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קודם קריאת ההפטרה יברך המפטיר

ָבּ ְ
טובים וְ ָר ָצה
יאים ִ
עולם ֲא ֶשׁר ָבּ ַחר ִבּנְ ִב ִ
אַתּה יְ הֹ ָוה ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
משׁה ַע ְבדּו
וּב ֶ
בּוֹחר ַבּתּו ָרה ְ
אַתּה יְ הֹ ָוה ַה ֵ
רוּך ָ
ֶא ָמ ִרים ֶבּ ֱא ֶמתָ .בּ ְ
יהם ַהנּ ֱ
ְב ִד ְב ֵר ֶ
ָצּ ֶדק:
יאי ָה ֱא ֶמת ו ֶ
וּבנְ ִב ֵ
שר ֵאל ַעמּו ִ
וּביִ ָ
ְ
אחרי קריאת ההפטרה מברך המפטיר

עוֹל ִמיםַ ,צ ִדּיק ְבּ ָכל ַהדּורות,
עוֹלם ,צוּר ָכּל ָה ָ
אַתּה יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ָצ ֶדק:
וּמ ַק ֵיּםֶ ,שׁ ָכּל ְדּ ָב ָריו ֱא ֶמת ו ֶ
עוֹשהַ ,ה ְמ ַד ֵבּר ְ
אומר וְ ֶ
ֶא ָמן ָה ֵ
ָה ֵאל ַהנּ ֱ
יך אָחוֹר לֹא יָשׁוּב
יך ,וְ ָד ָבר ֶא ָחד ִמ ְדּ ָב ֶר ָ
ֶא ָמנִ ים ְדּ ָב ֶר ָ
להינוּ וְ נ ֱ
אַתּה הוּא יְ ָי ֱא ֵ
ֶא ָמן ָ
נֱ
ֶא ָמן ְבּ ָכל ְדּ ָב ָריו:
אַתּה יְ ָיָ ,ה ֵאל ַהנּ ֱ
רוּך ָ
אָתּהָ ,בּ ְ
ֶא ָמן וְ ַר ֲח ָמן ָ
יקםִ ,כּי ֵאל ֶמ ֶל ְך נ ֱ
ֵר ָ
רוּך
ָמינוָּ .בּ ְ
יע ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבי ֵ
תּושׁ ַ
ֶפשׁ ִ
ֲלוּבת נ ֶ
ַר ֵחם ַעל ִציּון ִכּי ִהיא ֵבּית ַחיֵּינוּ ,וְ ַלע ַ
ֶיה:
שמּ ַח ִציּון ְבּ ָבנ ָ
אַתּה יְ ָיְ ,מ ֵ
ָ
יח ָךִ ,בּ ְמ ֵה ָרה
וּב ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ֶ
ָביא ַע ְב ֶדּ ָך ְ
להינוְּ ,בּ ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִ
ש ְמּ ֵחנוּ יְ ָי ֱא ֵ
ַ
ֵשׁב זָר וְ לא יִ נְ ֲחלוּ עוֹד ֲא ֵח ִרים ֶאת ְכּבוֹדוִֹ ,כּי ְב ֵשׁם
ָיבֹא וְ ָיגֵל ִל ֵבּנוַּ ,על ִכּ ְסאו לא י ֵ
אַתּה יְ ָיָ ,מגֵן ָדּוִ ד:
רוּך ָ
ָעדָ ,בּ ְ
עולם ו ֶ
ָק ְד ְשׁ ָך נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ לוֹ ֶשׁלּא יִ ְכ ֶבּה נֵרוֹ ְל ָ
להינוּ
ָת ָתּ ָלנוּ יְ ָי ֱא ֵ
ֲבודה וְ ַעל ַהנְּ ִבי ִאים וְ ַעל יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַהזֶּהֶ ,שׁנּ ַ
תּורה וְ ַעל ָהע ָ
ַעל ַה ָ
אָרת:
וּל ִת ְפ ֶ
נוּחהְ ,ל ָכבוד ְ
ֻשּׁה וְ ִל ְמ ָ
ִל ְקד ָ
אות ְך ,יִ ְת ָבּ ַר ְך ִשׁ ְמ ָך ְבּ ִפי ָכּל ַחי
וּמ ָב ְר ִכים ָ
מוֹדים ָל ְך ְ
ַחנוּ ִ
להינוּ ֲאנ ְ
ַעל ַהכּל יְ ָי ֱא ֵ
אַתּה יְ ָי ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת:
רוּך ָ
ָעדָ ,בּ ְ
עולם ו ֶ
ָתּ ִמיד ְל ָ
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