
 

 

 קבלת חג

ָהָאָדם ָצִריְך  ר ַצר ְמֹאד ְמֹאד, ְוַהְכָלל ְוָהִעָקר ְוַדע, שֶׁ שֶׁ ֹּלא ִיְתַפֵחד ְכָלל –ַלֲעֹבר ַעל גֶׁ   :שֶׁ

ְך ַמְלַכָּיא: לֶׁ  ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמָּיא. ַאְנְּת הּוא ַמְלָכא מֶֶֽׁ
 ַשִפיר ָקָדָמְך ְלַהֲחָוָיה: עֹוַבד ְגבּוְרֵּתְך ְוִתְמַהָּיא.

 

ָך ִכי־ָהִייָת ִמְׂשָגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר־ִלי ר ַחְסּדֶׁ ָך ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבקֶׁ  ַוֲאִני ָאִשיר ֻעּזֶׁ

יָך ֲאַזֵּמָרה  ֻעִּזי ֵאלֶׁ

ת־יהוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו   ִּבְרָנָנהִעְבדּו אֶׁ
ְך ָגדֹול יהוה לֶׁ  ִכי ֵאל מֶׁ



 

ל  נּו ְלַהְדִליק ֵנר שֶׁ נּו ְּבִמְצֹוָתיו. ְוִצָּוֶֽ ר ִקְדָשֶֽ ְך ָהעֹוָלם. ֲאשֶׁ לֶׁ  :יֹום טֹובָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו מֶׁ

ֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן ַהּזֶׁה הֶׁ ְך ָהעֹוָלם שֶׁ לֶׁ   :ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו מֶׁ
 

                                            ִשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִודא

ֻחְּבָרה־ָּלּה גֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְשָעַרִיְך ְירּוָשָלִים: בָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית יהוה ֵנֵלְך:  ְירּוָשַלִים ַהְּבנּוָיה ְכִעיר שֶׁ
ָּׁשם ָעלּו ְשָבִטים ִשְבֵטי־ָיּה ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל דַיְחָּדו:  ִכי ָשָּמה ָיְשבּו ִכְסאֹות ְלִמְשָפט ִכְסאֹות ְלֵבית הְלֹהדֹות ְלֵשם יהוה: שֶׁ

 ְיִהי־ָשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך: זַשֲאלּו ְשלֹום ְירּוָשָלִים ִיְשָליּו ֹאֲהָבִיְך: ו ָּדִוד:

 

 :ְלַמַען ֵּבית־ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָשה טֹוב ָלְך :ְלַמַען־ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה־ָּנא ָשלֹום ָּבְך

ת־יהוה ַהְמֹבָרְך  :ָּבְרכּו אֶׁ

ד ָּברּוְך יהוה ַהְמֹבָרְך  :ְלעֹוָלם ָועֶׁ

ְיָלה ְך ִמְפֵני אֹור. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלֶֽ ְך ְוֹחשֶׁ גֹוֵלל אֹור ִמְפֵני ֹחשֶׁ

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים:



ם:  ֹוֲעָדֶֽ ר־ִּתְקְראּ֥ו ֹאָתֵ֖ם ְּבמֶֽ ש ֲאשֶׁ ֹוֲעֵדֵ֣י ְיֹהָוָ֔ה ִמְקָרֵאֵ֖י ֹקֹ֑דֶׁ ה מֶֽ ֵאֵּ֚לֶׁ  
 

יָך, ְוֵקַרבְ ַאָּתה  ָּתנּו ְבַחְרָּתנּו ִמָכל ָהַעִּמים, ָאַהְבָּת אֹוָתנּו ְוָרִציָת ָּבנּו, ְורֹוַמְמָּתנּו ִמָכל ַהְּלשֹונֹות, ְוִקַּדְשָּתנּו ְּבִמְצֹותֶׁ
ָך, ְוִשְמָך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ָעֵלינּו ָקָראָת. ן ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו  ַמְלֵכנּו ַלֲעבֹוָדתֶׁ ְלִׂשְמָחה, ַחִגים  ֲעִדיםמֹו ְּבַאֲהָבהַוִּתּתֶׁ

ת  תּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון, אֶׁ ה, ְזַמן  ַהֻּסכֹותַחג  יֹום-אֶׁ ר ִליִציַאת ִמְצָרִים.ִׂשְמָחֵתנּו ַהּזֶׁ ש, ֵזכֶׁ  ִמְקָרא ֹקדֶׁ

.

ה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹונֵ  ה ְוֵיָרצֶׁ ה ְוָיֹבא ְוַיִגיַע ְוֵיָראֶׁ נּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַיֲעלֶׁ
ָך ְוִזְכרֹון ָכל־ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָראֵ  ָך. ְוִזְכרֹון ְירּוָשַלִים ִעיר ָקְדשֶׁ ן ָּדִוד ַעְבּדֶׁ ל ְלָפנֶׁיָך. ִלְפֵליָטה ּוְלטֹוָבה ְוִזְכרֹון ָמִשיַח ּבֶׁ

ד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָשלֹום ְּביֹום ַחג  סֶׁ ה.  ַהֻּסכֹותְלֵחן ּוְלחֶׁ  ַהּזֶׁ

      ָזְכֵרנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ָאֵמן
 ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ָאֵמן

 ְוהֹוִשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים ָאֵמן 

ְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.ּוִבְדַבר ְישּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוחָ  לֶׁ יָך ֵעיֵנינּו. ִכי ֵאל מֶׁ  ֵּננּו. ִכי ֵאלֶׁ

ר ָרִציָת ְוָאַמְרָּת ְלָבְרכֵ  יָך, ְלַחִּיים ּוְלָשלֹום, ְלִׂשְמָחה ּוְלָׂשׂשֹון, ַכֲאשֶׁ ת ִּבְרַכת מֹוֲעדֶׁ נּו. ְוַהִּׂשיֵאנּו, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, אֶׁ
ת, ֱאמֶׁ ָך, ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּדָך ּבֶׁ ָך, ַׂשְּמֵחנּו ִּבישּוָעתֶׁ ָך, ַׂשְּבֵענּו ִמּטּובֶׁ ְלֵקנּו ְּבתֹוָרתֶׁ יָך, ִשים חֶׁ  ַקְּדֵשנּו ְּבִמְצֹותֶׁ

ָך. ָּברּוְך ְוַהְנִחיֵלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון  ָך, ְוִיְׂשְמחּו ְבָך ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵשי ְשמֶׁ מֹוֲעֵדי ָקְדשֶׁ
 ְוַהְּזַמִּנים. ִיְׂשָרֵאל ְמַקֵּדשַאָּתה ְיָי, 



ָך. ִכי יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים: ל ְלָבבֶֶֽׁ  ַוֲהֵשֹבָת אֶׁ

חָ  ָחד ּוְשמֹו אֶׁ ץ. ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהיֶׁה יהוה אֶׁ ְך ַעל־ ָכל־ָהָארֶׁ לֶׁ  :דְונֱֶׁאַמר. ְוָהָיה יהוה ְלמֶׁ

ת ַאִחים ַגם־ָיַחד:ִהֵּנה ַמה־ּטֹוב ּוַמה־ָּנִעים  בֶׁ שֶׁ


