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ָּברּוְך ַאָּתה יְהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּזָן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים , הּוא נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל-ָּבָׂשר 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל יְֶחַסר ָלנּו ָמזֹון (ָּתִמיד) ְלעֹוָלם ָוֶעד ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ִּכי 

הּוא ֵאל זָן ּוְמַפְרנֵס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל-ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא. ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ ַהּזָן ֶאת ַהּכֹל.
נֹוֶדה ְּלָך יְהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ַעל ֶׁשִהנְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם 

ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים ְוַעל ְּבִריְתָך ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו ְוַעל ֻחֶּקיָך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ְוַעל ַחּיִים ֵחן ָוֶחֶסד 
ֶׁשחֹונַנְָּתנּו, ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַׁאָּתה זָן ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. 

ְוַעל ַהּכֹל יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֲאנְַחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, יְִתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָּכל ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּכָּכתּוב: ְוָאַכְלָּת 
ְוָׂשַבְעָּת, ּוֵבַרְכָּת ֶאת יְיָ ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶּשּר נַָתן ָלְך. ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון.

ַרֶחם נָא יְיָ ֱאֹלֵהינּו ַעל יְִׂשָרֵאל ַעֶּמָך, ְוַעל יְרּוָׁשַליִם ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך, ְוַעל 
ַהַּביִת ַהגָדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶׁשּנְִקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּונֵנּו, ַפְרנְֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו יְיָ 

ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו. ְונָא ַאל ַּתְצִריֵכנּו יְיָ ֱאֹלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי ַמְּתנַת ָּבָׂשר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִּכי ִאם ְליְָדָך 
ַהְּמֵלָאה ַהְּפתּוָחה ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹלא נֵבֹוׁש ְוֹלא נִָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

ּוְבנֵה יְרּוָׁשַליִם ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ, ּבֹונֵה ְבַרֲחָמיו יְרּוָׁשַליִם. ָאֵמן.
ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ ֱאֹלֵהינּו, ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, ַאִדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֲֹאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש יֲַעקֹב, 

רֹוֵענּו רֹוֵעה יְִׂשָרַאל, ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהֵּמיִטיב ַלּכֹל, ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא יֵיִטיב ָלנּו, הּוא 
ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא יְִגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָּצָלה ְוַהְצָלָחה, ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה, נֶָחָמה ַּפְרנָָסה 

ְוַכְלָּכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִים ְוָׁשלֹום, ְוָכל טֹוב; ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל יְַחְּסֵרנּו.
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