
 

 

   ָּברּוְך ּגֹוֵזר ּוְמַקֵּים: ָּברּוְך אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה:  ָּברּוְך ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם: ָּברּוְך הּוא:
 ָּברּוְך ְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּיֹות:  ָּברּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ:   עֹוֶׂשה ְבֵראִׁשית: ָּברּוְך

   ָּברּוְך ֵאל ַחי ָלַעד ְוַקָּים ָלֶנַצח:   ָּברּוְך ַמֲעִביר ֲאֵפָלה ּוֵמִביא אֹוָרה:ָּברּוְך ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ִליֵרָאיו:  
 ְוֹלא ִמַּקח ֹׁשַחד. ָפִניםְוֹלא ִׁשְכָחה ְוֹלא ַמּׂשֹוא  ָּברּוְך ֶׁשֵאין ְלָפָניו ַעְוָלה

 ָּברּוְך ּפֹוֶדה ּוַמִּציל:   ־ַמֲעָׂשיו:ְּבָכלְוָחִסיד  ־ְּדָרָכיוְּבָכלַצִּדיק הּוא 
 יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה:-ֶאת יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה-ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ֶאת

 ּוָברּוְך ִזְכרֹו ְלעֹוְלֵמי ַעד:  ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו:



 ַאָּתה ְבַחְרָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמים, ָאַהְבָּת אֹוָתנּו ְוָרִציָת ָּבנּו, ְורֹוַמְמָּתנּו ִמָּכל ַהְּלׁשֹונֹות, 
 ְוֵקַרְבָּתנּו ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת.ְוִקַּדְׁשָּתנּו ְּבִמְצֹוֶתיָך, 

 ַוִּתֶּתן ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון, 

 ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ֶאת יֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו

.

נּו ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹונֵ 
ית ִיְׂשָרֵאל ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך. ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך ְוִזְכרֹון ָּכל־ַעְּמָך ּבֵ 

 ְלָפֶניָך. ִלְפֵליָטה ּוְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. 
 

 ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים ָאֵמן     ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ָאֵמן     ָזְכֵרנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ָאֵמן
 

 ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו. ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה 

ְוַהִּׂשיֵאנּו, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ִּבְרַּכת מֹוֲעֶדיָך, ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום, ְלִׂשְמָחה ּוְלָׂשׂשֹון, ַּכֲאֶׁשר ָרִציָת ְוָאַמְרָּת 
ִּביׁשּוָעֶתָך, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָבְרֵכנּו. ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתיָך, ִׁשים ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך, ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶבָך, ַׂשְּמֵחנּו 

ְלָעְבְּדָך ֶּבֱאֶמת, ְוַהְנִחיֵלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון מֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך, ְוִיְׂשְמחּו ְבָך 
 ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמָך. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.









 ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאֹדָני, ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה, ַרב ְלהֹוִׁשיַע.

 ינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹותֵ 
 

 נּו ְבָרָכה ְּבִדיָצְךִׁשיתֵ    ַטל ֵּתן ִלְרצֹות ַאְרָצְך
 ְּבָטל.   קֹוֵמם ִעיר ָּבּה ֶחְפָצְך  ֹרב ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ְּבַהְפִריָצְך

 ֶרת אֹון ּוְלִתְפאֶ ֶרץ ְלגָ ְּפִרי ָהָא  ֶרת ַצֵּוה ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֻעּטֶ  ַטל
 ְּבָטל.   ֶרתִׂשיָמּה ְּבָיְדָך ֲעטֶ     ֶרתֻסָּכה נֹותֶ ִעיר ּכַ 

ִים ַׂשְּבעֵ   ֶרץ ְּברּוָכהֵלי אֶ ַטל נֹוֵפף עֲ   נּו ְבָרָכהִמֶּמֶגד ָׁשַמַֽ
 ְּבָטל.    יָך ְמׁשּוָכהַּכָּנה ַאֲחֶר    ְלָהִאיר ִמּתֹוְך ֲחֵׁשָכה

 יָך ֻמְבָחִריםְטֵעם ִּבְמאֹוֶד    ַטל ַיֲעִסיס צּוף ָהִרים

 ְּבָטל.   ִזְמָרה ַנְנִעים ְוקֹול ָנִרים   יָך ַחֵּלץ ִמַּמְסֵּגִריםֲחנּונֶ 

 ינּו ֲהָכֵעת ְּתַחֵּדׁש ָימֵ    ינּוַבע ַמֵּלא ֲאָסמֵ ַטל ָוׂשֹ
 ְּבָטל.   נּוַּגן ָרֶוה ִׂשימֵ    נּוַהֲעֵמד ְׁשמֵ  ּדֹוד, ְּכֶעְרְּכָך

 ינּו ַאל ְיִהי ָרזֹון ְׁשַמּנֵ ְּבִמ    ַטל ּבֹו ְּתָבֵרְך ָמזֹון
ְעָּת ַּכּצֹ   ְּבָטל.    ָאָּנא ָּתֵפק ָלּה ָרצֹון  אןֲאיָֻּמה ֲאֶׁשר ִהַסַֽ

 ּוַח ּומֹוִריד ַהָּטלְיָי ֱאֹלֵהינּו ַמִׁשיב ָהר ָׁשַאָּתה הּוא

 ִלְבָרָכה ְוֹלא ִלְקָלָלה )ָאֵמן(.
 ֶות )ָאֵמן(.ְלַחִּיים ְוֹלא ְלמָ 

 ַבע ְוֹלא ְלָרזֹון )ָאֵמן(.ְלׂשֹ



ָלה:    ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל־יֹום ְיַהֲללּוָך ֶסַֽ
 ַהָּקדֹוׁש: ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. ָהֵאל

 

 ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ְוַעל־ָּכל־ָהעֹוָלם. ְוִאְמרּו. ָאֵמן:


