
ֵריַוח ּוְבַרֲחִמים  ֶחֶסד בְּ ֵחן בְּ טּובוֹ בְּ ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵא-ל ַהזָּן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ בְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ִמיד ְלעֹוָלם  ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזוֹן תָּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ: ּוְבטּובוֹ ַהגָּדֹול תָּ ר. כִּ שָׂ ים. נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל בָּ ַרבִּ
ָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב  ר בָּ ִרּיֹוָתיו ֲאשֶׁ ְלָחנוֹ ָערּוְך ַלּכֹל ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזוֹן ְלָכל בְּ י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ְושֻׁ ָוֶעד. כִּ

ה ה', ַהזָּן ֶאת ַהּכֹל: רּוְך ַאתָּ יַע ְלָכל ַחי ָרצוֹן: בָּ בִּ ָאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמשְׂ ֲחָסָדיו כָּ

הֹוֵצאָתנּו  ים ּוָמזוֹן. ַעל שֶׁ ִרית ְותֹוָרה ַחיִּ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה בְּ ִהְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמדָּ נֹוֶדה ְלָך ה' ֱאלֵֹקינּו ַעל שֶׁ
ְרצוָֹנְך  י  ֻחקֵּ ְוַעל  נּו.  ְדתָּ מַּ לִּ ּתֹוָרְתָך שֶׁ ְוַעל  ֵרנּו.  ְבשָׂ בִּ ָחַתְמתָּ  ִריְתָך שֶׁ בְּ ְוַעל  ֲעָבִדים.  ית  ִמבֵּ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו: ַאתָּ ים ּוָמזוֹן שֶׁ נּו. ְוַעל ַחיִּ הֹוַדְעתָּ שֶׁ

. ּוֵבַרְכתָּ ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ַעל  ָבְעתָּ ָאמּור ְוָאַכְלתָּ ְושָׂ ָמְך כָּ ְוַעל ַהּכֹל ה' ֱאלֵֹקינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת שְׁ
זוֹן: ה ה', ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהמָּ רּוְך ַאתָּ ר ָנַתן ָלְך: בָּ ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאשֶׁ

ְוַעל  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  בֹוָדְך.  כְּ ן  כַּ ִצּיוֹן ִמשְׁ ַהר  ְוַעל  ִעיָרְך.  ַלִים  ְירּושָׁ ְוַעל  ְך.  ַעמָּ ָרֵאל  ִישְׂ ְוַעל  ָעֵלינּו  ֱאלֵֹקינּו  ַרֵחם ה' 
ַהְרִויֵחנּו  ֵלנּו.  ְלכְּ כַּ ְרְנֵסנּו.  פַּ זּוֵננּו.  ְרֵענּו  ָאִבינּו  ָעָליו.  ְמָך  ְקָרא שִׁ נִּ דֹוׁש שֶׁ ְוַהקָּ ַהגָּדֹול  ִית  ַהבַּ ְוַעל  ִביָרְך.  דְּ ְוַעל  ְמעוָֹנְך. 
א ְלָיְדָך  ר ָוָדם. ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ֶאלָּ שָׂ נֹות בָּ ְצִריֵכנּו ה' ֱאלֵֹקינּו ִליֵדי ַמתְּ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל תַּ ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמכָּ
ִוד  ית דָּ א. ּוַמְלכּות בֵּ ֵלם ְלעֹוָלם ַהבָּ עֹוָלם ַהזֶּה. ְולֹא ִנכָּ ּלֹא ֵנבֹוׁש בָּ תּוָחה. ְיִהי ָרצוֹן שֶׁ יָרה ְוַהפְּ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה. ָהֲעשִׁ ַהמְּ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ֲחִזיֶרנָּה ִלְמקֹוָמּה בִּ יָחְך תַּ ְמשִׁ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ַלִים ִעיָרְך בִּ  ְוִתְבֶנה ְירּושָׁ
ָלִים. ָאֵמן: ה ה', ּבוֵֹנה ְירּושָׁ רּוְך ַאתָּ  בָּ

נּו. ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב.  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. ְקדֹושֵׁ נּו ַאדִּ ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָלַעד ָהֵא-ל ָאִבינּו ַמְלכֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא  בְּ ִטיב ַלּכֹל. שֶׁ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהמֵּ ָרֵאל. ַהמֶּ רֹוֵענּו רֹוֵעה ִישְׂ

ָלה ְוָכל טֹוב:  ְגָמָלנּו. הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהצָּ

נּו ְלדֹור  ח בָּ בַּ תַּ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ שָּׁ ח בַּ בַּ תַּ א ְכבֹודוֹ: ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ סֵּ ח ַעל כִּ בַּ תַּ ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ
ָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי  נּו ָלֶנַצח ְנָצִחים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו בְּ ַאר בָּ ּדֹוִרים: ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמוֹ ָיִרים: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתפָּ
ְוַהְצָלָחה  ְרָוָחה  ָרָכה  בְּ ַלח  ִישְׁ ָהַרֲחָמן הּוא  יֵנינּו:  בֵּ לֹום  ן שָׁ ִיתֵּ ָהַרֲחָמן הּוא  ְבַצַער:  ְולֹא  ַנַחת  בְּ ְבִאּסּור  ְולֹא  ר  ֶהתֵּ בְּ
ּבֹור עֹול גָּלּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצוָּאֵרנּו: ָהַרֲחָמן הּוא  ָרֵכינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ ה ָיֵדינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת דְּ ָכל ַמֲעשֵׂ בְּ
ֵלָמה ְרפּוַאת ַהנֶֶּפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף: ָהַרֲחָמן הּוא  ֵאנּו ְרפּוָאה שְׁ יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרפָּ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם  ְתבָּ נִּ מוֹ שֶׁ מוֹ ַהגָּדֹול כְּ שְׁ ּנּו בִּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִממֶּ ח ָלנּו ֶאת ָידוֹ ָהְרָחָבה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך כָּ ִיְפתַּ
ֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצוֹן ְונֹאַמר ָאֵמן: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹושׂ ָעֵלינּו  ָרָכה שְׁ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד בְּ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל. כֵּ ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב בַּ
ם  י ֶנֱחָטא, ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵשׂינּו ְלשֵׁ ֵנינּו ְלִבְלתִּ נּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתוֹ ַעל פָּ ִלבֵּ ע ּתֹוָרתוֹ ְוַאֲהָבתוֹ בְּ לֹומוֹ: ָהַרֲחָמן הּוא ִיטַּ ת שְׁ ֻסכַּ

ָמִים. שָׁ

יל )ִמְגּדֹול(  א. ַמְגדִּ ׁש ּוְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ ְקדָּ ית ַהמִּ יַח ּוְלִבְנַין בֵּ שִׁ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהמָּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחיֵּינּו ִויַזכֵּ
י ה' לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: ַנַער  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו. ְודְֹרשֵׁ יחוֹ ְלָדִוד ּוְלַזְרעוֹ ַעד עֹוָלם: כְּ ה ֶחֶסד ִלְמשִׁ ְיׁשּועֹות ַמְלּכוֹ. ְועֹשֶׂ
ָאַכְלנּו ִיְהֶיה  ל ַהּיֹום חוֵֹנן ּוַמְלֶוה. ְוַזְרעוֹ ִלְבָרָכה: ַמה שֶׁ ׁש ָלֶחם: כָּ יק ֶנֱעָזב. ְוַזְרעוֹ ְמַבקֶּ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצדִּ ָהִייִתי גַּם ָזַקְנתִּ
ְדַבר ה':  ן ִלְפֵניֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתירּו כִּ תֵּ ִדְכִתיב ַויִּ הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה כְּ ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה. ּוַמה שֶׁ שָּׁ ְבָעה. ּוַמה שֶׁ ְלשָׂ

ַמִים ָוָאֶרץ:  ה שָׁ ם ַלה'. עֹושֵׂ רּוִכים ַאתֶּ בְּ

ה'. ְוָהָיה ה' ִמְבָטחוֹ: ר ִיְבַטח בַּ רּוְך ַהגֶֶּבר ֲאשֶׁ  בָּ

לֹום: ן. ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבשָּׁ ה' עֹז ְלַעּמוֹ ִיתֵּ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ַעּמוֹ ִישְׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל כָּ ה שָׁ ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעשֶׂ לֹום בִּ ה שָׁ עֹושֶׂ
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