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נו ֶדה ְלך יהוה ֱאלֵהינו ַעל ֶשִה ְנַחְלָת
ַלֲאבוֵתינו ֶא ֶרץ ֶחְמ ָדה טוָבה ו ְרָחָבה
ְוַעל ֶשהוֵצאָתנו יהוה ֱאלֵהינו ֵמֶא ֶרץ
ִמְצ ַר ִים וְפ ִדיָתנו ִמֵבית ֲעָב ִדים ,וַעל
ְב ִריְתך ֶשָחַתְמָת ִבְבָש ֵרנו ְוַעל תו ָרְתך
ֶשִלַמ ְדָתנו ְוַעל ֻחֶקיך ֶשהו ַדְעָתנו ְוַעל
ַח ִיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשחו ַנ ְנָתנו ְוַעל ֲאִכיַלת
ָמזון ֶשַאָתה ָזן וְמַפ ְר ֵנס אוָתנו ָתִמיד
ְבָכל־יום וְבָכל־ֵעת וְבָכל־ָשָעה.

ְוַעל ַהכֹל יהוה ֱאלֵהינו ֲא ַנְחנו מו ִדים
ָלך וְמָב ְרִכים אוָתך יְתָב ַרך ִשְמך ְבִפי
ָכל־ַחי ָתִמיד ְלעוָלם ָוֶעדַ .כָכתוב
ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת וֵב ַרְכָת ֶאת יהוה
ֱאלֶהיך ַעל ָהָא ֶרץ ַהטוָבה ֲאֶשר ָנַתן
ָלךָ .ברוך ַאָתה יהוה ַעל ָהָא ֶרץ ְוַעל
ַהָמזון.
ַרֵחם יהוה ֱאלֵהינו ַעל ִיְש ָרֵאל ַעֶמך,
ְוַעל ְירוָשַל ִים ִעי ֶרך ,וַעל ִציון ִמְשַכן
כבו ֶדךְ ,וַעל ַמְלכות ֵבית ָד ִוד ְמִשיֶחך,
ְוַעל ַהַב ִית ַה ָגדול ְוַהָקדוש ֶש ִנְק ָרא
ִשְמך ָעָליוֱ .אלֵהינו ָאִבינו ְרֵעינו זו ֵננו
ַפ ְר ְנֵסנו ְוַכְלְכֵלנו ְוַה ְר ִויֵחנו ְוַה ְר ַוח ָלנו
יהוה ֱאלֵהינו ְמֵה ָרה ִמָכל־ָצרוֵתינו.
ְו ָנא ַאל ַתְצ ִריֵכנו ,יהוה ֱאלֵהינו ,לֹא
ִלי ֵדי ַמְת ַנת ָבָשר ָו ָדם ְולֹא ִלי ֵדי
ַהְל ָוָאָתםִ ,כי ִאם ְל ָי ְדך ַהְמֵלָאה
ַהְפתוָחה ַה ְגדוָשה ְוָה ְרָחָבהֶ ,שלֹא
ֵנבוש ְולֹא ִנָכֵלם לעוָלם ָוֶעד.

ק ֶדש ִבְמֵה ָרה
וְב ֵנה ירוָשַל ִים ִעיר ַה ֹ
ְב ָיֵמינוָ .ברוך ַאָתה יהוה ,בו ֵנה
ְב ַרֲחָמיו ירוָשָל ִיםָ ,אֵמן.
ָברוך ַאָתה יהוה ֱאלֵהינו ֶמֶלך ָהעוָלם,
ָה ֵﭏ ָאִבינו ַמְלֵכנו ַא ִדי ֵרנו בו ְרֵאנו
גוֲאֵלנו יוְצ ֵרנו ְקדוֵשנו ְקדוש ַיֲעקֹב,
רוֵענו רוֵעה ִיְש ָרֵאלַ ,הֶמֶלך ַהטוב
ְוַהֵמִטיב ַלכֹלֶ ,שבָכל־יום ָויום הוא
ֵהִטיב ,הוא ֵמִטיב ,הוא ֵיִטיב ָלנו ,הוא
ְגָמָלנו ,הוא גוְמֵלנו ,הוא ִי ְגְמֵלנו ָלַעד
ְלֵחן וְלֶחֶסד וְל ַרֲחִמים וְל ֶר ָוח ַהָצָלה
ְוַהְצָלָחהְ ,ב ָרָכה ִוישוָעהֶ ,נָחָמה
ַפ ְר ָנָסה ְוַכְלָכָלה ְו ַרֲחִמים ְוַח ִיים ְוָשלום
ְוָכל־טוב ,וִמָכל־טוב ְלעוָלם ַאל
ְיַחְס ֵרנו.
ב

ָה ַרֲחָמן הוא ְי ַזֵכנו ִלימות ַהָמִשיַח וְלַח ֵיי
ָהעוָלם ַהָבאַ .מ ְג ִדיל ְישועות ַמְלכו
ְועוֶשה ֶחֶסד ִלְמִשיחוְ ,לָד ִוד וְלַז ְרעו ַעד
עוָלם .עוֶשה ָשלום ִבְמרוָמיו ,הוא
ַיֲעֶשה ָשלום ֲעֵלינו ְוַעל ָכל־ ִיְש ָרֵאל,
ְוִאְמרו ָאֵמן.
ַבָמרום ְיַלְמדו ֲעֵליֶהם ְוֲעֵלינו ְזכות
ֶשתֵהא ְלִמְשֶמ ֶרת ָשלוםְ .ו ִנָשא ְב ָרָכה
ֵמֵאת יהוה וְצ ָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְשֵענו,
ְו ִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶכל טוב בֵעי ֵני ֱאלִהים
ְוָא ָדם.
ָה ַרֲחָמן הוא יָב ֵרך ֶאת ָכל־ַהְמֻסִבין
ָכאן ,אוָתם ְוֶאת ֵביָתם ְוֶאת ַז ְרָעם ְוֶאת
ָכל־ֲאֶשר ָלֶהם ,אוָתנו ְוֶאת ָכל־ֲאֶשר
ָלנוְ ,כמו ֶש ִנְתָב ְרכו ֲאבוֵתינו ַאְב ָרָהם
ִיְצָחק ְו ַיֲעקֹבַ :בכֹל ִמכֹל כ ֹל; ֵכן ְיָב ֵרך
אוָתנו ֻכָלנו ַיַחד ִבְב ָרָכה ְשֵלָמה ְונֹאַמר
ָאֵמן.

ְיראו ֶאת יהוה ְקדוָשיו ִכי ֵאין ַמְחסור
ִלי ֵרָאיוְ .כִפי ִרים ָרשו ְו ָרֵעבו ְוד ֹ ְרֵשי
יהוה לֹא ַיְחְסרו ָכל־טוב .הודו ַליהוה
ִכי טובִ ,כי ְלעוָלם ַחְסדו .פוֵתַח ֶאת
ָי ֶדך וַמְשִביַע ְלָכל־ַחי ָרצוןָ .ברוך ַה ֶגֶבר
ֲאֶשר ִיְבַטח ַביהוה ְוָה ָיה יהוה ִמְבַטחו.
ַנַער ָה ִייִתי ַגם ָזַק ְנִתי ְולֹא ָרִאיִתי ַצ ִדיק
ֶנֱע ָזב ְוַז ְרעו ְמַבֵקש ָלֶחם .יהוה עֹז ְלַעמו
ִיֵתן ,יהוה ְיָב ֵרך ֶאת ַעמו ַבָשלום.

ָברוך ַאָתה יהוה ֱאלֵהינו ֶמֶלך ָהעוָלם,
ַה ָזן ֶאת ָהעוָלם ֻכלו בטובו ְבֵחן ְבֶחֶסד
וְב ַרֲחִמים .הוא נוֵתן ֶלֶחם ְלָכל־ָבָשרִ ,כי
ְלעוָלם ַחְסדו .וְבטובו ַה ָגדול ָתִמיד לֹא
ָחַסר ָלנו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנו ָמזֹן ְלעוָלם ָוֶעד
ַבֲעבור ְשמו ַה ָגדולִ ,כי הוא ֵﭏ ָזן
וְמַפ ְר ֵנס ַלכֹל ,וֵמִטיב ַלכֹל ,וֵמִכין ָמזון
ְלָכל־ְב ִריוָתיו ֲאֶשר ָב ָראָ .ברוך ַאָתה
יהוהַ ,ה ָזן ֶאת הכֹל.

ָה ַרֲחָמן הוא ִיְמלך ָעֵלינו לעוָלם ָוֶעד.
ָה ַרֲחָמן הוא ִיְתָב ַרך ַבָשַמ ִים וָבָא ֶרץ.
ָה ַרֲחָמן הוא ִיְשַתַבח ְלדור דו ִרים
ְו ִיְתָפַאר ָבנו ָלַעד וְל ֵנַצח ְנָצִחים
ְו ִיְתַה ַדר ָבנו ָלַעד וְלעוְלֵמי עוָלִמים.
ָה ַרֲחָמן הוא ְיַפ ְר ְנֵסנו ְבָכבוד.
ָה ַרֲחָמן הוא ִיְשבֹר ֻעֵלנו ֵמַעל ַצ ָוא ֵרנו
ְוהוא יוִליֵכנו קוְמִמיות ְלַא ְרֵצנו.
ָה ַרֲחָמן הוא ִיְשַלח ְב ָרָכה ְמ ֻרָבה ַבַב ִית
ַה ֶזה ְוַעל ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנו ָעָליו.
ָה ַרֲחָמן הוא ִיְשַלח ָלנו ֶאת ֵאִל ָיהו
ַה ָנִביא ָזכור ַלטוב ִויַבֶשר ָלנו בשורות
טובות ְישועות ְו ֶנָחמות.
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