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סדר ברכת המזון
ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ תְּ .ב ׁשוּב יְ הֹוָ ה ֶאת ׁ ִשיבַ ת ִצ ּיוֹ ן ָהיִ ינ ּו ְּכחֹלְ ִמים:
ֹאמר ּו בַ גּ וֹ יִ ם ִהגְ ִדּ יל
ָאז יִ ָּמלֵ א שְׂ חוֹ ק ּ ִפינ ּו ּולְ ׁשוֹ נֵ נ ּו ִר ָ ּנהָ .אז י ְ
יְ הֹוָ ה לַ ֲעשׂ וֹ ת ִעם ֵא ֶ ּלהִ :הגְ ִדּ יל יְ הֹוָ ה לַ ֲעשׂ וֹ ת ִע ָּמנוָּ .היִ ינ ּו
שְׂ ֵמ ִחיםׁ :ש ּובָ ה יְ הֹוָ ה ֶאת ׁ ְשבִ ֵיתנ ּו ַּכ ֲא ִפ ִיקים ַּב ֶ ּנגֶ בַ :ה ּז ְֹר ִעים
ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִר ָ ּנה יִ ְקצֹרוָּ :הלוֹ ְך יֵ לֵ ְך ּובָ כֹה נ ֵ ֹׂשא ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ָ ּז ַרע .בּ ֹא
יָ בֹא בְ ִר ָ ּנה .נ ֵ ֹׂשא ֲאלֻ ּמ ָֹתיו:
ֲא ָב ְרכָ ה ֶאת יְ הֹוָ ה ְּבכָ ל ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִהלָ תוֹ ְּב ִפי :סוֹ ף ָדבָ ר
ַהכּ ֹל נִ ׁ ְש ָמעֶ .את ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא וְ ֶאת ִמ ְצוֹ ָתיו ׁ ְשמוֹ רִּ .כי זֶ ה
ָּכל ָה ָא ָדםְּ :ת ִהלַ ת יְ הֹוָ ה יְ ַד ֶּבר ּ ִפי .וִ יבָ ֵר ְך ָּכל ָּב ָ ׂשר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ
לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד :וַ ֲאנַ ְחנ ּו נְ בָ ֵר ְך יָ ּהֵ .מ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ םַ .הלְ ל ּויָ ּה:
ִהנְ נִ י מ ּוכָ ן ו ְּמזֻ ָּמן לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֲעשֵׂ ה ׁ ֶשל ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר,
וְ ָאכַ לְ ָּת וְ שָׂ בָ ְע ָּת ּובֵ ַרכְ ָּת ֶאת יְ הׂוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יךַ ,על ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ בָ ה,
ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ ְך:
שלושה שאכלו כאחד חיבין בזימון ,וכך מזמנין:
		

המזמן אומר:
המסובים עונים:
		
המזמן חוזר:
		
		
ואומרים המסובים ואח"כ המברך
		
והמזמן חוזר		 :
		
מי שלא אכל עונה		:

ַרבּ וֹ ַתיִ .מיר וֶ ועלֶ ן ֶּבענְ ְט ׁ ְשן (אוֹ ַ :רבּ וֹ ַתי נְ בָ ֵר ְך):
יְ ִהי ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם:
יְ ִהי ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם:
ִּב ְר ׁשוּת ָמ ָרנָ ן וְ ַרבּ וֹ ַתי נְ בָ ֵר ְך (בעשרהֱ :אל ֵֹהינוּ)
ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ :
ָּברו ְּך (בעשרהֱ :אל ֵֹהינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ וּבְ טוּבוֹ
ָחיִ ינוּ:
ָּברו ְּך (בעשרהֱ :אל ֵֹהינוּ) ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ּׁ ֶשלּ וֹ וּבְ טוּבוֹ
ָחיִ ינוּ:
ָּברו ְּך ֱ(אל ֵֹהינוּ) ו ְּמבוֹ ָר ְך ׁ ְשמוֹ ָּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
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יחיד אינו אומרָּ :ברו ְּך הוּא וּבָ רו ְּך ׁ ְשמוֹ .

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ .ה ָ ּזן ֶאת
ָהעוֹ לָ ם ֻּכ ּלוֹ ְּ .בטוּבוֹ ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ּובְ ַר ֲח ִמים .הוּא נוֹ ֵתן
לֶ ֶחם לְ כָ ל ָּבשָׂ רִּ .כי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ ּ .ובְ טוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל
ָּת ִמיד לֹא ָח ַסר לָ נ ּו וְ ַאל יֶ ְח ַסר לָ נ ּו ָמזוֹ ן לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.
ַּב ֲעבוּר ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ לִּ .כי הוּא ֵאל זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס לַ כּ ֹל
ו ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹל ו ֵּמכִ ין ָמזוֹ ן לְ כָ ל ְּב ִר ּיוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָּב ָרא.
ָּכ ָאמוּרּ .פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ו ַּמ ְ ׂש ִּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצוֹ ןָּ :ברו ְּך
ַא ָּתה יְ הֹוָ הַ .ה ָ ּזן ( ְּב ַר ֲח ָמיו) ֶאת ַהכּ ֹל:
נוֹ ֶדה ְּל ָך יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינוַּ .על ׁ ֶש ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶא ֶרץ
אתנ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו
ֶח ְמ ָדה טוֹ בָ ה ו ְּר ָחבָ ה .וְ ַעל ׁ ֶשהוֹ ֵצ ָ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם .ו ְּפ ִד ָיתנ ּו ִמ ֵּבית ֲעבָ ִדים .וְ ַעל ְּב ִר ְית ָך
ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִּבבְ שָׂ ֵרנוּ .וְ ַעל ּתוֹ ָר ְת ָך ׁ ֶש ִּל ַּמ ְד ָּתנוּ .וְ ַעל
ֻח ֶ ּק ָ
יך ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ָּתנוּ .וְ ַעל ַח ִ ּיים ֵחן וָ ֶח ֶסד ׁ ֶשחוֹ נַ נְ ָּתנוּ.
וְ ַעל ֲאכִ ילַ ת ָמזוֹ ן ׁ ָש ַא ָּתה זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס אוֹ ָתנ ּו ָּת ִמיד.
ְּבכָ ל יוֹ ם ּובְ כָ ל ֵעת ּובְ כָ ל ׁ ָש ָעה:
בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים:

ואם שכח אזי כשיגיע אצל הרחמן יאמרָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה לָ נ ּו נִ ִסים
וְ נִ ְפלָ אוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָעשָׂ ה נִ ִסים לַ ֲאבוֹ ֵתינוַּּ ,ביָ ִמים ָה ֵהם ִּבזְ ַמן ַהזֶ ה:
בימי וכו':

וְ ַעל ַה ִ ּנ ִּסים וְ ַעל ַה ּ ֻפ ְר ָקן וְ ַעל ַה ְ ּגבוּרוֹ ת וְ ַעל ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת וְ ַעל
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ית לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו
ַהנִ ְפלָ אוֹ ת וְ ַעל ַהנְ ָחמוֹ ת וְ ַעל ַה ִּמלְ ָחמוֹ תֶ ׁ .ש ָעשִׂ ָ
ַּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה:
לחנוכה:
ימי ַמ ִּת ְתיָ ה ּו ֶּבן יוֹ ָחנָ ן כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַח ׁ ְשמוֹ נָ ִאי
ִּב ֵ
וּבָ נָ יוְּ .כ ׁ ֶש ָע ְמ ָדה ַמלְ כוּת יָ וָ ן ָה ְר ׁ ָש ָעה ַעל
ָ
ָ
ּ
ּ
ַע ְּמך יִ ְ ׂש ָר ֵאל .לְ ַה ׁ ְש ִכ ָיחם תוֹ ָר ֶתך וּלְ ַה ֲעבִ ָירם
ֵמ ֻח ֵ ּקי ְרצוֹ נֶ ָך .וְ ַא ָּתה ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּביםָ .ע ַמ ְד ָּת
לָ ֶהם ְּב ֵעת ָצ ָר ָתםַ .רבְ ָּת ֶאת ִריבָ ם .דַּ נְ ָּת ֶאת
דִּ ינָ ם .נָ ַק ְמ ָּת ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ .מ ַס ְר ָּת גִ בּ וֹ ִרים ְּביַ ד
ַח ָ ּל ׁ ִשים .וְ ַר ִּבים ְּביַ ד ְמ ַע ִּטים .ו ְּט ֵמ ִאים ְּביַ ד
ְטהוֹ ִרים .ו ְּר ׁ ָש ִעים ְּביַ ד ַצדִּ ִיקים .וְ זֵ ִדים ְּביַ ד
ית ׁ ֵשם ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש
עוֹ ְס ֵקי תוֹ ָר ֶת ָך .וּלְ ָך ָעשִׂ ָ
ְּבעוֹ לָ ֶמ ָך .וּלְ ַע ְּמ ָך יִ ְ ׂש ָר ֵאל ָע ִ ׂש ָית ְּת ׁשו ָּעה גְ דוֹ לָ ה ו ֻּפ ְר ָקן ְּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה .וְ ַא ַחר ַּכ ְך ָּבא ּו בָ נֶ ָ
יך לִ ְדבִ יר
ֵּב ֶית ָך .ו ִּפ ּנ ּו ֶאת ֵהיכָ לֶ ָך .וְ ִט ֲהר ּו ֶאת ִמ ְקדָּ ׁ ֶש ָך .וְ ִה ְדלִ יק ּו נֵ רוֹ ת ְּב ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך .וְ ָקבְ ע ּו ׁ ְשמוֹ נַ ת
(יָ ִמים ֵאל ּו ְּב ַה ֵ ּלל וּבְ הוֹ ָד ָאה וְ ָע ִ ׂש ָית ִע ָּמ ֶהם נֵ ס וָ ֶפלֶ א וְ נוֹ ֶדה לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ֶסלָ ה) יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה ֵאלּ וּ.
לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵ ּלל לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל:
לפורים:
ימי ָמ ְרדְּ כַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ְּב ׁשו ׁ ַּשן ַה ִּב ָירהְּ .כ ׁ ֶש ָע ַמד
ִּב ֵ
ֲעלֵ ֶיהם ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשעִּ .ב ֵ ּק ׁש לְ ַה ׁ ְש ִמיד לַ ֲהרוֹ ג
ּ
ּ
ּ
וּלְ ַא ֵבד ֶאת ָּכל ַה ְיהו ִּדיםִ .מ ַנ ַער וְ ַעד זָ ֵקןַ .טף
וְ נָ ׁ ִשיםְּ .ביוֹ ם ֶא ָחדִּ .ב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָעשָׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש
ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ו ׁ ְּשלָ לָ ם לָ בוֹ ז.
וְ ַא ָּתה ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִּבים ֵה ַפ ְר ָּת ֶאת ֲע ָצתוֹ .
וְ ִקלְ ַקלְ ָּת ֶאת ַמ ֲח ׁ ַשבְ ּתוֹ  .וַ ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת לּ וֹ ְ ּגמוּלוֹ
ּ
ֹאשוֹ  .וְ ָתל ּו אוֹ תוֹ וְ ֶאת ָבנָ יו ַעל ָה ֵעץ:
בְ ר ׁ

וְ ַעל ַהכּ ֹל יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֲאנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים לָ ְך ו ְּמבָ ְרכִ ים
אוֹ ָת ְך .יִ ְת ָּב ַר ְך ׁ ִש ְמ ָך ְּב ִפי ָּכל ַחי ָּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ַּכ ָּכתוּב .וְ ָאכַ לְ ָּת וְ שָׂ בָ ְע ָּת ּובֵ ַרכְ ָּת ֶאת יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָ
יך ַעל
ָה ָא ֶרץ ַה ּטֹבָ ה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ ְךָּ :ברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הַ .על
ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַה ָּמזוֹ ן:
ַר ֶחם נָ א יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך .וְ ַעל
יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך .וְ ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ֶד ָך .וְ ַעל ַמלְ כוּת
ֵּבית ָדּ וִ ד ְמ ׁ ִש ֶיח ָך .וְ ַעל ַה ַּביִ ת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא
ׁ ִש ְמ ָך ָעלָ יוֱ :אל ֵֹהינוָּ .אבִ ינוְּ .ר ֵענ ּו ז ּונֵ נ ּו ּ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו
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וְ כַ לְ ְּכלֵ נ ּו וְ ַה ְרוִ ֵיחנוּ .וְ ַה ְרוַ ח לָ נ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ְמ ֵה ָרה
ִמ ָּכל ָצרוֹ ֵתינוּ .וְ נָ א ַאל ַּת ְצ ִריכֵ נ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו לֹא
לִ ֵידי ַמ ְּתנַ ת ָּבשָׂ ר וָ ָדם וְ לֹא לִ ֵידי ַהלְ וָ ָא ָתםִּ .כי ִאם
לְ יָ ְד ָך ַה ְּמלֵ ָאהַ .ה ּ ְפתו ָּחהַ .ה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה וְ ָה ְר ָחבָ הֶ ׁ .ש ּלֹא
נֵ בוֹ ׁש וְ לֹא נִ ָּכלֵ ם לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
בשבת אומרים:

ְר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵיצנ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך וּבְ ִמ ְצוַ ת יוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי ַה ּׁ ַש ָּבת
ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ֶ ּזה ִּכי יוֹ ם זֶ ה ָ ּגדוֹ ל וְ ָקדוֹ ׁש הוּא לְ ָפנֶ ָ
יך לִ ׁ ְש ָּבת בּ וֹ
וְ לָ נו ַּח בּ וֹ ְּב ַא ֲהבָ ה ְּכ ִמ ְצוַ ת ְרצוֹ נֶ ָך וּבִ ְרצוֹ נְ ָך ָהנִ ַיח לָ נ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו
ׁ ֶש ּלֹא ְּת ֵהא ָצ ָרה וְ יָ גוֹ ן וַ ֲאנָ ָחה ְּביוֹ ם ְמנו ָּח ֵתנ ּו וְ ַה ְר ֵאנ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו
ְּבנֶ ָח ַמת ִצ ּיוֹ ן ִע ֶיר ָך וּבְ בִ נְ יַ ן יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך ִּכי ַא ָּתה הוּא ַּב ַעל
ַהיְ ׁשוּעוֹ ת וּבַ ַעל ַה ֶ ּנ ָחמוֹ ת:
לראש חדש ויום טוב וחול המועד אומרים:

ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו יַ ֲעלֶ ה וְ יָ בֹא וְ יַ ִ ּג ַיע וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָר ֶצה וְ יִ ּׁ ָש ַמע
וְ יִ ּ ָפ ֵקד וְ יִ ָ ּזכֵ ר זִ כְ רוֹ נֵ נ ּו ו ִּפ ְקדוֹ נֵ נ ּו וְ ִ ּזכְ רוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ִ ּזכְ רוֹ ן ָמ ׁ ִש ַיח ֶּבן
דָּ וִ ד ַעבְ ֶד ָך וְ זִ כְ רוֹ ן יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך וְ זִ כְ רוֹ ן ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל
לְ ָפנֶ ָ
יך לִ ְפלֵ ָיטה לְ טוֹ בָ ה לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים לְ ַח ִ ּיים (טוֹ בִ ים)
וּלְ ׁ ָשלוֹ ם ְּביוֹ ם:
ר ׁ
ֹאש ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה:
לר"ח:
ַחג ַה ַּמצוֹ ת ַה ֶ ּזה:
לפסח:
לשבועותַ :חג ַה ּׁ ָשבֻ עוֹ ת ַה ֶ ּזה:

ַחג ַה ֻּסכּ וֹ ת ַה ֶ ּזה:
לסוכות:
לשמ"ע ולש"תְ ׁ :ש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַה ַחג ַה ֶ ּזה:
ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן ַה ֶ ּזה:
לר"ה:

זָ כְ ֵרנ ּו יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו בּ וֹ לְ טוֹ בָ ה ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בּ וֹ לִ בְ ָרכָ ה וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו בּ וֹ לְ ַח ִ ּיים
טוֹ בִ ים .וּבִ ְדבַ ר יְ ׁשו ָּעה וְ ַר ֲח ִמים חוּס וְ ָח ֵ ּננ ּו וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו וְ הוֹ ׁ ִש ֵיענ ּו ִּכי
ֵאלֶ ָ
יך ֵעינֵ ינ ּו ִּכי ֵאל ֶמלֶ ְך ַח ּנוּן וְ ַרחוּם ָא ָּתה:
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ו ְּבנֵ ה יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה בְ יָ ֵמינוָּּ .ברו ְּך
ַא ָּתה יְ הֹוָ הּ .בוֹ נֵ ה בְ ַר ֲח ָמיו יְ רו ׁ ָּשלָ יִ םָ .א ֵמן:
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םָ .ה ֵאלָ .אבִ ינוּ.
ַמלְ ֵּכנוַּ .א ִדּ ֵירנוּּ .בוֹ ְר ֵאנוּּ .גוֹ ֲאלֵ נוּ .יוֹ ְצ ֵרנוְּ .קדוֹ ׁ ֵשנ ּו
ְקדוֹ ׁש יַ ֲעקֹב .רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה יִ ְ ׂש ָר ֵאלַ .ה ֶּמלֶ ְך ַה ּטוֹ ב
וְ ַה ֵּמ ִטיב לַ כּ ֹלֶ ׁ .ש ְּבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם הוּא ֵה ִטיב הוּא
ֵמ ִטיב הוּא יֵ ִיטיב לָ נוּ .הוּא גְ ָמלָ נ ּו הוּא גוֹ ְמלֵ נ ּו הוּא
יִ גְ ְמלֵ נ ּו לָ ַעד לְ ֵחן ּולְ ֶח ֶסד ּולְ ַר ֲח ִמים ּולְ ֶרוַ חַ .ה ָ ּצלָ ה
וְ ַה ְצלָ ָחהְּ .ב ָרכָ ה וִ ׁישו ָּעה .נֶ ָח ָמהַ ּ .פ ְרנָ ָסה וְ כַ לְ ָּכלָ ה.
וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלוֹ ם וְ כָ ל טוֹ ב .ו ִּמ ָּכל טוּב לְ עוֹ לָ ם
ַאל יְ ַח ְּס ֵרנוּ :אמן
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְמל ְֹך ָעלֵ ינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא
יִ ְת ָּב ַר ְך ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ּובָ ָא ֶרץָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ַּת ַּבח לְ דוֹ ר
דּ וֹ ִרים .וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר ָּבנ ּו לָ ַעד ּולְ נֵ ַצח נְ ָצ ִחים .וְ יִ ְת ַה ַדּ ר
ָּבנ ּו לָ ַעד ּולְ עוֹ לְ ֵמי עוֹ לָ ִמיםָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו
ארנ ּו וְ הוּא
ְּבכָ בוֹ דָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְש ּבֹר ֻעלֵ נ ּו ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֵ
יוֹ לִ יכֵ נ ּו קוֹ ְמ ִמ ּיוּת לְ ַא ְר ֵצנוָּ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְשלַ ח לָ נ ּו
ְּב ָרכָ ה ְמ ֻר ָּבה ַּב ַּביִ ת ַה ֶ ּזה וְ ַעל ׁ ֻשלְ ָחן זֶ ה ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ָעלָ יו:
ָה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ׁ ְשלַ ח לָ נ ּו ֶאת ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָ ּנבִ יא זָ כוּר לַ ּטוֹ ב
וִ יבַ ּ ֶׂשר לָ נ ּו ְּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת יְ ׁשוּעוֹ ת וְ נֶ ָחמוֹ ת:
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אם הוא אוכל על שלחן אחרים יברך לבעה"ב:

יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא יֵ בוֹ ׁש ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ָּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה וְ לֹא יִ ָּכלֵ ם לָ עוֹ לָ ם ַה ָּבא .וְ יִ ְצלַ ח
ְמאֹד ְּבכָ ל נְ כָ ָסיו .וְ יִ ְהי ּו נְ כָ ָסיו וּנְ כָ ֵסינ ּו מו ְּצלָ ִחים ו ְּקרוֹ בִ ים לָ ִעיר .וְ ַאל יִ ׁ ְשלוֹ ט
שָׂ ָטן לֹא ְּב ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ָדיו וְ לֹא ְּב ַמ ֲע ֵ ׂשה יָ ֵדינוּ .וְ ַאל יִ זְ ַד ֵ ּקק לֹא לְ ָפנָ יו וְ לֹא לְ ָפנֵ ינ ּו
ׁשוּם ְדבַ ר ִה ְרהוּר ֵח ְטא וַ ֲעבֵ ָירה וְ ָעוֹ ן ַמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם:

ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך ֶאת ָ(אבִ י מוֹ ִרי) ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַה ֶ ּזה וְ ֶאת ִ(א ִּמי
מוֹ ָר ִתי) ַּב ֲעלַ ת ַה ַּביִ ת ַה ֶ ּזה .אוֹ ָתם וְ ֶאת ֵּב ָיתם וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת
ָּכל ֲא ׁ ֶשר לָ ֶהם( .ואם סמוך על שלחן עצמו יאמרָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ בָ ֵר ְך
אוֹ ִתי (וְ ָאבִ י וְ ִא ִּמי) וְ ִא ׁ ְש ִּתי וְ זַ ְר ִעי וְ ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר לִ י) ,אוֹ ָתנ ּו וְ ֶאת
ָּכל ֲא ׁ ֶשר לָ נוְּּ .כמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָּב ְרכ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַאבְ ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב,
ַּבכּ ֹלִ .מכּ ֹל .כּ ֹלֵּ .כן יְ בָ ֵר ְך אוֹ ָתנ ּו ֻּכ ָ ּלנ ּו יַ ַחד ִּבבְ ָרכָ ה ׁ ְשלֵ ָמה.
ֹאמר ָא ֵמן:
וְ נ ַ

ַ ּב ָּמרוֹ ם יְ לַ ְּמד ּו ֲעלֵ ֶיהם וְ ָעלֵ ינ ּו זְ כוּת ׁ ֶש ְּת ֵהא
לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ׁ ָשלוֹ ם .וְ נִ ּ ָ ׂשא בְ ָרכָ ה ֵמ ֵאת יְ הֹוָ ה .ו ְּצ ָד ָקה
ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְש ֵענוּ .וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵ ׂשכֶ ל טוֹ ב ְּב ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים
וְ ָא ָדם:
(בברית מילה מוסיפים כאן הרחמן*)

*

הרחמן לברית מילה:

ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ בָ ֵר ְך ֲאבִ י ַה ֶ ּילֶ ד וְ ִא ּמוֹ  ,וְ יִ זְ כּ ּו לְ גַ דְּ לוֹ וּלְ ַח ְ ּנכוֹ וּלְ ַח ְּכמוֹ ,
ִמ ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה ָדמוֹ  ,וִ ִיהי יְ יָ ֱאל ָֹהיו ִע ּמו.
ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ בָ ֵר ְך ַּב ַעל ְּב ִרית ַה ִּמילָ הֲ ,א ׁ ֶשר שָׂ שׂ לַ ֲעשׂ וֹ ת ֶצ ֶדק
יש ֵ ּלם ּ ָפ ֳעלוֹ ו ַּמ ְ ׂש ֻּכ ְר ּתוֹ ְּכפוּלָ ה ,וְ יִ ְּתנֵ ה ּו לְ ַמ ְעלָ ה
ְּבגִ ילָ ה ,וִ ׁ ַ
לְ ָמ ְעלָ ה.
ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ בָ ֵר ְך ַר ְך ַה ִ ּנ ּמוֹ ל לִ ׁ ְשמוֹ נָ ה ,וְ יִ ְהי ּו יָ ָדיו וְ לִ בּ וֹ לָ ֵאל ֱאמוּנָ ה,
וְ יִ זְ ֶּכה לִ ְראוֹ ת ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ְשכִ ינָ הָ ׁ ,ש ׁלש ּ ְפ ָע ִמים ַּב ּׁ ָשנָ ה.
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לשבתָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִחילֵ נ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ ׁ ַש ָּבת ו ְּמנו ָּחה לְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ִמים:
לראש חדשָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַחדֵּ ׁש ָעלֵ ינ ּו ֶאת ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה לְ טוֹ בָ ה וְ לִ בְ ָרכָ ה:
ליום טובָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יַ נְ ִחילֵ נ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ טוֹ ב:

(בב' לילות ראשונות של פסח מוסיפין :לְ יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכלּ וֹ ָארו ְּך לְ יוֹ ם ׁ ֶש ַ ּצדִּ ִיקים
אש ֶיהם וְ נֶ ֱהנִ ין ִמ ִ ּזיו ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה וִ ִיהי ֶחלְ ֵקנ ּו ִע ָּמ ֶהם):
יוֹ ׁ ְשבִ ין וְ ַע ְטרוֹ ֵת ֶיהם ְּב ָר ׁ ֵ
לראש השנהָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יְ ַחדֵּ ׁש ָעלֵ ינ ּו ֶאת ַה ּׁ ָשנָ ה ַה ּזֹאת לְ טוֹ בָ ה וְ לִ בְ ָרכָ ה:
לסוכותָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא יָ ִקים לָ נ ּו ֶאת ֻס ַּכת דָּ וִ ד ַהנּוֹ ָפלֶ ת:

ָה ַר ֲח ָמן הוּא יְ זַ ֵּכנ ּו לִ ימוֹ ת ַה ָמ ׁ ִש ַיח ּולְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם ַה ָּבא:

בחול ַמגְ דִּ יל

(ביום שיש בו מוסף ובמוצ"ש אומר ִמגְ דּ וֹ ל)

יְ ׁשוּעוֹ ת ַמלְ כּ וֹ וְ עֹשֶׂ ה ֶח ֶסד לִ ְמ ׁ ִשיחוֹ לְ ָדוִ ד ּולְ זַ ְרעוֹ
ַעד עוֹ לָ ם :ע ֶ ֹׂשה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלוֹ ם
ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:

יְ רא ּו ֶאת יְ הֹוָ ה ְקדוֹ ׁ ָשיו ִּכי ֵאין ַמ ְחסוֹ ר לִ ֵיר ָאיוְּ :כ ִפ ִירים ָר ׁש ּו
וְ ָר ֵעב ּו וְ דוֹ ְר ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה לֹא יַ ְח ְסר ּו כָ ל טוֹ ב :הוֹ ד ּו לַ יהֹוָ ה ִּכי טוֹ ב
ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ בָ ֵר ְך ַה ָּמל ְּבשַׂ ר ָה ָע ְרלָ ה ,ו ָּפ ַרע ו ָּמ ַצץ דְּ ֵמי ַה ִּמילָ הִ ,א ׁיש
ַה ָ ּי ֵרא וְ ַר ְך ַה ֵ ּלבָ ב ֲעבוֹ ָדתוֹ ְפסוּלָ הִ .אם ׁ ְשלָ ׁש ֵא ֶ ּלה יַ ֲעשֶׂ ה
לָ ּה.
ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יִ ׁ ְשלַ ח לָ נ ּו ְמ ׁ ִשיחוֹ הוֹ לֵ ְך ָּת ִמיםִּ ,בזְ כוּת ֲח ַתן לַ ּמוּלוֹ ת
דָּ ִמים ,לְ בַ ּ ֵ ׂשר ְּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת וְ נִ חו ִּמים ,לְ ַעם ֶא ָחד ְמ ֻפ ָ ּזר
ו ְּמפ ָֹרד ֵּבין ָה ַע ִּמים.
ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יִ ׁ ְשלַ ח לָ נ ּו כּ ֵֹהן ֶצ ֶדק ֲא ׁ ֶשר לֻ ַ ּקח לְ ֵעילוֹ םַ ,עד הוּכַ ן ִּכ ְסאוֹ
ַּכ ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ יָ ֲהלוֹ ם ,וַ ָ ּילֶ ט ּ ָפנָ יו ְּב ַאדַּ ְר ּתוֹ וַ ִ ּיגְ לוֹ םְּ ,ב ִר ִיתי ָהיְ ָתה
ִא ּתוֹ ַה ַח ִ ּיים וְ ַה ּׁ ָשלוֹ ם.
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ִּכי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ ּ :פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ו ַּמ ְ ׂש ִּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצוֹ ןָּ :ברו ְּך
ַה ֶ ּגבֶ ר ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַטח ַּביהֹוָ ה וְ ָהיָ ה יְ הֹוָ ה ִמבְ ַטחוֹ  :נַ ַער ָהיִ ִיתי גַ ם
זָ ַקנְ ִּתי וְ לֹא ָר ִא ִיתי ַצ ִדּ יק נֶ ֱעזָ ב וְ זַ ְרעוֹ ְמבַ ֶ ּק ׁש לָ ֶחם :יְ הֹוָ ה עֹז
לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן יְ הֹוָ ה יְ בָ ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ בַ ּׁ ָשלוֹ ם:
ברכות לשבע ברכות

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ .ש ַהכּ ֹל ָּב ָרא לִ כְ בוֹ דוֹ :
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם .יוֹ ֵצר ָה ָא ָדם:

ָ ּברו ְּך

ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ .א ׁ ֶשר יָ ַצר ֶאת ָה ָא ָדם
ְּב ַצלְ מוֹ ְּ .ב ֶצלֶ ם דְּ מוּת ַּתבְ נִ יתוֹ  .וְ ִה ְת ִקין לוֹ ִמ ֶּמ ּנ ּו ִּבנְ יָ ן ֲע ֵדי
ַעדָּ .ברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה יוֹ ֵצר ָה ָא ָדם:

שׂ וֹ שׂ

ָּתשִׂ ישׂ וְ ָתגֵ ל ָה ֲע ָק ָרה ְּב ִקבּ וּץ ָּבנֶ ָיה לְ תוֹ כָ ּה ְּבשִׂ ְמ ָחהָּ .ברו ְּך
ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַ ׂש ֵּמ ַח ִצ ּיוֹ ן ְּבבָ נֶ ָיה:

שַׂ ֵּמ ַח

ְּת ַ ׂש ַּמח ֵר ִעים ָה ֲאהוּבִ יםְּ .כ ַ ׂש ֵּמ ֲח ָך יְ ִצ ְיר ָך ְּבגַ ן ֵע ֶדן ִמ ֶ ּק ֶדם.
ָּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַ ׂש ֵּמ ַח ָח ָתן וְ כַ ָ ּלה:

ָ ּברו ְּך

ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ָּב ָרא ָ ׂששׂ וֹ ן וְ ִ ׂש ְמ ָחה.
ָח ָתן וְ כַ ָ ּלהּ ִ .גילָ ה ִר ָ ּנה .דִּ ָיצה וְ ֶח ְדוָ הַ .א ֲהבָ ה וְ ַא ֲחוָ ה .וְ ׁ ָשלוֹ ם
וְ ֵרעוּתְ .מ ֵה ָרה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו יִ ּׁ ָש ַמע ְּב ָע ֵרי יְ הו ָּדה וּבְ חוּצוֹ ת
יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם .קוֹ ל שָׂ שׂ וֹ ן וְ קוֹ ל שִׂ ְמ ָחה .קוֹ ל ָח ָתן וְ קוֹ ל ַּכ ָ ּלה.
קוֹ ל ִמ ְצ ֲהלוֹ ת ֲח ָתנִ ים ֵמ ֻח ּ ָפ ָתם וּנְ ָע ִרים ִמ ִּמ ׁ ְש ֵּתה נְ גִ ינָ ָתם.
ָּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ְמ ַ ׂש ֵּמ ַח ָח ָתן ִעם ַה ַּכ ָ ּלה:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן:
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שולש ןיעמ הכרב
אחר ששתה משגרו לאשתו שתשתה ממנו.
ואם שתה רביעית יברך אחריו ברכה זו:

ברכה מעין שלוש

ָּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םַ ,על:
על היין:

על פירות מז' מינים:

על מזונות:

ַעל ַה ֶ ּג ֶפן וְ ַעל
ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן:

ַעל ָה ֵעץ
וְ ַעל ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ:

ַעל ַה ִמ ְחיָ ה
וְ ַעל ַה ַּכלְ ָּכלָ ה:

וְ ַעל ְּתנ ּובַ ת ַה ּ ָׂש ֶדה וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּ ה טוֹ בָ ה ו ְּר ָחבָ ה ׁ ֶש ָר ִצ ָית
וְ ִהנְ ַחלְ ָּת לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו לֶ ֱאכוֹ ל ִמ ּ ִפ ְריָ ּה וְ לִ ְ ׂשבּ וֹ ַע ִמ ּט ּובָ ּהַ .ר ֵחם נָ א
יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהינוּ ,וְ ַעל יִ ְש ָר ֵאל ָע ֶּמ ָך ,וְ ַעל יְ רו ָּשלַ יִ ם ִע ֶיר ָך  ,וְ ַעל
ִצ ּיוֹ ן ִמ ְש ַּכן ְּכבוֹ ֶד ָך ,וְ ַעל ִמזְ ְּב ֶח ָך וְ ַעל ֵהיכָ לֶ ָךּ .ובְ נֵ ה יְ רו ָּשלַ יִ ם ִעיר
ַהק ֶׁד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה בְ יָ ֵמינוּ .וְ ַה ֲעלֵ נ ּו לְ תוֹ כָ ּה ,וְ ַש ְּמ ֵחנ ּו ְּבבִ נְ יָ נָ ּה ,וְ נׁאכַ ל
ש ַּבע ִמ ּט ּובָ ּה ּונְ בָ ֶרכְ ָך ָעלֶ ָיה ִּב ְק ֻד ּׁ ָשה ּובְ ָט ֳה ָרה:
ִמ ּ ִפ ְריָ ה וְ נִ ְ ֹ
בשבת :ו ְּר ֵצה וְ ַה ֲחלִ ֵיצנ ּו ְּביוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָּבת ַה ֶזּה:
בר"ח :וְ זָ כְ ֵרנ ּו לְ טוֹ בָ ה ְּביוֹ ם ר ׁ
ׁאש ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה:
לראש השנה :וְ זָ כְ ֵרנ ּו לְ טוֹ בָ ה ְּביוֹ ם ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן ַה ֶ ּזה:
ליום טוב :וְ ַ ֹ
ש ְמ ֵחנ ּו ְּביוֹ ם ַחג (פלוני) ַה ֶ ּזה:

ִּכי ַא ָּתה יְ הֹוָ ה טוֹ ב ו ֵּמ ִטיב לַ כּ ׁל וְ נוֹ ֶדה לְ ָך ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל:
ַה ּ ֵפרוֹ ת*:

ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן*:

ַה ִמ ְחיָ ה וְ ַעל ַה ַּכלְ ָּכלָ ה:

ָּברו ְּך ַא ָּתה יְ הֹוָ הַ ,על ָה ָא ֶרץ וְ ַעל:
ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן*:
*על יין של א"יּ ַ :ג ְפנָ ה
*על פרות של א"יֵ ּ :פרוֹ ֶת ָיה

ַה ּ ֵפרוֹ ת*:

ַה ִמ ְחיָ ה וְ ַעל ַה ַּכלְ ָּכלָ ה:

