נוסח עדות המזרח Eidot Hamizrach -
] ^ After Washing “Mayim Achronim” Say

לַ מְ ַנּצֵח ִ
ּב ְנגִינ ֹת מִ זְמֹור ׁשִ יר.
אִ
ָאֵ
אֱ ֹלהִ ים י ְחָ ּנֵנּו ו ִיבָרְ כֵנּו י ר ָּפנָיו ּתָ נּו
סֶ לָה .לָדַ עַ ת ּבָָארֶ ץ ּדַ רְ ּכֶָך ְּבכָל ּגֹוי ִם
י ְׁשּועָ תֶ ָך .יֹודּוָך עַ ּמִ ים אֱ ֹלהִ ים יֹודּוָך עַ ּמִ ים
ֻּכּלָם .י ִׂשְ מְ חּו ו ִירַ ּנְנּו לְאֻ ּמִ ים ּכִי תִ ׁשְ ּפ ֹט
עַ ּמִ ים מִ יׁשֹור ּולְאֻ ּמִ ים ּבָָארֶ ץ ּתַ נְחֵ ם
סֶ לָה .יֹודּוָך עַ ּמִ ים אֱ ֹלהִ ים יֹודּוָך עַ ּמִ ים
ֻּכּלָם .אֶ רֶ ץ נָתְ נָה י ְבּולָּה יְבָרְ כֵנּו אֱ ֹלהִ ים
אֱ ֹלהֵ ינּו .יְבָרְ כֵנּו אֱ ֹלהִ ים וְי ִירְ אּו א ֹתֹו ּכָל
ַאפְסֵ י ָארֶ ץ - .תהלים סז
אֲ בָרְ כָה אֶ ת יְי ָ ְּבכָל עֵת ּתָ מִ יד ּתְ הִ ּלָתֹו
ְּבפִי סֹוף ּדָ בָר הַ ּכ ֹל נִׁשְ מָ ע אֶ ת הָ אֱ ֹלהִ ים
י ְרָ א ו ְאֶ ת מִ צְֹותָ יו ׁשְ מֹור ּכִי זֶה ּכָל הָ ָאדָ ם
ּתְ הִ ּלַת יְי ָ י ְדַ ּבֶר ּפִי ו ִיבָרֵ ְך ּכָל ּבָׂשָ ר ׁשֵ ם
קָ דְ ׁשֹו לְעֹולָם ו ָעֶ ד ו ַאֲ נַחְ נּו נְבָרֵ ְך י ָּה מֵ עַ ּתָ ה
ו ְעַ ד עֹולָם הַ לְלּוי ָּה וַי ְדַ ּבֵר אֵ לַי זֶה הַ ּׁשֻ לְחָ ן
אֲ ׁשֶ ר ִל ְפנֵי יְי ָ.
] ^ When Three Or More Are Benching Together Add

המברך אומר :הַב לָן וְנִבְרִ יְך לְמַ ְלּכָא ִעּלָָאה קַ ּדִ יׁשָ א.
המסובים עוניםׁ :שָ מַ י ִם.
המברך אומרּ :בִרְ ׁשּות מַ ְלּכָא עִ ּלָָאה קַ ּדִ יׁשָ א,
ּובִרְ ׁשּות מֹורַ י ו ְרַ ּבֹותַ י ּובִרְ ׁשּותְ כֶם נְבָרֵ ך
(בעשרה – אֱ ֹלהֵ ינּו) ׁשֶ ָא ַכלְנּו מִ ּׁשֶ לֹו.
המסובים עוניםּ :בָרּוְך (בעשרה  -אֱ ֹלהֵ ינּו)
ׁשֶ ָא ַכלְנּו מִ ּׁשֶ לֹו ּובְטּובֹו חָ י ִינּו.
המזמןּ :בָרּוְך (בעשרה  -אֱ ֹלהֵ ינּו) ׁשֶ ָא ַכלְנּו
מִ ּׁשֶ ּלֹו ּובְטּובֹו הַ ּגָדֹול ּתָ מִ יד חָ י ִינּו.
] ^ Benching Begins Here

ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם
הָ אֵ ל הַ ּזָן אֹותָ נּו ו ְאֶ ת הָ עֹולָם ּכֻּלֹו
ּבְטּובֹו ּבְחֵ ן ּבְחֶ סֶ ד ּבְרֶ ו ַח ּובְרַ חֲ מִ ים
רַ ּבִים נ ֹתֵ ן לֶחֶ ם ְלכָלּ-בָׂשָ ר ּכִי לְעֹולָם
חַ סְ ּדֹו ּובְטּובֹו הַ ּגָדֹול ּתָ מִ יד ֹלא חָ סַ ר
לָנּו ו ְַאל י ֶחְ סַ ר לָנּו מָ זֹון (ּתָ מִ יד)
לְעֹולָם ו ָעֶ ד ּכִי הּוא אֵ ל זָן ּומְ פַרְ נֵס
לַּכ ֹל ו ְׁשֻ לְחָ נֹו עָ רּוְך לַּכ ֹל ו ְהִ תְ קִ ין מִ חְ י ָה
ּומָ זֹון ְלכָלּ-בְרִ ּיֹותָ יו אֲ ׁשֶ ר ּבָרָ א בְרַ חֲ מָ יו
ּובְר ֹב חֲ סָ דָ יו ּכָָאמּור ּפֹותֵ חַ אֶ ת-י ָדֶ ָך
ּומַ ׂשְ ּבִיעַ ְלכָל-חַ י רָ צֹון ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יְי ָ
הַ ּזָן אֶ ת הַ ּכ ֹל.
נֹודֶ ה ּלְָך יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל ׁשֶ הִ נְחַ לְּתָ
לַאֲ בֹותֵ ינּו אֶ רֶ ץ חֶ מְ ּדָ ה טֹובָה
ּורְ חָ בָה ּבְרִ ית ו ְתֹורָ ה חַ ּיִים ּומָ זֹון עַ ל
ׁשֶ הֹוצֵאתָ נּו מֵ אֶ רֶ ץ מִ צְרַ י ִם ּופְדִ יתָ נּו
מִ ּבֵית ֲעבָדִ ים ו ְעַ ל ּבְרִ יתְ ָך ׁשֶ חָ תַ מְ ּתָ
ִּבבְׂשָ רֵ נּו ו ְעַ ל ּתֹורָ תְ ָך ׁשֶ ּלִּמַ דְ ּתָ נּו ו ְעַ ל
חֻ ּקֵ י רְ צֹונְָך ׁשֶ הֹודַ עְּתָ נּו ו ְעַ ל חַ ּיִים ּומָ זֹון
ׁשָ אַ ּתָ ה זָן ּומְ פַרְ נֵס אֹותָ נּו.
] בחנוכה ובפורים ^ On Hanukkah and Purim Add #

וְעַ ל הַ ּנִּסִ ים ו ְעַ ל הַ ּפֻרְ קָ ן .ו ְעַ ל
הַ ּגְבּורֹות .ו ְעַ ל הַ ּתְ ׁשּועֹות ו ְעַ ל הַ ּנִ ְפלָאֹות
ו ְעַ ל הַ ּנֶחָ מֹות ׁשֶ עָ ׂשִ יתָ לַאֲ בֹותֵ ינּו ַּבּיָמִ ים
הָ הֵ ם ַּבּזְמַ ן הַ ּזֶה.
בחנוכה – ּבִימֵ י מַ ּתִ תְ י ָה בֶן יֹוחָ נָן ּכ ֹהֵ ן
ּגָדֹול חַ ׁשְ מֹונָאִ י ּו ָבנָיו ּכְׁשֶ עָ מְ דָ ה מַ לְכּות
יָו ָן הָ רְ ׁשָ עָ ה עַ ל עַ ּמְ ָך י ִׂשְ רָ אֵ ל לְׁשַ ּכְחָ ם
ּתֹורָ תָ ְך ּולְהַ ֲעבִירָ ם מֵ חֻ ּקֵ י רְ צֹונְָך .ו ְאַ ּתָ ה
בְרַ חֲ מֶ יָך הָ רַ ּבִים עָ מַ דְ ּתָ לָהֶ ם ּבְעֵת
צָרָ תָ ם .רַ בְּתָ אֶ ת רִ יבָםּ .דַ נְּתָ אֶ ת ּדִ ינָם.
נָקַ מְ ּתָ אֶ ת נִקְ מָ תָ ם .מָ סַ רְ ּתָ ּגִּבֹורִ ים ְּבי ַד
חֲ לָׁשִ ים .ו ְרַ ּבִים ְּבי ַד מְ עַ ּטִ יםּ .ורְ ׁשָ עִים
ְּבי ַד צַּדִ יקִ יםּ .וטְ מֵ אִ ים ְּבי ַד טְ הֹורִ ים.
וְזֵדִ ים ְּבי ַד עֹוסְ קֵ י תֹורָ תֶ ָך .לְָך עָ ׂשִ יתָ ׁשֵ ם
ּגָדֹול ו ְקָ דֹוׁש ּבְעֹולָמָ ְךּ .ולְעַ ּמְ ָך י ִׂשְ רָ אֵ ל
עָ ׂשִ יתָ ּתְ ׁשּועָ ה גְדֹולָה ּופֻרְ קָ ן ּכְהַ ּיֹום
הַ ּזֶה .ו ְַאחַ ר ּכְָך ּבָאּו ָבנֶיָך לִדְ בִיר ּבֵיתֶ ָך
ּופִּנּו אֶ ת הֵ י ָכלֶָך .ו ְטִ הֲ רּו אֶ ת מִ קְ ּדָ ׁשֶ ָך.
ו ְהִ דְ לִיקּו נֵרֹות ּבְחַ צְרֹות קָ דְ ׁשֶ ָך .ו ְקָ בְעּו
ׁשְ מֹונַת י ְמֵ י חֲ נֻּכָה אֵ ּלּו ּבְהַ ּלֵל ּובְהֹודָ ָאה.
ו ְעָ ׂשִ יתָ עִ ּמָ הֶ ם נִּסִ ים וְנִ ְפלָאֹות ו ְנֹודֶ ה
לְׁשִ מְ ָך הַ ּגָדֹול סֶ לָה.
בפורים – ּבִימֵ י מָ רְ ּדְ כַי ו ְאֶ סְ ּתֵ ר ּבְׁשּוׁשַ ן
הַ ּבִירָ הּ .כְׁשֶ עָ מַ ד ֲעלֵיהֶ ם הָ מָ ן הָ רָ ׁשָ ע.
ּבִּקֵ ׁש לְהַ ׁשְ מִ יד לַהֲ רֹוג ּולְאַ ּבֵד אֶ ת ּכָל
הַ ּיְהּודִ ים מִ ּנַעַ ר ו ְעַ ד זָקֵ ן טַ ף וְנָׁשִ ים ּבְיֹום
אֶ חָ ד ּבִׁשְ ֹלׁשָ ה עָ ׂשָ ר לְח ֹדֶ ׁש ׁשְ נֵים עָ ׂשָ ר
הּוא ח ֹדֶ ׁש אֲ דָ ר ּוׁשְ ָללָם לָבֹוז .ו ְאַ ּתָ ה
בְרַ חֲ מֶ יָך הָ רַ ּבִים הֵ פַרְ ּתָ אֶ ת ֲעצָתֹו.
ו ְקִ לְקַ לְּתָ אֶ ת מַ חֲ ׁשַ בְּתֹו .ו ַהֲ ׁשֵ בֹותָ ּלֹו
ּגְמּולֹו ּבְר ֹאׁשֹו .ו ְתָ לּו אֹותֹו ו ְאֶ ת ָּבנָיו עַ ל
הָ עֵץ .ו ְעָ ׂשִ יתָ עִ ּמָ הֶ ם נֵס ו ָ ֶפלֶא ו ְנֹודֶ ה
לְׁשִ מְ ָך הַ ּגָדֹול סֶ לָה.
] ^ Continue Here

ַעל ַ
הּכ ֹל יְי ָ אֱֹלהֵ ינּו ֲאנַחְ נּו מֹודִ ים
לְָך ּומְ בָרְ כִים אֶ ת ׁשְ מָ ְך ּכָָאמּור ו ְָא ַכלְּתָ
ו ְׂשָ ָבעְּתָ ּובֵרַ כְּתָ אֶ ת יְי ָ אֱֹלהֶ יָך עַל-
הָ ָארֶ ץ הַ ּטֹבָה אֲׁשֶ ר נָתַ ן-לְָך ּבָרּוְך אַ ּתָ ה
יְי ָ עַל הָ ָארֶ ץ וְעַל הַ ּמָ זֹון.

ַר ֵ
חם יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו ו ְעַ ל י ִׂשְ רָ אֵ ל
עַ ּמָ ְך ו ְעַ ל י ְרּוׁשָ ַלי ִם עִירָ ְך ו ְעַ ל הַ ר צִּיֹון
מִ ׁשְ ּכַן ּכְבֹודָ ְך ו ְעַ ל הֵ י ָכלְָך ו ְעַ ל מְ עֹונְָך
ו ְעַ ל ּדְ בִירָ ְך ו ְעַ ל הַ ַּבי ִת הַ ּגָדֹול ו ְהַ ּקָ דֹוׁש
ׁשֶ ּנִקְ רָ א ׁשִ מְ ָך עָ לָיו ָאבִינּו! רְ עֵנּו זּונֵנּו
ּפַרְ נְסֵ נּו ַּכ ְל ְּכלֵנּו הַ רְ ו ִיחֵ נּו הַ רְ ו ַח לָנּו
מְ הֵ רָ ה מִ ּכָל-צָרֹותֵ ינּו ו ְַאל ּתַ צְרִ יכֵנּו יְי ָ
אֱ ֹלהֵ ינּו לִידֵ י מַ ּתְ נֹות ּבָׂשָ ר ו ָדָ ם ו ְֹלא
לִידֵ י הַ ְלו ָָאתָ ם אֶ ּלָא ְלי ָדְ ָך הַ ּמְ לֵָאה
ו ְהָ רְ חָ בָה הָ ֲעׁשִ ירָ ה ו ְהַ ּפְתּוחָ ה י ְהִ י
רָ צֹון ׁשֶ ֹּלא נֵבֹוׁש ּבָעֹולָם הַ ּזֶה ו ְֹלא
נִ ָּכלֵם לְעֹולָם הַ ּבָא ּומַ לְכּות ּבֵית ּדָ ו ִד
מְ ׁשִ יחָ ְך ּתַ חֲ זִירֶ ּנָה לִמְ קֹומָ ּה ּבִמְ הֵ רָ ה
ְבי ָמֵ ינּו.
] בראש חודש ובחול המועד

^ On Rosh Chodesh and Chol Hamoed Add ,

אֱ ֹלהֵ ינּו ו ֵאֹלהֵ י אֲ בֹותֵ ינּו ,י ַ ֲעלֶה וְי ָב ֹא
יַּגִיעַ י ֵרָ אֶ ה וְי ֵרָ צֶה י ִּׁשָ מַ ע יִּפָקֵ ד וְי ִ ָּזכֵר
ִזכְרֹונֵנּו ו ְ ִזכְרֹון אֲ בֹותֵ ינּוִ ,זכְרֹון י ְרּוׁשָ ַלי ִם
עִירָ ְך ,ו ְ ִזכְרֹון מָ ׁשִ יחַ ּבֶן ּדָ ו ִד עַ בְּדָ ְך ,ו ְ ִזכְרֹון
ּכָל-עַ ּמְ ָך ּבֵית י ִׂשְ רָ אֵ ל ְל ָפנֶיָךִ ,ל ְפלֵטָ ה
לְטֹובָה לְחֵ ן לְחֶ סֶ ד ּולְרַ חֲ מִ ים לְחַ ּיִים
טֹובִים ּולְׁשָ לֹום ּבְיֹום
בראש חודש – ר ֹאׁש הַ ח ֹדֶ ׁש
בפסח – חַ ג הַ ּמַ ּצֹות
בסוכות – חַ ג הַ ּסֻ ּכֹות
ְרֵ
הַ ּזֶה ,לְרַ חֵ ם ּבֹו עָ לֵינּו ּולְהֹוׁשִ יעֵנּוָ .זכ נּו
יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו ּבֹו לְטֹובָהּ ,ופָקְ דֵ נּו בֹו ִלבְרָ כָה,
ו ְהֹוׁשִ יעֵנּו בֹו לְחַ ּיִים טֹובִיםּ ,בִדְ בַר י ְׁשּועָ ה
ו ְרַ חֲ מִ ים; חּוס ו ְחָ ּנֵנּו ,ו ַחֲ מ ֹל ו ְרַ חֵ ם עָ לֵינּו,
ו ְהֹוׁשִ יעֵנּו ּכִי אֵ לֶיָך עֵינֵינּוּ ,כִי אֵ ל מֶ לְֶך חַ ּנּון
ו ְרַ חּום אָ ּתָ ה.

בנֶה י ְרּוׁשָ ַלי ִם עִירָ ְך ּבִמְ הֵ רָ ה
ו ְִת ְ
ְבי ָמֵ ינּו ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יְי ָ ּבֹונֵה י ְרּוׁשָ ָלי ִם.
(בלחש – ָאמֵ ן)
] ^ Continue Here

ּבָרּוְך אַ ּתָ ה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם,
לָעַ ד הָ אֵ ל ָאבִינּו ,מַ ְלּכֵנּו ,אַ ּדִ ירֵ נּו,
ּבֹורְ אֵ נּוּ ,גֹואֲ לֵנּו ,קְ דֹוׁשֵ נּו קְ דֹוׁש יַעֲק ֹב,
רֹועֵנּו רֹועֵה י ִׂשְ רָ אֵ ל ,הַ ּמֶ לְֶך הַ ּטֹוב
ו ְהַ ּמֵ טִ יב לַּכלׁ ,שֶ ְּבכָל יֹום ו ָיֹום הּוא
הֵ יטִ יב לָנּו ,הּוא מֵ יטִ יב לָנּו ,הּוא
י ֵיטִ יב לָנּו ,הּוא גְמָ לָנּו הּוא גֹומְ לֵנּו
הּוא יִגְמְ לֵנּו לָעַ ד ,חֵ ן ו ָחֶ סֶ ד ו ְרַ חֲ מִ ים
ו ְרֶ ו ַח ו ְהַ ָּצלָה וְכָל-טֹוב.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִׁשְ ּתַ ּבַח עַל ִּכּסֵא ְכבֹודֹו.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִׁשְ ּתַ ּבַח ּבַּׁשָ מַ י ִם ּובָָארֶ ץ.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִׁשְ ּתַ ּבַח ּבָנּו לְדֹור ּדֹורִ ים.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא קֶ רֶ ן לְעַ ּמֹו י ָרִ ים.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִתְ ּפַָאר ּבָנּו ְלנֵצַח נְצָחִ ים.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְפַרְ נְסֵ נּו ְּבכָבֹוד ו ְֹלא ְבבִּזּוי,
ּבְהֶ ּתֵ ר ו ְֹלא ְבאִּסּורְּ ,בנַחַ ת ו ְֹלא ְב ָצעַר.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִּתֵ ן ׁשָ לֹום ּבֵינֵינּו.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִׁשְ לַח ּבְרָ כָה רְ ו ָחָ ה
ו ְהַ ְצלָחָ ה ְּבכָל מַ ֲעׂשֵ ה י ָדֵ ינּו.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ַ ְצלִיחַ אֶ ת ּדְ רָ כֵינּו.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִׁשְ ּב ֹר ע ֹל ּגָלּות מְ הֵ רָ ה
מֵ עַ ל ַצּוָארֵ נּו.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יֹולִיכֵנּו מְ הֵ רָ ה קֹומְ מִ ּיּות
ּבְַארְ צֵנּו.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִרְ ּפָאֵ נּו רְ פּוָאה ׁשְ לֵמָ ה.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יִפְּתַ ח לָנּו אֶת יָדֹו הָ רְ חָ בָה.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְבָרֵ ְך ּכָל אֶ חָ ד ו ְאֶ חָ ד
מִ ּמֶ ּנּו ּבִׁשְ מֹו הַ ּגָדֹולּ ,כְמֹו ׁשֶ ּנִתְ ּבָרְ כּו
אֲ בֹותֵ ינּוַ ,אבְרָ הָ ם יִצְחָ ק וְיַעֲק ֹבּ ,בַּכ ֹל
מִ ּכ ֹל ּכ ֹלּ ,כֵן יְבָרֵ ְך אֹותָ נּו י ַחַ ד ּבְרָ כָה
ׁשְ לֵמָ ה וְכֵן י ְהִ י רָ צֹון ו ְנ ֹאמַ ר ָאמֵ ן.
הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יִפְר ֹׂש עָ לֵינּו סֻ ּכַת ׁשְ לֹומֹו.
] בראש חודש ובחול המועד

^ On Rosh Chodesh and Chol Hamoed Add ,

בראש חודש – הַ רָ חֲ מָ ן הּוא י ְחַ ּדֵ ׁש עָ לֵינּו אֶ ת
הָ ח ֹדֶ ׁש הַ ּזֶה לְטֹובָה ו ְ ִלבְרָ כָה.
ֵיׁשֵ
בסוכות – הַ רָ חֲ מָ ן הּוא י ְ ַזּכֵנּו ל ב ּבְסֻ ּכַת
עֹורֹו ׁשֶ ל ִלוְי ָתָ ן .הַ רָ חֲ מָ ן הּוא י ַׁשְ ּפִיעַ עָ לֵינּו
ׁשֶ פַע קְ דֻ ּׁשָ ה ו ְטָ הֳ רָ ה מִ ּׁשִ בְעָ ה אֻ ׁשְ ּפִיזִין
ִעּלָאִ ין קַ ּדִ יׁשִ ין ,זְכּותָ ם ּתְ הֵ א מָ גֵן ו ְ ִצּנָה
ַּבעֲדֵ נּו .הַ רָ חֲ מָ ן הּוא י ָקִ ים לָנּו אֶ ת-סֻ ּכַת
ּדָ ו ִיד הַ ּנֹו ֶפלֶת.
בחול המועד – הַ רָ חֲ מָ ן הּוא יַּגִיעֵנּו לְמֹו ֲעדִ ים
וְלִרְ ָגלִים אֲ חֵ רִ ים הַ ּבָאִ ים לִקְ רָ אתֵ נּו
לְׁשָ לֹום.

הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִּטַ ע ּתֹורָ תֹו ו ְַאהֲ בָתֹו
ְּב ִלּבֵנּו ו ְתִ הְ י ֶה י ִרְ ָאתֹו עַ ל ָּפנֵינּו ְל ִבלְּתִ י
נֶחֱ טָ א ,וְי ִהְ יּו כָל מַ ֲעׂשֵ ינּו לְׁשֵ ם ׁשָ מָ י ִם.
] ^ Continue Here

הָ ַרחֲ מָ ן

] ^ When Eating as a Guest Add

הּוא יְבָרֵ ְך אֶ ת הַ ּׁשֻ לְחָ ן
הַ ּזֶה ׁשֶ ָא ַכלְנּו עָ לָיו ,ו ִיסַ ּדֵ ר ּבֹו ּכָל מַ ֲעדַ ּנֵי
עֹולָם ,וְי ִהְ י ֶה כְׁשֻ לְחָ נֹו ׁשֶ ל ַאבְרָ הָ ם ָאבִינּו
עָ לָיו הַ ּׁשָ לֹוםּ .כָל רָ עֵב מִ ּמֶ ּנּו י ֹאכַל ,וְכָל
צָמֵ א מִ ּמֶ ּנּו י ִׁשְ ּתֶ ה ,ו ְַאל י ֶחְ סַ ר מִ ּמֶ ּנּו ּכָל
טֹוב לָעַ ד ּולְעֹולְמֵ י עֹולָמִ יםָ ,אמֵ ן .הָ רַ חֲ מָ ן
הּוא יְבָרֵ ְך אֶ ת ּבַעַ ל הַ ַּבי ִת הַ ּזֶה ּובַעַ ל
הַ ּסְ עֻ ּדָ ה הַ ּז ֹאת ,הּוא ּו ָבנָיו ו ְאִ ׁשְ ּתֹו וְכָל
אֲ ׁשֶ ר לֹוְּ ,ב ָבנִים ׁשֶ ּיִחְ יּו ּו ִבנְכָסִ ים ׁשֶ ּיִרְ ּבּו.
ּבָרֵ ְך יְי ָ חֵ ילֹו ּופ ֹעַ ל י ָדָ יו ּתִ רְ צֶה ,וְי ִהְ יּו
נְכָסָ יו ּונְכָסֵ ינּו מֻ ְצלָחִ ים ּוקְ רֹובִים לָעִיר,
ו ְַאל יִזְּדַ ּקֵ ק ְל ָפנָיו ו ְֹלא ְל ָפנֵינּו ׁשּום ּדְ בַר
חֵ טְ א ו ְהִ רְ הּור עָ ֹוןׂ ,שָ ׂש ו ְׂשָ מֵ חַ ּכָל הַ ּיָמִ ים
ּבְע ֹׁשֶ ר וְכָבֹוד מֵ עַ ּתָ ה ו ְעַ ד עֹולָםֹ ,לא י ֵבֹוׁש
ּבָעֹולָם הַ ּזֶה ו ְֹלא י ִ ָּכלֵם לָעֹולָם הַ ּבָאָ ,אמֵ ן
ּכֵן י ְהִ י רָ צֹון.

הָ ַרחֲ מָ ן
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הּוא יְבָרֵ ְך אֶ ת ּכָל הַ ּמְ סֻ ּבִין
ּבַּׁשֻ לְחָ ן הַ ּזֶה ,וְי ִּתֵ ן לָנּו הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך
הּואּ ,כָל מִ ׁשְ אֲ לֹות ִלּבֵנּו לְטֹובָה.

הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְחַ ּיֵינּו ו ִי ַזּכֵנּו ו ִיקָ רְ בֵנּו
לִימֹות הַ ּמָ ׁשִ יחַ ּו ְל ִבנְי ַן ּבֵית הַ ּמִ קְ ּדָ ׁש
ּולְחַ ּיֵי הָ עֹולָם הַ ּבָא .מַ גְּדִ יל (בראש חדש
ובחול המועד – מִ גְּדֹול) י ְׁשּועֹות מַ לְּכֹו ו ְע ֹׂשֶ ה
חֶ סֶ ד לִמְ ׁשִ יחֹו לְדָ ו ִד ּו ְלזַרְ עֹו עַ ד עֹולָם.
ְּכפִירִ ים רָ ׁשּו ו ְרָ עֵבּו ו ְד ֹרְ ׁשֵ י יְי ָ ֹלא
י ַחְ סְ רּו כָל טֹוב .נַעַ ר הָ י ִיתִ י ּגַם זָקַ נְּתִ י
ו ְֹלא רָ אִ יתִ י צַּדִ יק נֶ ֱעזָב וְזַרְ עֹו מְ בַּקֶ ׁש
לָחֶ םּ .כָל הַ ּיֹום חֹונֵן ּומַ ְלו ֶה וְזַרְ עֹו
ִלבְרָ כָה .מַ ה ּׁשֶ ָא ַכלְנּו י ִהְ י ֶה לְׂשָ בְעָ ה,
ּומַ ה ּׁשֶ ּׁשָ תִ ינּו י ִהְ י ֶה לִרְ פּוָאהּ ,ומַ ה
ּׁשֶ הֹותַ רְ נּו י ִהְ י ֶה ִלבְרָ כָהּ ,כְדִ כְתִ יב:
וַּיִּתֵ ן ִל ְפנֵיהֶ ם וַּי ֹאכְלּו וַּיֹותִ רּו ּכִדְ בַר
יְי ָּ .בְרּוכִים אַ ּתֶ ם לַיהו ָה ע ֹׂשֵ ה ׁשָ מַ י ִם
ו ָָארֶ ץּ .בָרּוְך הַ ֶּגבֶר אֲ ׁשֶ ר יִבְטַ ח ּבַיהו ָה
ו ְהָ י ָה יְי ָ מִ בְטַ חֹו .יְי ָ ע ֹז לְעַ ּמֹו י ִּתֵ ן יְי ָ
יְבָרֵ ְך אֶ ת עַ ּמֹו בַּׁשָ לֹום .עֹוׂשֶ ה ׁשָ לֹום
ּבִמְ רֹומָ יו הּוא בְרַ חֲ מָ יו י ַ ֲעׂשֶ ה ׁשָ לֹום
עָ לֵינּו ו ְעַ ל ּכָל עַ ּמֹו י ִׂשְ רָ אֵ ל ו ְאִ מְ רּו
ָאמֵ ן.
!Happy Benching
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