
ברכת המזון
Eidot Hamizrach - נוסח עדות המזרח

^  After Washing “Mayim Achronim” Say   ]

ִׁשיר. ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹת   ַלְמַנֵּצח 
ִאָּתנּו ָּפנָיו  יֵָאר  וִיָבְרֵכנּו  יְָחּנֵנּו   ֱאֹלִהים 
ּגֹויִם ְּבָכל  ַּדְרֶּכָך  ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת   ֶסָלה. 
 יְׁשּוָעֶתָך. יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעִּמים
ִתְׁשּפֹט ִּכי  ְלֻאִּמים  וִיַרּנְנּו  יְִׂשְמחּו   ֻּכָּלם. 
ַּתנְֵחם ָּבָאֶרץ  ּוְלֻאִּמים  ִמיׁשֹור   ַעִּמים 
ַעִּמים יֹודּוָך  ֱאֹלִהים  ַעִּמים  יֹודּוָך   ֶסָלה. 
ֱאֹלִהים יְָבְרֵכנּו  יְבּוָלּה  נְָתנָה  ֶאֶרץ   ֻּכָּלם. 
ָּכל אֹתֹו  וְיִיְראּו  ֱאֹלִהים  יְָבְרֵכנּו   ֱאֹלֵהינּו. 

ַאְפֵסי ָאֶרץ.  - תהלים סז
 ֲאָבְרָכה ֶאת יְיָ ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו
 ְּבִפי סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל נְִׁשָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים
 יְָרא וְֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם
ֵׁשם ָּבָׂשר  ָּכל  וִיָבֵרְך  ִּפי  יְַדֶּבר  יְיָ   ְּתִהַּלת 
 ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם וֶָעד וֲַאנְַחנּו נְָבֵרְך יָּה ֵמַעָּתה
 וְַעד עֹוָלם ַהְללּויָּה וַיְַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן

ֲאֶׁשר ִלְפנֵי יְיָ.
^  When Three Or More Are Benching Together Add   ]
המברך אומר: ַהב ָלן וְנְִבִריְך ְלַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא.

המסובים עונים: ָׁשַמיִם. 
 המברך אומר: ִּבְרׁשּות ַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא,
ּוִבְרׁשּוְתֶכם נְָבֵרך וְַרּבֹוַתי   ּוִבְרׁשּות מֹוַרי 

)בעשרה – ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו.
ֱאֹלֵהינּו(  - )בעשרה  ָּברּוְך  עונים:   המסובים 

ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחיִינּו.
ֶׁשָאַכְלנּו ֱאֹלֵהינּו(   - )בעשרה  ָּברּוְך   המזמן: 

ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ָחיִינּו.
^  Benching Begins Here   ]

 ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ֻּכּלֹו ָהעֹוָלם  וְֶאת  אֹוָתנּו  ַהָּזן   ָהֵאל 
ּוְבַרֲחִמים ְּבֶרוַח  ְּבֶחֶסד  ְּבֵחן   ְּבטּובֹו 
ְלעֹוָלם ִּכי  ְלָכל-ָּבָׂשר  ֶלֶחם  נֵֹתן   ַרִּבים 
ָּתִמיד ֹלא ָחַסר ַהָּגדֹול  ּוְבטּובֹו   ַחְסּדֹו 
)ָּתִמיד( ָמזֹון  ָלנּו  יְֶחַסר  וְַאל   ָלנּו 
ּוְמַפְרנֵס ָזן  ֵאל  הּוא  ִּכי  וֶָעד   ְלעֹוָלם 
 ַלּכֹל וְֻׁשְלָחנֹו ָערּוְך ַלּכֹל וְִהְתִקין ִמְחיָה
 ּוָמזֹון ְלָכל-ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ְבַרֲחָמיו
ֶאת-יֶָדָך ּפֹוֵתַח  ָּכָאמּור  ֲחָסָדיו   ּוְברֹב 
ָ יְי ַאָּתה  ָּברּוְך  ָרצֹון  ְלָכל-ַחי   ּוַמְׂשִּביַע 

ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל.
ֶׁשִהנְַחְלָּת ַעל  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ְּלָך   נֹוֶדה 
טֹוָבה ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ   ַלֲאבֹוֵתינּו 
ַעל ּוָמזֹון  ַחּיִים  וְתֹוָרה  ְּבִרית   ּוְרָחָבה 
ּוְפִדיָתנּו ִמְצַריִם  ֵמֶאֶרץ   ֶׁשהֹוֵצאָתנּו 
ֶׁשָחַתְמָּת ְּבִריְתָך  וְַעל  ֲעָבִדים   ִמֵּבית 
וְַעל ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו  ּתֹוָרְתָך  וְַעל   ִּבְבָׂשֵרנּו 
 ֻחֵּקי ְרצֹונְָך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו וְַעל ַחּיִים ּוָמזֹון

ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו.
^   On Hanukkah and Purim Add    #    בחנוכה ובפורים   ]

וְַעל ַהֻּפְרָקן.  וְַעל  ַהִּנִּסים   וְַעל 
 ַהְּגבּורֹות. וְַעל ַהְּתׁשּועֹות וְַעל ַהּנְִפָלאֹות
ַּבּיִָמים ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָעִׂשיָת  ַהּנֶָחמֹות   וְַעל 

ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.
יֹוָחנָן ּכֵֹהן ֶבן  ִּביֵמי ַמִּתְתיָה   בחנוכה – 
ַמְלכּות ְּכֶׁשָעְמָדה  ּוָבנָיו  ַחְׁשמֹונִָאי   ָּגדֹול 
ְלַׁשְּכָחם יְִׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ַעל  ָהְרָׁשָעה   יָוָן 
וְַאָּתה ְרצֹונְָך.  ֵמֻחֵּקי  ּוְלַהֲעִביָרם   ּתֹוָרָתְך 
ְּבֵעת ָלֶהם  ָעַמְדָּת  ָהַרִּבים   ְבַרֲחֶמיָך 
 ָצָרָתם. ַרְבָּת ֶאת ִריָבם. ַּדנְָּת ֶאת ִּדינָם.
ְּביַד ִּגּבֹוִרים  ָמַסְרָּת  נְִקָמָתם.   נַָקְמָּת ֶאת 
ּוְרָׁשִעים ְמַעִּטים.  ְּביַד  וְַרִּבים   ֲחָלִׁשים. 
ְטהֹוִרים. ְּביַד  ּוְטֵמִאים  ַצִּדיִקים.   ְּביַד 
 וְֵזִדים ְּביַד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. ְלָך ָעִׂשיָת ֵׁשם
יְִׂשָרֵאל ּוְלַעְּמָך  ְּבעֹוָלָמְך.  וְָקדֹוׁש   ָּגדֹול 
ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ְּתׁשּוָעה   ָעִׂשיָת 
ֵּביֶתָך ִלְדִביר  ָבנֶיָך  ָּבאּו  ָּכְך  וְַאַחר   ַהֶּזה. 
ִמְקָּדֶׁשָך. ֶאת  וְִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך.  ֶאת   ּוִפּנּו 
וְָקְבעּו ָקְדֶׁשָך.  ְּבַחְצרֹות  נֵרֹות   וְִהְדִליקּו 
 ְׁשמֹונַת יְֵמי ֲחנָֻּכה ֵאּלּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹוָדָאה.
וְנֹוֶדה וְנְִפָלאֹות  נִִּסים  ִעָּמֶהם   וְָעִׂשיָת 

ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָלה.
 בפורים – ִּביֵמי ָמְרְּדַכי וְֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן
ָהָרָׁשע. ָהָמן  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָעַמד   ַהִּביָרה. 
ָּכל ֶאת  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹוג  ְלַהְׁשִמיד   ִּבֵּקׁש 
 ַהּיְהּוִדים ִמּנַַער וְַעד ָזֵקן ַטף וְנִָׁשים ְּביֹום
ָעָׂשר ְׁשנֵים  ְלחֶֹדׁש  ָעָׂשר  ִּבְׁשֹלָׁשה   ֶאָחד 
וְַאָּתה ָלבֹוז.  ּוְׁשָלָלם  ֲאָדר  חֶֹדׁש   הּוא 
ֲעָצתֹו. ֶאת  ֵהַפְרָּת  ָהַרִּבים   ְבַרֲחֶמיָך 
ּלֹו וֲַהֵׁשבֹוָת  ַמֲחַׁשְבּתֹו.  ֶאת   וְִקְלַקְלָּת 
ַעל ָּבנָיו  וְֶאת  אֹותֹו  וְָתלּו  ְּברֹאׁשֹו.   ְּגמּולֹו 
וְנֹוֶדה וֶָפֶלא  נֵס  ִעָּמֶהם  וְָעִׂשיָת   ָהֵעץ. 

ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ֶסָלה.
^  Continue Here   ]

מֹוִדים ֲאנְַחנּו  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ַהּכֹל   ַעל 
 ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ְׁשָמְך ָּכָאמּור וְָאַכְלָּת
ַעל- ֱאֹלֶהיָך  יְיָ  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  וְָׂשָבְעָּת 
 ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר נַָתן-ָלְך ָּברּוְך ַאָּתה

יְיָ ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ַהָּמזֹון.
יְִׂשָרֵאל וְַעל  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו   ַרֵחם יְיָ 
 ַעָּמְך וְַעל יְרּוָׁשַליִם ִעיָרְך וְַעל ַהר ִצּיֹון
ְמעֹונְָך וְַעל  ֵהיָכָלְך  וְַעל  ְּכבֹוָדְך   ִמְׁשַּכן 
 וְַעל ְּדִביָרְך וְַעל ַהַּביִת ַהָּגדֹול וְַהָּקדֹוׁש
 ֶׁשּנְִקָרא ִׁשְמָך ָעָליו ָאִבינּו! ְרֵענּו זּונֵנּו
ָלנּו ַהְרוַח  ַהְרוִיֵחנּו  ַּכְלְּכֵלנּו   ַּפְרנְֵסנּו 
ָ יְי ַּתְצִריֵכנּו  וְַאל  ִמָּכל-ָצרֹוֵתינּו   ְמֵהָרה 
וְֹלא וָָדם  ָּבָׂשר  ַמְּתנֹות  ִליֵדי   ֱאֹלֵהינּו 
ַהְּמֵלָאה ְליְָדָך  ֶאָּלא  ַהְלוָָאָתם   ִליֵדי 
יְִהי וְַהְּפתּוָחה  ָהֲעִׁשיָרה   וְָהְרָחָבה 
וְֹלא ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  נֵבֹוׁש  ֶׁשֹּלא   ָרצֹון 
ָּדוִד ֵּבית  ּוַמְלכּות  ַהָּבא  ְלעֹוָלם   נִָּכֵלם 
ִּבְמֵהָרה ִלְמקֹוָמּה  ַּתֲחִזיֶרּנָה   ְמִׁשיָחְך 

ְביֵָמינּו.
^ On Rosh Chodesh and Chol Hamoed Add  ,בראש חודש ובחול המועד ]       

וְיָבֹא יֲַעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  וֵאֹלֵהי   ֱאֹלֵהינּו 
וְיִָּזֵכר יִָּפֵקד  יִָּׁשַמע  וְיֵָרֶצה  יֵָרֶאה   יִַּגיַע 
יְרּוָׁשַליִם ִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  וְִזְכרֹון   ִזְכרֹונֵנּו 
 ִעיָרְך, וְִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדוִד ַעְבָּדְך, וְִזְכרֹון
ִלְפֵלָטה ְלָפנֶיָך,  יְִׂשָרֵאל  ֵּבית   ָּכל-ַעְּמָך 
ְלַחּיִים ּוְלַרֲחִמים  ְלֶחֶסד  ְלֵחן   ְלטֹוָבה 

טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום
בראש חודש – רֹאׁש ַהחֶֹדׁש

בפסח – ַחג ַהַּמּצֹות
בסוכות – ַחג ַהֻּסּכֹות

 

 ַהֶּזה, ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו. ָזְכֵרנּו
 יְיָ ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה,
 וְהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחּיִים טֹוִבים, ִּבְדַבר יְׁשּוָעה
 וְַרֲחִמים; חּוס וְָחּנֵנּו, וֲַחמֹל וְַרֵחם ָעֵלינּו,
 וְהֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעינֵינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון

וְַרחּום ָאָּתה.
^  Continue Here   ]

ִּבְמֵהָרה ִעיָרְך  יְרּוָׁשַליִם   וְִתְבֶנה 
 ְביֵָמינּו ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ ּבֹונֵה יְרּוָׁשָליִם.

)בלחש – ָאֵמן(
 ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ַאִּדיֵרנּו, ַמְלֵּכנּו,  ָאִבינּו,  ָהֵאל   ָלַעד 
 ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש יֲַעקֹב,
ַהּטֹוב ַהֶּמֶלְך  יְִׂשָרֵאל,  רֹוֵעה   רֹוֵענּו 
הּוא וָיֹום  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ַלּכל,   וְַהֵּמִטיב 
הּוא ָלנּו,  ֵמיִטיב  הּוא  ָלנּו,   ֵהיִטיב 
גֹוְמֵלנּו הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו,   יֵיִטיב 
וְַרֲחִמים וֶָחֶסד  ֵחן  ָלַעד,  יְִגְמֵלנּו   הּוא 

וְֶרוַח וְַהָּצָלה וְָכל-טֹוב.
 ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא ְכבֹודֹו. 
ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ. 
 ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ָּבנּו ְלדֹור ּדֹוִרים. 

 ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו יִָרים. 
 ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּפַאר ָּבנּו ְלנֵַצח נְָצִחים. 
 ָהַרֲחָמן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְּבָכבֹוד וְֹלא ְבִבּזּוי,
 ְּבֶהֵּתר וְֹלא ְבִאּסּור, ְּבנַַחת וְֹלא ְבָצַער. 

 ָהַרֲחָמן הּוא יִֵּתן ָׁשלֹום ֵּבינֵינּו. 
ְרוָָחה ְּבָרָכה  יְִׁשַלח  הּוא   ָהַרֲחָמן 

 וְַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה יֵָדינּו. 
 ָהַרֲחָמן הּוא יְַצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו. 

ְמֵהָרה ָּגלּות  עֹל  יְִׁשּבֹר  הּוא   ָהַרֲחָמן 
 ֵמַעל ַצָּואֵרנּו. 

 ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות
 ְּבַאְרֵצנּו. 

 ָהַרֲחָמן הּוא יְִרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. 
 ָהַרֲחָמן הּוא יְִפַּתח ָלנּו ֶאת יָדֹו ָהְרָחָבה. 
וְֶאָחד ֶאָחד  ָּכל  יְָבֵרְך  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ֶׁשּנְִתָּבְרכּו ְּכמֹו  ַהָּגדֹול,  ִּבְׁשמֹו   ִמֶּמּנּו 
ַּבּכֹל וְיֲַעקֹב,  יְִצָחק   ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם 
ְּבָרָכה יַַחד  אֹוָתנּו  יְָבֵרְך  ֵּכן  ּכֹל,   ִמּכֹל 

 ְׁשֵלָמה וְֵכן יְִהי ָרצֹון וְנֹאַמר ָאֵמן. 
ָהַרֲחָמן הּוא יְִפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹומֹו.
^ On Rosh Chodesh and Chol Hamoed Add  , בראש חודש ובחול המועד  ]
 בראש חודש – ַהָרֲחָמן הּוא יְַחֵּדׁש ָעֵלינּו ֶאת

ָהחֶֹדׁש ַהֶּזה ְלטֹוָבה וְִלְבָרָכה.
ְּבֻסַּכת ֵליֵׁשב  יְַזֵּכנּו  הּוא  ַהָרֲחָמן   –  בסוכות 
 עֹורֹו ֶׁשל ִלוְיָָתן. ַהָרֲחָמן הּוא יְַׁשִּפיַע ָעֵלינּו
ֻאְׁשִּפיִזין ִמִּׁשְבָעה  וְָטֳהָרה  ְקֻדָּׁשה   ֶׁשַפע 
וְִצּנָה ָמֵגן  ְּתֵהא  ְזכּוָתם  ַקִּדיִׁשין,   ִעָּלִאין 
ֶאת-ֻסַּכת ָלנּו  יִָקים  ַהָרֲחָמן הּוא   ַּבֲעֵדנּו. 

ָּדוִיד ַהּנֹוֶפֶלת.
ְלמֹוֲעִדים יִַּגיֵענּו  ַהָרֲחָמן הּוא   בחול המועד – 
ִלְקָראֵתנּו ַהָּבִאים  ֲאֵחִרים   וְִלְרָגִלים 

ְלָׁשלֹום.
^  Continue Here   ]

 ָהַרֲחָמן הּוא יִַּטע ּתֹוָרתֹו וְַאֲהָבתֹו
 ְּבִלֵּבנּו וְִתְהיֶה יְִרָאתֹו ַעל ָּפנֵינּו ְלִבְלִּתי
נֱֶחָטא, וְיְִהיּו ָכל ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשָמיִם.

^  When Eating as a Guest Add   ]

ַהֻּׁשְלָחן ֶאת  יְָבֵרְך  הּוא   ָהַרֲחָמן 
וִיַסֵּדר ּבֹו ָּכל ַמֲעַדּנֵי ָעָליו,   ַהֶּזה ֶׁשָאַכְלנּו 
 עֹוָלם, וְיְִהיֶה ְכֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו
וְָכל יֹאַכל,  ִמֶּמּנּו  ָרֵעב  ָּכל  ַהָּׁשלֹום.   ָעָליו 
ָּכל ִמֶּמּנּו  יְֶחַסר  וְַאל  יְִׁשֶּתה,  ִמֶּמּנּו   ָצֵמא 
 טֹוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ָאֵמן. ָהַרֲחָמן
ּוַבַעל ַהֶּזה  ַהַּביִת  ַּבַעל  ֶאת  יְָבֵרְך   הּוא 
וְָכל וְִאְׁשּתֹו  ּוָבנָיו  הּוא  ַהּזֹאת,   ַהְּסֻעָּדה 
 ֲאֶׁשר לֹו, ְּבָבנִים ֶׁשּיְִחיּו ּוִבנְָכִסים ֶׁשּיְִרּבּו.
וְיְִהיּו ִּתְרֶצה,  יָָדיו  ּופַֹעל  ֵחילֹו  יְיָ   ָּבֵרְך 
ָלִעיר, ּוְקרֹוִבים  ֻמְצָלִחים  ּונְָכֵסינּו   נְָכָסיו 
ְּדַבר ְלָפנֵינּו ׁשּום  וְֹלא  ְלָפנָיו  יְִזַּדֵּקק   וְַאל 
 ֵחְטא וְִהְרהּור ָעֹון, ָׂשׂש וְָׂשֵמַח ָּכל ַהּיִָמים
 ְּבעֶֹׁשר וְָכבֹוד ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם, ֹלא יֵבֹוׁש
 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה וְֹלא יִָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא, ָאֵמן

ֵּכן יְִהי ָרצֹון.
^  Continue Here   ]

ַהְּמֻסִּבין ָּכל  יְָבֵרְך ֶאת  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  וְיִֵּתן  ַהֶּזה,   ַּבֻּׁשְלָחן 

הּוא, ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה.

 ָהַרֲחָמן הּוא יְַחּיֵינּו וִיַזֵּכנּו וִיָקְרֵבנּו
ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית  ּוְלִבנְיַן  ַהָּמִׁשיַח   ִלימֹות 
חדש )בראש  ַמְגִּדיל  ַהָּבא.  ָהעֹוָלם   ּוְלַחּיֵי 

 ובחול המועד – ִמְגּדֹול( יְׁשּועֹות ַמְלּכֹו וְעֶֹׂשה
 ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדוִד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.
ֹלא יְיָ  וְדְֹרֵׁשי  וְָרֵעבּו  ָרׁשּו   ְּכִפיִרים 
 יְַחְסרּו ָכל טֹוב. נַַער ָהיִיִתי ַּגם ָזַקנְִּתי
וְַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש נֱֶעָזב  ַצִּדיק  ָרִאיִתי   וְֹלא 
וְַזְרעֹו ּוַמְלוֶה  חֹונֵן  ַהּיֹום  ָּכל   ָלֶחם. 
ְלָׂשְבָעה, יְִהיֶה  ֶּׁשָאַכְלנּו  ַמה   ִלְבָרָכה. 
ּוַמה ִלְרפּוָאה,  יְִהיֶה  ֶּׁשָּׁשִתינּו   ּוַמה 
ְּכִדְכִתיב: ִלְבָרָכה,  יְִהיֶה   ֶּׁשהֹוַתְרנּו 
ִּכְדַבר וַּיֹוִתרּו  וַּיֹאְכלּו  ִלְפנֵיֶהם   וַּיִֵּתן 
ָׁשַמיִם ַליהוָה עֵֹׂשה  ַאֶּתם  ְּברּוִכים   יְיָ. 
 וָָאֶרץ. ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר יְִבַטח ַּביהוָה
ָ יְי יִֵּתן  ְלַעּמֹו  עֹז  יְיָ  ִמְבַטחֹו.  יְיָ   וְָהיָה 
ָׁשלֹום ַבָּׁשלֹום. עֹוֶׂשה  ַעּמֹו  ֶאת   יְָבֵרְך 
ָׁשלֹום יֲַעֶׂשה  ְבַרֲחָמיו  הּוא   ִּבְמרֹוָמיו 
וְִאְמרּו יְִׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ָּכל  וְַעל   ָעֵלינּו 

ָאֵמן. 

H a p p y  B e n c h i n g !
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