ילנוּ וּ ְל ָָכל ּכוֹ חוֹ ת ַה ִ ּב ָּטחוֹ ן
ְ ּב ָר ָכה ִל ׁ ְש ִמ ַירת ַח ָּי ֵ

� ֵּב ַר ְך ֲאבוֹ ֵתינוּ ַ :א ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹב,
ִמי ֶ ׁש
� ָר ֵאלָ ,העוֹ ְמ ִדים
הוּ א יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַח ָ ּי ֵלי יִ ְ ׂש
� ַמר ַא ְר ֵצנוּ ְו ָע ֵרי ֱאל ֵֹהינוִּ ,מ ְ ּגבוּ ל
ַעל ִמ ְ ׁש
ַה ְּל ָבנוֹ ן ְו ַעד ִמ ְד ַּבר ִמ ְצ ַריִ ם וּ ִמן ַה ָ ּים
�ה ָּב ֲא ִויר
ַה ָ ּגדוֹ ל ַעד ְלבוֹ א ָה ֲע ָר ָבהַּ ,ב ַ ּי ָּב ָ ׁש
וּ ַב ָ ּים .יִ ֵּתן יְ ה ָֹו֊ ֶאת אוֹ יְ ֵבינוּ ַה ָּק ִמים
� ָּברוּ ְך
ָע ֵלינוּ נִ ָ ּג ִפים ִל ְפנֵ ֶ
יהםַ .ה ָּקדוֹ ׁש
�מֹר ְויַ צִּ יל ֶאת ַח ָ ּי ֵלינוּ ִמ ָָּכל ָצ ָרה
הוּ א יִ ְ ׁש
� ַלח ְּב ָר ָכה
ְוצוּ ָקה וּ ִמ ָָּּכל נֶ גַ ע וּ ַמ ֲח ָלה ְויִ ְ ׁש
יהם .יַ ְד ֵּבר
�ה יְ ֵד ֶ
ְו ַה ְצ ָל ָחה ְְּב ָָכל ַמ ֲע ֵ ׂש
יע ּ ְט ֵרם ְּב ֶכ ֶתר יְ �ׁשוּ ָעה
יהם ִו ַ
�ׂשוֹ נְ ֵאינוּ ַּת ְח ֵּת ֶ
וּ ַב ֲע ֶט ֶרת נִ צָּ חוֹ ןְ .ויַ ֲחזִ ֵירם ִּב ְת�ׁשוּ ָבה
� ֵל ָמהִ .ו ֻ
יק ַ ּים ָּב ֶהם ַה ָּכתוּ בִּ :כי יְ ה ָֹו֊
ְ ׁש
יכם ַהה ֵֹל ְך ִע ָּמ ֶכםְ ,ל ִה ָּל ֵחם ָל ֶכם ִעם
ֱאל ֵֹה ֶ
ֹאמר ָא ֵמן:
יע ֶא ְת ֶכםְ :ונ ַ
� ַ
אֹיְ ֵב ֶ
יכם ְלהוֹ ִ ׁש
דקה  -הוצאה לאושר
בחיוך ובשמחה מסידורי שיר ציון ,יוֹ ֵ

