
ר.  שָׂ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל בָּ ֵחן בְּ טּובוֹ בְּ ה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהזָּן ֶאת ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ. בְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
י הּוא  מוֹ ַהגָּדֹול. כִּ ֲעבּור שְׁ ִמיד לא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזוֹן ְלעֹוָלם ָוֶעד. בַּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ: ּוְבטּובוֹ ַהגָּדֹול תָּ כִּ
יַע ְלָכל-ַחי ָרצוֹן:  בִּ ָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת-ָיֶדָך ּוַמשְׂ ָרא. כָּ ר בָּ ִרּיֹוָתיו ֲאשֶׁ ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל ּוֵמִכין ָמזוֹן ְלָכל בְּ

ה יי. ַהזָּן ֶאת ַהּכל: רּוְך ַאתָּ בָּ

ֵמֶאֶרץ  ֱאלֵהינּו  יי  הֹוֵצאָתנּו  ְוַעל שֶׁ ּוְרָחָבה.  טֹוָבה  ֶחְמָדה  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלתָּ  שֶׁ ַעל  ֱאלֵהינּו.  יי  ָך  לְּ נֹוֶדה 
נּו.  הֹוַדְעתָּ יָך שֶׁ ֻחקֶּ ְוַעל  נּו.  ְדתָּ מַּ לִּ ּתֹוָרְתָך שֶׁ ְוַעל  ֵרנּו.  ְבשָׂ בִּ ָחַתְמתָּ  ִריְתָך שֶׁ בְּ ְוַעל  ֲעָבִדים.  ית  ִמבֵּ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים. 
ָעה:  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל שָׁ ִמיד. בְּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו תָּ ַאתָּ נּו. ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזוֹן שָׁ חוַֹנְנתָּ ים ֵחן ָוֶחֶסד שֶׁ ְוַעל ַחיִּ
תּוב. ְוָאַכְלתָּ  כָּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: כַּ ִפי ָכל ַחי תָּ ְמָך בְּ ַרְך שִׁ ְוַעל ַהּכל יי ֱאלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתבָּ

זוֹן: ה יי. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהמָּ רּוְך ַאתָּ ר ָנַתן ָלְך: בָּ ָבְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת יי ֱאלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאשֶׁ ְושָׂ

יֶחָך.  ִוד ְמשִׁ ית דָּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות בֵּ ן כְּ כַּ ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל ִצּיוֹן ִמשְׁ ָך. ְוַעל ְירּושָׁ ָרֵאל ַעמֶּ ַרֶחם ָנא יי ֱאלֵהינּו ַעל ִישְׂ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו. ְוַהְרַוח ָלנּו יי  ְרְנֵסנּו ְוַכְלכְּ ְמָך ָעָליו: ֱאלֵהינּו. ָאִבינּו. ְרֵענּו זּוֵננּו פַּ ְקָרא שִׁ נִּ דֹוׁש שֶׁ ִית ַהגָּדֹול ְוַהקָּ ְוַעל ַהבַּ
י ִאם ְלָיְדָך  ר ָוָדם ְולא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. כִּ שָׂ ַנת בָּ ְצִריֵכנּו יי ֱאלֵהינּו לא ִליֵדי ַמתְּ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל תַּ ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ִמכָּ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּלא ֵנבֹוׁש ְולא ִנכָּ ה ְוָהְרָחָבה. שֶׁ דֹושָׁ תּוָחה. ַהקְּ ֵלָאה. ַהפְּ ַהמְּ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש בִּ  ּוְבֵנה ְירּושָׁ
ָלִים. ָאֵמן: ה יי. ּבוֵֹנה ְבַרֲחָמיו ְירּושָׁ רּוְך ַאתָּ בָּ

נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקב.  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹושֵׁ נּו. ַאדִּ ה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהֵאל. ָאִבינּו. ַמְלכֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו  בְּ ִטיב ַלּכל. שֶׁ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהמֵּ ָרֵאל. ַהמֶּ רֹוֵענּו רֹוֵעה ִישְׂ
ָלה.  ְרָנָסה ְוַכְלכָּ ָרָכה ִויׁשּוָעה. ֶנָחָמה. פַּ ָלה ְוַהְצָלָחה. בְּ הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. ַהצָּ

ֵרנּו: ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחסְּ לֹום ְוָכל טֹוב. ּוִמכָּ ים ְושָׁ ְוַרֲחִמים ְוַחיִּ

ח ְלדֹור ּדֹוִרים.  בַּ תַּ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ שָּׁ ַרְך בַּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתבָּ
ָכבֹוד: ָהַרֲחָמן הּוא  ְיַפְרְנֵסנּו בְּ ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא  נּו ָלַעד  ר בָּ ְוִיְתַהדַּ ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  נּו ָלַעד  ַאר בָּ ְוִיְתפָּ
ְלָחן  ִית ַהזֶּה ְוַעל שֻׁ בַּ ה בַּ ָרָכה ְמֻרבָּ ַלח ָלנּו בְּ ּבר ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצוָּאֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ ִישְׁ

ָאַכְלנּו ָעָליו: ֶזה שֶׁ

שֹׂורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן  ר ָלנּו בְּ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבשֶּׂ ָהַרֲחָמן הּוא ִישְׁ
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת  ִית ַהזֶּה. אֹוָתם ְוֶאת בֵּ ֲעַלת ַהבַּ י מֹוָרִתי( בַּ ִית ַהזֶּה ְוֶאת )ִאמִּ ַעל ַהבַּ הּוא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מֹוִרי( בַּ
ר  ל ֲאשֶׁ י ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת כָּ תִּ ר ָלֶהם. )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי ְוֶאת ִאשְׁ ל ֲאשֶׁ כָּ
נּו  ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו כֻּלָּ ּכל. ִמּכל. ּכל. כֵּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב, בַּ ְתבָּ נִּ מוֹ שֶׁ ר ָלנּו. כְּ ל ֲאשֶׁ ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת כָּ

ֵלָמה. ְונאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה שְׁ ַיַחד בִּ

א ְבָרָכה  לֹום. ְוִנשָּׂ ֶמֶרת שָׁ ֵהא ְלִמשְׁ תְּ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות שֶׁ רֹום ְיַלמְּ מָּ בַּ
ֵעיֵני ֱאלִהים ְוָאָדם: ֶכל טֹוב בְּ ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְושֵׂ ֵמֵאת יי. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִישְׁ

ְלָדִוד  יחוֹ  ִלְמשִׁ ֶחֶסד  ה  ְועֹשֶׂ ַמְלּכוֹ  ְיׁשּועֹות  יל  ַמְגדִּ א:  ּוְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ יַח  ִלימֹות ַהָמשִׁ נּו  ְיַזכֵּ הּוא  ָהַרֲחָמן 
יו  ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיראּו ֶאת יי ְקדֹושָׁ ל ִישְׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל כָּ ה שָׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעשֶׂ לֹום בִּ ה שָׁ ּוְלַזְרעוֹ ַעד עֹוָלם: עֹשֶׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ: ּפֹוֵתַח  י טֹוב כִּ י יי לא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליי כִּ ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרשֵׁ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: כְּ כִּ

יַע ְלָכל ַחי ָרצוֹן:  בִּ ֶאת ָיֶדָך ּוַמשְׂ

ׁש ָלֶחם: יי  יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעוֹ ְמַבקֶּ י ְולא ָרִאיִתי ַצדִּ יי ְוָהָיה יי ִמְבַטחוֹ: ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנתִּ ר ִיְבַטח בַּ רּוְך ַהגֶֶּבר ֲאשֶׁ בָּ
לֹום: ן יי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבשָּׁ עֹז ְלַעּמוֹ ִיתֵּ
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