה', ָגַאל ִיְשָרֵאל

  ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם בוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן. 

 

  שוִתים ֶאת ַהכוס ְבַהָסַבת ְשמאל.

 
 ְרַחץ

  נוְטִלים ֶאת ַהָיַדִים ּוְמָבְרִכים: 

  ּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים.ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינ

 
 מוִציא ַמָצה 

ִיַקח ַהַמּצות ְבֵסֶדר ֶשהניחן, הפרוסה בין שתי השלמות, יאחז שלשתן בידו ויברך "המוציא"  

כזית מן העליונה  בכוונה ַעל העליונה, ו"על אכילת ַמָּצה" בכוונה על הפרוסה. אחר כך יבצע 

  השלמה וכזית שני מן הפרוסה, ויטבלם במלח, ויאכל בהסבה שני הזיתים:

  ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם ַהמוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

  ַמָּצה.  ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת

 
 ָמרור 

ָכל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִבים לוֵקַח ְכַזִית ָמרור,ּ ַמְטִבלו ַבֲחרוֶסת,ּ ְמַנֵער ַהֲחרוֶסת, ְמָבֵרְך ְואוֵכל ְבִלי  

  ַהָסָבה.

 

  ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרור. 

 
 וֵרְךכ



ָכל ֶאָחד ֵמַהְמֻסִבים לוֵקַח ְכַזִית ִמן ַהַמָּצה ַהְשִליִשית ִעם ְכַזִית ָמרור,ְ כוְרִכם ַיַחד, אוְכַלם  

 . ְבַהָסָבה ּוְבִלי ְבָרָכה

 

  ֵזֶכר ְלִמְקָדש ְכִהֵלל. ֵכן ָעָשה ִהֵלל ִבְזַמן שֵבית ַהִמְקָדש ָהָיה ַקָיים:

  כוֵרְך ַמָּצה ּוָמרור ְואוֵכל ְבַיַחד,ָהָיה 

 ַעל ַמצות ּוְמרִרים יאְכֻלהּו.  ְלַקֵיים ַמה ֶשֶנֱאַמר:

 
 ֻׁשְלָחן עוֵרְך 

  אוְכִלים ְושותים.

 
 ָצפּון

אחר גמר הסעודה לוקח כל אחד מהמסבים כזית מהַמָּצה שהייתה צפונה לאפיקומן ואוכל  

  קודם חצות הלילה.ממנה כזית בהסבה. וצריך לאוכלה 

  לפני אכילת האפיקומן יאמר: זכר לקרבן פסח הנאכל על השובע.

 
 ָבֵרְך

  מוְזִגים כוס שִליִשי ּוְמָבְרִכים ִבְרַכת ַהָמזון.

ָאז   ִשיר ַהַמֲעלות, ְבשּוב ה' ֶאת ִשיַבת ִציון ָהִיינּו ְכחְלִמים. ָאז ִיָמֵלא ְשחוק ִפינּו ּוְלשוֵננּו ִרָנה. 

יאְמרּו ַבגוִים: ִהְגִדיל ה' ַלֲעשות ִעם ֵאֶלה. ִהְגִדיל ה' ַלֲעשות ִעָמנּו, ָהִיינּו ְשֵמִחים. שּוָבה ה' ֶאת  

א  ְשִביֵתנּו ַכֲאִפיִקים ַבֶנֶגב. ַהזְרִעים ְבִדְמָעה, ְבִרָנה ִיְקצרּו. ָהלוְך ֵיֵלְך ּוָבכה נֵשא ֶמֶשְך ַהָזַרע, ב

  ִרָנה נֵשא ֲאֻלמָתיו.ָיבא בְ 

 

  ְשלָשה ֶשָאְכלּו ְכֶאָחד ֲחָיִבים ְלֵזֵמן ְוַהְמַזֵמן פותח:

  ַרבוַתי ְנָבֵרְך:

 

  ַהמסִבים עוִנים:

  ְיִהי ֵשם ה' ְמבָרְך ֵמַעָתה ְוַעד עוָלם. 

 

  ַהְמַזֵמן אוֵמר:

  ּו[ ֶשָאכְלנּו ִמֶשלו. ִבְרשּות ְמָרָנן ְוַרָבָנן ְוַרבוַתי, ְנָבֵרְך ]ֱאלֵהינ

 

  ַהְמֻסִבים עוִנים:

ִיינּו    ָברּוְך ]ֱאלֵהינּו[ ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלו ּוְבטּובו ַחָ

 

  ַהְמַזֵמן חוֶזר ְואוֵמר:

ִיינּו    ָברּוְך ]ֱאלֵהינּו[ ֶשָאַכְלנּו ִמֶשלו ּוְבטּובו ַחָ

 

  ֻכָלם אוְמִרים:



ְך ָהעוָלם, ַהָזן ֶאת ָהעוָלם ֻכלו ְבטּובו ְבֵחן ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא נוֵתן  ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמלֶ 

ֶלֶחם ְלָכל ָבָשר ִכי ְלעוָלם ַחְסדו. ּוְבטּובו ַהָגדול ָתִמיד לא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזון ְלעוָלם  

ּוְמַפְרֵנס ַלכל ּוֵמִטיב ַלכל, ּוֵמִכין ָמזון ְלָכל ְבִריוָתיו ֲאֶשר  ָוֶעד. ַבֲעבּור ְשמו ַהָגדול, ִכי הּוא ֵאל ָזן 

  ָבָרא. ָברּוְך ַאָתה ה', ַהָזן ֶאת ַהכל.

 

נוֶדה ְלָך ה' ֱאלֵהינּו ַעל ֶשִהְנַחְלָת ַלֲאבוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טוָבה ּוְרָחָבה, ְוַעל ֶשהוֵצאָתנּו ה' ֱאלֵהינּו  

ִים, ּוְפִדיָתנּו ִמֵבית ֲעָבִדים, ְוַעל ְבִריְתָך ֶשָחַתְמָת ְבְבָשֵרנּו, ְוַעל תוָרְתָך ֶשִלַמְדָתנּו,  ֵמֶאֶרץ ִמְצרַ 

נּו  ְוַעל ֻחֶקיָך ֶשהוַדְעָתנּו, ְוַעל ַחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשחוַנְנָתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזון ָשַאָתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אותָ 

  ָכל יום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָעה:ָתִמיד, בְ 

 

ְוַעל ַהכל ה' ֱאלֵהינּו, ֲאַנְחנּו מוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אוָתְך, ִיְתָבַרְך ִשְמָך ְבִפי ָכל ַחי ָתִמיד ְלעוָלם  

  ר ָנַתן ָלְך. ָוֶעד. ַכָכתּוב: ְוָאַכְלָת ְוָשַבְעָת ּוֵבַרְכָת ֶאת ה' ֱאלֵהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטוָבה ֲאשֶ 

  :ָברּוְך ַאָתה ה', ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזון

 

ית  ַרֵחם ָנא ה' ֱאלֵהינּו ַעל ִיְשָרַאל ַעֶמָך ְוַעל ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִציון ִמְשַכן ְכבוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות בֵ 

א ִשְמָך ָעָליו: ֱאלֵהינּו ָאִבינּו, ְרֵענּו זּוֵננּו ַפְרְנֵסנּו  ָדִוד ְמִשיֶחָך ְוַעל ַהַבִית ַהָגדול ְוַהָקדוש ֶשִנְקרָ 

לא  ְוַכְלְכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָכל ָצרוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתְצִריֵכנּו ה' ֱאלֵהינּו, 

ם ְלָיְדָך ַהְמֵלָאה ַהְפתּוָחה ַהְקדוָשה ְוָהְרָחָבה,  ִליֵדי ַמְתַנת ָבָשר ָוָדם ְולא ִליֵדי ַהְלָואָתם, ִכי אִ 

  .ֶשלא ֵנבוש ְולא ִנָכֵלם ְלעוָלם ָוֶעד 

 

ְקדוֵננּו,  ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבא ְוַיִגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשַמע ְוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר ִזְכרוֵננּו ּופִ 

ֵתינּו, ְוִזְכרון ָמִשיַח ֶבן ָדִוד ַעְבֶדָך, ְוִזְכרון ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדֶשָך, ְוִזְכרון ָכל ַעְמָך ֵבית  ְוִזְכרון ֲאבו

ִיְשָרַאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִיים ּוְלָשלום ְביום ַחג ַהַמּצות ַהֶזה  

ינּו בו ְלטוָבה ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה ְוהוִשיֵענּו בו ְלַחִיים. ּוִבְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס  ָזְכֵרנּו ה' ֱאלהֵ 

  ְוָחֵננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִשיֵענּו, ִכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה.

 

  ָרה ְבָיֵמינּו.ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים ִעיר ַהקֶדש ִבְמהֵ 

  ָברּוְך ַאָתה ה', בוֶנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשַלִים. ָאֵמן.

 

ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵכנּו ַאִדיֵרנּו בוְרֵאנּו גֲאֵלנּו יוְצֵרנּו ְקדוֵשנּו  

ּטוב ְוַהֵמִטיב ַלכל ֶשְבָכל יום ָויום הּוא ֵהִטיב, הּוא  ְקדוש ַיֲעקב רוֵענּו רוֵעה ִיְשָרַאל ַהֶמֶלְך הַ 

ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח  

ְוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוָשלום ְוָכל טוב, ּוִמָכל טּוב   ַהָּצָלה ְוַהְצָלָחה, ְבָרָכה ִוישּוָעה ֶנָחָמה ַפְרָנָסה ְוַכְלָכָלה

  ְלעוָלם ַעל ְיַחְסֵרנּו.

 

  הּוא ִיְמלוְך ָעֵלינּו ְלעוָלם ָוֶעד.  ָהַרֲחָמן 

  הּוא ִיְתָבַרְך ַבָשַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן 

ְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַדר ָבנּו ָלַעד ּוְלעוְלֵמי  הּוא ִיְשַתַבח ְלדור דוִרים, ְוִיְתָפַאר ָבנּו ָלַעד ּו  ָהַרֲחָמן 



  עוָלִמים.

  הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבָכבוד. ָהַרֲחָמן 

  הּוא ִיְשבור ֻעֵלנּו ֵמַעל ַּצָּואֵרנּו, ְוהּוא יוִליֵכנּו קוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן 

  ִית ַהֶזה, ְוַעל ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנּו ָעָליו.הּוא ִיְשַלח ָלנּו ְבָרָכה ְמֻרָבה ַבבַ  ָהַרֲחָמן 

הּוא ִיְשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ָזכּור ַלּטוב, ִויַבֶשר ָלנּו ְבשורות טובות ְישּועות   ָהַרֲחָמן 

  ְוֶנָחמות.

  הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ִאְשִתי. ָהַרֲחָמן 

ִית ַהֶזה. ְוֶאת ַבַעלת ַהַבִית ַהֶזה, אוָתם ְוֶאת ֵביָתם ְוֶאת ַזְרָעם  הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַבַעל ַהבַ  ָהַרֲחָמן 

  ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם. אוָתנּו ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלנּו, ְכמו ֶשִנְתָבְרכּו ֲאבוֵתינּו 

  ְבָרָכה ְשֵלָמה, ְונאַמר, ָאֵמן. ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ַבכל ִמכל כל, ֵכן ְיָבֵרְך אוָתנּו ֻכָלנּו ַיַחד בִ 

 

ַבָמרום ְיַלְמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשְתֵהא ְלִמְשֶמֶרת ָשלום. ְוִנָשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה', ּוְצָדָקה ֵמאלֵהי  

  וב ְבֵעיֵני ֱאלִהים ְוָאָדם.ִיְשֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶכל ט 

 

ַיְנִחיֵלנּו יום ֶשֻכלו טוב.]יום ֶשֻכלו ָארּוְך. יום ֶשַּצִדיִקים יוְשִבים ְוַעְטרוֵתיֶהם  הּוא   ָהַרֲחָמן 

  ְבָראֵשיֶהם ְוֶנֱהִנים ִמִזיו ַהְשִכיָנה ִויִהי ֶחְלֵקינּו ִעָמֶהם[.

  הּוא ְיַזֵכנּו ִלימות ַהָמִשיַח ּוְלַחֵיי ָהעוָלם ַהָבא. ָהַרֲחָמן 

 

ְישּועות ַמְלכו ְועֶשה ֶחֶסד ִלְמִשיחו ְלָדִוד ּוְלַזְרעו ַעד עוָלם. עֶשה ָשלום ִבְמרוָמיו, הּוא  ִמְגדול 

  ַיֲעֶשה ָשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל ִיְשָרַאל ְוִאְמרּו, ָאֵמן.

 

דְרֵשי ה' לא ַיְחְסרּו ָכל טוב. הודּו  ִיְראּו ֶאת ה' ְקדָשיו, ִכי ֵאין ַמְחסור ִליֵרָאיו. ְכִפיִרים ָרשּו ְוָרֵעבּו, וְ 

  ַליי ִכי טוב ִכי ְלעוָלם ַחְסדו. פוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצון.

ָברּוְך ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ַביי, ְוָהָיה ה' ִמְבַטחו. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתי, ְולא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב,  

  וְוַזְרע 

  ְמַבֶקש ָלֶחם.יי עז ְלַעמו ִיֵתן, ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעמו ַבָשלום. 

 

  ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם בוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן. 

 

  ושותים בהסיבה ואינו מברך ברכה אחרונה.

 

 הלל
ִשְמָך ֵתן ָכבוד, ַעל ַחְסְדָך  ה', לא ָלנּו, ִכי לְ  לא ָלנּו, מוזגים כוס רביעי ואומרים עליו את ההלל:

  ַעל ֲאִמֶתָך.

 

  ָלָמה יאְמרּו ַהגוִים ַאֵיה ָנא ֱאלֵהיֶהם. 

  וֱאלֵהינּו ַבָשַמִים, כל ֲאֶשר ָחֵפץ ָעָשה.

  ֲעַצֵביֶהם ֶכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאָדם. 



  .ֶפה ָלֶהם ְולא ְיַדֵברּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולא ִיְראּו 

  ָאְזָנִים ָלֶהם ְולא ִיְשָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולא ְיִריחּון.

  ְיֵדיֶהם ְולא ְיִמישּון, ַרְגֵליֶהם ְולא ְיַהֵלכּו,

  לא ֶיְהגּו ִבְגרוָנם.

  ְכמוֶהם ִיְהיּו עֵשיֶהם, כל ֲאֶשר בֵטַח ָבֶהם. 

  ִיְשָרֵאל ְבַטח ַביי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא.

  רן ִבְטחו ביי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא.ֵבית אה 

  יראי ה' ִבְטחו ביי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנם הּוא.

 

  ְיָבֵרְך. יי ְזָכָרנּו

  ְיָבֵרְך ֶאת ֵבית ִיְשָרֵאל,

  ְיָבֵרְך ֶאת ֵבית ַאֲהרן, 

  ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ה', ַהְקַטִנים ִעם ַהְגדִלים. 

  ְבֵניֶכם.  יֵסף ה' ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל 

  ְברּוִכים ַאֶתם ַליי, עֵשה ָשַמִים ָוָאֶרץ.

  ַהָשַמִים ָשַמִים ַליי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם.

  לא ַהֵמִתים ְיַהְללּוָיה ְולא ָכל ירֵדי דּוָמה. 

  ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיה ֵמַעָתה ְוַעד עוָלם. ַהְללּוָיה.

 

ה' ֶאת קוִלי ַתֲחנּוָני. ִכי ִהָּטה ָאְזנו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי   ִיְׁשַמעָאַהְבִתי ִכי  

ָצָרה ְוָיגון ֶאְמָצא. ּובֵשם ה' ֶאְקָרא: ָאָנא ה' ַמְלָטה ַנְפִשי. ַחנּון ה' ְוַצִדיק, ֵוֱאלֵהינּו    ְשאול ְמָצאּוִני,

ִאים ה', ַדלִתי ְוִלי ְיהוִשיַע. שּוִבי ַנְפִשי ִלְמנּוָחְיִכי, ִכי ה' ָגַמל ָעָלְיִכי. ִכי ִחַלְצָת  ְמַרֵחם. שֵמר ְפתָ 

י  ַנְפִשי ִמָמֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִדְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶדִחי. ֶאְתַהֵלְך ִלְפֵני ה' ְבַאְרצות ַהַחִיים. ֶהֱאַמְנִתי כִ 

  ִניִתי ְמאד. ֲאִני ָאַמְרִתי ְבָחְפִזי ָכל ָהָאָדם כֵזב.ֲאַדֵבר, ֲאִני עָ 

 

ַליי כל ַתְגמּולוִהי ָעָלי. כוס ְישּועות ֶאָשא ּוְבֵשם ה' ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי ֲאַשֵלם ֶנְגָדה ָנא   ָמה ָאִׁשיב 

ִני ַעְבֶדָך, ֲאִני ַעְבְדָך ֶבן ֲאָמֶתָך, ִפַתְחָת  ְבֵעיֵני ה' ַהָמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנא ה' ִכי אֲ    ְלָכל ַעמו. ָיָקר

ְלמוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַבח ֶזַבח תוָדה ּוְבֵשם ה' ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַליי ֲאַשֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמו. ְבַחְצרות ֵבית  

  ה', ְבתוֵכִכי ְירּוָשַלִים. ַהְללּוָיה.

 

ת ה'   ְבחּוהּו ָכל ָהֻאִמים. ִכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסדו, ֶוֱאֶמת ה' ְלעוָלם. ַהְללּוָיה.ָכל גוִים, שַ  ַהְללּו אֶׁ

 

  ִכי ְלעוָלם ַחְסדו.  הודּו ַליי ִכי טוב 

  ִכי ְלעוָלם ַחְסדו. יאַמר ָנא ִיְשָרֵאל 

  ִכי ְלעוָלם ַחְסדו. יאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרן

  ם ַחְסדו.ִכי ְלעולָ  יאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ה'

 

ַמה ַיֲעֶשה ִלי ָאָדם, ה' ִלי ְבעְזָרי ַוֲאִני   -, ָעָנִני ַבֶמְרַחב ָיה. ה' ִלי, לא ִאיָרא  ִמן ַהֵמַצר ָקָראִתי ָיּה



  ֶאְרֶאה ְבשְנָאי.

  טוב ַלֲחסות ַביי ִמְבטַח ָבָאָדם.

  טוב ַלֲחסות ַביי ִמְבטַח ִבְנִדיִבים.

  ּוִני, ְבֵשם ה' ִכי ֲאִמיַלם. ָכל גוִים ְסָבב

  ַסבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ְבֵשם ה' ִכי ֲאִמיַלם.

  ַסבּוִני ִכְדבִרים, דֲעכּו ְכֵאש קוִצים, ְבֵשם ה' ִכי ֲאִמיַלם.

  ָדחה ְדִחיַתִני ִלְנפל, ַויי ֲעָזָרִני.

  עִזי ְוִזְמָרת ָיה ַוְיִהי ִלי ִלישּוָעה.

  ָנה ִוישּוָעה ְבָאֳהֵלי ַצִדיִקים:קול ִר 

  ְיִמין ה' עשה ָחִיל, 

  ְיִמין ה' רוֵמָמה,

  ְיִמין ה' עשה ָחִיל. 

  לא ָאמּות ִכי ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵפר ַמֲעֵשי ָיה.

  ַיסר ִיְסַרִני ָיה, ְוַלָמֶות לא ְנָתָנִני.

  . ִפְתחּו ִלי ַשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבא ָבם, אוֶדה ָיה

  ֶזה ַהַשַער ַליי, ַצִדיִקים ָיבאּו בו.

  אוְדָך ִכי ֲעִניָתִני ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה.

  אוְדָך ִכי ֲעִניָתִני ַוְתִהי ִלי ִלישּוָעה.

  ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבוִנים ָהְיָתה ְלראש ִפָנה.

  ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבוִנים ָהְיָתה ְלראש ִפָנה.

  ה זאת ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעיֵנינּו. ֵמֵאת ה' ָהְיתָ 

  ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זאת ִהיא ִנְפָלאת ְבֵעיֵנינּו. 

  ֶזה ַהיֹום ָעָשה ה'. ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו.

  ֶזה ַהיֹום ָעָשה ה'. ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו.

  ָאָנא ה', הוִשיָעה ָנא.

  ָאָנא ה', הוִשיָעה ָנא.

  ִליָחה ָנא.ָאָנא ה', ַהצְ 

  ָאָנא ה', ַהְצִליָחה ָנא.

 

  , ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית ה'.ָברּוְך ַהָבא ְבֵׁשם ה'

  ָברּוְך ַהָבא ְבֵשם ה', ֵבַרְכנּוֶכם ִמֵבית ה'.

  ֵאל ה' ַוָיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבֲעבִתים ַעד ַקְרנות ַהִמְזֵבַח. 

  ג ַבֲעבִתים ַעד ַקְרנות ַהִמְזֵבַח. ֵאל ה' ַוָיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו חַ 

  ֲארוְמֶמָך.  - ֵאִלי ַאָתה ְואוֶדָך, ֱאלַהי 

  ֲארוְמֶמָך.  - ֵאִלי ַאָתה ְואוֶדָך, ֱאלַהי 

  הודּו ַליי ִכי טוב, ִכי ְלעוָלם ַחְסדו.

  הודּו ַליי ִכי טוב, ִכי ְלעוָלם ַחְסדו.

 



יָך,ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵהינּו ָכל מַ  ַוֲחִסיֶדיָך ַצִדיִקים עוֵשי ְרצוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְבִרָנה יודּו   ֲעשֶׁ

ִויָפֲארּו, ִוירוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִדישּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשְמָך, ַמְלֵכנּו. ִכי ְלָך טוב ְלהודות    ִויָבְרכּו, ִויַשְבחּו 

  מר, ִכי ֵמעוָלם ְוַעד עוָלם ַאָתה ֵאל.ּוְלִשְמָך ָנֱאה ְלזַ 

 

  . ִכי ְלעוָלם ַחְסדו הודּו ַליי ִכי טוב

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו הודּו ֵלאלֵהי ָהֱאלִהים

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו  הודּו ָלֲאדֵני ָהֲאדִנים

  . ִכי ְלעוָלם ַחְסדו לעֵשה ִנְפָלאות ְגדלות ְלַבדו

  . ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ְתבּוָנהלעֵשה ַהָשַמִים בִ 

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו  ְלרוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמְים

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ְלעֵשה אוִרים ְגדִלים 

  . ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ֶאת ַהֶשֶמש ְלֶמְמֶשֶלת ַביום 

  . ְסדוִכי ְלעוָלם חַ  ֶאת ַהָיֵרַח ְוכוָכִבים ְלֶמְמְשלות ַבַלְיָלה

  . ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ְלַמֵכה ִמְצַרים ִבְבכוֵריֶהם

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ַויוֵצא ִיְשָרֵאל ִמתוָכם

  . ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַע ְנטּוָיה

  . ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ְלגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים

  .י ְלעוָלם ַחְסדוכִ  ְוֶהֱעִביר ִיְשָרֵאל ְבתוכו

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ְוִנֵער ַפְרעה ְוֵחילו ְבַים סּוף

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ְלמוִליְך ַעמו ַבִמְדָבר

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ְלַמֵכה ְמָלִכים ְגדִלים 

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו  ַוָיֲהרג ְמָלִכים ַאִדיִרים

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו  ְלִסיחון ֶמֶלְך ָהֱאמִרי

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו  ּוְלעוג ֶמֶלְך ַהָבָשן

  . ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ָוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה

  . ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ַנֲחָלה ְלִיְשָרֵאל ָעְבדּו 

ִשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו    .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ֶשִבְ

  .ִכי ְלעוָלם ַחְסדו ִמָּצֵרינּו ַוִיְפְרֵקנּו 

  . ִכי ְלעוָלם ַחְסדו נֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבָשר 

  ִכי ְלעוָלם ַחְסדו. הודּו ְלֵאל ַהָשַמִים

 

  ְתַבֵרְך ֶאת ִשְמָך, ה' ֱאלֵהינּו, ְורּוַח ָכל ָבָשר ְתָפֵאר ּוְתרוֵמם ִזְכְרָך, ַמְלֵכנּו, ָתִמיד. ִנְׁשַמת ָכל ַחי 

ָהעוָלם ַאָתה ֵאל, ּוִמַבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך גוֵאל ּומוִשיַע, פוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס    ִמן ָהעוָלם ְוַעד

ּוְמַרֵחם ְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלא ַאָתה. ֱאלֵהי ָהִראשוִנים ְוָהַאֲחרוִנים, ֱאלוַה ָכל  

ָכל תוָלדות, ַהְמֻהָלל ְברב ַהִתְשָבחות, ַהְמַנֵהג עוָלמו ְבֶחֶסד ּוְבִריוָתיו ְבַרֲחִמים. ַויי   ְבִריות, ֲאדון 

ַהְמעוֵרר ְיֵשִנים ְוַהֵמִקיץ ִנְרָדִמים, ְוַהֵמִשיַח ִאְלִמים ְוַהַמִתיר ֲאסּוִרים ְוַהסוֵמְך   - לא ָינּום ְולא ִייָשן 

  ְכפּוִפים. ְלָך ְלַבְדָך ֲאַנְחנּו מוִדים. נוְפִלים ְוַהזוֵקף

  ִאלּו ִפינּו ָמֵלא ִשיָרה ַכָים,



  ּוְלשוֵננּו ִרָנה ֲכַהמון ַגָליו,

  ְוִשְפתוֵתינּו ֶשַבח ְכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע,

  ְוֵעיֵנינּו ְמִאירות ַכֶשֶמש ְוַכָיֵרַח,

  ם,ְוָיֵדינּו ְפרּושות ְכִנְשֵרי ָשַמיִ 

  -ְוַרְגֵלינּו ַקלות ָכַאָילות 

ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסִפיִקים ְלהודות ְלָך, ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ִשְמָך ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף,  

  ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבי ְרָבבות ְפָעִמים ַהּטובות ֶשָעִשיָת ִעם ֲאבוֵתינּו ְוִעָמנּו.

  ַרים ְגַאְלָתנּו, ה' ֱאלֵהינּו,ִמִמצְ 

  ּוִמֵבית ֲעָבִדים פִדיָתנּו,

  ְבָרָעב ַזְנָתנּו ּוְבָשָבע ִכְלַכְלָתנּו,

  ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָתנּו ּוִמֶדֶבר ִמַלְטָתנּו,

  ּוֵמָחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִדִליָתנּו.

ּונּו ֲחָסֶדיָך, ְוַאל ִתְּטֵשנּו, ה' ֱאלֵהינּו, ָלֶנַצח. ַעל ֵכן ֵאָבִרים  ַעד ֵהָנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולא ֲעָזב

ֵהן ֵהם יודּו ִויָבְרכּו ִויַשְבחּו    -ֶשִפַלְגָת ָבנּו ְורּוַח ּוְנָשָמה ֶשָנַפְחָת ְבַאֵפינּו ְוָלשון ֲאֶשר ַשְמָת ְבִפינּו 

  ְוַיְקִדישּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשְמָך ַמְלֵכנּו.ִויָפֲארּו ִוירוְממּו ְוַיֲעִריצּו 

  ִכי ָכל ֶפה ְלָך יוֶדה,

  ְוָכל ָלשון ְלָך ִתָשַבע, 

  ְוָכל ֶבֶרְך ְלָך ִתְכַרע, 

  ְוָכל קוָמה ְלָפֶניָך ִתְשַתֲחֶוה,

  ְוָכל ְלָבבות ִייָראּוָך,

ֶמָך.   ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליות ְיַזֵמרּו ִלִשְ

  ָבר ֶשָכתּוב, ָכל ַעְצמַתי תאַמְרָנה, ה' ִמי ָכמוָך ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמנּו ְוָעִני ְוֶאְביון ִמגְזלו.ַכדָ 

ָאֶרץ.  ִמי ִיְדֶמה ָלְך ּוִמי ִיְשֶוה ָלְך ּוִמי ַיֲערְך ָלְך ָהֵאל ַהָגדול, ַהִגבור ְוַהנוָרא, ֵאל ֶעְליון, קֵנה ָשַמִים וָ 

  ָך ּוְנַשֵבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשם ָקְדֶשָך, ָכָאמּור: ְלָדִוד, ָבְרִכי ַנְפִשי ֶאת ה' ְוָכל ְקָרַבי ֶאתְנַהֶללְ 

  ֵשם ָקְדשו. 

  ָהֵאל ְבַתֲעֻצמות ֻעֶזָך,

  ַהָגדול ִבְכבוד ְשֶמָך,

  ַהִגבור ָלֶנַצח ְוַהנוָרא ְבנוְראוֶתיָך,

  יוֵשב ַעל ִכֵסא ָרם ְוִנִשא.ַהֶמֶלְך הַ 

  שוֵכן ַעד ָמרום ְוָקדוש ְשמו.

  ְוָכתּוב: ַרְננּו ַצִדיִקים ַביי, ַלְיָשִרים ָנאָוה ְתִהָלה.

  ָשִרים ִתְתַהָלל,יְ  ְבִפי

  ִדיִקים ִתְתַבַרְך, צַ  ּוְבִדְבֵרי

  ִסיִדים ִתְתרוָמם, חֲ  ּוִבְלשון

  ים ִתְתַקָדש.דוִש ְק  ּוְבֶקֶרב

 

ל  ּוְבַמְקֲהלות ִרבְבות ַעְמָך ֵבית ִיְשָרֵאל ְבִרָנה ִיְתָפֵאר ִשְמָך, ַמְלֵכנּו, ְבָכל דור ָודור, ֶשֵכן חוַבת כָ 

ְלָבֵרְך,   ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך, ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו, ְלהודות ְלַהֵלל ְלַשֵבַח, ְלָפֵאר ְלרוֵמם ְלַהֵדר 



  ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס ַעל ָכל ִדְבֵרי ִשירות ְוִתְשְבחות דִוד ֶבן ִיַשי ַעְבְדָך ְמִשיֶחָך.

 

ּ, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהָגדול ְוַהָקדוש ַבָשַמִים ּובָאֶרץ, ִכי ְלָך ָנֶאה, ה' ֱאלֵהינּו  ִיְׁשַתַבח ִׁשְמָך לַעד ַמְלֵכנו

ּו, ִשיר ּוְשָבָחה, ַהֵלל ְוִזְמָרה, עז ּוֶמְמָשָלה, ֶנַצח, ְגֻדָלה ּוְגבּוָרה, ְתִהָלה ְוִתְפֶאֶרת,  ֵואלֵהי ֲאבוֵתינ

  ְקֻדָשה ּוַמְלכּות, ְבָרכות ְוהוָדאות ֵמַעָתה ְוַעד עוָלם.

אות, ַהבוֵחר ְבִשיֵרי ִזְמָרה,  ָברּוְך ַאָתה ה', ֵאל ֶמֶלְך ָגדול ַבִתְשָבחות, ֵאל ַההוָדאות, ֲאדון ַהִנְפלָ 

  ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעוָלִמים.

 

  ָברּוְך ַאָתה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם בוֵרא ְפִרי ַהָגֶפן. 

  ְושוֶתה ְבַהִסיַבת ְשמאל. 

 

ְך העוָלם, לֶׁ ַהָשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה   ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפִרי ַהֶגֶפן, ַעל ְתנּוַבת ָברּוך ַאָתה ה' ֱאלֵהינּו מֶׁ

ֶשָרִציָת ְוִהְנַחְלָת ַלֲאבוֵתינּו ֶלֱאכל ִמִפְרָיה ְוִלְשבַע ִמּטּוָבה. ַרֶחם ָנא ה' ֱאלֵהינּו ַעל    טוָבה ּוְרָחָבה

ַעל ֵהיָכֶלָך ּוְבֵנה ְירּוָשַלִים  ִיְשָרֵאל ַעֶמָך ְוַעל ְירּוָשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִציון ִמְשַכן ְכבוֶדָך ְוַעל ִמְזְבֶחָך וְ 

  ִעיר ַהקֶדש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתוָכה ְוַשְמֵחנּו ְבִבְנָיָנה ְונאַכל ִמִפְרָיה ְוִנְשַבע ִמּטּוָבה

ֶזה[ ְוַשְמֵחנּו ְביום ַחג  ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבְקֻדָשה ּוְבָטֳהָרה ]בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְביום ַהַשָבת הַ 

  ַהַמּצות ַהֶזה, ִכי ַאָתה ה' טוב ּוֵמִטיב ַלכל, ְונוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפִרי ַהֶגֶפן.

ן. פֶׁ ן ְוַעל ְפִרי ַהגֶׁ פֶׁ   ָברּוְך ַאָתה ה', ַעל ַהגֶׁ

 
 

 


