
יש אומרים לאחר ההבדלה:
ֲחוּו ְלָך  תַּ ים ְוִישְׁ ַמנֵּי ָהָאֶרץ. ְורֹב ָדָגן ְוִתירֹׁש: ַיַעְבּדּוָך ַעמִּ ַמִים ּוִמשְׁ ל ַהשָּׁ ן ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמטַּ ְוִיתֶּ

י ְיָבֵרְך  דַּ רּוְך: ְוֵאל שַׁ ָך. אֲֹרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך בָּ ֵני ִאמֶּ ֲחוּו ְלָך בְּ תַּ ים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִישְׁ ְלֻאמִּ
ָך  תְּ ְך. ְלִרשְׁ ת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאתָּ ְרכַּ ן ְלָך ֶאת בִּ ים: ְוִיתֵּ ָך. ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעמִּ אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרבֶּ

ְרכֹת  י ִויָבֲרֶכךָּ בִּ דַּ ר ָנַתן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהם: ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרךָּ ְוֵאת שַׁ ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאשֶׁ
ְרכֹת הֹוַרי  ְרכֹת ָאִביָך גְָּברּו ַעל בִּ ַדִים ָוָרַחם: בִּ ְרכֹת שָׁ ַחת. בִּ הֹום רֶֹבֶצת תָּ ְרכֹת תְּ ַמִים ֵמָעל בִּ שָׁ

ָך. ּוֵבַרְך  ְהֶייָן ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיו: ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרבֶּ ְבעֹת עֹוָלם. תִּ ֲאַות גִּ ַעד תַּ
ר  רֹת צֹאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ תְּ ַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעשְׁ ָך ְוִיְצָהֶרָך שְׁ ִרי ִבְטֶנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְדָגְנָך ְוִתירֹשְׁ פְּ

ָך:  ים. לֹא ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמתֶּ ל ָהַעמִּ ְהֶיה ִמכָּ רּוְך תִּ ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך:  בָּ בַּ ִנשְׁ
ָכל  ְך ּוְנָתָנם בְּ יָמם בָּ ר ָיַדְעתָּ לֹא ְישִׂ ל חִֹלי ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאשֶׁ ָך כָּ ְוֵהִסיר ה' ִממְּ

ָך.  ִרי ִבְטֶנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ּוְפִרי ְבֶהְמתֶּ רּוְך פְּ ֶדה: בָּ שָּׂ ה בַּ ִעיר. ּוָברּוְך ַאתָּ ה בָּ רּוְך ַאתָּ שְֹׂנֶאיָך: בָּ
ה  בֶֹאָך. ּוָברּוְך ַאתָּ ה בְּ רּוְך ַאתָּ ָך: בָּ ַאְרתֶּ רּוְך ַטְנֲאָך ּוִמשְׁ רֹות צֹאֶנָך: בָּ תְּ ַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעשְׁ שְׁ

ר ה' ֱאלֶֹהיָך  ָאֶרץ ֲאשֶׁ ַלח ָיֶדָך. ּוֵבַרְכָך בָּ ֲאָסֶמיָך ּוְבכֹל ִמשְׁ ָרָכה בַּ ָך ֶאת ַהבְּ ֵצאֶתָך: ְיַצו ה' ִאתְּ בְּ
ל  ִעּתוֹ ּוְלָבֵרְך ֵאת כָּ ַמִים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך בְּ ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרוֹ ַהּטֹוב ֶאת ַהשָּׁ נֵֹתן ָלְך: ִיְפתַּ

ידָֹוד,  ע בַּ ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹושַׁ ֶריָך ִישְׂ ה לֹא ִתְלֶוה: ַאשְׁ ים ְוַאתָּ ה ָיֶדָך. ְוִהְלִויָת ּגוִֹים ַרבִּ ַמֲעשֵׂ
ע  ָרֵאל נֹושַׁ מֹוֵתימּו ִתְדרְֹך: ִישְׂ ה ַעל בָּ ֲחׁשּו אוְֹיֶביָך ָלְך ְוַאתָּ ר ֶחֶרב גֲַּאָוֶתָך. ְוִיכָּ ָמֵגן ֶעְזֶרָך, ַוֲאשֶׁ

בֹוַע,  ם ָאכֹול ְושָׂ ְלמּו ַעד עֹוְלֵמי ַעד: ַוֲאַכְלתֶּ ׁשּוַעת עֹוָלִמים. לֹא ֵתבֹׁשּו ְולֹא ִתכָּ ידָֹוד תְּ בַּ
י  ם כִּ י ְלעֹוָלם: ִויַדְעתֶּ ֶכם ְלַהְפִליא. ְולֹא ֵיבֹׁשּו ַעמִּ ה ִעמָּ ר ָעשָׂ ם ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֲאשֶׁ ם ֶאת שֵׁ ְלתֶּ ְוִהלַּ

בּון ּוָבאּו  י ְלעֹוָלם: ּוְפדּוֵיי ה' ְישֻׁ ָרֵאל ָאִני ַוֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאין עֹוד. ְולֹא ֵיבֹׁשּו ַעמִּ ְבֶקֶרב ִישְׂ
ְמָחה  י ְבשִׂ יגּו ְוָנסּו ָיגוֹן ַוֲאָנָחה: כִּ ְמָחה ַישִּׂ שׂוֹן ְושִׂ ם. שָׂ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאשָׁ ִרנָּה, ְושִׂ ִצּיוֹן בְּ

ֶדה ִיְמֲחאּו ָכף: ִהנֵּה  ָבעֹות ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרנָּה ְוָכל ֲעֵצי ַהשָּׂ לֹום ּתּוָבלּון. ֶהָהִרים ְוַהגְּ ֵתֵצאּו ּוְבשָׁ
שׂוֹן.  שָׂ ם ַמִים בְּ ַאְבתֶּ י ְוִזְמָרת ָיּה ה', ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ּושְׁ י ָעזִּ ֵאל ְיׁשּוָעִתי, ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד. כִּ

ים ֲעִלילָֹתיו.  מוֹ הֹוִדיעּו ָבַעמִּ ּיֹום ַההּוא הֹודּו ַלידָֹוד ִקְראּו ִבשְׁ ם בַּ ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה: ַוֲאַמְרתֶּ ִממַּ
ֶבת  י יֹושֶׁ ָכל ָהָאֶרץ: ַצֲהִלי ָורֹנִּ ה. מּוַדַעת ֹזאת בְּ י ֵגאּות ָעשָׂ רּו ה' כִּ מוֹ: ַזמְּ גָּב שְׁ י ִנשְׂ ירּו כִּ ַהְזכִּ

יֵענּו. ֶזה  ינּו לוֹ ְויֹושִׁ ּיֹום ַההּוא ִהנֵּה ֱאלֵֹקינּו ֶזה ִקוִּ ָרֵאל: ְוָאַמר בַּ ְך ְקדֹוׁש ִישְׂ ִקְרבֵּ י ָגדֹול בְּ ִצּיוֹן. כִּ
רֹוב ָאַמר  לֹום ָלָרחֹוק ְוַלקָּ לֹום שָׁ ָפָתִים. שָׁ יׁשּוָעתוֹ: ּבֹוֵרא ִניב שְׂ ְמָחה בִּ ינּו לוֹ. ָנִגיָלה ְוִנשְׂ ה' ִקוִּ

לֹום ְלָך  לֹום שָׁ י, שָׁ ָך ֶבן ִישַּׁ ִויד ְוִעמְּ ים, ְלָך דָּ ִלישִׁ י רֹאׁש ַהשָּׁ ה ֶאת ֲעָמשַׂ ה' ּוְרָפאִתיו: ְורּוַח ָלְבשָׁ
דּוד: י ַהגְּ ָראשֵׁ ֵנם בְּ תְּ ִויד ַויִּ ֵלם דָּ י ֲעָזְרָך ֱאלֶֹהיָך. ַוְיַקבְּ לֹום ְלעְֹזֶרָך. כִּ ְושָׁ

לֹום.  ר ְלָך שָׁ לֹום ְוכֹל ֲאשֶׁ לֹום ּוֵביְתָך שָׁ ה שָׁ ם ּכֹה ֶלָחי. ְוַאתָּ ַוֲאַמְרתֶּ
(אומר פסוק "ואמרתם" ז' פעמים):

לֹום: ן. ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבשָּׁ ידָֹוד. ְוָהָיה ה' ִמְבָטחוֹ: ה' עֹז ְלַעּמוֹ ִיתֵּ ר ִיְבַטח בַּ רּוְך ַהגֶֶּבר ֲאשֶׁ בָּ

ֱאלִֹהים

יָעה נָּא. ָאנָּא ה'  ם ה' ֶאְקָרא: ָאנָּא ה' הֹושִׁ א. ּוְבשֵׁ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאשָּׂ
ָרָכה  ַלח בְּ ָרֵכינּו. ַהְצִליַח ִלּמּוֵדינּו. ּושְׁ ַהְצִליָחה ָנא: ַהְצִליֵחנּו. ַהְצִליַח דְּ

א ְבָרָכה ֵמֵאת ה' ּוְצָדָקה  ִדְכִתיב: ִישָּׂ ה ָיֵדינּו. כְּ ָכל ַמֲעשֵׂ ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה בְּ
שׂן ִויָקר: ּוְכִתיב ַוְיִהי  ְמָחה. ְושָׂ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְושִׂ עוֹ: ַליְּ ֵמֱאלֵֹקי ִישְׁ

נּו: ן ִיְהֶיה ִעמָּ יל. ַוידָֹוד ִעּמוֹ: כֵּ כִּ ָרָכיו ַמשְׂ ָדִוד ְלָכל דְּ

ַסְבִרי ָמָרָנן:
ים: ועונים - ְלַחיִּ

ִרי ַהגֶֶּפן: ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא פְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ִמים: י) (ִמיֵני) ְבשָׂ בֵּ ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ֲעֵצי (ִעשְׂ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: רּוְך ַאתָּ בָּ
ין קֶֹדׁש ְלחֹול ּוֵבין אֹור  יל בֵּ ְבדִּ ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהמַּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ה.  ֲעשֶׂ ת ְיֵמי ַהמַּ שֶׁ ִביִעי ְלשֵׁ ים ּוֵבין יֹום ַהשְּׁ ָרֵאל ָלַעמִּ ְך ּוֵבין ִישְׂ ְלחֹשֶׁ
ין קֶֹדׁש ְלחֹול: יל בֵּ ְבדִּ ה ה', ַהמַּ רּוְך ַאתָּ בָּ
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