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ִשיר ַה ַּמעֲ לֹות ּבְ ׁשּוב ְי ָי ֶאת ִשיבַ ת צִ ּיֹון
ָהיִינּו ּכְ חֹלְ ִמיםָ .אז י ִָּמלֵ א ְשחֹוק ּפִ ינּו ּולְ ׁשֹו ֵננּו
ֹאמרּו בַ ּגֹויִם ִהגְ ִּדיל ְי ָי לַ עֲ ׂשֹות עִ ם
ִרּנָה ָאז י ְ
ֵאּלֶ הִ .הגְ ִּדיל ְי ָי לַ עֲ ׂשֹות עִ ָּמנּו ָהיִינּו ְש ֵמ ִחים.
ׁשּובָ ה ְי ָי ֶאת ְשבִ ֵיתנּו ּכַ ֲאפִ ִיקים ּבַ ּנֶגֶ בַ .הּז ְֹרעִ ים
ּבְ ִד ְמעָ ה ּבְ ִרּנָ ה י ְִקצֹרּוָ .הלֹוְך יֵלֵ ְך ּובָ כֹה נ ֵֹשא
ֶמ ֶשְך ַהּזָ ַרע ּבֹא יָבֹוא בְ ִרּנָה נ ֵֹשא ֲאלֻ ּמ ָֹתיו.
תהלים קכו

ּבֹותי ,נְ בָ ֵרְך.
ַר ַ
יְהִ י ֵשם ְי ָי מְ ב ָֹרְך מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם.
ּבֹותי ,נְ בָ ֵרְך
ּבִ ְרׁשּות ָמ ָרנָן וְ ַרּבָ נָן וְ ַר ַ
ֹלהינּו) ֶש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּשלֹו.
(א ֵ
ֱ
ֹלהינּו) ֶׁש ָאכַ לְ נּו ִמ ֶּשלֹו ּובְ טּובֹו
(א ֵ
ּבָ רּוְך ֱ
ָחיִ ינּו.
ּבָ רּוְך הּוא ּובָ רּוְך ְׁשמֹו.
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ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַהּזָ ן ֶאת
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ְי ָי ֱא ֵ
ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ּבְ טּובֹו ּבְ ֵחן ּבְ ֶח ֶסד ּובְ ַר ֲח ִמים,
הּוא נ ֵֹתן לֶ ֶחם לְ כָ ל ּבָ ָשר ּכִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו,
ּובְ טּובֹו ַהּגָ דֹול ָּת ִמיד ל ֹא ָח ַסר לָ נּו וְ ַאל ֶי ְח ַסר
לָ נּו ָמזֹון לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד ּבַ עֲ בּור ְשמֹו ַהּגָ דֹולּ ,כִ י
הּוא ֵאל זָן ְּומפַ ְרנֵס לַ ּכֹל ֵּומ ִיטיב לַ ּכֹל ֵּומכִ ין
ּיֹותיו ֲא ֶשר ּבָ ָראּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ְי ָי
ָמזֹון לְ כָ ל ּבְ ִר ָ
ַהּזָ ן ֶאת ַהּכֹל.
בֹותינּו
ֹלהינּו עַ ל ֶש ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲא ֵ
נֹודה ּלְ ָך ְי ָי ֱא ֵ
ֶ
אתנּו ְי ָי
ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טֹובָ ה ְּור ָחבָ ה וְ עַ ל ֶשהֹוצֵ ָ
ֹלהינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ּופְ ִד ָיתנּו ִמּבֵ ית עֲ בָ ִדים
ֱא ֵ
ּתֹור ְתָך
וְ עַ ל ּבְ ִר ְיתָך ֶש ָח ַת ְמ ָּת ּבִ בְ ָש ֵרנּו וְ עַ ל ָ
הֹודעְ ָּתנּו וְ עַ ל ַחּיִ ים
ֶשּלִ ַּמ ְד ָּתנּו וְ עַ ל ֻח ֶּקיָך ֶש ַ
ֵחן וָ ֶח ֶסד ֶשחֹונַנְ ָּתנּו ,וְ עַ ל ֲאכִ ילַ ת ָמזֹון ָש ַא ָּתה
אֹותנּו ָּת ִמידּ ,בְ כָ ל יֹום ּובְ כָ ל עֵ ת
זָן ְּומפַ ְרנֵס ָ
ּובְ כָ ל ָשעָ ה.
]

לחנוכה ולפורים
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עַ ל ַהּנ ִִּסים וְ עַ ל ַהּפֻ ְר ָקן וְ עַ ל ַהּגְ בּורֹות וְ עַ ל
בֹותינּו
ַה ְּתׁשּועֹות וְ עַ ל ַה ִּמלְ ָחמֹות ֶשעָ ִש ָית לַ ֲא ֵ
ּבַ ּיָ ִמים ָה ֵהם ּבַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה.
יֹוחנָן ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול
חנוכה – ּבִ ֵימי ַמ ִּת ְת ָיהּו בֶ ן ָ
ַח ְשמֹונ ִָאי ּובָ נָיו ּכְ ֶשעָ ְמ ָדה ַמלְ כּות יָוָ ן ָה ְר ָשעָ ה
ּתֹור ֶתָך ּולְ ַהעֲ בִ ָירם
עַ ל עַ ְּמָך ִי ְש ָר ֵאל לְ ַה ְׁשּכִ ָיחם ָ
ֵמ ֻח ֵּקי ְרצֹונֶך ָ.וְ ַא ָּתהּ ,בְ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַרּבִ ים ,עָ ַמ ְד ָּת
לָ ֶהם ּבְ עֵ ת צָ ָר ָתםַ :רבְ ָּת ֶאת ִריבָ ם ַּדנְ ָּת ֶאת ִּדינָ ם
ּבֹורים ּבְ יַ ד ַחּלָ ִשים
נ ַָק ְמ ָּת ֶאת ְנִק ָמ ָתם ָמ ַס ְר ָּת גִ ִ
הֹורים ְּור ָשעִ ים
וְ ַרּבִ ים ּבְ יַד ְמעַ ִּטים ְּוט ֵמ ִאים ּבְ יַ ד ְט ִ
תֹור ֶתָך ּולְ ָך עָ ִש ָית
עֹוס ֵקי ָ
ּבְ יַד צַ ִּדיקִ ים וְ ז ִֵדים ּבְ יַ ד ְ
ֵשם ּגָ דֹול וְ ָקדֹוׁש ּבְ עֹולָ ֶמָך ּולְ עַ ְּמָך יִ ְש ָר ֵאל עָ ִש ָית
ְּתׁשּועָ ה גְ דֹולָ ה ּופֻ ְר ָקן ּכְ ַהּיֹום ַהּזֶ ה .וְ ַא ַחר ּכֵ ןּ ,בָ אּו
בָ נֶיָך לִ ְדבִ יר ּבֵ ֶיתָך ּופִ ּנּו ֶאת ֵהיכָ לֶ ָך וְ ִט ֲהרּו ֶאת-
ִמ ְק ָּד ֶשָך וְ ִה ְדלִ יקּו נֵ רֹות ּבְ ַחצְ רֹות ָק ְד ֶשָך וְ ָקבְ עּו
ְשמֹונַת י ְֵמי ֲחנֻּכָ ה ֵאּלּו לְ הֹודֹות ּולְ ַהּלֵ ל לְ ִש ְמָך
ַהּגָ דֹול.
ׁשּושן ַהּבִ ָירה
פורים – ּבִ ֵימי ָמ ְר ְּדכַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ּבְ ַ
ּכְ ֶשעָ ַמד עֲ לֵ ֶיהם ָה ָמן ָה ָר ָשע ּבִ ֵּקׁש לְ ַה ְש ִמיד
הּודים ִמּנַעַ ר וְ עַ ד זָ ֵקן
ל-הּיְ ִ
לַ ֲהרֹוג ּולְ ַאּבֵ ד ֶאתּ-כָ ַ
ֹלשה עָ ָשר לְ ח ֶֹדׁש
ַטף וְ נ ִָשים ּבְ יֹום ֶא ָחד ּבִ ְש ָ
ְש ֵנים עָ ָשר הּוא ח ֶֹדׁש ֲא ָדר ְּושלָ לָ ם לָ בֹוז .וְ ַא ָּתה
ּבְ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַרּבִ ים ֵהפַ ְר ָּת ֶאת עֲ צָ תֹו וְ ִקלְ ַקלְ ָּת ֶאת
בֹותּ-לֹו ּגְ מּולֹו ּבְ רֹאׁשֹו וְ ָתלּו אֹותֹו
ַמ ֲח ַשבְ ּתֹו וַ ֲה ֵש ָ
וְ ֶאת ּבָ נָיו עַ ל ָהעֵ ץ.

מֹודים לָ ְך
ֹלהינּו ֲאנ ְַחנּו ִ
וְ עַ ל ַהּכֹל ְי ָי ֱא ֵ
אֹותְך ,י ְִתּבָ ַרְך ִש ְמָך ּבְ פִ י ּכָ ל ַחי
ְּומבָ ְרכִ ים ָ
ָּת ִמיד לְ עֹולָ ם וָ עֶ דּ ,כַ ּכָ תּוב :וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָשבַ עְ ָּת,
ֹלהיָך עַ ל ָה ָא ֶרץ ַהּטֹובָ ה ֲא ֶשר
ּובֵ ַרכְ ָּת ֶאת ְי ָי ֱא ֶ
נ ַָתן לָ ְךּ .בָ רּוְך ַא ָּתה יְיָ ,עַ ל ָה ָא ֶרץ וְ עַ ל ַה ָּמזֹון.
ֹלהינּו עַ ל יִ ְש ָר ֵאל עַ ֶּמָך ,וְ עַ ל
ַר ֶחם נָ א ְי ָי ֱא ֵ
בֹודָך ,וְ עַ ל
ְרּושלַ יִם עִ ֶירָך ,וְ עַ ל צִ ּיֹון ִמ ְשּכַ ן ּכְ ֶ
י ָ
ַמלְ כּות ּבֵ ית ָּדוִ ד ְמ ִש ֶיחָך ,וְ עַ ל ַהּבַ יִ ת ַהּגָ דֹול
ֹלהינּוָ ,אבִ ינּו,
וְ ַה ָּקדֹוׁש ֶשּנִקְ ָרא ִש ְמָך עָ לָ יוֱ .א ֵ
ְרעֵ נּו ,זּונֵנּו ,פַ ְרנְ ֵסנּו וְ כַ לְ ּכְ לֵ נּו וְ ַה ְרוִ ֵיחנּו,
רֹותינּו.
ֹלהינּו ְמ ֵה ָרה ִמּכָ ל צָ ֵ
וְ ַה ְרוַ ח לָ נּו ְי ָי ֱא ֵ
ֹלהינּו ,ל ֹא לִ ֵידי ַמ ְּת ַנת
וְ נָא ַאל ַּתצְ ִריכֵ נּו ְי ָי ֱא ֵ
ּבָ ָשר וָ ָדם וְ ל ֹא לִ ֵידי ַהלְ וָ ָא ָתםּ ,כִ י ִאם לְ ְיָדָך
דֹושה וְ ָה ְר ָחבָ ה,
תּוחה ַה ְּק ָ
ַה ְּמלֵ ָאה ַהּפְ ָ
ֶשל ֹא נֵבֹוׁש וְ ל ֹא נִ ּכָ לֵ ם לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד.
]

לראש חודש וחול המועד
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בֹותינּו ,יַ עֲ לֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ ּגִ יעַ וְ יֵ ָר ֶאה
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
ֱא ֵ
וְ י ֵָרצֶ ה וְ ִי ָּש ַמע וְ יִּפָ ֵקד וְ יִ ּזָ כֵ ר זִ כְ רֹונֵ נּו ּופִ ְקדֹונֵ נּו
בֹותינּו ,וְ זִ כְ רֹון ָמ ִש ַיח ּבֶ ן ָּדוִ ד עַ בְ ֶּדָך
וְ זִכְ רֹון ֲא ֵ
ְרּושלַ יִם עִ יר ָק ְד ֶשָך וְ זִ כְ רֹון ּכָ ל עַ ְּמָך
וְ זִכְ רֹון י ָ
ּבֵ ית ִי ְש ָר ֵאל לְ פָ נֶיָך ,לִ פְ לֵ ָטה לְ טֹובָ ה לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד
ּולְ ַר ֲח ִמים לְ ַחּיִ ים ּולְ ָשלֹום ּבְ יֹום
ראש חודש – רֹאׁש ַהח ֶֹדׁש
פסח – ַחג ַה ַּמּצֹות
סוכות – ַחג ַה ֻּסּכֹות
ֹלהינּו ּבֹו לְ טֹובָ הּ ,ופָ ְק ֵדנּו בֹו
ַהּזֶ ה זָכְ ֵרנּו ְי ָי ֱא ֵ
הֹושיעֵ נּו בֹו לְ ַחּיִ ים; ּובִ ְדבַ ר יְ ׁשּועָ ה
לִ בְ ָרכָ ה ,וְ ִ
הֹושיעֵ נּוּ ,כִ י
וְ ַר ֲח ִמים חּוס וְ ָחּנֵ נּו ,וְ ַר ֵחם עָ לֵ ינּו וְ ִ
ֵאלֶ יָך עֵ ינֵינּוּ ,כִ י ֵאל ֶמלֶ ְך ַחּנּון וְ ַרחּום ָא ָּתה.

ְרּושלַ יִם עִ יר ַהּק ֶֹדׁש ּבִ ְמ ֵה ָרה בְ יָ ֵמינּו.
ּובְ נֵ ה י ָ
ְרּושלַ יִםָ .א ֵמן.
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ְייָּ ,בֹונֵה בְ ַר ֲח ָמיו י ָ
ֹלהינּוֶ ,מלֶ ְך ָהעֹולָ םָ ,ה ֵאל
ּבָ רּוְך ַא ָּתה ְי ָי ֱא ֵ
ּבֹור ֵאנּוּ ,ג ֲֹאלֵ נּו,
ָאבִ ינּוַ ,מלְ ּכֵ נּוַ ,א ִּד ֵירנּוְ ,
דֹושנּו ְקדֹוׁש ַיעֲ קֹב ,רֹועֵ נּו רֹועֵ ה
יֹוצְ ֵרנּו ,קְ ֵ
ִי ְש ָר ַאלַ ,ה ֶּמלֶ ְך ַהּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִיטיב לַ ּכֹלֶ ,שּבְ כָ ל
יֹום וָ יֹום הּוא ֵה ִיטיב ,הּוא ֵמ ִיטיב ,הּוא יֵ ִיטיב
גֹומלֵ נּו ,הּוא יִ גְ ְמלֵ נּו
לָ נּו ,הּוא גְ ָמלָ נּו ,הּוא ְ
לָ עַ ד ,לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים ּולְ ֶרוַ ח ַהּצָ לָ ה
וְ ַהצְ לָ ָחהּ ,בְ ָרכָ ה וִ יׁשּועָ ה ,נ ֶָח ָמה ּפַ ְרנָ ָסה
וְ כַ לְ ּכָ לָ ה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַחּיִ ים וְ ָשלֹום ,וְ כָ ל טֹוב;
ִּומּכָ ל טּוב לְ עֹולָ ם ַאל י ְַח ְּס ֵרנּו.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא י ְִמלֹוְך עָ לֵ ינּו לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא י ְִתּבָ ַרְך ּבַ ָּש ַמיִם ּובָ ָא ֶרץ.
ּדֹורים ,וְ י ְִתּפָ ַאר
ָה ַר ֲח ָמן הּוא ִי ְש ַּתּבַ ח לְ דֹור ִ
ּבָ נּו לָ עַ ד ּולְ נֵצַ ח נְצָ ִחים ,וְ ִי ְת ַה ַּדר ּבָ נּו לָ עַ ד
ּולְ עֹולְ ֵמי עֹולָ ִמים.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְפַ ְרנְ ֵסנּו ּבְ כָ בֹוד.
ארנּו,
ָה ַר ֲח ָמן הּוא ִי ְשּבֹור עֻ ּלֵ נּו ֵמעַ ל צַ ּוָ ֵ
קֹומ ִמיּות לְ ַא ְרצֵ נּו.
וְ הּוא יֹולִ יכֵ נּו ְ
ָה ַר ֲח ָמן הּוא ִי ְשלַ ח לָ נּו ּבְ ָרכָ ה ְמ ֻרּבָ ה ּבַ ּבַ יִ ת
ַהּזֶ ה ,וְ עַ ל ֻשלְ ָחן זֶה ֶש ָאכַ לְ נּו עָ לָ יו.
ָה ַר ֲח ָמן הּוא ִי ְשלַ ח לָ נּו ֶאת ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ בִ יא
זָכּור לַ ּטֹוב ,וִ יבַ ֵּשר לָ נּו ּבְ ׂשֹורֹות טֹובֹות
ְיׁשּועֹות וְ נ ֶָחמֹות.
אֹותי( ,וְ ֶאת ִא ְש ִּתי/
ָה ַר ֲח ָמן הּוא יְבָ ֵרְך ִ
ּבַ עֲ לִ י)( ,וְ ֶאת ַז ְרעִ י) ,וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶשר לִ י ֶ /את
(א ִּמי
מֹורי) ּבַ עַ ל ַהּבַ יִת ַהּזֶ ה ,וְ ֶאת ִ
(אבִ י ִ
ָ
מֹור ִתי) ּבַ עֲ לַ ת ַהּבַ יִת ַהּזֶ ה ,וְ ֶאת ּכָ ל ַה ְּמ ֻסּבִ ין
ָ
אֹותם וְ ֶאת ּבֵ ָיתם וְ ֶאת ז ְַרעָ ם וְ ֶאת ּכָ ל
ּכַ אן ָ
ֲא ֶשר לָ ֶהם
אֹותנּו וְ ֶאת ּכָ ל ֲא ֶשר לָ נּוּ ,כְ מֹו ֶשּנ ְִתּבָ ְרכּו
ָ
בֹותינּו ַאבְ ָר ָהם ִיצְ ָחק וְ ַיעֲ קֹב ּבַ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל.
ֲא ֵ
אֹותנּו ּכֻ ּלָ נּו י ַַחד ּבִ בְ ָרכָ ה ְשלֵ ָמה.
ּכֵ ן יְבָ ֵרְך ָ
ֹאמר ָא ֵמן.
וְ נ ַ
ּבַ ָּמרֹום יְלַ ְּמדּו עֲ לֵ ֶיהם וְ עָ לֵ ינּו זְכּות ֶש ְּת ֵהא
לְ ִמ ְש ֶמ ֶרת ָשלֹום .וְ ָנִּשא בְ ָרכָ ה ֵמ ֵאת ְייָ,
ֹלהי ִי ְשעֵ נּו ,וְ נִ ְמצָ א ֵחן וְ ֵשכֶ ל טֹוב
ּוצְ ָד ָקה ֵמ ֱא ֵ
ֹלהים וְ ָא ָדם.
ּבְ עֵ ינֵי ֱא ִ
]

לחול המועד ולראש חודש

^

לראש חודש – ָה ַר ֲח ָמן הּוא ַיְח ֵּדׁש עָ לֵ ינּו ֶאת ָהח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה
לְ טֹובָ ה וְ לִ בְ ָרכָ ה.
לסוכות – ָה ַר ֲח ָמן הּוא יָקִ ים לָ נּו ֶאת ֻסּכַ ת ָּדוִ ד ַהּנֹופֶ לֶ ת.

ָה ַר ֲח ָמן הּוא ְי ַזּכֵ נּו לִ ימֹות ַה ָּמ ִש ַיח ּולְ ַחּיֵ י
ָהעֹולָ ם ַהּבָ אַ .מגְ ִּדיל (לראש חדש ,וחול המועד – ִמגְ ּדֹול)
ְיׁשּועֹות ַמלְ ּכֹו ,וְ ע ֶֹשה ֶח ֶסד לִ ְמ ִשיחֹו ,לְ ָדוִ ד
רֹומיו ,הּוא
ּולְ ז ְַרעֹו עַ ד עֹולָ ם .ע ֶֹשה ָשלֹום ּבִ ְמ ָ
ַיעֲ ֶשה ָשלֹום עָ לֵ ינּו וְ עַ ל ּכָ ל יִ ְש ָר ֵאל .וְ ִא ְמרּו
ָא ֵמן.
יְ ראּו ֶאת ְי ָי קְ ד ָֹשיוּ ,כִ י ֵאין ַמ ְחסֹור לִ ֵיר ָאיו.
ּכְ פִ ִירים ָרׁשּו וְ ָרעֵ בּו ,וְ ד ְֹר ֵשי ְי ָי ל ֹא יַ ְח ְסרּו כָ ל
ּפֹות ַח
טֹוב .הֹודּו לַ י ָי ּכִ י טֹובּ ,כִ י לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹוֵ .
ֶאת י ֶָדָךַּ ,ומ ְשּבִ יעַ לְ כָ ל ַחי ָרצֹוןּ .בָ רּוְך ַהּגֶ בֶ ר
ֲא ֶשר יִבְ ַטח ּבַ ייָ ,וְ ָהיָה ְי ָי ִמבְ ַטחֹו .נַעַ ר ָהיִ ִיתי
ּגַ ם ז ַָקנְ ִּתי ,וְ ל ֹא ָר ִא ִיתי צַ ִּדיק נֶעֱ זָב ,וְ ז ְַרעֹו
ְמבַ ֶּקׁש לָ ֶחםְ .י ָי עֹז לְ עַ ּמֹו י ִֵּתן ,יְיָ יְבָ ֵרְך ֶאת
עַ ּמֹו בַ ָּשלֹום.

Menu

Standard Challah and Bilkalach
c o m e i n r e g u l a r, w h o l e w h e a t o r
spelt. All challah is yoshon.

Please email orders and/or
any questions to
challosRus@gmail.com.
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