
ְמִׁשיֶחָך,  ָּדִוד  ֵּבית  ַמְלכּות  ְוַעל  ְּכבֹוֶדָך, 
ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמָך 
ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו, זּוֵננּו, ַּפְרְנֵסנּו, 
ְוַכְלְּכֵלנּו, ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ְוָנא, ַאל ַּתְצִריֵכנּו  ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו. 
ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם ְוֹלא 
ַהְּמֵלָאה,  ְלָיְדָך  ִאם  ִּכי  ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי 
ַהְּפתּוָחה, ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשֹּלא ֵנבֹוׁש 

ְוֹלא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:
בשבת אומרים:

ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְּבִמְצוֶֹתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי, ַהַּׁשָּבת 
ִלְׁשָּבת  ְלָפֶניָך,  ְוָקדֹוׁש הּוא  ָּגדֹול  ֶזה  ִּכי יֹום  ַהֶּזה.  ְוַהָּקדֹוׁש  ַהָּגדֹול 
ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוֶנָך, ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו, 
ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו.  ְּביֹום  ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה  ְתֵהא  ֶׁשּלא 
ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך, ּוְבִבְנַין ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך, ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל 

ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות:

בראש חדש ויו”ט וחוה”מ וראש השנה אומרים כאן יעלה ויבא:

ְוִיָּׁשַמע,  ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  ְוַיִּגיַע,  ְוָיבֹא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ֶּבן  ָמִׁשיַח  ְוִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  ְוִזְכרֹון  ּוִפְּקדֹוֵננּו,  ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָּזֵכר  ְוִיָּפֵקד 
ֵּבית  ַעְּמָך  ָּכל  ְוִזְכרֹון  ָקְדֶׁשָך,  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ְוִזְכרֹון  ַעְבֶּדָך,  ָּדִוד 
ְלַחִּיים  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה,  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך,  ִיְׂשָרֵאל 
ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום בראש חודש רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה. בפסח ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה. בשבועות 
ְׁשִמיִני  בשמיני עצרת ובשמחת תורה  ַהֶּזה.  ַהֻּסּכֹות  ַחג  בסוכות  ַהֶּזה.  ַהָּׁשבּועֹות  ַחג 
ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶּזה. בראש השנה ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה. ילדים וחולים האוכלים ביו”כ יאמרו ַהִּכּפּוִרים 
ְוהֹוִׁשיֵענּו  ִלְבָרָכה.  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה.  ּבֹו  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָזְכֵרנּו  ַהֶּזה. 
בֹו ְלַחִּיים טֹוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו 

ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה:

ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה 
ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, 
ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים. ָאֵמן:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, 
ְקדֹוֵׁשנּו  יֹוְצֵרנּו,  ּגֹוֲאֵלנּו,  ּבֹוְרֵאנּו,  ַאִּדיֵרנּו,  ַמְלֵּכנּו, 
ִיְׂשָרֵאל. ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב,  ַיֲעקֹב, רֹוֵענּו רֹוֵעה  ְקדֹוׁש 
הּוא  ֵהִטיב,  הּוא  ָויֹום  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ַלּכֹל,  ְוַהֵּמִטיב 
גֹוְמֵלנּו,  ְגָמָלנּו, הּוא  ָלנּו. הּוא  ֵייִטיב  ֵמִטיב, הּוא 
ּוְלֶרַוח,  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד  ִיְגְמֵלנּו  הּוא 
ַּפְרָנָסה  ֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה,  ְּבָרָכה  ְוַהְצָלָחה,  ַהָּצָלה 
ְוַכְלָּכָלה, ְוַרֲחִמים, ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום, ְוָכל טֹוב, ּוִמָּכל 

טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו: אמן.
ָהַרֲחָמן, הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן, 
הּוא ִיְתָּבֵרְך ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן, הּוא ִיְׁשַּתַּבח 
ְנָצִחים,  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  ָּבנּו  ְוִיְתָּפַאר  ּדֹוִרים,  ְלדֹור 
ְוִיְתַהָּדר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן, הּוא 
ֵמַעל  ֻעֵּלנּו  ִיְׁשּבֹר  הּוא  ָהַרֲחָמן,  ְּבָכבֹוד.  ְיַפְרְנֵסנּו 
ַצָּואֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן, 
ְוַעל  ַהֶּזה  ַּבַּבִית  ְמֻרָּבה  ְּבָרָכה  ָלנּו  ִיְׁשַלח  הּוא 
ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו. ָהַרֲחָמן, הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו 
ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב, ִויַבֶּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות 
ְיָבֵרְך ֶאת  ָהַרֲחָמן, הּוא  ְוֶנָחמֹות:  ְיׁשּועֹות  טֹובֹות 
)ִאִּמי מֹוָרִתי(  ְוֶאת  ַהֶּזה,  ַהַּבִית  ַּבַעל  )ָאִבי מֹוִרי( 

ב ברכת המזון א
ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו, ְּבֵחן ְּבֶחֶסד 
ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול, ָּתִמיד ֹלא 
ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם 
ָוֶעד, ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול, ִּכי הּוא ֵאל ָזן 
ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ּוֵמִכין ָמזֹון 
ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא: ָּכָאמּור, ּפֹוֵתַח 
ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָּברּוְך 

ַאָּתה ְיָי, ַהָזן ֶאת ַהּכֹל:
ֶׁשִהְנַחְלָּת  ַעל  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְלָך  נֹוֶדה 
ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו, 
ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, 
ְּבִריְתָך  ְוַעל  ֲעָבִדים,  ִמֵּבית  ּוְפִדיָתנּו 
ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו, 
ְוַעל ֻחֶּקיָך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו, ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד 
ָזן  ָׁשַאָּתה  ָמזֹון  ֲאִכיַלת  ְוַעל  ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו, 
ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת 

ּוְבָכל ָׁשָעה:

לחנוכה ופורים

ַהִּנְפָלאֹות,  ְוַעל  ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות  ְוַעל ַהְּגבּורֹות  ְוַעל ַהֻּפְרָקן  ַהִּנִּסים,  ְוַעל 
ְוַעל ַהֶּנָחמֹות, ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות, ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה:

לחנוכה
ַחְׁשמֹוָנִאי  ָּגדֹול,  ּכֵֹהן  יֹוָחָנן  ֶּבן  ַמִּתְתָיהּו  ִּביֵמי 
ַעְּמָך  ַעל  ָהְרָׁשָעה,  ָיָון  ַמְלכּות  ְּכֶׁשָעְמָדה  ּוָבָניו, 
ֵמֻחֵּקי  ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך,  ְלַהְׁשִּכיָחם  ִיְׂשָרֵאל, 
ְרצֹוֶנָך, ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים, ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת 
ָנַקְמָּת  ִּדיָנם,  ֶאת  ַּדְנָּת  ִריָבם,  ֶאת  ַרְבָּת  ָצָרָתם. 
ֶאת ִנְקָמָתם, ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים, ְוַרִּבים 
ּוְרָׁשִעים  ְטהֹוִרים,  ְּבַיד  ּוְטֵמִאים  ְמַעִּטים,  ְּבַיד 
ּוְלָך  תֹוָרֶתָך.  עֹוְסֵקי  ְּבַיד  ְוֵזִדים  ַצִּדיִקים,  ְּבַיד 
ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמָך, ּוְלַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל 
ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה. ְוַאַחר 
ֵהיָכֶלָך,  ֶאת  ּוִפּנּו  ֵּביֶתָך,  ִלְדִביר  ָבֶניָך  ָּבאּו  ַּכְך 
ְּבַחְצרֹות  ֵנרֹות  ְוִהְדִליקּו  ִמְקָּדֶׁשָך,  ֶאת  ְוִטֲהרּו 
ְלהֹודֹות  ֵאּלּו,  ֲחֻנָּכה  ְיֵמי  ְׁשמֹוַנת  ְוָקְבעּו  ָקְדֶׁשָך 

ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול:

לפורים
ְוֶאְסֵּתר  ָמְרְּדַכי  ִּביֵמי 
ְּכֶׁשָעַמד  ַהִּביָרה,  ְּבׁשּוַׁשן 
ִּבֵּקׁש  ָהָרָׁשע,  ָהָמן  ֲעֵליֶהם 
ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹג  ְלַהְׁשִמיד 
ִמַּנַער  ַהְיהּוִדים,  ָּכל  ֶאת 
ְּביֹום  ְוָנִׁשים,  ַטף  ָזֵקן,  ְוַעד 
ֶאָחד, ִּבְׁשלָׁשה ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש 
חֶֹדׁש  הּוא  ָעָׂשר,  ְׁשֵנים 
ְוַאָּתה  ָלבֹוז.  ּוְׁשָלָלם  ֲאָדר, 
ֵהַפְרָּת  ָהַרִּבים,  ְּבַרֲחֶמיָך 
ֶאת  ְוִקְלַקְלָּת  ֲעָצתֹו,  ֶאת 
ּלֹו  ַוֲהֵׁשבֹוָת  ַמֲחַׁשְבּתֹו, 
אֹותֹו  ְוָתלּו  ְּברֹאׁשֹו.  ְגמּולֹו 

ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ:

ְוַעל ַהּכֹל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים 
ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך  ָלְך, ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, 
ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ָּתִמיד  ַחי  ָּכל  ְּבִפי 
ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת,  ְוָאַכְלָּת  ַּכָּכתּוב, 
ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלֶהיָך  ְיָי  ֶאת 
ַעל  ְיָי,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ָלְך:  ָנַתן  ֲאֶׁשר 

ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון:
ַעֶּמָך,  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֱאֹלֵהינּו,  ְיָי  ָנא  ַרֶחם 
ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך,  ְירּוָׁשַלִים  ְוַעל 



ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶּזה, אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם. 
)ואם סמוך על שולחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן, הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי )ְוָאִבי ְוִאִּמי( ְוֶאת ִאְׁשִּתי 
ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו 
ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַּבּכֹל, ִמּכֹל, ּכֹל, ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו 

ַיַחד, ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה, ְונֹאַמר ָאֵמן:

ַּבָּמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות, ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת 
ָׁשלֹום, ְוִנָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי, ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו, 

ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם:

לשבת:

הּוא  ָהַרֲחָמן, 
ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶׁשֻּכּלֹו 
ּוְמנּוָחה  ַׁשָּבת 

ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים:

לר”ח:

הּוא  ָהַרֲחָמן, 
ָעֵלינּו  ְיַחֵּדׁש 
ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה, 
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:

ליו”ט: 

 , ן ָמ ֲח ַר ָה
א  ּו ה
ַיְנִחיֵלנּו יֹום 
ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב:

לר”ה:

הּוא  ָהַרֲחָמן, 
ָעֵלינּו ֶאת  ְיַחֵּדׁש 
ַהּזֹאת  ַהָּׁשָנה 
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:

לסוכות: 

הּוא  ָהַרֲחָמן, 
ָיִקים ָלנּו ֶאת 
ָּדִוד  ֻסַּכת 

ַהּנֹוָפֶלת:

ָהַרֲחָמן, הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. בחול ַמְגִּדיל 
)ביום שמתפללים מוסף )וגם בסעודת מלוה מלכה( אומרים: ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְועֶֹׂשה 
ִּבְמרֹוָמיו,  ַעד עֹוָלם: עֶֹׂשה ָׁשלֹום  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  ִלְמִׁשיחֹו,  ֶחֶסד 

הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדָׁשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, 
ְודְֹרֵׁשי ְיָי ֹלא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָּברוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח 
ַּביָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי, ַּגם ָזַקְנִּתי ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב, 

ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם: ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:

ב סדר ברכת מעין שלש א
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל

*( על פירות ויין שגדלו בארץ ישראל אומרים “ְוַעל ְּפִרי ַגְפָנּה” “ְוַעל ֵּפרֹוֶתיָה”.

ְוִהְנַחְלָּת  ֶׁשָרִציָת  ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ְוַעל  ַהָּׂשֶדה  ְּתנּוַבת  ְוַעל 
ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶלֱאכֹל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבַֹע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם )ָנא( ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל 
ַעֶּמָך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך, ְוַעל ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך. 
ְוַׂשְּמֵחנּו  ְלתֹוָכּה,  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה 
ְּבִבְנָיָנּה, ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה, ְוִנְׂשַּבע ִמּטּוָבּה, ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה.
 בשבת ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה.                בר”ח ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה.

ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה.                    ביו”ט ְוַׂשְּמֵחנּו ְּביֹום ַחג )פלוני( ַהֶּזה. בר”ה 

ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, ְונֹוֶדה ְּלָך ַעל ָהָאֶרץ

על מזונות

ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה
על היין

ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן
על פירות מז’ המינים

ָהֵעץ ְוַעל ְּפִרי ָהֵעץ

על מזונות

ָּברּוְך  ַהִּמְחָיה.  ְוַעל 
ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 
ַהִּמְחָיה ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה:

על היין

ָּברּוְך  ַהָּגֶפן.  ְּפִרי  ְוַעל 
ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 

ְּפִרי ַהָּגֶפן*(:

על הפירות

ָּברּוְך  ַהֵּפרֹות.  ְוַעל 
ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל 

ַהֵּפרֹות*(:
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