ברכת המזון
נוסח אשכנז
ֲרות ָּבבֶ ל ָּשם י ַָּש ְבנו ַגם ָּב ִכינוְ ,בז ְָּכ ֵרנו אֶ ת ִצי ֹוןַ .על
ַעל נַ ה ֹ
ֹרו ֵתינוִ .כי ָּשם ְשאֵ לונו ש ֹובֵ ינו ִד ְב ֵרי
תוכָּ הָּ ,תלִ ינו ִכנ ֹ
עֲ ָּר ִבים ְב ֹ
ְ
תולָּ לֵ ינו ִשֹ ְמחָּ הִ ,שירו לָּ נו ִמ ִשיר ִצי ֹון .אֵ יך נָּ ִשיר אֶ ת
ִשיר וְ ֹ
ְ
ִשיר יְ הֹוָּ הַ ,על אַ ְדמַ ת נֵ כָּ רִ .אם אֶ ְש ָּכחֵ ך יְ רו ָּש ִ ָּ ֹלםִ ,ת ְש ַכח יְ ִמינִ י.
ִת ְד ַבק לְ ש ֹונִ י לְ ִח ִכי ִאם לֹא אֶ זְ ְכ ֵר ִכיִ ,אם לֹא אַ עֲ לֶ ה אֶ ת
דום אֵ ת ֹיום
ש ְמחָּ ִתי .זְ כֹר יְ הֹוָּ ה לִ ְבנֵ י אֱ ֹ
יְ רו ָּש ִ ַ ֹלם ַעל רֹאש ִ ֹ
סוד ָּבהַ .בת ָּבבֶ ל הַ ְשדו ָּדה,
יְ רו ָּש ִ ָּ ֹלם ,הָּ א ְֹמ ִרים ָּערו ָּערו ַעד הַ יְ ֹ
אַ ְש ֵרי ֶש ְי ַש ֶלם לָּ ְך אֶ ת ְגמולֵ ְך ֶשגָּ מַ לְ ְת לָּ נו .אַ ְש ֵרי ֶשיֹאחֵ ז וְ נִ ֵפץ
אֶ ת עֹלָּ לַ יִ ְך אֶ ל הַ ָּסלַ ע.
ִשיר הַ ַמעֲ לוֹ תְ .בשוב יְ הֹוָּ ה אֶ ת ִשיבַ ת ִצי ֹון הָּ יִ ינו ְכחֹלְ ִמים .אָּ ז
ֹאמרו בַ ג ֹויִ ם ִה ְג ִדיל יְ הֹוָּ ה
חוק ִפינו ולְ ש ֹונֵ נו ִר ָּנה .אָּ ז י ְ
ש ֹ
יִ ָּמלֵ א ְ ֹ
שמֵ ִחים.
לַ עֲ שֹוֹ ת ִעם אֵ ֶלהִ .ה ְג ִדיל יְ הֹוָּ ה לַ עֲ ש ֹֹות ִע ָּמנו .הָּ יִ ינו ְ ֹ
יתנו ַכאֲ ִפ ִיקים ַב ֶנגֶ ב .הַ ז ְֹר ִעים ְב ִד ְמ ָּעה ְב ִר ָּנה
שובָּ ה יְ הֹוָּ ה אֶ ת ְש ִב ֵ
ְ
שא
שא מֶ ֶשך הַ ז ַָּרע .בֹא ָּיבֹא ְב ִר ָּנהֹ .נ ֵ ֹ
לו ְך יֵלֵ ְך ובָּ כֹה ֹנ ֵ ֹ
יִ ְקצֹרו .הָּ ֹ
אֲ ֻלמ ָֹּתיו.
המזמן אומרַ :רב ֹו ַתי נְ בָּ ֵר ְך:
עולָּ ם:
המסובים עונים :יְ ִהי ֵשם יְ הֹוָּ ה ְמב ָֹּר ְך מֵ ַע ָּתה וְ ַעד ֹ
ְ
המזמן חוזר יהי שם וכו' ואומרִ :ב ְרשות מָּ ָּרנָּ ן וְ ַרבוֹ ַתי נְ בָּ ֵרך (ואם ישנם
עשרה מברכים מוסיף :אֱ לֹהֵ ינו) ֶשאָּ כַ לְ נו ִמ ֶשלוֹ :
ואומרים המסובים ואח"כ המברךָּ :ברו ְך (בעשרה אֱ לֹהֵ ינו) ֶשאָּ כַ לְ נו ִמ ֶשל ֹו
בו חָּ יִ ינו:
ו ְבטו ֹ
והמזמן חוזרו:
ומי שלא אכל עונה:

עולָּ ם
מו ָּת ִמיד לְ ֹ
בו ָּר ְך ְש ֹ
ָּברו ְך (אֱ לֹהֵ ינו) ו ְמ ֹ

וָּ ֶעד:

ָּּברוּךְ ְאַ ּ ָּתה ְיהֹוָּ ה ְ ֱאלֹהֵ ינְּו ְמֶ לֶ ךְ ְהָּ עוֹ לָּ םְ.הַ זָּּן ְאֶ ת ְהָּ עוֹ לָּ םְ
ּכֻּלּ וְְֹ.בּ טוּבוְֹ ְבּ חֵ ן ְבּ חֶ סֶ ד ְוּב ַרח ֲִמיםְ.הוּא ְנוֹ תֵ ן ְלֶ חֶ ם ְלכָּ לְ

או ָּתנו ָּת ִמידְ .בכָּ ל ֹיום ו ְבכָּ ל ֵעת ו ְבכָּ ל
ו ְמפַ ְרנֵ ס ֹ
ָּש ָּעה:
(בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים ,ואם שכח אזי כשיגיע אצל הרחמן יאמר:
בו ֵתינוַ ,בי ִָּמים הָּ הֵ ם ִבזְ מַ ן
שה נִ ִסים לַ אֲ ֹ
מו ֶש ָּע ָּ ֹ
אותְ ,כ ֹ
הָּ ַרחֲמָּ ן ,הוא יַ עֲ ֶֹשה לָּ נו נִ ִסים ְונִ ְפלָּ ֹ
הַ זֶה :בימי

וכו'):
בחנוכה ובפורים אומרים זה:

ּעותְועַ לְ
ּרותְועַ לְהַ ּתשו ֹ
עַ לְהַ ִ ּנ ִּסיםְועַ לְהַ ּפֻּר ָּקןְועַ לְהַ ּגבו ֹ
יתְלַ ֲא ֹבותֵ ינְּוְ ַּביּ ִָּמיםְהָּ הֵ םְ ַּבזּמַ ןְהַ זֶּהְ:
ש ְָּ
מותֶ ְ.שעָּ ִ ֹ
הַ ִּמלחָּ ֹ
לחנוכה:

מונַ ִאי ובָּ נָּ יוְ .כ ֶש ָּע ְמ ָּדה
דול חַ ְש ֹ
ִבימֵ י מַ ִת ְתיָּהו ֶבן ֹיוחָּ נָּ ן כֹהֵ ן ָּג ֹ
ש ָּראֵ ל .לְ הַ ְש ִכיחָּ ם ת ֹו ָּר ֶתךָּ
מַ לְ כות יָּוָּ ן הָּ ְר ָּש ָּעה ַעל ַע ְמ ָּך יִ ְ ֹ
צונֶ ָּך .וְ אַ ָּתה ְב ַרחֲמֶ ָּ
יך הָּ ַר ִביםָּ .עמַ ְד ָּת לָּ הֶ ם
ולְ הַ עֲ ִב ָּירם מֵ חֻ ֵקי ְר ֹ
ְב ֵעת צָּ ָּר ָּתםַ .ר ְב ָּת אֶ ת ִריבָּ םַ .דנְ ָּת אֶ ת ִדינָּ ם .נָּ ַק ְמ ָּת אֶ ת
נִ ְקמָּ ָּתם .מָּ סַ ְר ָּת ִגב ֹו ִרים ְביַד חַ ָּל ִשים .וְ ַר ִבים ְביַד ְמ ַע ִטים.
עו ְס ֵקי
הו ִרים .ו ְר ָּש ִעים ְביַד צַ ִד ִיקים .וְ ז ִֵדים ְביַד ֹ
ו ְטמֵ ִאים ְביַד ְט ֹ
ָּ
ָּ
ש ָּראֵ ל
עולָּ מֶ ך .ולְ ַע ְמך יִ ְ ֹ
דוש ְב ֹ
דול וְ ָּק ֹ
ית ֵשם ָּג ֹ
ש ָּ
תו ָּר ֶת ָּך .ולְ ָּך ָּע ִ ֹ
ֹ
דולָּ ה ופֻ ְר ָּקן ְכהַ י ֹום הַ זֶה .וְ אַ חַ ר ֵכן ָּבאו בָּ נֶ יךָּ
ית ְתשו ָּעה ְג ֹ
ש ָּ
ָּע ִ ֹ
ָּ
ָּ
ָּ
יתך .ו ִפנו אֶ ת הֵ יכָּ לֶ ך .וְ ִטהֲרו אֶ ת ִמ ְק ָּד ֶשך .וְ ִה ְדלִ יקו
לִ ְד ִביר ֵב ֶ
ָּ
דות
הו ֹ
רות ָּק ְד ֶשך .וְ ָּק ְבעו ְשמוֹ נַ ת יְ מֵ י ֲחנ ָֻּכה אֵ לו .לְ ֹ
רות ְבחַ ְצ ֹ
נֵ ֹ
ָּ
דול:
ולְ הַ ֵלל לְ ִש ְמך הַ ָּג ֹ
לפורים:

ִבימֵ י מָּ ְר ְדכַ י וְ אֶ ְס ֵתר ְבשו ַשן הַ ִב ָּירהְ .כ ֶש ָּעמַ ד עֲ לֵ יהֶ ם הָּ מָּ ן
הָּ ָּר ָּשעִ .ב ֵקש לְ הַ ְש ִמיד לַ ֲהרֹג ולְ אַ ֵבד אֶ ת ָּכל הַ ְיהו ִדיםִ .מ ַנ ַער
שר לְ ח ֶֹדש ְשנֵים
וְ ַעד ז ֵָּקן .טַ ף וְ נָּ ִשיםְ .ב ֹיום אֶ חָּ דִ .ב ְשל ָֹּשה ָּע ָּ ֹ
ָּ
בוז .וְ אַ ָּתה ְב ַרחֲמֶ יך הָּ ַר ִבים
שר הוא ח ֶֹדש אֲ ָּדר ו ְשלָּ לָּ ם לָּ ֹ
ָּע ָּ ֹ
לו
בו ָּת לוֹ ְגמו ֹ
הֵ פַ ְר ָּת אֶ ת עֲ צָּ תוֹ  .וְ ִקלְ ַקלְ ָּת אֶ ת מַ ח ֲַש ְבתוֹ  .וַ ה ֲֵש ֹ
תו וְ אֶ ת ָּבנָּ יו ַעל הָּ ֵעץ:
ְברֹאש ֹו .וְ ָּתלו אוֹ ֹ

ָּּב ָֹּשרִּ ְ.כי ְלעוֹ לָּ ם ְחַ סדּ וְְֹ.וּבטוּבוְֹ ְהַ ָּ ּגדוֹ ל ְ ּ ָּת ִמיד ְלֹא ְחָּ סַ רְ
ועַ ל ְהַ כּ ֹל ְיהֹוָּ ה ְ ֱאלֹהְֵינְּו ְ ֲאנַחנְּו ְמוֹ ִדים ְלָּ ךְ ְוּמבָּ רכִ יםְ
לָּ נְּו ְואַ ל ְיֶחסַ ר ְלָּ נְּו ְמָּ זוֹ ן ְלעוֹ לָּ ם ְוָּ עֶ דַּ ְ .בעֲ בוּר ְשמוְְֹ
ָּ
אוֹ ָּתךְְ .יִ ת ָּּב ַרךְ ְ ִשמ ְך ְבּ פִ י ְכָּ ל ְחַ י ְ ּ ָּת ִמיד ְלעוֹ לָּ ם ְוָּ עֶ דְ.
הַ ָּ ּגדוֹ לִּ ְ.כי ְהוּא ְאֵ ל ְזָּן ְוּמפַ רנֵס ְלַ כּ ֹל ְוּמֵ ִטיב ְלַ כּ ֹל ְוּמֵ כִ יןְ
יך ְעַ לְ
ּ ַכ ּ ָּכתוּבְ .ואָּ כַ ל ּ ְָּת ְו ָֹּשבָּ ע ּ ְָּת ְוּבֵ ַרכ ּ ְָּת ְאֶ ת ְיהֹוָּ ה ְ ֱאלֹהֶ ְָּ
ֲשר ְ ָּּב ָּראָּּ ְ .ברוּךְ ְאַ ּ ָּתה ְיהֹוָּ הְ .הַ זָּּןְ
מָּ זוֹ ן ְלכָּ ל ְבּ ִריּוֹ ָּתיו ְא ֶ
ֲשר ְנ ַָּתן ְלָּ ךְָּּ ְ .ברוּךְ ְאַ ּ ָּתה ְיהֹוָּ הְ .עַ לְ
הָּ אָּ ֶרץ ְהַ ּטֹבָּ ה ְא ֶ
אֶ תְהַ כּ ֹלְ:
הָּ אָּ ֶרץְועַ לְהַ ּ ָּמזוֹ ןְְ.
ֹנו ֶדה ְל ָּ
ינו
ת
ֵ
בו
ֹ
אֲ
לַ
ת
ָּ
ל
ְ
חַ
נְ
ה
ִ
ש
ֶ
ל
ע
ַ
.
ינו
ֹהֵ
ל
אֱ
ה
ֹוָּ
ה
יְ
ך
ש ָּראֵ ל ַע ֶמ ָּך .וְ ַעל
ַרחֶ ם נָּ א יְ הֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינו ַעל יִ ְ ֹ
אתנו יְ הֹוָּ ה
הוצֵ ָּ
טובָּ ה ו ְרחָּ בָּ ה .וְ ַעל ֶש ֹ
אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָּדה ֹ
בו ֶד ָּך .וְ ַעל
יְ רו ָּשלַ יִ ם ִע ֶיר ָּך .וְ ַעל ִצי ֹון ִמ ְש ַכן ְכ ֹ
יתנו ִמ ֵבית עֲ בָּ ִדים.
אֱ לֹהֵ ינו מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם .ו ְפ ִד ָּ
דול
ָּ מַ ְלכות ֵבית ָּדוִ ד ְמ ִשיחֶ ָּך .וְ ַעל הַ ַביִ ת הַ ָּג ֹ
ש ֵרנו .וְ ַעל ת ֹו ָּר ְתך
ית ָּך ֶשחָּ ַת ְמ ָּת ִב ְב ָּ ֹ
וְ ַעל ְב ִר ְ
ָּ
דוש ֶש ִנ ְק ָּרא ִש ְמך ָּעלָּ יו .אֱ לֹהֵ ינוָּ .א ִבינו.
וְ הַ ָּק ֹ
ֶש ִל ַמ ְד ָּתנו .וְ ַעל חֻ ֶק ָּ
הו ַד ְע ָּתנו .וְ ַעל חַ ִיים חֵ ן
יך ֶש ֹ
ְר ֵענו זונֵ נו ַפ ְרנְ סֵ נו וְ כַ ְל ְכלֵ נו וְ הַ ְרוִ יחֵ נו .וְ הַ ְרוַ ח לָּ נו
חונַ נְ ָּתנו .וְ ַעל אֲ ִכילַ ת מָּ ֹזון ָּש ַא ָּתה זָּן
וָּ חֶ סֶ ד ֶש ֹ
רו ֵתינו .וְ נָּ א ַאל
יְ הֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינו ְמהֵ ָּרה ִמ ָּכל צָּ ֹ
שר וָּ ָּדם
ידי מַ ְתנַ ת ָּב ָּ ֹ
ַת ְצ ִריכֵ נו יְ הֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינו לֹא לִ ֵ

ידי הַ ְלוָּ ָּא ָּתםִ .כי ִאם לְ י ְָּד ָּך הַ ְמלֵ ָּאה.
וְ לֹא לִ ֵ
בוש וְ לֹא
דו ָּשה וְ הָּ ְרחָּ בָּ הֶ .שלֹא נֵ ֹ
הַ ְפתוחָּ ה .הַ ְק ֹ
עולָּ ם וָּ ֶעד:
נִ ָּכלֵ ם ְל ֹ
בשבת אומרים:

ְרצֵ ה וְ הַ חֲלִ יצֵ נו יְ הֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינו ְב ִמ ְצ ֹו ֶת ָּ
יעי
יך ו ְב ִמ ְצוַ ת ֹיום הַ ְש ִב ִ
דול וְ ָּקדוֹ ש הוא לְ פָּ ָּ
נֶיך
דול וְ הַ ָּקדוֹ ש הַ זֶה ִכי ֹיום זֶה ָּג ֹ
הַ ַש ָּבת הַ ָּג ֹ
ָּ
ָּ
לִ ְש ָּבת ב ֹו וְ לָּ נוחַ ב ֹו ְבאַ הֲבָּ ה ְכ ִמ ְצוַ ת ְרצוֹ נֶ ך ו ִב ְרצוֹ נְ ך הָּ נִ יחַ לָּ נו
ָּגון וַ אֲ נָּ חָּ ה ְב ֹיום ְמנוחָּ ֵתנו
יְ הֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינו ֶשלֹא ְתהֵ א צָּ ָּרה וְ י ֹ
ָּ
וְ הַ ְראֵ נו יְ הֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינו ְבנֶ חָּ מַ ת ִצי ֹון ִע ֶירך ו ְב ִבנְ יַן יְ רו ָּשלַ יִ ם ִעיר
מות:
עות ובַ ַעל הַ ֶנחָּ ֹ
ָּק ְד ֶש ָּך ִכי אַ ָּתה הוא ַב ַעל הַ יְ שו ֹ
בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים:

יע וְ י ֵָּראֶ ה וְ י ֵָּרצֶ ה וְ יִ ָּשמַ ע
ָּבוא וְ י ִַג ַ
בו ֵתינו יַעֲ לֶ ה וְ י ֹ
אֱ לֹהֵ ינו וֵ אלֹהֵ י אֲ ֹ
רון מָּ ִשיחַ
בו ֵתינו וְ ִז ְכ ֹ
רון אֲ ֹ
רו ֵננו ו ִפ ְקדוֹ נֵ נו וְ ִז ְכ ֹ
וְ יִ ָּפ ֵקד וְ יִ זָּכֵ ר זִ ְכ ֹ
רון ָּכל ַע ְמךָּ
ָּ
רון יְ רו ָּשלַ יִ ם ִעיר ָּק ְד ֶשך וְ זִ ְכ ֹ
ֶבן ָּדוִ ד ַע ְב ֶד ָּך וְ זִ ְכ ֹ
ש ָּראֵ ל לְ פָּ נֶ ָּ
טובָּ ה לְ חֵ ן ולְ חֶ סֶ ד ולְ ַרח ֲִמים
יך לִ ְפלֵ יטָּ ה לְ ֹ
ֵבית יִ ְ ֹ
לום ְב ֹיום:
לְ חַ ִיים ולְ ָּש ֹ
צות הַ זֶה :לשבועות  -חַ ג
לר"ח  -רֹאש הַ ח ֶֹדש הַ זֶה :לפסח  -חַ ג הַ ַמ ֹ
הַ ָּשבועוֹ ת הַ זֶה :לסוכות  -חַ ג הַ ֻסכ ֹות הַ זֶה :לשמ"ע ולש"ת ְ -ש ִמינִ י
רון הַ זֶה :ילדים האוכלים
חָּ ג הָּ עֲ צֶ ֶרת הַ חַ ג הַ זֶה :לר"ה ְ -ב ֹיום הַ ִז ָּכ ֹ
ביו"כ  -הַ ִכפו ִרים הַ זֶה:
בו
יענו ֹ
הו ִש ֵ
בו לִ ְב ָּרכָּ ה וְ ֹ
טובָּ ה ופָּ ְק ֵדנו ֹ
ז ְָּכ ֵרנו יְ הֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינו ב ֹו לְ ֹ
לְ חַ ִיים .ו ִב ְדבַ ר יְ שו ָּעה וְ ַרח ֲִמים חוס וְ חָּ ֵננו וְ ַרחֵ ם ָּעלֵ ינו
יענו ִכי אֵ לֶ ָּ
יך ֵעינֵ ינו ִכי אֵ ל מֶ לֶ ְך חַ נון וְ ַרחום אָּ ָּתה:
הו ִש ֵ
וְ ֹ

וּבנֵה ְירו ָּּשלַ יִ ם ְ ִעיר ְהַ קּ ֹדֶ שְ ְ ִ ּבמהֵ ָּרה ְביָּמֵ ינְּוָּּ ְ.ברוּךְ ְאַ ּ ָּתהְ
יהֹוָּ הְ.בּ וֹ נֵהְב ַרחֲמָּ יוְירו ָּּשלָּ יִ םְ:אָּ מֵ ןְ:
עולָּ ם .הָּ אֵ ל.
ָּברו ְך ַא ָּתה יְ הֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינו מֶ לֶ ְך הָּ ֹ
אָּ ִבינו .מַ ְל ֵכנוַ .א ִד ֵירנו .ב ֹו ְראֵ נו .ג ֹואֲ לֵ נוֹ .יו ְצ ֵרנו.
ש ָּראֵ ל .הַ ֶמלֶ ְך
רו ֵעה יִ ְ ֹ
רו ֵענו ֹ
דוש יַעֲ קֹבֹ .
דו ֵשנו ְק ֹ
ְק ֹ
הַ ט ֹוב וְ הַ ֵמ ִטיב לַ כֹלֶ .ש ְבכָּ ל ֹיום וָּ ֹיום הוא הֵ ִטיב
ֵיטיב לָּ נו .הוא ְגמָּ לָּ נו הוא
הוא מֵ ִטיב הוא י ִ
ֹגו ְמלֵ נו הוא יִ ְג ְמלֵ נו לָּ ַעד ְלחֵ ן ולְ חֶ סֶ ד ו ְל ַרח ֲִמים
ו ְל ֶרוַ ח .הַ ָּצלָּ ה וְ הַ ְצלָּ חָּ הְ .ב ָּרכָּ ה וִ ישו ָּעה .נֶ חָּ מָּ ה.
טוב.
לום וְ כָּ ל ֹ
ַפ ְרנָּ סָּ ה וְ כַ ְל ָּכלָּ ה .וְ ַרח ֲִמים וְ חַ ִיים וְ ָּש ֹ
עולָּ ם ַאל יְ חַ ְס ֵרנו .אמן:
ו ִמ ָּכל טוב ְל ֹ
עולָּ ם וָּ ֶעד :הָּ ַרח ֲָּמן הוא יִ ְת ָּב ַר ְך
הָּ ַרח ֲָּמן הוא יִ ְמל ְֹך ָּעלֵ ינו לְ ֹ
דור ד ֹו ִרים .וְ יִ ְת ָּפ ַאר
ַב ָּש ַמיִ ם ובָּ ָּא ֶרץ :הָּ ַרח ֲָּמן הוא יִ ְש ַת ַבח לְ ֹ

עולְ מֵ י
ָּבנו לָּ ַעד ולְ נֵ צַ ח נְ צָּ ִחים .וְ יִ ְתהַ ַדר ָּבנו לָּ ַעד ולְ ֹ
בוד :הָּ ַרח ֲָּמן הוא יִ ְשבֹר
עולָּ ִמים :הָּ ַרח ֲָּמן הוא יְ פַ ְרנְ סֵ נו ְבכָּ ֹ
ֹ
קו ְמ ִמיות לְ ַא ְרצֵ נו:
ארנו וְ הוא ֹיולִ יכֵ נו ֹ
עֻ לֵ נו מֵ ַעל צַ ָּו ֵ
הָּ ַרח ֲָּמן הוא יִ ְשלַ ח לָּ נו ְב ָּרכָּ ה ְמ ֻר ָּבה ַב ַביִ ת הַ זֶה וְ ַעל ֻשלְ חָּ ן
זֶה ֶש ָּאכַ לְ נו ָּעלָּ יו :הָּ ַרח ֲָּמן הוא יִ ְשלַ ח לָּ נו אֶ ת אֵ לִ ָּיהו
עות
בות יְ שו ֹ
טו ֹ
רות ֹ
הַ ָּנ ִביא זָּ כור לַ ט ֹוב וִ יבַ ֶשר לָּ נו ְבש ֹֹו ֹ
מות:
וְ נֶ חָּ ֹ
מו ִרי) ַב ַעל הַ ַביִ ת הַ זֶה וְ אֶ ת ( ִא ִמי
הָּ ַרחֲמָּ ן הוא יְ בָּ ֵר ְך אֶ ת (אָּ ִבי ֹ
יתם וְ אֶ ת ז ְַר ָּעם וְ אֶ ת
מו ָּר ִתי) ַבעֲ לַ ת הַ ַביִ ת הַ זֶה .אוֹ ָּתם וְ אֶ ת ֵב ָּ
ֹ
ָּכל אֲ ֶשר לָּ הֶ ם( .ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר :הָּ ַרחֲמָּ ן הוא יְ בָּ ֵרךְ
או ָּתנו וְ אֶ ת ָּכל
או ִתי וְ אֶ ת ִא ְש ִתי וְ אֶ ת ז ְַר ִעי וְ אֶ ת ָּכל אֲ ֶשר לִ י)ֹ ,
ֹ
בו ֵתינו אַ ְב ָּרהָּ ם יִ ְצחָּ ק וְ יַעֲ קֹבַ ,בכֹל.
מו ֶש ִנ ְת ָּב ְרכו אֲ ֹ
אֲ ֶשר לָּ נוְ .כ ֹ
ְ
או ָּתנו ֻכ ָּלנו יַחַ ד ִב ְב ָּרכָּ ה ְשלֵ מָּ ה .וְ נֹאמַ ר
ִמכֹל .כֹלֵ .כן יְ בָּ ֵרך ֹ
אָּ מֵ ן:
רום יְ לַ ְמדו עֲ לֵ יהֶ ם וְ ָּעלֵ ינו זְ כות ֶש ְתהֵ א לְ ִמ ְשמֶ ֶרת ָּשלוֹ ם.
ַב ָּמ ֹ
וְ נִ ָּשא ְב ָּרכָּ ה מֵ אֵ ת יְ הֹוָּ ה .ו ְצ ָּד ָּקה מֵ אֱ לֹהֵ י יִ ְש ֵענו .וְ נִ ְמצָּ א חֵ ן
טוב ְב ֵעינֵ י אֱ ל ִֹהים וְ אָּ ָּדם:
שכֶ ל ֹ
וְ ֵ ֹ
לשבת :הָּ ַרחֲמָּ ן הוא יַנְ ִחילֵ נו ֹיום ֶש ֻכל ֹו ַש ָּבת ו ְמנוחָּ ה לְ חַ יֵי
עולָּ ִמים:
הָּ ֹ
טובָּ ה
לראש חדש :הָּ ַרחֲמָּ ן הוא יְ חַ ֵדש ָּעלֵ ינו אֶ ת הַ ח ֶֹדש הַ זֶה לְ ֹ
וְ לִ ְב ָּרכָּ ה:
טוב:
ליום טוב :הָּ ַרחֲמָּ ן הוא יַנְ ִחילֵ נו יוֹ ם ֶש ֻכל ֹו ֹ
טובָּ ה
לראש השנה :הָּ ַרחֲמָּ ן הוא יְ חַ ֵדש ָּעלֵ ינו אֶ ת הַ ָּשנָּ ה הַ זֹאת לְ ֹ
וְ לִ ְב ָּרכָּ ה:
לסוכות :הָּ ַרחֲמָּ ן הוא י ִָּקים לָּ נו אֶ ת סֻ ַכת ָּדוִ ד הַ נ ֹופֶ לֶ ת:
עולָּ ם הַ ָּבא:
הָּ ַרחֲמָּ ן הוא יְ ז ֵַכנו לִ ימוֹ ת הַ מָּ ִשיחַ ולְ חַ יֵי הָּ ֹ
בחול  -מַ ְג ִדיל (ביום שיש בו מוסף אומר ִמ ְגד ֹול) יְ שועוֹ ת מַ לְ כ ֹו וְ עֹ ֶשֹה
עולָּ ם:
עו ַעד ֹ
יחו לְ ָּדוִ ד ולְ ז ְַר ֹ
חֶ סֶ ד לִ ְמ ִש ֹ
לום ָּעלֵ ינו וְ ַעל ָּכל יִ ְשֹ ָּראֵ ל
רומָּ יו הוא יַעֲ ֶשֹה ָּש ֹ
לום ִב ְמ ֹ
שה ָּש ֹ
ֹע ֶ ֹ
וְ ִא ְמרו אָּ מֵ ן:

יראְּוְאֶ תְיהֹוָּ הְקדוֹ ָּשיוְ ִּכיְאֵ יןְמַ חסוֹ רְלִ ֵיראָּ יוְ:כּ פִ ִיריםְ ָּרשְּוְ
ו ָּרעֵ בְּו ְודוֹ ר ֵשי ְיהֹוָּ ה ְלֹא ְיַחסרְּו ְכָּ ל ְטוֹ בְ :הוֹ דְּו ְלַ ידֹוָּ ד ְ ִּכיְ
ש ִ ּביעְַ ְלכָּ ל ְחַ יְ
טוֹ ב ְ ִּכי ְלעוֹ לָּ ם ְחַ סדּ וְֹּ ְ :פוֹ תֵ חְַ ְאֶ ת ְיָּדֶ ְָּך ְוּמַ ֹ
רְָּצוֹ ןָּּ ְ :ברוּךְ ְהַ ּגֶבֶ ר ְ ֲא ֶשר ְיִ בטַ ח ְ ַּבידֹוָּ ד ְוהָּ יָּה ְיהֹוָּ ה ְ ִמבטַ חוְְֹ:
נַעַ רְהָּ יִ ִיתיְגַ ם ְז ַָּקנ ִּתיְולֹאְ ָּר ִא ִיתי ְצַ דִּ יק ְ ֶנ ֱעזָּב ְוזַרעוְֹ ְמבַ ֶּקשְְ
לָּ חֶ םְ:יהֹוָּ הְעֹזְלעַ ּמוְְֹיִ ּ ֵתןְיהֹוָּ הְיבָּ ֵרךְְאֶ תְעַ ּמוְְֹבַ ּ ָּשלוֹ םְ:

ְ
ְ
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