
ברכת המזון
Lubavitch - נוסח הארי ז׳׳ל

^  On  Days When Tachanun is Said Start Here ]

יַָׁשְבנּו ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות   ַעל 
ֲעָרִבים ַעל  ִצּיֹון.  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו,   ַּגם 
 ְּבתֹוָכּה, ָּתִלינּו ִּכּנרֹוֵתינּו. ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו
 ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשיר וְתֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה, ִׁשירּו
יְיָ, ִׁשיר  ֶאת  נִָׁשיר  ֵאיְך  ִצּיֹון.  ִמִּׁשיר   ָלנּו 
יְרּוָׁשַליִם, ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם  נֵָכר.  ַאְדַמת   ַעל 
 ִּתְׁשַּכח יְִמינִי. ִּתְדַּבק ְלׁשֹונִי ְלִחִּכי ִאם לא
 ֶאְזְּכֵרִכי, ִאם לא ַאֲעֶלה ֶאת יְרּוָׁשַליִם ַעל
 ראׁש ִׂשְמָחִתי. ְזכֹר יְיָ ִלְבנֵי ֱאדֹום ֵאת יֹום
ַהיְסֹוד ַעד  ָערּו  ָערּו  ָהאְֹמִרים   יְרּוָׁשַליִם, 
ֶׁשּיְַׁשֶּלם ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה,  ָּבֶבל  ַּבת   ָּבּה. 
 ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָגַמְלְּת ָלנּו. ַאְׁשֵרי ֶׁשּיאֵחז

וְנִֵּפץ ֶאת עָֹלַליְִך ֶאל ַהָּסַלע.
ֱאֹלִהים ִשׁיר.  ִמְזמֹור  ִּבנְִגינת   ַלְמַנֵּצַח 
 יְָחּנֵנּו וִיָבְרֵכנּו. יֵָאר ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה. ָלַדַעת
יֹודּוָך יְׁשּוָעֶתָך.  ְּבָכל-ּגֹויִם  ַּדְרֶּכָך.   ָּבָאֶרץ 
יְִשְׂמחּו ֻּכָּלם.  ַעִּמים  יֹודּוָך  ֱאֹלִהים.   ַעִּמים 
ִמיׁשר. ַעִּמים  ִּכי-ִתְשּׁפט  ְלֻאִּמים   וִיַרּנְנּו 
ַעִּמים יֹודּוָך  ֶסָלה.  ַּתנְֵחם  ָּבָאֶרץ   ּוְלֻאִּמים 
נְָתנָה ֶאֶרץ  ֻּכָּלם.  ַעִּמים  יֹודּוָך   ֱאֹלִהים. 
יְָבְרֵכנּו ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  יְָבְרֵכנּו   יְבּוָלּה. 

ֱאֹלִהים. וְיִיְראּו אֹותֹו ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ.
^  On  Days When Tachanun is Not Said Start Here   ]

אֶת יְיָ  ְּבׁשּוב  ַהַּמעֲלֹות   ִׁשיר 
חֹוק יַבת צִּיֹון ָהיִינּו ּכְֹחלְִמים. אָז יִָּמלֵא ְשׂ  ִשׁ
 ּפִינּו ּולְׁשֹונֵנּו ִרּנָה אָז ֹיאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל
לַעֲׂשֹות יְיָ  ִהגְִּדיל  אֵּלֶה.  עִם  לַעֲׂשֹות   יְיָ 
ִביֵתנּו ֵמִחים. ׁשּוָבה יְיָ אֶת ְשׁ  עִָּמנּו ָהיִינּו ְשׂ
 ּכֲַאפִיִקים ַּבּנֶגֶב. ַהֹּזְרעִים ְּבִדְמעָה ְּבִרּנָה
ְך ַהּזַָרע א ֶמֶשׁ  יְִקֹצרּו. ָהלֹוְך יֵלְֵך ּוָבֹכה נֵֹשׂ

א ֲאֻלֹּמָתיו. ֹּבא יָבֹוא ְבִרּנָה נֵֹשׂ

ְּבַהְרֵרי יְסּוָדתֹו  ִׁשיר  ִמְזמֹור  קַֹרח   ִלְבֵני 
ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמּכֹל ִמְׁשְּכנֹות  קֶֹדׁש.  אֵֹהב יְיָ 
ָהֱאֹלִהים ִעיר  ָּבְך  ְמֻדָּבר  נְִכָּבדֹות   יֲַעקֹב. 
ִהּנֵה ְלּיְדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב  ַאְזִּכיר   ֶסָלה. 
 ְפֶלֶׁשת וְצֹור ִעם ּכּוׁש ֶזה יַֻּלד ָׁשם. ּוְלִצּיֹון
יְכֹונְנֶָה וְהּוא  ָּבּה  יַֻּלד  וְִאיׁש  ִאיׁש   יֵָאַמר 
 ֶעְליֹון  יְיָ יְִסּפֹר ִּבְכתֹוב ַעִּמים ֶזה יַֻּלד ָׁשם

ֶסָלה. וְָׁשִרים ְכחְֹלִלים ּכֹל ַמְעיָנַי ָּבְך.א
^ On All Days Continue Here   ]

 ֲאָבְרָכה ֶאת יְיָ ְּבָכל ֵעת. ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו
 ְּבִפי. סֹוף ָּדָבר ַהּכל נְִׁשָמע. ֶאת ָהֱאֹלִהים
 יְָרא וְֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור, ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם.
ָּבָׂשר ֵׁשם ָּכל  וִיָבֵרְך  ִּפי.  יְַדֶּבר  יְיָ   ְּתִהַּלת 
יָּה נְָבֵרְך  וֲַאנְַחנּו  וֶָעד.  ְלעֹוָלם   ָקְדׁשֹו 

ֵמַעָּתה וְַעד-עֹוָלם ַהְללּויָּה. 
^ When washing hands for Mayim Achronim Say    ]

קודם מים אחרונים יאמר:
וְנֲַחַלת  ֵמֱאֹלִהים  ָרָׁשע  ֵחֶלק-ָאָדם   ֶזה 

ִאְמרֹו ֵמֵאל. 
ואחר מים אחרונים יאמר:

וַיְַדֵּבר ֵאַלי, ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפנֵי יְיָ.  
^  When Three Or More Are Benching Together Add   ]

המברך אומר: ַהב ָלן וְנְִבִריְך.
המסובים עונים: יְִהי ֵׁשם יְיָ ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם.

נְָבֵרך וְַרּבֹוַתי  וְַרָּבנָן  ָמָרנָן  ִּבְרׁשּות  אומר:   המברך 
)בעשרה – ֱאֹלֵהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו.

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

ֱאֹלֵהינּו(  – )בעשרה  ָּברּוְך  עונה:  אכל  שלא   ומי 
ּוְמבָֹרְך ְׁשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם וֶָעד.

^  Benching Begins Here   ]

 ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
 ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד
ָּבָׂשר ְלָכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן  הּוא   ּוְבַרֲחִמים 
 ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ִעָּמנּו
 ָּתִמיד ֹלא ָחֵסר ָלנּו וְַאל יְֶחַסר ָלנּו ָמזֹון
ִּכי ַהָּגדֹול  ְׁשמֹו  ַּבֲעבּור  וֶָעד.   ְלעֹוָלם 
ּוְמַפְרנֵס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל ָזן   הּוא ֵאל 
ָּבָרא ֲאֶשׁר  ְּבִרּיֹוָתיו  ְלָכל  ָמזֹון   ּוֵמִכין 
ְלָכל ּוַמְׂשִּביַע  יֶָדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח   ָּכָאמּור 
ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ. ַהָּזן ֶאת ַהּכל. 

ֶׁשִהנְַחְלָּת ַעל  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ְּלָך   נֹוֶדה 
ּוְרָחָבה ֶחְמָדה טֹוָבה  ֶאֶרץ   ַלֲאבֹוֵתינּו 
ֵמֶאֶרץ ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ֶׁשהֹוֵצאָתנּו   וְַעל 
וְַעל ֲעָבִדים  ִמֵּבית  ּוְפִדיָתנּו   ִמְצַריִם 
 ְּבִריְתָך ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו וְַעל ּתֹוָרְתָך
 ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו וְַעל ֻחֶּקיָך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו וְַעל
 ַחּיִים ֵחן וֶָחֶסד ֶשׁחֹונַנְָּתנּו וְַעל ֲאִכיַלת
 ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו ָּתִמיד

ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.
^   On Chanukah and Purim Add    #    בחנוכה ובפורים   ]

 עַל ַהּנִִּסים וְעַל ַהֻּפְרָקן וְעַל ַהּגְבּורֹות
יָת עִָשׂ ֶשׁ ַהּנִפְלָאֹות  וְעַל  ַהְּתׁשּועֹות   וְעַל 

לֲַאבֹוֵתינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ִּבּזְַמן ַהּזֶה.
ֹּכֵהן יֹוָחנָן  ֶבן  ַמִּתְתיָהּו  ִּביֵמי   –  חנוכה 
ַמלְכּות עְָמָדה  ּכְֶשׁ ּוָבנָיו  מֹונָאִי  ַחְשׁ  ּגָדֹול 
ָראֵל לְַהְׁשּכִיָחם יְִשׂ עָה עַל עְַּמָך  ָהְרָשׁ ָן   יָו
וְאַָּתה, ְרצֹונֶָך.  ֵמֻחֵּקי  ּולְַהעֲִביָרם   ּתֹוָרֶתָך 
ְּבעֵת לֶָהם  עַָמְדָּת  ָהַרִּבים,   ְּבַרֲחֶמיָך 
ִּדינָם אֶת  ַּדנְָּת  ִריָבם  אֶת  ַרְבָּת   צָָרָתם. 
ְּביַד גִּבֹוִרים  ָמַסְרָּת  נְִקָמָתם  אֶת   נַָקְמָּת 
ים וְַרִּבים ְּביַד ְמעִַּטים ּוְטֵמאִים ְּביַד  ַחּלִָשׁ
עִים ְּביַד צִַּדיִקים וְזִֵדים ְּביַד  ְטהֹוִרים ּוְרָשׁ
ם ּגָדֹול וְָקדֹוׁש יָת ֵשׁ  עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך ּולְָך עִָשׂ
ְּתׁשּועָה יָת  עִָשׂ ָראֵל  יְִשׂ ּולְעְַּמָך   ְּבעֹולֶָמָך 
 גְדֹולָה ּוֻפְרָקן ּכְַהּיֹום ַהּזֶה.  וְאַַחר ּכֵן, ָּבאּו
 ָבנֶיָך לְִדִביר ֵּביֶתָך ּופִּנּו אֶת ֵהיכָלֶָך וְִטֲהרּו
ְּבַחצְרֹות נֵרֹות  וְִהְדלִיקּו  ָך   אֶת-ִמְקָּדֶשׁ
אֵּלּו ֲחנֻּכָה  יְֵמי  מֹונַת  ְשׁ וְָקְבעּו  ָך   ָקְדֶשׁ

ְמָך ַהּגָדֹול.  לְהֹודֹות ּולְַהּלֵל לְִשׁ

ן  פורים – ִּביֵמי ָמְרְּדכַי וְֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַשׁ
ע ִּבֵּקׁש עַָמד עֲלֵיֶהם ָהָמן ָהָרָשׁ  ַהִּביָרה ּכְֶשׁ
ִמיד לֲַהרֹוג ּולְאֵַּבד אֶת-ּכָל-ַהּיְהּוִדים  לְַהְשׁ
אֶָחד ְּביֹום  ים  וְנִָשׁ ַטף  זֵָקן  וְעַד   ִמּנַעַר 
הּוא ר  עָָשׂ נֵים  ְשׁ לְֹחֶדׁש  ר  עָָשׂ ה  לָֹשׁ  ִּבְשׁ
לָלָם לָבֹוז. וְאַָּתה ְּבַרֲחֶמיָך  ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְשׁ
אֶת וְִקלְַקלְָּת  עֲצָתֹו  אֶת  ֵהפְַרָּת   ָהַרִּבים 
ְּבֹראׁשֹו ּגְמּולֹו  בֹוָת-ּלֹו  וֲַהֵשׁ ְבּתֹו   ַמֲחַשׁ

וְָתלּו אֹותֹו וְאֶת ָּבנָיו עַל ָהעֵץ. 
^  Continue Here   ]

מֹוִדים ֲאנְַחנּו  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ַהּכל   וְַעל 
ִׁשְמָך יְִתָּבֵרְך  אֹוָתְך  ּוְמָבְרִכים   ָלְך 
 ְּבִפי ָכל ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם וֶָעד. ַּכָּכתּוב
 וְָאַכְלָּת וְָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת יְיָ ֱאֹלֶהיָך
 ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאֶׁשר נַָתן ָלְך. ָּברּוְך

ַאָּתה יְיָ ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ַהָּמזֹון. 

ַעֶּמָך יְִׂשָרֵאל  ַעל  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ   ַרֵחם 
ִמְׁשַּכן ִצּיֹון  וְַעל  ִעיֶרָך  יְרּוָׁשַליִם   וְַעל 
ְמִׁשיֶחָך ָּדוִד  ֵּבית  ַמְלכּות  וְַעל   ְּכבֹוֶדָך 
ֶשּׁנְִקָרא וְַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול  ַהַּביִת   וְַעל 
ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו ָאִבינּו ְרֵענּו זּונֵנּו  ִׁשְמָך 
וְַהְרוַח וְַהְרוִיֵחנּו  וְַכְלְּכֵלנּו   ַּפְרנְֵסנּו 
ָצרֹוֵתינּו. ִמָּכל  ְמֵהָרה  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ   ָלנּו 
ִליֵדי ֱאֹלֵהינּו. ֹלא  יְיָ  ַּתְצִריֵכנּו   וְנָא ַאל 
ַהְלוָָאָתם ִליֵדי  וְלא  וָָדם  ָּבָׂשר   ַמְּתנַת 
ַהְּפתּוָחה ַהְּמֵלָאה  ְליְָדָך  ִאם   ִּכי 
וְלא נֵבֹוׁש  ֶׁשּלא  וְָהְרָחָבה   ַהְּקדֹוָׁשה 

נִָּכֵלם ְלעֹוָלם וֶָעד.
^ On Rosh Chodesh and Chol Hamoed Add  , בראש חודש ובחול המועד  ]

 ֱאלֵֹהינּו וֵאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, יַעֲלֶה וְיָֹבא וְיַּגִיעַ
זִכְרֹונֵנּו וְיִּזָכֵר  וְיִּפֵָקד  ַמע  וְיִָּשׁ וְיֵָרצֶה   וְיֵָראֶה 
יַח ָמִשׁ וְזִכְרֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  וְזִכְרֹון   ּופְִקדֹונֵנּו 
ָך ָקְדֶשׁ עִיר  לַיִם  יְרּוָשׁ וְזִכְרֹון  עְַבֶּדָך  ָּדוִד   ֶּבן 
ָראֵל לְפָנֶיָך, לִפְלֵָטה  וְזִכְרֹון ּכָל עְַּמָך ֵּבית יְִשׂ
ּולְַחּיִים ּולְַרֲחִמים  ּולְֶחֶסד  לְֵחן   לְטֹוָבה 

לֹום ְּביֹום טֹוִבים ּולְָשׁ
ראש חודש – ֹראׁש ַהֹחֶדׁש

פסח – ַחג ַהַּמּצֹות

סוכות – ַחג ַהֻּסּכֹות

 ַהּזֶה זָכְֵרנּו יְיָ אֱלֵֹהינּו ּבֹו לְטֹוָבה, ּופְָקֵדנּו
יעֵנּו  בֹו לְַחּיִים; ּוִבְדַבר  בֹו לְִבָרכָה, וְהֹוִשׁ
וְַרֵחם עָלֵינּו וְָחּנֵנּו,  וְַרֲחִמים חּוס   יְׁשּועָה 
ֶמלְֶך אֵל  ּכִי  עֵינֵינּו,  אֵלֶיָך  ּכִי  יעֵנּו,   וְהֹוִשׁ

ַחּנּון וְַרחּום אָָּתה. 
^  Continue Here   ]

ַהּקֶדׁש ִעיר  יְרּוָׁשַליִם   ּוְבֵנה 
ּבֹונֵה יְיָ  ַאָּתה  ָּברּוְך  ְביֵָמינּו.   ִּבְמֵהָרה 

ְבַרֲחָמיו יְרּוָׁשָליִם. ָאֵמן. 

 ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ּבֹוְרֵאנּו ַאִּדיֵרנּו  ַמְלֵּכנּו.  ָאִבינּו   ָהֵאל. 
יֲַעקב ְקדֹוׁש  ְקדֹוֵׁשנּו  יֹוְצֵרנּו.   ּגֹוֲאֵלנּו 
ַהּטֹוב ַהֶּמֶלְך  יְִׂשָרֵאל  רֹוֵעה   רֹוֵענּו 
 וְַהֵּמִטיב ַלּכל ְּבָכל יֹום וָיֹום. הּוא ֵהיִטיב
ָלנּו. יֵיִטיב  ָלנּו. הּוא  ֵמִטיב   ָלנּו. הּוא 
יְִגְמֵלנּו הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ְגָמָלנּו   הּוא 
ּוְלֶרוַח ּוְלַרֲחִמים.  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן   ָלַעד. 
וִיׁשּוָעה. ְּבָרָכה  וְַהְצָלָחה.   ַהָּצָלה 
 נֶָחָמה ַּפְרנָָסה וְַכְלָּכָלה וְַרֲחִמים וְַחּיִים
 וְָׁשלֹום וְָכל טֹוב ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל

יְַחְּסֵרנּו. 

ָהַרֲחָמן הּוא יְִמֹלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם וֶָעד.
ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּבֵרְך ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ. 
ּדֹוִרים  ְלדֹור  יְִׁשַּתַּבח  הּוא   ָהַרֲחָמן 
 וְיְִתָּפֵאר ָּבנּו ָלַעד ּוְלנֵַצח נְָצִחים וְיְִתַהַּדר

ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.
ְּבָכבֹוד.  יְַפְרנְֵסנּו  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ֵמַעל ָּגלּות  עֹול  יְִׁשּבֹור  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ַצָּואֵרנּו וְהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו.
ְמֻרָּבה  ְּבָרָכה  יְִׁשַלח  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ְּבַביִת ֶזה וְַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו.
ֵאִלּיָהּו ֶאת  ָלנּו  יְִׁשַלח  הּוא   ָהַרֲחָמן 
 ַהּנִָביא ָזכּור ַלּטֹוב וִיַבֶּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות

טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶָחמֹות.

)ָאִבי ֶאת  יְָבֵרְך  הּוא   ָהַרֲחָמן 
)ִאִּמי וְֶאת  ַהֶּזה  ַהַּביִת  ַּבַעל   מֹוִרי( 
אֹוָתם ַהֶּזה.  ַהַּביִת  ַּבֲעַלת   מֹוָרִתי( 
 וְֶאת ֵּביָתם וְֶאת ַזְרָעם וְֶאת ָּכל ֲאֶׁשר
ְּכמֹו ָלנּו.  ֲאֶׁשר  ָּכל  וְֶאת  אֹוָתנּו   ָלֶהם. 
יְִצָחק ַאְבָרָהם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת   ֶשֵּׁבַרְך 
אֹוָתנּו יְָבֵרְך  ֵּכן  ּכֹל  ִמּכֹל  ַּבּכֹל   וְיֲַעקֹב 
 )בני ברית( ֻּכָּלנּו יַַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה.

וְנֹאַמר ָאֵמן. 

ְזכּות וְָעֵלינּו  ָעָליו  יְַלְּמדּו   ִמָּמרֹום 
 ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום וְנִָּׂשא ְבָרָכה
 ֵמֵאת יְיָ ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי יְִׁשֵענּו וְנְִמָצא

ֵחן וְֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעינֵי ֱאֹלִהים וְָאָדם. 
 ^ On Rosh Chodesh and Sukkot Add  , בראש חודש ובסוכות  ]

 לראש חודש – ָהַרֲחָמן הּוא יְַחֵּדׁש עָלֵינּו אֶת
ַהֹחֶדׁש ַהּזֶה לְטֹוָבה וְלְִבָרכָה. 

 לסוכות – ָהַרֲחָמן הּוא יִָקים לָנּו אֶת ֻסּכַת
ָּדוִד ַהּנֹופֶלֶת. 

 ָהַרֲחָמן הּוא יְַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָמִׁשיַח
חדש )בראש  ַמְגִּדיל  ַהָּבא.  ָהעֹוָלם   ּוְלַחּיֵי 

 ובחול המועד – ִמגְּדֹול( יְׁשּועֹות ַמְלּכֹו וְעֶֹשׂה
 ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדוִד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.
יֲַעֶשׂה הּוא  ִּבְמרֹוָמיו  ָׁשלֹום   עֶֹשׂה 
וְִאְמרּו יְִשָׂרֵאל  ָּכל  וְַעל  ָעֵלינּו   ָשׁלֹום 

ָאֵמן. 

ֵאין ַמְחסֹור ִּכי  ְקדֹוָׁשיו  יְיָ   יְראּו ֶאת 
ָ  ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים ָרׁשּו וְָרֵעבּו וְדֹוְרֵׁשי יְי
 לא יְַחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַליְיָ ִּכי טֹוב ִּכי
 ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָדָך ּוַמְׂשִּביַע
 ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר יְִבַטח

ַּביְיָ וְָהיָה יְיָ ִמְבַטחֹו. 

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