וּמבָ ְרכִ ים
ְ
מוֹדים ָל
ִ
בָּ רוּ ַא ָתּה ְי ָי אֱ הֵ י וּ מֶ ֶל הָ עוֹ ָלם ,הַ זָּן ֶאת הָ עוֹלָם וְ עַ ל הַ כֹּל ְי ָי אֱ הֵ י וּ אֲ ְַח וּ
אוֹת  ,י ְִתבָּ ַר ִשׁ ְמ ְבּפִ י ָכּל חַ י ָתּ ִמיד לְעוֹ ָלם וָעֶ ד,
ָ
כֻּלּוֹ בְּ טוּבוֹ ,בְּ חֵ ן בְּ חֶ סֶ ד וּבְ ַרחֲ ִמים ,הוּא ֵֹתן לֶחֶ ם
ְלכָל בָּ שָׂ ר ,כִּ י לְעוֹ ָלם ַח ְסדּוֹ .וּבְ טוּבוֹ הַ גָּדוֹל ָתּ ִמיד כַּ כָּתוּב :וְ ָא ַכל ְָתּ וְ שָׂ בַ עְ ָתּ ,וּבֵ ַרכְ ָתּ ֶאת ְי ָי אֱ הֶ י עַ ל
הָ ָא ֶרץ הַ טּוֹבָ ה אֲ שֶּׁ ר ַָתן ָל  .בָּ רוּ ַא ָתּה ְי ָי ,עַ ל
ל ֹא חָ סַ ר ָל וּ וְ ַאל י ְֶח ַסר ָל וּ מָ זוֹן לְעוֹלָם וָעֶ ד,
הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל ַהמָּ זוֹן.
וּמ ַפ ְר ֵס ַלכֹּל
בַּ עֲבוּר ְשׁמוֹ הַ גָּדוֹל ,כִּ י הוּא ֵאל זָן ְ
יּוֹתיו אֲ שֶׁ ר
וּמ ִטיב ַלכֹּל וּמֵ כִ ין מָ זוֹן ְלכָל בְּ ִר ָ
ֵ
ַרחֶ ם ָא ְי ָי אֱ הֵ י וּ עַ ל י ְִשׂ ָר ֵאל עַ מֶּ  ,וְ עַ ל יְרוּשָׁ לַ יִם
את הַ כֹּל.
בָּ ָרא.בָּ רוּ ַא ָתּה ְי ָי הַ זָּן ֶ
יר  ,וְ עַ ל ִציּוֹן ִמ ְשׁכַּן כְּ בוֹדֶ  ,וְ עַ ל מַ לְכוּת בֵּ ית דָּ וִ ד
עִ ֶ
בוֹתי וּ ֶא ֶרץ
וֹדֶ ה ְלּ ְ ,י ָי אֱ הֵ י וּ ,עַ ל שֶׁ ִה ְחַ ל ְָתּ לַאֲ ֵ
את וּ ְי ָי אֱ הֵ י וּ
חֶ ְמדָּ ה טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה ,וְ עַ ל שֶׁ הוֹצֵ ָ
ית
ית וּ ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים ,וְ עַ ל בְּ ִר ְ
מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים ,וּפְ ִד ָ
תּוֹר ְת שֶׁ לִּמַּ ְד ָתּ וּ ,וְ עַ ל חֻ ֶקּי
שֶׁ חָ ַת ְמ ָתּ בִּ בְ שָׂ ֵר וּ ,וְ עַ ל ָ
שֶׁ הוֹדַ עְ ָתּ וּ ,וְ עַ ל חַ יִּים חֵ ן וָחֶ סֶ ד שֶׁ חוֹ ַ ְָתּ וּ ,וְ עַ ל
אוֹת וּ ָתּ ִמיד ,בְּ כָל
ָ
וּמ ַפ ְר ֵס
אֲ כִ ילַת מָ זוֹן שָׁ ַא ָתּה זָן ְ
יוֹם וּבְ כָל עֵ ת וּבְ כָל שָׁ עָ ה.

ְמ ִשׁיחֶ  ,וְ עַ ל הַ בַּ יִת הַ גָדוֹל וְ ַה ָקדוֹשׁ שֶׁ נּ ְִק ָרא ִשׁ ְמ
עָ לָיו .אֱ ֵהי וָּ ,אבִ י וְּ ,רעֵ וּ ,זוּ ֵ וַּ ,פ ְר ְֵס וּ וְ כַ לְכְּ ֵל וּ
וְ הַ ְרוִ יחֵ וּ ,וְ הַ ְר ַוח ָל וּ ְי ָי אֱ הֵ י וּ ְמהֵ ָרה ִמכָּל
רוֹתי וּ ,וְ ָא ַאל ַתּצְ ִרי ֵכ וּ ְי ָי אֱ הֵ י וּ ל ֹא לִידֵ י
צָ ֵ
מַ ְתּ ַת בָּ שָׂ ר וָדָ ם וְ ל ֹא לִידֵ י הַ לְ ו ָָא ָתם ,כִּ י ִאם ְלי ְָד
הַ ְמּל ֵָאה הַ פְּ תוּחָ ה הַ ְקּדוֹשָׁ ה וְ הָ ְרחָ בָ ה ,שֶׁ ל ֹא ֵבוֹשׁ
וְ ל ֹא ִ ָכּ ֵלם לְעוֹלָם וָעֶ ד .

וְ עַ ל הַ נִּ ִסּים וְ ַעל הַ פּ ְֻרקָ ן וְ עַל הַ גְּ בוּרוֹת וְ ַעל הַ ְתּשׁוּעוֹת וְ עַל
הַ ִמּלְ חָ מוֹת .שֶׁ עָ ִשּׁיתָ ַל ֲאבוֹתֵ ינוּ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם בַּ זְּ מַ ן הַ זֶּה:
בִּ ימֵ י מָ ְרדְּ כַי וְ אֶ ְסתֵּ ר ְבּשׁוּשַׁ ן הַ ִבּ ָירה .כְּ שֶׁ עָ מַ ד ֲעלֵיהֶ ם הָ מָ ן הָ ָרשָׁ ע.
הוּדיםִ .מנַּעַ ר וְ עַ ד זָקֵ ן.
בִּ קֵּ שׁ לְ הַ ְשׁ ִמיד ַלהֲרוֹג וּלְ אַ בֵּ ד אֶ ת כָּל הַ יְּ ִ
טַ ף וְ נ ִָשׁים .בְּ יוֹם אֶ חָ דִ .בּ ְשׁ שָׁ ה ָעשָּׁ ר לְ ֹחדֶ שׁ ְשׁנֵים עָשָּׁ ר הוּא
וּשׁ ָללָם לָבוֹז .וְ אַ תָּ ה בְּ ַרחֲמֶ י הָ ַר ִבּים הֵ פַ ְרתָּ אֶ ת עֲצָ תוֹ.
חֹ דֶ שׁ אֲ דָ ר ְ
וְ קִ לְ קַ לְ תָּ אֶ ת מַ חֲשַׁ בְ תּוַֹ .והֲשֵׁ בוֹתָ לּוֹ גְּ מוּלוֹ ְבר ֹאשׁוֹ .וְ תָ לוּ אוֹתוֹ
וְ אֶ ת בָּ נָיו עַל הָ עֵץ:

ֱא הֵ ינוּ וֵא הֵ י אֲבוֹתֵ ינוַּ ,י ֲעלֶה וְ ָיב ֹא וְ יַגִּ יעַ וְ י ֵָראֶ ה וְ י ֵָרצֶ ה
וְ יִשָּׁ מַ ע וְ יִ פָּקֵ ד וְ יִ ָזּכֵר זִכְ רוֹנֵנוּ וּפִ קְ דוֹנֵנוּ וְ זִכְ רוֹן אֲבוֹתֵ ינוּ,
וְ זִכְ רוֹן מָ ִשׁיחַ בֶּ ן דָּ וִ ד עַבְ דֶּ וְ זִכְ רוֹן יְ רוּשָׁ לַיִ ם עִ יר קָ ְדשֶׁ
וְ זִכְ רוֹן כָּל ע ְַמּ בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ ָפנֶי לִ פְ לֵטָ ה לְ טוֹבָ ה לְ חֵ ן
וּלְ חֶ סֶ ד וּלְ ַרח ֲִמים לְ חַ יִּ ים וּלְ שָׁ לוֹם בְּ יוֹם:

וְ עַ ל הַ נִּ ִסּים וְ ַעל הַ פּ ְֻרקָ ן וְ עַל הַ גְּ בוּרוֹת וְ ַעל הַ ְתּשׁוּעוֹת וְ עַל
הַ ִמּלְ חָ מוֹת .שֶׁ עָ ִשּׁיתָ ַל ֲאבוֹתֵ ינוּ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם בַּ זְּ מַ ן הַ זֶּה:
בִּ ימֵ י מַ ִתּ ְתיָהוּ בֶּ ן יוֹחָ נָן כֹּ הֵ ן גָּדוֹל חַ ְשׁמוֹנ ִָאי וּבָ נָיו .כְּ שֶׁ ע ְָמדָ ה
תּוֹרתֶ
ָ
מַ לְ כוּת ָיוָן הָ ְרשָׁ עָה עַל ַע ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל .לְ הַ ְשׁכִּ יחָ ם
וּלְ הַ עֲבִ ָירם מֵ חֻקֵּ י ְרצוֹ ֶנ  .וְ אַ תָּ ה בְּ ַרחֲמֶ י הָ ַרבִּ ים .עָמַ ְדתָּ לָהֶ ם
בְּ עֵת צָ ָרתָ םַ .רבְ תָּ אֶ ת ִריבָ ם .דַּ נְ תָּ אֶ ת ִדּינָם .נָקַ ְמתָּ אֶ ת נִ קְ מָ תָ ם.
וּטמֵ ִאים ְבּיַד
בּוֹרים בְּ יַד חַ לּ ִָשׁים .וְ ַר ִבּים ְבּיַד ְמ ַע ִטּיםְ .
מָ סַ ְרתָּ גִ ִ
תוֹרתֶ  .וּלְ
עוֹסקֵ י ָ
הוֹריםְ .וּרשָׁ עִ ים ְבּיַד צַ ִדּיקִ ים .וְ ז ִֵדים בְּ יַד ְ
ְט ִ
ָע ִשּׁיתָ שֵׁ ם גָּדוֹל וְ קָ דוֹשׁ בְּ עוֹלָמֶ  .וּלְ ַע ְמּ יִ ְשּׁ ָראֵ ל ָע ִשּׁיתָ ְתּשׁוּעָה
גְ דוֹלָה וּפ ְֻרקָ ן כְּ הַ יּוֹם הַ זֶּה .וְ אַ חַ ר ַכּ בָּ אוּ בָ נֶי לִ ְד ִביר בֵּ יתֶ  .וּפִ נּוּ
אֶ ת הֵ י ָכ ֶל  .וְ ִטהֲרוּ אֶ ת ִמקְ דָּ שֶׁ  .וְ הִ ְדלִ יקוּ נֵרוֹת ְבּחַ צְ רוֹת קָ ְדשֶׁ .
וְ קָ בְ עוּ ְשׁמוֹנַת יְ מֵ י ֲחנֻכָּה אֵ לּוּ .לְ הוֹדוֹת וּלְ הַ לֵּל לְ ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל:

בראש חודש :ר ֹאשׁ הַ חֹ ֶדשׁ הַ זֶה
בסוכות :חַ ג הַ סֻּ כּוֹת הַ זֶה
בפסח :חַ ג הַ ַמּצּוֹת הַ זֶה
בשבועות :חַ ג הַ ָשּׁבוּעוֹת הַ זֶה
בשמיני עצרת :הַ ְשּׁ ִמינִ י חַ ג הָ עֲ צֶ ֶרת הַ זֶה
בראש השנה :הַ זִּ כָּרוֹן הַ זֶה

הוֹשׁיעֵ נוּ
זָכְ ֵרנוּ יְ הֹ וָה ֱא הֵ ינוּ בּוֹ לְ טוֹבָ ה ,וּפָּקְ דֵ נוּ בוֹ לִ ְב ָרכָה ,וְ ִ
וּב ְדבַ ר יְ שׁוּעָה וְ ַרח ֲִמים חוּס וְ חָ נֵּנוּ ,וְ ַרחֵ ם ָעלֵינוּ,
בוֹ לְ חַ יִּ ים ִ
הוֹשׁיעֵנוּ כִּ י אֵ לֶי עֵינֵינוּ ,כִּ י אֵ ל מֶ ֶל חַ נּוּן וְ ַרחוּם אָ תָּ ה:
וְ ִ

וּבְ ֵה ְירוּשָׁ ַל ִים עִ יר הַ קֹּדֶ שׁ בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ י וּ .בָּ רוּ
ַא ָתּה ְייָ ,בּוֹ ֵה בְ ַרחֲ מָ יו יְרוּשָׁ ַל ִיםָ .א ֵמן.
בָּ רוּ ַא ָתּה יְ ָי אֱ ֵהי וּ מֶ ֶל הָ עוֹלָם ,הָ ֵאלָ ,אבִ י וּ,
בּוֹר ֵא וּ ,גֹּאֲ ֵל וּ ,יוֹצְ ֵר וְּ ,קדוֹשֵׁ וּ
יר וְּ ,
מַ ְל ֵכּ וַּ ,א ִד ֵ
ְקדוֹשׁ ַי ֲעקֹב ,רוֹעֵ וּ רוֹעֵ ה י ְִשׂ ָר ַאלַ ,המֶּ ֶל הַ טּוֹב
יטיב ,הוּא
יטיב ַלכֹּל ,שֶׁ בְּ כָל יוֹם וָיוֹם הוּא ֵה ִ
וְ הַ מֵּ ִ
גוֹמ ֵל וּ,
ֵיטיב ָל וּ ,הוּא גְ מָ לָ וּ ,הוּא ְ
יטיב ,הוּא י ִ
מֵ ִ
הוּא יִגְ ְמ ֵל וּ לָעַ ד ,לְחֵ ן וּלְחֶ סֶ ד וּל ְַרחֲ ִמים וּל ְֶרוַח,
הַ צָּ לָה וְ הַ צְ לָחָ ה ,בְּ ָרכָה וִ ישׁוּעָ הֶ ,חָ מָ ה ַפּ ְר ָסָ ה
וּמכָּל
וְ ַכ ְל ָכּלָה ,וְ ַרחֲ ִמים וְ חַ יִּים וְ שָׁ לוֹם ,וְ כָל טוֹבִ ,
טוּב לְעוֹלָם ַאל יְחַ ְסּ ֵר וּ.
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הָ ַרחֲ מָ ן הוּא י ְִמלוֹ עָ לֵי וּ לְעוֹלָם וָעֶ ד.
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא י ְִתבָּ ַר בַּ שָּׁ מַ יִם וּבָ ָא ֶרץ.
דּוֹרים ,וְ י ְִתפּ ַָאר בָּ וּ
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא י ְִשׁ ַתּבַּ ח לְדוֹר ִ
לָעַ ד וּ ְל ֵצַ ח ְ צָ ִחים ,וְ י ְִתהַ דַּ ר בָּ וּ לָעַ ד וּלְעוֹלְמֵ י
עוֹל ִָמים.
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ פ ְַר ְסֵ וּ בְּ ָכבוֹד.
ָאר וּ וְ הוּא
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא י ְִשׁבּוֹר ֻע ֵלּ וּ מֵ עַ ל צַּ וּ ֵ
לְא ְרצֵ וּ.
קוֹמ ִמיוּת ַ
יוֹלִי ֵכ וּ ְ
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא י ְִשׁלַח ָל וּ בְּ ָרכָה ְמרֻ בָּ ה בַּ בַּ יִת הַ זֶּה,
וְ עַ ל שֻׁ לְחָ ן זֶה שֶׁ ָאכַ ְל וּ עָ לָיו.
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא י ְִשׁלַח ָל וּ ֶאת ֵא ִליָּהוּ הַ נָּבִ יא זָכוּר
לַטּוֹב ,וִ יבַ שֵּׂ ר ָל וּ בְּ שׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְשׁוּעוֹת
וְ ֶחָ מוֹת.
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְבָ ֵר ֶאת כָּל הַ ְמּסֻ בִּ ין כַּאן.
בוֹתי וּ
אוֹת וּ וְ ֶאת כָּל אֲ שֶׁ ר ָל וּ ,כְּ מוֹ שֶׁ נּ ְִתבָּ ְרכוּ אֲ ֵ
ָ
ַאבְ ָרהָ ם יִצְ חָ ק וְ ַי ֲעקֹב בַּ כֹּלִ ,מכֹּל ,כֹּל ,כֵּן יְבָ ֵר
אוֹת וּ ֻכּ ָלּ וּ יַחַ ד בִּ בְ ָרכָה ְשׁלֵמָ ה .וְ ֹאמַ רָ :אמֵ ן.
ָ

בַּ מָ רוֹם ְיל ְַמּדוּ ֲעלֵיהֶ ם וְ עָ לֵי וּ זְ כוּת שֶׁ ְתּהֵ א
ל ְִמ ְשׁמֶ ֶרת שָׁ לוֹם .וְ ִ שָׂ א בְ ָרכָה מֵ ֵאת יְ יָ ,וּצְ דָ ָקה
מֵ אֱ הֵ י י ְִשׁעֵ וּ ,וְ ְִמצָ א חֵ ן וְ שֵׂ כֶל טוֹב בְּ עֵ י ֵי אֱ ִהים
וְ ָאדָ ם.
לראש חדש :הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְחַ דֵּ שׁ עָ לֵי וּ ֶאת הַ חֹדֶ שׁ הַ זֶּה לְטוֹבָ ה וְ לִבְ ָרכָה:
לסוכות :הָ ַרחֲ מָ ן הוּא י ִָקים ָל וּ ֶאת סֻ כַּת דָּ וִ ד הַ נּוֹ ָפלֶת:

יח וּלְחַ יֵּי הָ עוֹלָם
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא ְי ַז ֵכּ וּ לִימוֹת ַהמָּ ִשׁ ַ
הַ בָּ א.
מַ גְ ִדּיל )בשבת ,ראש חודש ,או בחג ִמגְ דוֹל( יְשׁוּעוֹת מַ ְלכּוֹ
וְ עֹשֶׂ ה חֶ סֶ ד ל ְִמ ִשׁיחוֹ ,לְדָ וִ ד וּ ְלז ְַרעוֹ עַ ד עוֹלָם .עֹשֶׂ ה
שָׁ לוֹם ִבּ ְמרוֹמָ יו הוּא ַיעֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם עָ ֵלי וּ וְ עַ ל כָּל
י ְִשׂ ָר ַאל ,וְ ִא ְמרוּ ָאמֵ ן.
ִיר ָאיו.
יְראוּ ֶאת יְ ָי ְקדֹשָׁ יו ,כִּ י ֵאין מַ ְחסוֹר ל ֵ
כְּ פִ ִירים ָרשׁוּ וְ ָרעֵ בוּ ,וְ ד ְֹרשֵׁ י ְי ָי ל ֹא י ְַח ְסרוּ כָל טוֹב.
פּוֹתחַ ֶאת יָדֶ ,
הוֹדוּ ַל ְי ָי כִּ י טוֹב ,כִּ י לְעוֹלָם חַ ְסדּוֵֹ .
וּמַ ְשׂבִּ יעַ ְלכָל ַחי ָרצוֹן .בָּ רוּ הַ גֶּבֶ ר אֲ שֶׁ ר יִבְ ַטח בַּ ְייָ,
יתי
זָק ְִתּי ,וְ ל ֹא ָר ִא ִ
ִיתי גַּם ַ
וְ הָ יָה ְי ָי ִמבְ טַ חוַֹ .עַ ר הָ י ִ
יִתּןְ ,י ָי
צַ ִדּיק ֶ ֱע ָזב ,וְ ז ְַרעוֹ ְמבַ ֶקּשׁ לָחֶ ם .יְ ָי עֹז לְעַ מּוֹ ֵ
ְיבָ ֵר ֶאת עַ מּוֹ בַ שָּׁ לוֹם.

ברכה מעין שלוש )עַ ל הַ ִמ ְחיָה(
בָּ רוּ ַא ָתּה ְי ָי אֱ הֵ י וּ מֶ ֶל הָ עוֹלָם
על היין מברך :עַ ל הַ ֶגּפֶן וְ עַ ל פְּ ִרי הַ ֶגּ ֶפן
על פירות משבעת המי ים :עַ ל הָ עֵ ץ וְ עַ ל פְּ ִרי הָ עֵ ץ;
על מזו ות :עַ ל הַ ִמ ְחיָה וְ עַ ל ַה ַכּ ְל ָכּלָה;
על מזו ות ויין ביחד :עַ ל הַ ִמּ ְחיָה וְ עַ ל הַ ַכּ ְל ָכּלָה וְ עַ ל הַ ֶגּפֶן וְ עַ ל פְּ ִרי הַ ֶגּ ֶפן
בוֹתי וּ לֶאֱ כֹל ִמפִּ ְריָהּ
ית וְ ִה ְחַ ל ְָתּ לַאֲ ֵ
וְ עַ ל ְתּ וּבַ ת הַ שָּׂ דֶ ה וְ עַ ל ֶא ֶרץ חֶ ְמדָּ ה טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה שֶׁ ָרצִ ָ
יר וְ עַ ל צִ יּוֹן ִמ ְשׁכַּן
וְ ל ְִשׂבּוֹעַ ִמטּוּבָ הַּ ,רחֵ ם ) ָא( ְי ָי אֱ הֵ י וּ עַ ל י ְִשׂ ָר ֵאל עַ מֶּ וְ עַ ל יְ רוּשָׁ ַליִם עִ ֶ
כְּ בוֹדֶ וְ עַ ל ִמזְ בְּ חֶ וְ עַ ל הֵ יכָ ֶל  ,וּבְ ֵה יְרוּשָׁ ַליִם עִ יר הַ קֹּדֶ שׁ בִּ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ י וּ וְ הַ עֲלֵ וּ לְתוֹכָהּ
וְ שַׂ ְמּחֵ וּ בְּ בִ ְ ָי ָהּ וְ ֹאכַל ִמפִּ ְריָּהּ וְ ְִשׂבַּ ע ִמטּוּבָ הּ וּ ְבָ ֶרכְ עָ לֶיהָ בִּ ְקדֻשָּׁ ה וּבְ טָ הֳ ָרה
בשבתְ :וּרצֵ ה וְ הַ חֲ לִ יצֵ וּ ְבּיוֹם הַ שַּׁ בָּ ת הַ זֶּה;
בראש חודש :וְ זָכְ ֵר וּ ְלטוֹבָ ה בְּ יוֹם ר ֹאשׁ הַ חֹדֶ שׁ הַ ֶזּה;
בראש הש ה :וְ זָכְ ֵר וּ לְטוֹבָ ה ְבּיוֹם הַ זִּ כָּ רוֹן הַ זֶּה;
ביום טוב :וְ שַׂ ְמ ֵח וּ בְּ יוֹם ַחג )פלו י( הַ ֶזּה

כִּ י ַא ָתּה ְי ָי טוֹב וּמֵ ִטיב ַלכֹּל וְ וֹדֶ ה ְל עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל
על יין :פְּ ִרי הַ ֶגּפֶן ,בָּ רוּ ַא ָתּה ְי ָי עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל פְּ ִרי הַ ֶגּפֶן:
על פירות :הַ פֵּרוֹת ,בָּ רוּ ַא ָתּה ְי ָי עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל הַ פֵּרוֹת:
על מזו ות :הַ ִמ ְחיָה ,בָּ רוּ ַא ָתּה ְי ָי עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל הַ ִמ ְחיָה וְ עַ ל הַ ַכּ ְלכָּ לָה:
על מזו ות ויין ביחד :הַ ִמּ ְחיָה וְ עַ ל פְּ ִרי הַ ֶגּפֶן ,בָּ רוּ ַא ָתּה יְ ָי עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל הַ ִמ ְחיָה וְ עַ ל
הַ ַכּ ְל ָכּלָה וְ עַ ל פְּ ִרי הַ ֶגּפֶן:

בּוֹרא ְ פָשׁוֹת
ֵ
בָּ רוּ ַא ָתּה יְ ָי אֱ הֵ י וּ
בּוֹרא ְ פָ שׁוֹת
מֶ ֶל הָ עוֹ ָלםֵ ,
ַרבּוֹת וְ חֶ ְסרוֹ ָן עַ ל כָּל מַ ה
את לְהַ חֲ יוֹת בָּ הֶ ם
שֶּׁ בָּ ָר ָ
ֶ פֶשׁ כָּל חָ י .בָּ רוּ חֵ י
הָ עוֹל ִָמים

Rabbi Maybruch

