
אֲדנָי שפָתַי ּתִפְּתָח ּופִי יַּגִיד ּתְהִּלָתֶ�:

ּבָרּו� אַּתָה ה' אֱלהֵינּו וֵאלהֵי אֲבותֵינּו. אֱלהֵי ַאבְרָהָם. אֱלהֵי יִצְחָק. וֵאלהֵי יַעֲקב. הָאֵל הַּגָדול 
הַּגִּבור וְהַּנורָא אֵל עֶלְיון. ּגומֵל חֲסָדִים טובִים. וְקונֵה הַּכל. וְזוכֵר חַסְּדֵי ָאבות. ּומֵבִיא גואֵל 

לִבְנֵי בְנֵיהֶם לְמַעַן ׁשְמו ּבְַאהֲבָה:

מֶלֶ� עוזֵר ּומוׁשִיעַ ּומָגֵן: 

וַיֶאֱהַב אֹמֶן יְתֹומַת הֶגֶן, אֲמָנָּה ּׁשִבְעִים וְחָמֵׁש ּבַעֲדָּה לְהָגֵן, ָאז מֵָאז ּכְחָז יֹודֵעַ נַּגֵן, ַארְיֵה 
ּבֶן זְאֵב לְיֶׁשַע הֹוגֵן, ָאץ לְהַזְּכִיר אֹותֹו מְנַּגֵן, ּומָרְּדְכַי אֻּמַץ ּבְאֶלֶף הַּמָגֵן:

 ּבָרּו� אַּתָה ה', מָגֵן ַאבְרָהָם:

אַּתָה ּגִּבור לְעולָם אֲדנָי. מְחַּיֵה מֵתִים אַּתָה רַב לְהוׁשִיעַ:

בחורף: מַּׁשִיב הָרּוחַ ּומורִיד הַּגָּׁשֶם:

מְכַלְּכֵל חַּיִים ּבְחֶסֶד. מְחַּיֶה מֵתִים ּבְרַחֲמִים רַּבִים. סומֵ� נופְלִים. וְרופֵא חולִים ּומַּתִיר 
אֲסּורִים. ּומְקַּיֵם אֱמּונָתו לִיׁשֵנֵי עָפָר. מִי כָמו� ּבַעַל ּגְבּורות ּומִי דומֶה ּלָ�. מֶלֶ� מֵמִית ּומְחַּיֶה 

ּומַצְמִיחַ יְׁשּועָה:

וְנֶאֱמָן אַּתָה לְהַחֲיות מֵתִים: 

הַּמֶלֶ� ּבְכֵס יָּה חַק לְזֶרַע ּכֹה יִהְיֶה, ּבַקָמִים ּכָל נֶׁשֶם �א תְחַיֶה, ּבֶן ּבְכֹורַת חַל ּדְבַר אֶהְיֶה, 
ּבְקֹוץ אֲׁשֶר נִכְמַר וַיְחַיֶה, ּבְכֵן צִפְעֹו צָץ לִצִּדִים ׁשֶיִהְיֶה, יָצָא לְמָרְרֹו מֹור ּבִגְׁשָמִים 

מְחַיֶה:

ּבָרּו� אַּתָה ה', מְחַּיֵה הַּמֵתִים:

בחזרת הש”ץ: 
נְקַּדֵׁש אֶת ׁשִמְ� ּבָעולָם. ּכְׁשֵם ׁשֶּמַקְּדִיׁשִים אותו ּבִׁשְמֵי מָרום. ּכַּכָתּוב עַל יַד נְבִיאֶ�: וְקָרָא זֶה 

אֶל זֶה וְָאמַר:

 קָדוׁש. קָדוׁש. קָדוׁש ה' צְבָאות. מְלא כָל הָָארֶץ ּכְבודו:קו”ח:

 לְעֻמָתָם ּבָרּו� יאמֵרּו:חזן:

 ּבָרּו� ּכְבוד ה' מִּמְקומו:קו”ח:



 ּובְדִבְרֵי קָדְׁשְ� ּכָתּוב לֵאמר: קו"ח - יִמְל� ה' לְעולָם. אֱלהַיִ� צִּיון לְדר וָדר. הַלְלּויָּה:חזן:

 לְדור וָדור נַּגִיד ּגָדְלֶ� ּולְנֵצַח נְצָחִים קְדֻּׁשָתְ� נַקְּדִיׁש. וְׁשִבְחֲ� אֱלהֵינּו מִּפִינּו לא יָמּוׁש לחזן:
לְעולָם וָעֶד. ּכִי אֵל מֶלֶ� ּגָדול וְקָדוׁש אָּתָה: 

אֶת אֶסְּתֵר, ּגָל מִּמַסְּתִיר לְגֹואֵל, ּגֹוי ּכְנֹואָׁש מִּלְהִּגָאֵל, ּגֹוזֵר אִם אֵין לָאִיׁש ּגֹואֵל, ּגָלַף 
מִּיָׁשְפֵה ּתַבְנִית הַּגֹואֵל, ּגָׁש ּכְָאח לְצָרָה לְצַחֲצֵחַ הַּגֹואֵל, מִּלִפְנֵי עִיר וְקַּדִיׁש לְהַקְּדִיׁש 

ָאאֵל:

ּבָרּו� אַּתָה ה' הָאֵל הַּקָדוׁש:

אַּתָה חונֵן לְָאדָם ּדַעַת. ּומְלַּמֵד לֶאֱנוׁש ּבִינָה:

חָּנֵנּו מֵאִּתְ� דֵעָה ּבִינָה וְהַשּכֵל 

מִּכָל דֹורֹו ּבָן לְהִתְּבֹונֵן, ּדַעַת מֵאֵיזֶה חֵטְא צָג צָר ׁשֹונֵן, ּדִבְרַת ָאב ּכְזָכַר אֹונֵן, ּדַלְתֵי צּור 
ּכְּנֵסָה ּדָפַק וְחִּנֵן, ּדְגָלִים לְׁשַּלֵׁש ּתַעַן ּולְחַּנֵן, הַּמֶלֶ� זַעֲקָם ּבָן ּדֵעָה חֹונֵן:

ּבָרּו� אַּתָה ה', חונֵן הַּדָעַת:

הֲׁשִיבֵנּו ָאבִינּו לְתורָתֶ�. וְקָרְבֵנּו מַלְּכֵנּו לַעֲבודָתֶ� וְהַחֲזִירֵנּו ּבִתְׁשּובָה ׁשְלֵמָה לְפָנֶי�. 

הַּנָׁשִים הַהֲגּונֹות לְכֵס יְׁשִיבָה, הּוכְעֲרּו ּוסְעָרָה בָם נָׁשְבָה, הֲדַּסָה זֹאת ּכְגַע לָּה ּתֹור 
ּומַחֲׁשָבָה, הֻּלְלָה לְכָל רֹואֶיהָ וְעֵזֶר לֹו ׁשִּוָּה, הֻּדַר יְמִינִי לְׁשֹובֵב ׁשֹובֵבָה, ּבִלְבּוׁש רַּצֹות 

רֹוצֶה ּבִתְׁשּובָה:

ּבָרּו� אַּתָה ה', הָרוצֶה ּבִתְׁשּובָה:

סְלַח לָנּו ָאבִינּו ּכִי חָטָאנּו. מְחַל לָנּו מַלְּכֵנּו ּכִי פָׁשָעְנּו. ּכִי מוחֵל וְסולֵחַ אָּתָה. 

וַּתִׂשָא, וַּתָבֹא בֵאלֹוּהַ, וְ�א יָדְעָה ּכִי זֹאת עָׂשְתָה יַד אֱלֹוּהַ, וַיִבְעַר חָנֵף ּבְכָל ּגְבּול לִׁשְלֹוחַ, 
ּובְהַגִיעַ ּתֹור ּבִנְיָן לִצְלֹוחַ, ּובַת אֲבִיחַיִל לָבְׁשָה צָלֹוחַ, מַלְכּות ּבָּה רִּבָה מַרְּבֶה לִסְלֹוחַ:

ּבָרּו� אַּתָה ה', חַּנּון הַּמַרְּבֶה לִסְלחַ:

רְאֵה בְעָנְיֵנּו. וְרִיבָה רִיבֵנּו. ּוגְָאלֵנּו מְהֵרָה לְמַעַן ׁשְמֶ�. ּכִי ּגואֵל חָזָק אָּתָה. 

חֵן, זֻּבָדָה מֵהַרְרֵי אֵל, זְכּותָּה עִמְעַם ּבְיַד ּבֶן אֲבִיאֵל, זֹאת ּבְבֹואָּה הֲלֹום נָׂשְָאה עַיִן לָאֵל, 
זָכְרָה ּנָא לִי צִדְקַת הַרְרֵי אֵל, זֶה הֱכִינָּה לְאֹות לְתִּקּון אֲרִיאֵל, ּתְכֵלֶת יָדָּה עֲׂשֹות לִגְאּולֵי 

אֵל:

ּבָרּו� אַּתָה ה', ּגואֵל יִשרָאֵל:



רְפָאֵנּו ה' וְנֵרָפֵא. הוׁשִיעֵנּו וְנִּוָׁשֵעָה ּכִי תְהִּלָתֵנּו אָּתָה. וְהַעֲלֵה רְפּוָאה ׁשְלֵמָה לְכָל מַּכותֵינּו.

ּכִי אֵל מֶלֶ� רופֵא נֶאֱמָן וְרַחֲמָן אָּתָה. 

וָחֶסֶד, חִּסְדָּה חָסִיד הַּמְחֹולְלִי, חּור וְכַרְּפַס וָכֶתֶם וָחֳלִי, רֹוץ רֹאׁש ּפֶתֶן מִּנַחֲלִי, חָרֹון ּבֹו 
לְׁשַּלֵחַ עֹוד מִּלְאַּכְלִי, חִּלַת ּפְנֵי אֱ�הִים יְהֹוָה חֵילִי, וָחּור רַב חִּתְלִי רֹופֵא חֹולִי:

ּבָרּו� אַּתָה ה', רופֵא חולֵי עַּמו יִשרָאֵל:

 טַל ּומָטָר ּבָרֵ� עָלֵינּו ה' אֱלהֵינּו אֶת הַּׁשָנָה הַּזאת וְאֶת ּכָל מִינֵי תְבּוָאתָּה לְטובָה. וְתֵן
 עַל ּפְנֵי הָאֲדָמָה וְשּבְעֵנּו מִּטּובָּה. ּובָרֵ� ׁשְנָתֵנּו ּכַּׁשָנִים הַּטובות. לִבְרָכָה

לְפָנָיו, טָבַע הֹוד ַאבְרֵ�, טָבּועַ הָיָה ּומּוכָן לְהַאֲרֵ�, טֻּמְנָה וְסֻּתָרָה מִּפְרֹועַ יָרֵ�, טָמֵא 
ּכְהּוגְרַל ּגַפְנָּה לְהַבְרֵ�, טֹוב ּפָץ לָּה קּומִי ּכִי בָא אֹורֵ�, וַעֲטֶרֶת ּבִׁשְנַת טֹובָתֵ� ּבְגֶׁשֶם 

אֲבָרֵ�:

ּבָרּו� אַּתָה ה', מְבָרֵ� הַּׁשָנִים:

ּתְקַע ּבְׁשופָר ּגָדול לְחֵרּותֵנּו. וְשא נֵס לְקַּבֵץ ּגָלֻּיותֵינּו. וְקַּבְצֵנּו יַחַד מֵַארְּבַע ּכַנְפות הָָארֶץ. 

מִּכָל, יֹודְעֵי דַת ׁשְפַּתֵי מַרְּבֵץ, יֻּקַר יְמִינִי ּבְדַת יְמִין רֹובֵץ, יְפִי עֲדִי עֲדָיִים מַׁשְּבֵץ, יָצָא 
מְלֻּבָׁש עַל יַד קֹובֵץ, יָרַׁש מַּתַן ׁשְאֵלֹות יַעְּבֵץ, זָהָב יִּמַן לֶאֱסֹוף נִדָחִים מְקַּבֵץ:

ּבָרּו� אַּתָה ה', מְקַּבֵץ נִדְחֵי עַּמו יִשרָאֵל:

הָׁשִיבָה ׁשופְטֵינּו ּכְבָרִאׁשונָה וְיועֲצֵינּו ּכְבַּתְחִּלָה. וְהָסֵר מִּמֶּנּו יָגון וַאֲנָחָה. ּומְל� עָלֵינּו אַּתָה ה' 
לְבַּדְ� ּבְחֶסֶד ּובְרַחֲמִים. וְצַּדְקֵנּו ּבַמִׁשְּפָט. 

הַּבְתּולֹות, ּבְהִּקָבֵץ ׁשֵנִית ּבְמַאֲהַב, ּכְבּודָה בַת מֶלֶ� הִׁשְלִיכָה יַהַב, ּכִי צַּדִיק יְהֹוָה צְדָקֹות 
ָאהֵב, ּכָמַס ּדֹוב רִׁשְּפֵי לַהַב מַלְהִיב לְלַהַב, ּכָרָה ׁשּוחָה לָעַד לְחּומֹו לְהַבהֵב ּגְדֹולָה קָפַץ 

ּבְּדִין מִׁשְּפָט ָאהֵב:

ּבָרּו� אַּתָה ה', מֶלֶ� אוהֵב צְדָקָה ּומִׁשְּפָט:

וְלַּמַלְׁשִינִים ַאל ּתְהִי תִקְוָה. וְכָל הָרִׁשְעָה ּכְרֶגַע ּתאבֵד. וְכָל אויְבֵי עַּמְ� מְהֵרָה יִּכָרֵתּו. וְהַזֵדִים 
מְהֵרָה תְעַּקֵר ּותְׁשַּבֵר ּותְמַּגֵר וְתַכְנִיעַ ּבִמְהֵרָה בְיָמֵינּו. 

וַיָׂשֶם, לַיְלָה ּותְנּומָה הִמְנִיעַ, לַיִל אֲׁשֶר ּתַנִין וְיָרֵב הֵנִיעַ, לַּדֹורֹות אֹותֹו הִצְנִיעַ, לִהְיֹות 
לְפִלְאֹו צָנּועַ, לֻּכַד זֵד יָהִיר ּובְאַׁשְּמּורֹו הִכְנִיעַ, וְתַכְרִי� יְחּומָיו ׁשַח זֵדִים מַכְנִיעַ:



ּבָרּו� אַּתָה ה', ׁשובֵר אויְבִים ּומַכְנִיעַ זֵדִים:

עַל הַּצַּדִיקִים וְעַל הַחֲסִידִים. וְעַל זִקְנֵי עַּמְ� ּבֵית יִשרָאֵל. וְעַל ּפְלֵיטַת סופְרֵיהֶם. וְעַל ּגֵרֵי 
הַּצֶדֶק. וְעָלֵינּו. יֶהֱמּו רַחֲמֶי� ה' אֱלהֵינּו. וְתֵן שכָר טוב לְכָל הַּבוטְחִים ּבְׁשִמְ� ּבֶאֱמֶת. וְשים 

חֶלְקֵנּו עִּמָהֶם לְעולָם וְלא נֵבוׁש ּכִי בְ� בָטָחְנּו. 

ּכֶתֶר, מְלּוכָה מֵָאז הָיָה מּובְטַח, מֵאֵלָיו הָיָה לְהִּנָתֵן לְבַת הּובְטַח, מְלָכֹות ּכְׁשָרּוהָ מַרְָאם 
הּוטַח, מִּטֹובַת זִיו הֹוד מִבְטַח, מֵרֹאׁש עַד עֵקֶב לִּבָּה ּבָטַח, ּבּוץ לְהַאֲמִירָּה, ּבְמָעֹוז 

ּומִבְטָח:

ּבָרּו� אַּתָה ה', מִׁשְעָן ּומִבְטָח לַּצַּדִיקִים:

וְלִירּוׁשָלַיִם עִירְ� ּבְרַחֲמִים ּתָׁשּוב. וְתִׁשְּכן ּבְתוכָּה ּכַאֲׁשֶר ּדִּבַרְּתָ. ּובְנֵה אותָּה ּבְקָרוב ּבְיָמֵינּו 
ּבִנְיַן עולָם. וְכִּסֵא דָוִד מְהֵרָה לְתוכָּה ּתָכִין:

מַלְכּות, נֶחְּפָזָה כְחָזּו רְבִיד, נָבָל נָתּון עַל יְדִיד מִּיַד מַעֲבִיד, נִׂשְאֹו מֵעַל ּכֹל וְטָרְחֹו 
הִכְּבִיד, נִינָיו ּכְתִרְזּו לְהַאֲבִיד, נְׂשּואֵי רַחַם זֶבֶד טֹוב הִזְּבִיד, וְַארְּגָמָן יִּמְנָם לְכֹונֵן עִיר 

ּדָוִד:

 ּבָרּו� אַּתָה ה', ּבונֵה יְרּוׁשָלָיִם:

אֶת צֶמַח ּדָוִד עַבְּדְ� מְהֵרָה תַצְמִיחַ. וְקַרְנו ּתָרּום ּבִיׁשּועָתֶ�. ּכִי לִיׁשּועָתְ� קִּוִינּו ּכָל הַּיום. 
ּבָרּו� אַּתָה ה', מַצְמִיחַ קֶרֶן יְׁשּועָה:

ׁשְמַע קולֵנּו. ה' אֱלהֵינּו חּוס וְרַחֵם עָלֵינּו. וְקַּבֵל ּבְרַחֲמִים ּובְרָצון אֶת ּתְפִּלָתֵנּו. ּכִי אֵל ׁשומֵעַ 
ּתְפִּלות וְתַחֲנּונִים אָּתָה. ּומִּלְפָנֶי� מַלְּכֵנּו. רֵיקָם ַאל ּתְׁשִיבֵנּו:

ּכִי אַּתָה ׁשומֵעַ ּתְפִּלַת עַּמְ� יִשרָאֵל ּבְרַחֲמִים. 

ּבְרֹאׁשָּה, סֻּיַם זֵר אֲׁשֶר הּופְלָא, סֻּגַת ׁשֹוׁשָן עֲלֹות מִּׁשְפֵלָה, ׂשִיחַת רְדּומִים עֲלֹות 
מִּמַכְּפֵלָה, ׂשֵעִיר וְאֶת ׂשְרִידָיו לְׁשַחַת הִּפִילָה, סְגּורֵי כֶלֶא הֵפֶן מֵאֲפֵלָה, וְהָעִיר רֹון ּכָפְלָה 

לְׁשֹומֵעַ ּתְפִּלָה:

ּבָרּו� אַּתָה ה', ׁשומֵעַ ּתְפִּלָה:

רְצֵה ה' אֱלהֵינּו ּבְעַּמְ� יִשרָאֵל ּובִתְפִּלָתָם וְהָׁשֵב אֶת הָעֲבודָה לִדְבִיר ּבֵיתֶ�. וְאִּׁשֵי יִשרָאֵל 
ּותְפִּלָתָם. ּבְַאהֲבָה תְקַּבֵל ּבְרָצון. ּותְהִי לְרָצון ּתָמִיד עֲבודַת יִשרָאֵל עַּמֶ�:

וְתֶחֱזֶינָה עֵינֵינּו ּבְׁשּובְ� לְצִּיון ּבְרַחֲמִים: 



וַיַמְלִיכֶהָ, עֲזֹור לְאֹום מֹורָָאה, עֲצּורָה הָיְתָה לָכֵן מֵעֵת נִבְרָָאה, עֲמִיתָּה הִפְּגִיעַ ּבַעֲדָּה 
קְרִיָאה, עַד עֵת ּבֹא דְבָרֹו אֲׁשֶר רָָאה, עֱנּותָם לַחֹוזִים ׁשַּדַי הֶרְָאה, ׁשּוׁשָן חֹוחִים לְעָבְדֹו 

בְיִרְָאה:

ּבָרּו� אַּתָה ה', הַּמַחֲזִיר ׁשְכִינָתו לְצִּיון:

מודִים אֲנַחְנּו לָ�. ׁשָאַּתָה הּוא ה' אֱלהֵינּו וֵאלהֵי אֲבותֵינּו לְעולָם וָעֶד. צּור חַּיֵינּו. מָגֵן יִׁשְעֵנּו 
אַּתָה הּוא לְדור וָדור: נודֶה ּלְ� ּונְסַּפֵר ּתְהִּלָתֶ� עַל חַּיֵינּו הַּמְסּורִים ּבְיָדֶ�. וְעַל נִׁשְמותֵינּו 

הַּפְקּודות לָ�. וְעַל נִּסֶי� ׁשֶּבְכָל יום עִּמָנּו. וְעַל נִפְלְאותֶי� וְטובותֶי� ׁשֶּבְכָל עֵת. עֶרֶב וָבקֶר 
וְצָהֳרָיִם: הַּטוב ּכִי לא כָלּו רַחֲמֶי�. וְהַמְרַחֵם ּכִי לא תַּמּו חֲסָדֶי�. מֵעולָם קִּוִינּו לָ�:

 עַל הַּנִּסִים וְעַל הַּפֻרְקָן וְעַל הַּגְבּורות וְעַל הַּתְׁשּועות וְעַל הַּמִלְחָמות ׁשֶעָשיתָ לַאֲבותֵינּו ּבַּיָמִים 
הָהֵם ּבִּזְמַן הַּזֶה:

לפורים: ּבִימֵי מָרְּדְכַי וְאֶסְּתֵר ּבְׁשּוׁשַן הַּבִירָה. ּכְׁשֶעָמַד עֲלֵיהֶם הָמָן הָרָׁשָע. ּבִּקֵׁש לְהַׁשְמִיד 
לַהֲרוג ּולְאַּבֵד אֶת ּכָל הַּיְהּודִים מִּנַעַר וְעַד זָקֵן טַף וְנָׁשִים ּבְיום אֶחָד. ּבִׁשְלׁשָה עָשר לְחדֶׁש 

ׁשְנֵים עָשר. הּוא חדֶׁש אֲדָר. ּוׁשְלָלָם לָבוז: וְאַּתָה ּבְרַחֲמֶי� הָרַּבִים. הֵפַרְּתָ אֶת עֲצָתו. וְקִלְקַלְּתָ 
אֶת מַחֲׁשַבְּתו. וַהֲׁשֵבותָ ּלו ּגְמּולו ּבְראׁשו. וְתָלּו אותו וְאֶת ּבָנָיו עַל הָעֵץ. 

וְעַל ּכֻּלָם יִתְּבָרַ� וְיִתְרומַם ׁשִמְ� מַלְּכֵנּו ּתָמִיד לְעולָם וָעֶד:

 וְכל הַחַּיִים יודּו� ּסֶלָה.

וִיהַלְלּו אֶת ׁשִמְ� ּבֶאֱמֶת. הָאֵל יְׁשּועָתֵנּו וְעֶזְרָתֵנּו סֶלָה. 

ּתַחַת, ּפִלְּפּול יַּגִיעַ לֶקַח טֹוב, ּפְעֻלַת צַּדִיק פְעָלָם לַּטֹוב, ּפְאֵר אֹמֶר אֲׁשֶר הּוא טֹוב, ּפּור 
הָפַ� לְמִׁשְּתֶה וְיֹום טֹוב, ּפְדּות ּכֵן ּתָחִיׁש לְהָהָר הַּטֹוב, צָהֳלָה וְזִמְרָה לְהֹודֹות לָאֵל ּטֹוב:

ּבָרּו� אַּתָה ה', הַּטוב ׁשִמְ� ּולְ� נָאֶה לְהודות:

 אֱלהֵינּו וֵאלהֵי אֲבותֵינּו. ּבָרְכֵנּו ּבַּבְרָכָה הַמְׁשֻּלֶׁשֶת ּבַּתורָה ברכת כהנים בחזרת התפלה
הַּכְתּובָה עַל יְדֵי מׁשֶה עַבְּדֶ�. הָאֲמּורָה מִּפִי ַאהֲרן ּובָנָיו ּכהֲנִים עַם קְדוׁשֶ�. ּכָָאמּור:

יְבָרֶכְ� ה' וְיִׁשְמְרֶ�: 
יָאֵר ה' ּפָנָיו אֵלֶי� וִיחֻּנֶּךָ: 

יִּשא ה' ּפָנָיו אֵלֶי� וְיָשם לְ� ׁשָלום:

שים ׁשָלום טובָה ּובְרָכָה. חֵן וָחֶסֶד וְרַחֲמִים עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִשרָאֵל עַּמֶ�. ּבָרְכֵנּו ָאבִינּו ּכֻּלָנּו 
ּכְאֶחָד ּבְאור ּפָנֶי�. ּכִי בְאור ּפָנֶי� נָתַּתָ ּלָנּו ה' אֱלהֵינּו ּתורַת חַּיִים וְַאהֲבַת חֶסֶד. ּוצְדָקָה 



ּובְרָכָה וְרַחֲמִים וְחַּיִים וְׁשָלום. וְטוב ּבְעֵינֶי� לְבָרֵ� אֶת ּכָל עַּמְ� יִשרָאֵל ּבְכָל עֵת ּובְכָל ׁשָעָה 
ּבִׁשְלומֶ�:

וַׁשְּתִי, צֹוָאנָה לִמְעֲרָכֹות, קְצִינֹות ּכְהֻכְּתָרָה מַמְלָכֹות, רַגְלֵי אַּיֶלֶת ּבָמֹות דֹורְכֹות, ׁשִבְעִים 
יְמֵי צָר עֲלֹות לָּה אֲרּוכֹות, ּתָקְפָה עִם ּדֹוד לְעֵינֶיהָ ּבְרֵכֹות, וְׂשָמֵחָה קֹול נִׁשְמַע מֵחֲרַּכֹות, 

וְדֹובֵר ׁשָלֹום מִמְעֹון הַּבְרָכֹות:

ּבָרּו� אַּתָה ה', הַמְבָרֵ� אֶת עַּמו יִשרָאֵל ּבַּׁשָלום:


