


די משנה זאגט און מסכת תענית פרק ד’ משנה ח’ “אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים 
טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים”, אז עס איז נישט געווען קיין ימים טובים 
ביי די אידן אזוי ווי חמשה עשר באב און יום כיפור, “שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן 
שאולין שלא לבייש מי שאין לו” ווייל אין דער טעג זענען אפילו די רייכע בנות ירושלים ארויס 
געגאנגען מיט ווייסע געבארגטע קליידער כדי נישט צו פארשעמען די ארימע וואס האבן נישט 

קיין שיינע קליידער. 

די גמרא פרעגט און מסכת תענית דף ל’ ע’’ב )ב”ב קכ”א עמוד א’(, “בשלמא יום הכיפורים 
משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות, אלא חמשה עשר באב מאי 
היא?”  עס פארשטייט זיך גאנץ גוט פארוואס יום כיפור איז אויסגעוועהלט געווארען אלץ א 
יום המיוחד, וואס אין דער טאג זענען די בנות ירשלים ארויס געגאנגען מיט כלי לבן נישט צו 
פארשעהמען די וואס האבען נישט, ווייל יום כיפור איז די אייבישטער מוחל אויף אלע עבירות, 
און אין יענע טאג האט מען געגעבן די צווייטע לוחות, אבער חמשה עשר באב ווי קומט דאס 
צו א בחינה פון “לא היו ימים טובים לישראל”? פארוואס איז פונקט דער טאג אויסגעוועלט 

געווארן אלץ א יום המיוחד?

די גמרא ענטפערט עטליכע תירוצים. איינער פון די תירוצים איז “מפני שכלו מתי מדבר” ווייל 
די פערציג יאר וואס די אידן זענען געווען אין מדבר, אלץ א שטראף פאר די עבירה פון די מרגלים 
וואס האבען גערעדט לשון הרע, איז יעדער יאר תשעה באב געווען א מגיפה, און חמשה עשר 

• פארוואס•איז•חמשה•עשר•באב•א•יום•מיוחד?	
• פארוואס•זאגט•דער•מהרש”ל•אז•סעודת•בר•מצוה•שעושים•אין•לך•סעודת•מצוה•גדולה•מזו?	
• איז•א•סעודת•בר•מצוה•וואס•איז•נישט•בו•ביום•אויך•א•סעודת•מצוה•?	
• פארוואס•זאגט•א•בר•מצוה•בחור•א•פשעטיל?	
• פארוואס•זינגט•מען•אריין•ביי•א•בר•מצוה•דרשה?	
• וואס•מאכט•א•בר•מצוה•א•יום•המיוחד?	
• פארוואס•פירט•מען•זיך•אז•א•בר•מצוה•בחור•מאכט•א•סיום?	

דרשת בר מצוה 
של הבחור מרדכי אריה  האנשטטר נירו יאיר ויזרח



באב אין די פערציגסטע יאר האט זיך די מגיפה אויפגעהערט. פארדעם איז חמשה עשר באב 
איסגעוועהלט געווארען אלץ א יום המיוחד וואס ווערט גערעכנט אלץ “לא היו ימים טובים 

לישראל כחמשה עשר באב”. 

און אזוי ווי יום כיפור איז א יום סליחה וכפרה פאר עבירות שבין אדם למקום, אבער עבירות 
שבין אדם לחבירו ווערט נישט מתכפר עד שיתרצה את חבירו און אידן טאקע בעטן זיך איבער 
איינער די צוויטע, און חמשה עשר באב איז נתכפר געווארען די עון לשון הרע פון די מרגלים, 
איז זייער פאסיג פארוואס פונקט די צוויי טעג זאלן זיין טעג וואס זענען מיוחד צו טוהן א זאך 
וואס איז א ענין פון בין אדם לחבירו און פארקערט פון לשון הרע.  שלא לבייש מי שאין לו 
געגאנגען מיט  די בנות ישראל ארויס  זענען  צוויי טעג  די  גיט פארוואס פונקט אין  זייער  איז 

געבארגטע קליידער. 

זעהט מען פון דעם אז ווען אידן טוהן זאכען נישט צו פארשעמען אן אנדערע ווערט דאס א יום 
המיוחד וואס אן אנדערע יום טוב קומט נישט צי צו דעם.

דער מהרש”ל אין ים של שלמה בבא קמא פ”ז סימן ל”ז ברענגט אז “סעודת בר מצוה שעושים 
אין לך סעודת מצוה גדולה מזו.” אז עס איז נישט דא קיין גרעסערע סעודת מצוה ווי א סעודת 

בר מצוה. 

דער מג”א אין סימן רכ”ה ס”ק ד’ און דער דברי  מלכיאל פון לאמזא, או”ח סימן ג’, זאגן און 
נאמען פון דער מהרש”ל אז ווען הייסט א סעודת בר מצוה א סעודת מצוה שאין לך גדולה מזו, 
נאר ווען מען מאכט דער סעודה בו ביום ווייל אין דעם טאג ווערט דער בחור א מצווה ועושה. 
אויב אבער מאכט מען דער סעודת הבר מצוה נישט בו ביום, איז דער עצה אז דער בחור זאל 

זאגען א פשעטעל און דעס וואס מען זאגט דעם פשעטעל מאכט דעם סעודה א סעודת מצוה. 

לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס פינקט אויף א סעודת בר מצוה זאגט דער מהרש”ל אין 
לך סעודת מצוה גדולה מזו און אויך אויב דער פשעטיל איז דאס וואס מאכט דער סעודה וואס 
איז נישט בו ביום א סעודת מצוה פארוואס איז עס אנגעפירט אז מען זינגט אריין ביי א בר מצוה  
בחור’ס פשעטעל, מיט דעם אריינזינגען שטערט מען דאך די סעודה פון ווערן א סעודת מצוה?



עס איז טאקע דא א מעשה ווי דער בעלזער רב ז”ל האט נישט געלאזט ענדיגען א דרשה ביי א 
שמחה און האט געזאגט אז עס איז מקובל פון רבי מענדעלע מרימנובער אז א דרשה  וואס מען 

זאגט ביי א שמחה זאל מען נישט לאזען אויספירען. 

נאר מקע’ן זאגן דער טעם פארוואס מען זינגט אריין ביי א בר מצוה פשעטעל איז כדי נישט צו 
פארשעהמען די וואס קענען עס נישט. קומט אויס אז א בר מצוה סעודה ווערט א בחינה פון 
שלא לבייש מי שאין לו, און אזוי ווי מיר האבען פריער ערקלערט אז א טאג וואס איז מיוחד אויף 
שלא לבייש מי שאין לו ווערט א בחינה פון לא היו ימים טובים בישראל, עס ווערט א טאג וואס 
עס איז נישט דא אזא גרויסע יום טוב ווי דעם. און אז א בר מצוה סעודה ווערט אזא גרויסע 
יום טוב, ווערט די סעודה במילא א סעודת מצוה. קומט אויס אז נישט דאס זאגען די פשעטעל 
מאכט עס א סעודת מצוה נאר דער עצם אריין זינגען מאכט עס א סעודת מצוה. און אז דער 
טאג ווערט א בחינה פון לא היו ימים טובים בישראל פארשטייט זיך גיט פארוואס דער מהרש”ל 

ריפט דאס א סעודת מצוה שאין לך סעודת מצוה גדולה מזו.

יעצט אז מיר האבען באשטעטיגט אז א בר מצוה איז א יום המיוחד, פארוואס איז טאקע א בר 
מצוה סעודה אויסגעוועלט געווארען פאר א זמן ווען א בחור זאהל טוהן א זאך שלא לבייש מי 

שאין לו און מיט דעם ווערן א יום מיוחד? 

די גמרא אין מסכת שבת דף ל”א עמוד א’ דערציילט א מעשה פון א גוי וואס איז געקומען צו 
הלל און געבעטען ער זאל איהם מגייר זיין בתנאי אז הלל זאל איהם אויסלערנען די גאנצע תורה 
שטייענדיג אויף איין פיס. הלל האט מסכים געוועהן צו דער תנאי און געזאגט פאר’ן גוי “דעלך 
נישט  זאלסטו  דיר  פאר  ווערען  געטוהען  זאל  נישט  ווילסט  די  וואס  לא תעבוד”  לחברך  סני, 
טוהען פאר דיין חבר. רש”י איז מסביר אופען פלאץ אז טאקע מצות שבין אדם למקום איז נישט 
אריין גערעכענט און דעם, אבער ווי באלד רוב מצוות אין די תורה זענען בין אדם לחבירו איז 

במילא קען מען זאגען רובו ככלו.

אז א בחור וואס ווערט בר מצוה ווערט א בר חיובה א מצווה ועושה, איז כדאי ער זאהל אין 
דעם טאג טוהן ווי מער מצוות. און אזוי ווי מיר זעהען פון דער מעשה מיט דער גוי וואס איז 
געקומען צו הלל אז דער ענין פון “דעלך סני, לחברך לא תעבוד” איז כנגד כל התורה כולה איז 



זייער פאסיג אז גלייך ווען א בחור ווערט א בר חיובה זאהל ער טוהן א זאך וואס איז כנגד כל 
התורה כולה און מיט דעם קונה זיין ווי מער מצוות.

עס ווערט געברענגט פון ר’ משה פיינשטיין אין אגרות משה או”ח סימן ד’ ס”ק כ’, אז “מנהג 
נכון הוא ללמוד מסכת ולגמור אותה ביום הבר מצווה, והוא דבר טוב”, אז עס א גיטע מנהג אז 
א בחור זאל ענדיגען א מסכת גמרא אין די טאג פון זיין בר מצוה. מקען זאגען אז דער טעם פון 
דעם איז ווייל איינער פון די אנדערע טעמים וואס דער גמרא ענטפערט פארוואס חמשה עשר 
ווייל אין דעם טאג “פסקו מלכרות עץ למערכה” מען האט גענדיגט  באב איז א יום המיוחד 
ב’  עמוד  דף קכ”א  בבא בתרא  אין מסכת  גרשום  רבינו  דער  דער מערכה.  פאר  שניידן האלץ 
זאגט, אז דער סיבה פארוואס דער יום שפסקו מלכרות עץ למערכה איז אזא גרויסע טאג, ווייל 
אין דער צייט וואס מען האט געשניטען דער האלץ האט מען מתבטל געווען פון לערנען תורה, 
און וויבאלד מען האט גענדיגט שניידען איז מען צוריק געגאנגען לערנען און דאס איז געווען 
א גרויסע שמחה. פאסט זיך זייער גיט אז די טאג פון דער בר מצוה וואס מיר האבען עקלערט 
איז אזוי גלייך ווי חמשה עשר באב זאל מען ענדיגען א מסכת. און ווי בעסער ווי ענדיגען מסכת 

תענית וואס די מסכת ענדיגט זיך מיט דער ענין פון חמשה עשר באב. 

קומט אויס אז א טאג וואס מען איז מקיים דער שלא לבייש מי שאין לו און מיט דעם טוהט מען 
א זאך וואס איז כנגד כל התורה כולה, מען מאכט א סיום מסכת, און אז  דער טאג ווערט א יום 
המיוחד שלא היו בישראל און ווערט אזוי גרויס ווי יום כיפור און חמשה עשר באב איז נישטא 

קיין גרעסערע סעודת מצוה ווי דעם.

אין די גלעגענהייט וויל איך דאנקען מיינע עלטערען און מלמדים וואס האבען אלע יאהרען אריין 
געלייקט אסאך כוחות אין מיר, אויך א ספעציעלער יישר כח פאר דער רב זאל מאריך ימים זיין 
וואס אין זיינע מוסדות בין איך אלע יאהרען נתגדל געווארען. דער אייבישטער זאהל זיי געבען 
לאנגע גיטע און געזינטער יאהרן זיי זאלען זוכה זיין צו אריכת ימים ושנים טובות און זיי זאלען 
האבען אסאך נחת פון זייערע קינדער. און מיינע עלטערען זאלען מיר מיט מיינע געשוויסטער 
פיהרען צו דער חופה בשעה טובה ומוצלחת בתוך נחת והרחבת הדעת באין מחסור כל, און מיר 
זאלען בקרוב אין פריידען זוכה זיין צו דער גאולה שלימה בבנין בית המקדש וואס דעמאלס וועט 

זיין די עכטער לא היו ימים טובים בישראל כמותו,  ומלכינו בראשינו בב”א.



ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון, ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים: ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה, ָאז ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות 
ִעם ֵאֶּלה: ִהְגִּדיל ה' ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו, ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: ׁשּוָבה ה' ֶאת ְׁשִביֵתנּו, ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב: ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך 

ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע, ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו:
)יש אומרים: ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְשׁמֹו(

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהָזּן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו, ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשׂר, 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָגּדֹול, ָּתִמיד ֹלא ָחֵסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּבֲעבּור ְשׁמֹו ַהָּגדֹול, ִּכי 
הּוא ֵקל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל, ּוֵמִטיב ַלֹּכל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁר ָּבָרא, ָּכָאמּור, ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשִּׂביַע ְלָכל 

רּוְך ַאָּתה ה', ַהָזּן ֶאת ַהֹּכל: ַחי ָרצֹון. ָּבְ

ֵמֶאֶרץ  ֱאֹלֵקינּו,  ה'  ֶשׁהֹוֵצאָתנּו  ְוַעל  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ֶשִׁהְנַחְלָּת  ַעל  ֱאֹלֵקינּוּ,  ה'  ְּלָך,  נֹוֶדה 
ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, ְוַעל ְּבִריְתָך ֶשָׁחַתְמָּת ִּבְבָשֵׂרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשִּׁלַּמְדָּתנּו, ְוַעל ֻחֶּקיָך ֶשׁהֹוַדְעָּתנּו, ְוַעל 
ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשׁחֹוַנְנָּתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַׁאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשָׁעה. ְוַעל 
ַהֹּכל, ה' ֱאֹלֵקינּו, ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָּבַרְך ִשְׁמָך ְּבִפי ָּכל ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּכָּכתּוב, ְוָאַכְלָּת 

ְוָשַׂבְעָּת, ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶּשׁר ָנַתן ָלְך. ָּברּוְך ַאָּתה ה', ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון:

ַרֶחם ָנא, ה' ֱאֹלֵקינּו, ַעל ִיְשָׂרֵאל ַעֶּמָך, ְוַעל ְירּוָשַׁלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְשַּׁכן ְּכבֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִשׁיֶחָך, 
ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶשִּׁנְקָרא ִשְׁמָך ָעָליו. ֱאֹלֵקינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַפְּרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו, 
ה' ֱאֹלֵקינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו, ה' ֱאֹלֵקינּו, ֹלא ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָשׂר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִּכי 

ִאם ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה, ַהְּפתּוָחה, ַהְּקדֹוָשׁה ְוָהְרָחָבה, ֶשֹׁלא ֵנבֹוׁש ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.

לראש חודש: ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּשַׁמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו, ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, 
ְוִזְכרֹון ָמִשׁיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך, ְוִזְכרֹון ְירּוָשַׁלִים ִעיר ָקְדְשָׁך, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְשָׂרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, 
ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָשׁלֹום, ְּביֹום ֹראׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶזה. ָזְכֵרנּו, ה' ֱאֹלֵקינּו, ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁיֵענּו בֹו ְלַחִיּים טֹוִבים, 

ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּננּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵקל )ֶמֶלְך( ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.

ּוְבֵנה ְירּוָשַׁלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ה', ֹּבֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשַׁלִים. ָאֵמן:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵקל ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, ַאִדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ֹּגֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵשׁנּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, 
רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְשָׂרֵאל. ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב, ְוַהֵּמיִטיב ַלֹּכל, ֶשְּׁבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו, הּוא 
ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה,  ְּבָרָכה  ְוַהְצָלָחה,  ַהָצָלה  ּוְלֶרַוח,  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד  ִיְגְמֵלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו,  הּוא  ְגָמָלנּו, 

ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה, ְוַרֲחִמים, ְוַחִיּים טֹוִבים ְוָשׁלֹום ְוָכל טֹוב, ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו:

סדר ברכת המזון



ָהַרֲחָמן, הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן, הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָּשַׁמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן, הּוא ִיְשַּׁתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, 
ְוִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, ְוִיְתַהַּדר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד. ָהַרֲחָמן, הּוא 
ַהֶזּה,  ְבַבִית  ְמֻרָּבה  ְּבָרָכה  ָלנּו  ִיְשַׁלח  ָהַרֲחָמן, הּוא  ְלַאְרֵצנּו.  יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות  ְוהּוא  ַּצָוּאֵרנּו,  ֵמַעל  ֻעֵלנּו  ִיְשּׁבֹור 
ְוַעל ֻשְׁלָחן ֶזה ֶשָׁאַכְלנּו ָעָליו. ָהַרֲחָמן, הּוא ִיְשַׁלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָיּהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֵּשׂר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות 

ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות. 

אורח אומר: ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶזּה ְוֶאת ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶזּה, אֹוָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָלֶהם.

ְיִהי ָרצֹון, ֶשֹּׁלא ֵיבֹוׁש ַּבַעל ַהַּבִית ָּבעֹוָלם ַהֶזּה, ְוֹלא ִיָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוִיְצַלח ְמֹאד ְּבָכל ְנָכָסיו, ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים 
ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְשֹׁלט ָשָׂטן ֹלא ְּבַמֲעֵשׂי ָיָדיו ְוֹלא ְּבַמֲעֵשׂי ָיֵדינּו, ְוַאל ִיְזַדֵּקר ֹלא ְלָפָניו ְוֹלא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדַבר ַהְרהֹור ֵחְטא 

ַוֲעֵבָרה ְוָעֹון, ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָלם.

האוכל על שלחן אביו אומר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶזּה ְוֶאת ִאִּמי מֹוָרִתי ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶזּה, אֹוָתם ְוֶאת 
ַזְרָעם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָלֶהם.

ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי ְוֶאת ִאְשִּׁתי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ֵּביִתי ְוֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ִלי, אם יש לו אב ואם מוסיף: ְוֶאת ָאִבי 
מֹוִרי ְוֶאת ִאִּמי מֹוָרִתי, אֹוָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָלֶהם.

אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶשׁר ָלנּו, ְּכמֹו ֶשִּׁנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ַּבֹּכל, ִמֹּכל, ֹּכל, ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו )כשיש נכרי 
בבית: ְּבֵני ְבִרית( ֻּכָּלנּו ַיַחד, ִּבְבָרָכה ְשֵׁלָמה, ְוֹנאַמר ָאֵמן.

ַּבָמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות, ֶשְּׁתֵהא ְלִמְשֶׁמֶרת ָשׁלֹום, ְוִנָשׂא ְבָרָכה ֵמֵאת ה', ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵקי ִיְשֵׁענּו, ְוִנְמָצא 
ֵחן ְוֵשֶׂכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִקים ְוָאָדם.

לראש חודש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה, ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:

ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִשׁיַח ּוְלַחֵיּי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ַמְגִדּיל )לראש חודש: ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְוֹעֶשׂה ֶחֶסד 
ִלְמִשׁיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ֹעֶשׂה ָשׁלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּל ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ְיראּו ֶאת ה' ְקֹדָשׁיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵשׁי ה' ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו לה' ִּכי טֹוב, 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִּׂביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶשׁר ִיְבַטח ַּבה', ְוָהָיה ה' ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי 

ַגּם ָזַקְנִּתי, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם: ה' ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁלֹום:




