אֲ ב ְָרכָה אֶ ת-יי ְּבכָל-עֵ ת .תָ מִ יד ְּתהִ לָתֹו בְּפִי :סֹוף דָ בָר הַ ּכל נִשְּ מָ ע .אֶ ת-
הָ אֱ ֹלהִ ים י ְָּרא ו ְּאֶ ת -מִ צְֹּותָ יו שְּ מֹורּ ,כִי-זֶה ּכָל-הָ ָאדָ ם :תְּ הִ לַת יי י ְּדַ בֶר פִי.
ו ִיב ֵָרְך ּכָל-בָשָ ר שֵ ם קָ דְּ שֹו לְּעֹולָם ו ָעֶ ד :ו ַאֲ נַחְּ נּו נְּב ֵָרְך י ָּה מֵ עַ תָ ה ו ְּעַ ד-עֹולָם
הַ לְּלּוי ָּה :וַי ְּדַ בֵר אֵ לַי ,זֶה הַ שֻּׁ לְּחָ ן אֲ שֶ ר ִל ְּפנֵי יי:
אם מברכים בזימון המברך אומר :הַ ב לָן וְּנִב ְִּריְך לְּמַ ְּלּכָא עִ לָָאה קַ דִ ישָ א:
המסובים עונים :שָ מַ י ִם:
המברך אומר :ב ְִּרשּות מַ ְּלּכָא עִ לָָאה קַ דִ ישָ א ,
בסוכות ּ:וב ְִּרשּות שִ בְּעָ ה אֻּׁ שְּ פִיזִין עִ לָאִ ין קַ דִ ישִ ין
ּוב ְִּרשּות ַ
מֹורי ו ְַּרבֹותַ י ּוב ְִּרשּותְּ כֶם נְּב ֵָרך( בעשרה :אֱ ֹלהֵ ינּו) שֶ ָא ַכלְּנּו מִ שֶ לֹו:
המסובים עונים :בָרּוְך( בעשרה :אֱ ֹלהֵ ינּו) שֶ ָא ַכלְּנּו מִ שֶ לֹו ּובְּטּובֹו חָ י ִינּו:
בָרּוְך אַ תָ ה יי ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,הָ אֵ ל הַ זָן אֹותָ נּו ו ְּאֶ ת הָ עֹולָם ּכֻּׁלֹו
בְּטּובֹו בְּחֵ ן בְּחֶ סֶ ד ב ְֶּרו ַח ּוב ְַּרחֲ מִ ים ַרבִים .נתֵ ן לֶחֶ ם ְּלכָל-בָשָ רּ .כִי לְּעֹולָם
חַ סְּ דֹוּ :ובְּטּובֹו הַ גָדֹול תָ מִ יד ֹלא חָ סַ ר לָנּו ו ְַּאל י ֶחְּ סַ ר לָנּו מָ זֹון תָ מִ יד
לְּעֹולָם ו ָעֶ דּ .כִי הּוא אֵ ל זָן ּומְּ פ ְַּרנֵס לַּכל ו ְּשֻּׁ לְּחָ נֹו עָ רּוְך לַּכל ו ְּהִ תְּ קִ ין מִ חְּ י ָה
ּומָ זֹון ְּלכָל-ב ְִּרּיֹותָ יו אֲ שֶ ר ב ָָרא ב ְַּרחֲ מָ יו ּובְּרֹוב חֲ סָ דָ יו ּכָָאמּור .פֹותֵ חַ אֶ ת-
י ָדֶ ָךּ .ומַ שְּ בִיעַ ְּלכָל-חַ י ָרצֹון :בָרּוְך אַ תָ ה יי ,הַ זָן אֶ ת הַ ּכל:
ּורחָ בָה
נֹודה לְָּך יי אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל שֶ הִ נְּחַ לְּתָ לַאֲ בֹותֵ ינּו אֶ ֶרץ חֶ מְּ דָ ה טֹובָה ְּ
ֶ
ֵאתנּו מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְַּרי ִם ּופְּדִ יתָ נּו מִ בֵית
ְּתֹורה חַ ּיִים ּומָ זֹון .עַ ל שֶ הֹוצ ָ
ב ְִּרית ו ָ
תֹורתְּ ָך שֶ לִמַ דְּ תָ נּו .ו ְּעַ ל חֻּׁ קֵ י
עֲ בָדִ ים .ו ְּעַ ל ב ְִּריתְּ ָך שֶ חָ תַ מְּ תָ ִבבְּשָ ֵרנּו .ו ְּעַ ל ָ
פַרנֵס אֹותָ נּו:
ְּרצֹונְָך שֶ הֹודַ עְּ תָ נּו .ו ְּעַ ל חַ ּיִים ּומָ זֹון שֶ אַ תָ ה זָן ּומְּ ְּ
וְעַ ל הַ נִּסִּ ים וְעַ ל הַ פֻּ ְרקָ ן .וְעַ ל הַ גְבּורֹות .וְעַ ל הַ תְ ׁשּועֹות וְעַ ל הַ נִּפְ לָ אֹות וְעַ ל הַ נֶחָ מֹות ׁשֶ עָ שִּ יתָ
לַ אֲ בֹותֵ ינּו ַביָמִּ ים הָ הֵ ם ַבזְמַ ן הַ זֶה:
בחנוכה :
בִימֵ י מַ תִ תְּ י ָה בֶן יֹוחָ נָן ּכהֵ ן גָדֹול חַ שְּ מֹונָאי ּו ָבנָיו ּכְּשֶ עָ מְּ דָ ה מַ לְּכּות יָו ָן הָ ְּרשָ עָ ה עַ ל עַ מְּ ָך י ִשְּ ָראֵ ל
ִירם מֵ חֻּׁ קֵ י ְּרצֹונְָך .ו ְּאַ ָתה ב ְַּרחֲ מֶ יָך הָ ַרבִים עָ מַ דְּ ָת לָהֶ ם בְּעֵ ת צ ָָר ָתםַ .ר ְּב ָת
תֹורתָ ְך ּולְּהַ עֲ ב ָ
לְּשַ ּכְּחָ ם ָ
אֶ ת ִריבָם .דַ נְּתָ אֶ ת דִ ינָם .נָקַ מְּ ָת אֶ ת נִקְּ מָ ָתם .מָ סַ ְּרתָ ג ִ
ִבֹורים ְּבי ַד חַ לָשִ ים .ו ְַּרבִים ְּבי ַד מְּ עַ טִ ים.
ּורשָ עִ ים ְּבי ַד צַדִ יקִ יםּ .וטְּ מֵ אִ ים ְּבי ַד טְּ ִ
ית שֵ ם גָדֹול ו ְּקָ דֹוש
תֹור ֶתָך .לְָּך עָ שִ ָ
הֹורים .וְּזֵדִ ים ְּבי ַד עֹוסְּ קֵ י ָ
ְּ
בְּעֹולָמָ ְךּ .ולְּעַ מְּ ָך י ִשְּ ָראֵ ל עָ שִ יתָ תְּ שּועָ ה גְּדֹו ָלה ּופֻּׁ ְּרקָ ן ּכְּהַ ּיֹום הַ זֶה .ו ְַּאחַ ר ּכְָך בָאּו ָבנֶיָך לִדְּ בִיר
בֵיתֶ ָך ּופִּנּו אֶ ת-הֵ י ָכלֶָך .ו ְּטִ הֲ רּו אֶ ת-מִ קְּ דָ שֶ ָך .ו ְּהִ דְּ לִיקּו נֵרֹות בְּחַ צְּרֹות קָ דְּ שֶ ָך .ו ְּקָ בְּעּו שְּ מֹונַת י ְּמֵ י
חֲ נֻּּׁכָה אֵ לּו בְּהַ לֵל ּובְּהֹודָ ָאה .ו ְּעָ שִ יתָ עִ מָ הֶ ם נִסִ ים וְּנִ ְּפלָאֹות ו ְּנֹודֶ ה לְּשִ מְּ ָך הַ גָדֹול סֶ לָ ה:

בפורים :
ִירהּ .כְּשֶ עָ מַ ד עֲ לֵיהֶ ם הָ מָ ן הָ ָרשָ ע .בִקֵ ש לְּהַ שְּ מִ יד לַהֲ רֹוג ּולְּאַ בֵד
בִימֵ י מָ ְּרדְּ כַי ו ְּאֶ סְּ תֵ ר בְּשּושַ ן הַ ב ָ
אֶ ת ּכָל הַ ּיְּהּודִ ים מִ ּנַעַ ר ו ְּעַ ד זָקֵ ן טַ ף וְּנָשִ ים בְּיֹום אֶ חָ ד בִשְּ ֹלשָ ה עָ שָ ר לְּח ֹדֶ ש שְּ נֵים עָ שָ ר הּוא ח ֹדֶ ש
אֲ דָ ר ּושְּ ָללָם לָבֹוז .ו ְּאַ ָתה ב ְַּרחֲ מֶ יָך הָ ַרבִים הֵ פַ ְּרתָ אֶ ת עֲ צָתֹו .ו ְּקִ לְּקַ לְּתָ אֶ ת מַ חֲ שַ בְּתֹו .ו ַהֲ שֵ בֹותָ לֹו
ית עִ מָ הֶ ם נִסִ ים וְּנִ ְּפלָאֹות ו ְּנֹודֶ ה לְּשִ מְּ ָך הַ גָדֹול
גְּמּולֹו בְּראשֹו .ו ְָּתלּו אֹותֹו ו ְּאֶ ת ָבנָיו עַ ל הָ עֵ ץ .ו ְּעָ שִ ָ
סֶ לָה:

וְעַ ל הַ ּכל יי אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ נַחְּ נּו מֹודִ ים לְָך ּומְּ ב ְָּרכִים אֶ ת שְּ מָ ְך ּכָָאמּור ו ְָּא ַכלְּתָ
ָארץ הַ טֹובָה אֲ שֶ ר נָתַ ן-לְָך :בָרּוְך
ו ְּשָ בָעְּ תָ ּ .וב ֵַרכְּתָ אֶ ת-יי אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל-הָ ֶ
ָארץ ו ְּעַ ל הַ מָ זֹון:
אַ תָ ה יי ,עַ ל הָ ֶ
ירְך .ו ְּעַ ל הַ ר צִּיֹון
ַרחֵ ם יי אֱ ֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו ו ְּעַ ל י ִשְּ ָראֵ ל עַ מָ ְך .ו ְּעַ ל י ְּרּושָ ַלי ִם עִ ָ
ִירְך .ו ְּעַ ל הַ ַבי ִת הַ גָדֹול
מִ שְּ ּכַן ּכְּבֹודָ ְך .ו ְּעַ ל הֵ י ָכלְָך .ו ְּעַ ל מְּ עֹונְָך .ו ְּעַ ל דְּ ב ָ
פַרנְּסֵ נּוַּ .כ ְּל ְּּכלֵנּו .הַ ְּרו ִיחֵ נּו
ו ְּהַ קָ דֹוש שֶ ּנִקְּ ָרא שִ מְּ ָך עָ לָיוָ .אבִינּו ְּרעֵ נּו זּונֵנּוְּ .
הַ ְּרו ַח לָנּו מְּ הֵ ָרה מִ ּכָל-צָרֹותֵ ינּו .וְּנָא ַאל תַ צ ְִּריכֵנּו יי אֱ ֹלהֵ ינּו לִידֵ י מַ תְּ נֹות
ירה
בָשָ ר ו ָדָ ם .ו ְֹּלא לִידֵ י הַ ְּלו ָָאתָ ם .אֶ ָלא ְּלי ָדְּ ָך הַ מְּ לֵָאה ו ְּהָ ְּרחָ בָה .הָ עֲ שִ ָ
ו ְּהַ פְּתּוחָ ה .י ְּהִ י ָרצֹון שֶ לא נֵבֹוש בָעֹולָם הַ זֶה .ו ְֹּלא נִ ָּכלֵם לְּעֹולָם הַ בָא.
ִירּנָה לִמְּ קֹומָ ּה בִמְּ הֵ ָרה ְּבי ָמֵ ינּו:
ּומַ לְּכּות בֵית דָ ו ִד מְּ שִ יחָ ְך תַ חֲ ז ֶ
אֱ ֹלהֵ ינּו ו ֵאֹלהֵ י אֲ בֹותֵ ינּו י ַעֲ לֶה וְּי ָבא וְּיַגִיעַ וְּי ֵָראֶ ה וְּי ֵָרצֶה וְּי ִשָ מַ ע וְּי ִפָ קֵ ד וְּי ִ ָזכֵר זִכְּרֹונֵנּו ו ְּ ִזכְּרֹון אֲ בֹותֵ ינּו.
ירְך .וְּזִכְּרֹון מָ שִ יחַ בֶן דָ ו ִד עַ בְּדָ ְך .וְּזִכְּרֹון ּכָל עַ מְּ ָך בֵית י ִשְּ ָראֵ ל לְּפָ נֶיָך לִפְּ לֵיטָ ה
זִכְּרֹון י ְּרּושָ ַלי ִם עִ ָ
לְּטֹובָה .לְּחֵ ן לְּחֶ סֶ ד ּול ְַּרחֲ מִ ים .לְּחַ ּיִים טֹובִים ּולְּשָ לֹום .בְּיֹום
חַ ג הַ מַ צֹות הַ זֶה  /חַ ג הַ סֻּׁ ּכֹות הַ זֶה / :ראש הַ ח ֹדֶ ש הַ זֶה
(בְּיֹום מִ קְּ ָרא קדֶ ש הַ זֶה )
ל ְַּרחֵ ם בֹו עָ לֵינּו ּולְּהֹושִ יעֵ נּוָ .זכ ְֵּרנּו יי אֱ ֹלהֵ ינּו בֹו לְּטֹובָהּ .ופָ קְּ דֵ נּו בֹו ִלב ְָּרכָה .ו ְּהֹושִ יעֵ נּו בֹו לְּחַ ּיִים
טֹובִים .בִדְּ בַר י ְּשּועָ ה ו ְַּרחֲ מִ ים .חּוס ו ְּחָ ּנֵנּו ו ַחֲ מֹול ו ְַּרחֵ ם עָ לֵינּו .ו ְּהֹושִ יעֵ נּו ּכִי אֵ לֶיָך עֵ ינֵינּוִּ .כי אֵ ל
מֶ לְֶך חַ ּנּון ו ְַּרחּום אָ ָתה:

ירְך בִמְּ הֵ ָרה ְּבי ָמֵ ינּו :בָרּוְך אַ תָ ה יי ,בֹונֵה י ְּרּושָ ָלי ִם .
וְתִּ ְבנֶה י ְּרּושָ ַלי ִם עִ ָ
(ואומר בלחש ָ:אמֵ ן):
בָרּוְך אַ תָ ה יי ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,לָעַ ד הָ אֵ ל ָאבִינּו מַ ְּלּכֵנּו אַ דִ ֵ
ירנּו.
בֹוראֵ נּו .גֹואֲ לֵנּו .קְּ דֹושֵ נּו .קְּ דֹוש י ַעֲ קב .רֹועֵ נּו רֹועֵ ה י ִשְּ ָראֵ ל .הַ מֶ לְֶך הַ טֹוב
ְּ

ו ְּהַ מֵ טִ יב לַּכל .שֶ ְּבכָל-יֹום ו ָיֹום הּוא הֵ טִ יב לָנּו .הּוא מֵ טִ יב לָנּו .הּוא י ֵיטִ יב
לָנּו .הּוא גְּמָ לָנּו .הּוא גֹומְּ לֵנּו .הּוא יִגְּמְּ לֵנּו לָעַ ד חֵ ן ו ָחֶ סֶ ד ו ְַּרחֲ מִ ים ו ְֵּריו ַח
ו ְּהַ ָצלָה ו ְּ ָכל-טֹוב:
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִשְּ תַ בַח עַ ל ּכִסֵ א כְּבֹודֹו :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִשְּ תַ בַח בַשָ מַ י ִם
ָָארץ :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִשְּ תַ בַח בָנּו לְּדֹור ִ
דֹורים :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא קֶ ֶרן לְּעַ מֹו
ּוב ֶ
ְּפַרנְּסֵ נּו ְּבכָבֹוד
י ִָרים :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִתְּ פַָאר בָנּו ָלנֶצַח נְּצָחִ ים :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְּ
ו ְֹּלא ְּבבִזּוי בְּהֶ תֵ ר ו ְֹּלא בְּאִ סּור ְּבנַחַ ת ו ְֹּלא ְּבצָעַ ר :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִתֵ ן שָ לֹום
בֵינֵינּו :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִשְּ לַח ב ְָּרכָה ְּרו ָחָ ה ו ְּהַ ְּצלָחָ ה ְּבכָל-מַ עֲ שֵ ה י ָדֵ ינּו:
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ַ ְּצלִיחַ אֶ ת דְּ ָרכֵינּו :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִשְּ בֹור עֹול גָלּות מְּ הֵ ָרה
מֵ עַ ל ַצּו ֵ
ְַּארצֵנּו :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא
ָארנּו :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יֹולִיכֵנּו מְּ הֵ ָרה קֹומְּ מִ ּיּות ב ְּ
ּורפּוַאת הַ גּוף :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִפְּתַ ח
י ְִּרפָאֵ נּו ְּרפּוָאה שְּ לֵמָ ה ְּרפּוַאת הַ ּנֶפֶ ש ְּ
לָנּו אֶ ת י ָדֹו הָ ְּרחָ בָה :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְּב ֵָרְך ּכָל אֶ חָ ד ו ְּאֶ חָ ד מִ מֶ ּנּו בִשְּ מֹו
הַ גָדֹול ּכְּמֹו שֶ ּנִתְּ ב ְָּרכּו אֲ בֹותֵ ינּו ַאב ְָּרהָ ם יִצְּחָ ק וְּי ַעֲ קב בַּכל מִ ּכל ּכלּ .כֵן
יְּב ֵָרְך אֹותָ נּו י ַחַ ד ב ְָּרכָה שְּ לֵמָ ה .וְּכֵן י ְּהִ י ָרצֹון ו ְּנאמַ ר ָאמֵ ן :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא
י ִפְּרֹוש עָ לֵינּו סֻּׁ ּכַת שְּ לֹומֹו:
בראש חודש :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְּחַ דֵ ש עָ לֵינּו אֶ ת הַ ח ֹדֶ ש הַ זֶה לְּטֹובָה ו ְּ ִלב ְָּרכָה :
בסוכות :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְּ ַזּכֵנּו לֵישֵ ב בְּסֻּׁ ּכַת עֹורֹו שֶ ל ִלוְּי ָתָ ן :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ַשְּ פִ יעַ עָ לֵינּו שֶ פַ ע קְּ דֻּׁ שָ ה
ו ְּטָ הֳ ָרה מִ שִ בְּעָ ה אּושְּ פִיזִין עִ לָאִ ין קַ דִ ישִ ין .זְּכּותָ ם תְּ הֵ א מָ גֵן ו ְּ ִצּנָה עָ לֵינּו :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יָקִ ים לָנּו אֶ ת
סֻּׁ ּכַת דָ ו ִד הַ ּנֹופֶ לֶת :
במועדים :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יַגִיעֵ נּו לְּמֹועֲ דִ ים אֲ חֵ ִרים הַ בָאִ ים לִקְּ ָראתֵ נּו לְּשָ לֹום:

תֹורתֹו ו ְַּאהֲ בָתֹו ְּב ִלבֵנּו ו ְּתִ הְּ י ֶה י ְִּרָאתֹו עַ ל פָ נֵינּו ְּל ִבלְּתִ י
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִטַ ע ָ
נֶחֱ טָ א .וְּי ִהְּ יּו כָל-מַ עֲ שֵ ינּו לְּשֵ ם שָ מָ י ִם:
ברכת האורח :
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְּב ֵָרְך אֶ ת הַ שֻּׁ לְּחָ ן הַ זֶה שֶ ָא ַכלְּנּו עָ לָיו ו ִיסַ דֵ ר בֹו ּכָל מַ עֲ דַ ּנֵי עֹולָם וְּי ִהְּ י ֶה ּכְּשֻּׁ לְּחָ נֹו שֶ ל ַאב ְָּרהָ ם ָאבִינּו (עָ לָיו
הַ שָ לֹום)ּ ,כָל ָרעֵ ב מִ מֶ ּנּו יאכַל ,וְּכָל צָמֵ א מִ מֶ ּנּו י ִשְּ ֶתה .ו ְַּאל י ֶחְּ סַ ר מִ מֶ ּנּו ּכָל טּוב לָעַ ד ּולְּעֹולְּמֵ י עֹולָמִ ים :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא
יְּב ֵָרְך אֶ ת בַעַ ל הַ ַבי ִת הַ זֶה ּובַעַ ל הַ סְּ עֻּׁ דָ ה הַ זאת .הּוא ּו ָבנָיו ו ְּאִ שְּ תֹו וְּכָל אֲ שֶ ר לֹוְּ .ב ָבנִים שֶ ּיִחְּ יּוּ .ו ִבנְּכָסִ ים שֶ ּי ְִּרבּו .ב ֵָרְך
יי חֵ ילֹו ּופעַ ל י ָדָ יו תִ ְּרצֶה .וְּי ִהְּ יּו נְּכָסָ יו ּונְּכָסֵ ינּו מֻּׁ ְּצלָחִ ים ּוקְּ רֹובִים לָעִ יר .ו ְַּאל יִזְּדַ קֵ ק ְּל ָפנָיו ו ְֹּלא ְּל ָפנֵינּו שּום דְּ בַר חֵ טְּ א
ו ְּהִ ְּרהּור עָ ֹון .שָ ש ו ְּשָ מֵ חַ ּכָל הַ ּיָמִ ים בְּעשֶ ר וְּכָבֹוד מֵ עַ תָ ה ו ְּעַ ד עֹולָםֹ .לא י ֵבֹוש בָעֹולָם הַ זֶה ו ְֹּלא י ִ ָּכלֵם לָעֹולָם הַ בָאָ .אמֵ ן
ּכֵן י ְּהִ י ָרצֹון:

הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְּחַ ּיֵינּו ו ִי ַזּכֵנּו ו ִיקָ ְּרבֵנּו לִימֹות הַ מָ שִ יחַ ּו ְּל ִבנְּי ַן בֵית הַ מִ קְּ דָ ש
ּולְּחַ ּיֵי הָ עֹולָם הַ בָא[ .מִ גְּדֹול  /מַ גְּדִ יל] י ְּשּועֹות מַ לְּּכֹו .ו ְּע ֹשֶ ה-חֶ סֶ ד לִמְּ שִ יחֹו

לְּדָ ו ִד ּו ְּלז ְַּרעֹו עַ ד-עֹולָםּ :כ ִ
ְּדרשֵ י יי ֹלא-י ַחְּ סְּ רּו כָל-טֹוב:
ְּפִירים ָרשּו ו ְָּרעֵ בּו .ו ְּ
נַעַ ר הָ י ִיתִ י גַם-זָקַ נְּתִ י ו ְֹּלאָ -ראִ יתִ י צַדִ יק נֶעֱ זָב .וְּז ְַּרעֹו מְּ ַבקֶ ש-לָחֶ םּ :כָל-
הַ ּיֹום חֹונֵן ּומַ ְּלו ֶה .וְּז ְַּרעֹו ִלב ְָּרכָה :מַ ה שֶ ָא ַכלְּנּו י ִהְּ י ֶה לְּשָ בְּעָ הּ .ומַ ה
שֶ שָ תִ ינּו י ִהְּ י ֶה ל ְִּרפּוָאהּ .ומַ ה שֶ ַ
הֹות ְּרנּו י ִהְּ י ֶה ִלב ְָּרכָה ּכְּדִ כְּתִ יב וַּיִתֵ ן
ָָארץ:
לִפְּ נֵיהֶ ם וַּיאכְּלּו וַּיֹותִ ירּו ּכִדְּ בַר יי :בְּרּוכִים אַ תֶ ם לַיי .עֹושֵ ה שָ מַ י ִם ו ֶ
בָרּוְך הַ ֶגבֶר אֲ שֶ ר יִבְּטַ ח בַיי .ו ְּהָ י ָה יי מִ בְּטָ חֹו :יי ע ֹז לְּעַ מֹו י ִתֵ ן .יי יְּב ֵָרְך
אֶ ת-עַ מֹו בַשָ לֹום:
עֹושֶ ה שָ לֹום בִמְּ רֹומָ יו הּוא ב ְַּרחֲ מָ יו י ַעֲ שֶ ה שָ לֹום עָ לֵינּו ו ְּעַ ל ּכָל-עַ מֹו
י ִשְּ ָראֵ ל ו ְּאִ מְּ רּו ָאמֵ ן:

