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ברכת המזון
ספרד

ל “ס ֶפר ַה ִחנּ ו ְּך”:
יהן ַה ְב ָט ָחתוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַע ֵ
ְסגֻ ּלוֹ ת ַרבּ וֹ ת נִ ְכ ְרכ ּו ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ,ו ֵּבינֵ ֶ
“כל ַה ָ ּז ִהיר ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ןְ ,מזוֹ נוֹ ָתיו ְמצוּיוֹ ת לוֹ ָּכל יָ ָמיו ְ ּב ָכבוֹ ד”ֲ .ח ׁ ִשיבוּת
ָּ
נַ ֲע ָלה ַל ֲא ִמ ַירת ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ִמ ּתוֹ ְך ַה ָּכתוּב דַּ וְ ָקאִּ ,כי ַה ְּכ ָתב ְמעוֹ ֵרר ַה ַּכ ָּונָ ה:

יבת ִצ ּיוֹ ןָ ,היִ ינ ּו ְּכח ְֹל ִמיםָ :אז יִ ָּמ ֵלא
שיר ַה ַּמ ֲעלוֹ תּ ְ ,ב ׁשוּב יְ יָ ֶאת ׁ ִש ַ
ִׁ
ֹאמר ּו ַבגּ וֹ יִ םִ ,הגְ דִּ יל יְ יָ ַל ֲעשׂ וֹ ת ִעם
שְׂ חוֹ ק ּ ִפינ ּו ו ְּל ׁשוֹ נֵ נ ּו ִר ָּנהָ ,אז י ְ
יתנוּ,
ֵא ֶּלהִ :הגְ דִּ יל יְ יָ ַל ֲעשׂ וֹ ת ִע ָּמנוָּ ,היִ ינ ּו שְׂ ֵמ ִחיםׁ :שו ָּבה יְ יָ ֶאת ׁ ְש ִב ֵ
ַּכ ֲא ִפ ִ
יקים ַ ּב ֶּנגֶ בַ :ה ּז ְֹר ִעים ְ ּב ִד ְמ ָעה ְ ּב ִר ָּנה יִ ְקצֹרוָּ :הלוֹ ְך יֵ ֵל ְך ו ָּבכֹה נֹשֵׂ א
ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ָּז ַרע ,בּ ֹא יָ בֹא ְב ִר ָּנה ,נֹשֵׂ א ֲא ֻל ּמ ָֹתיו:

ְ
ָ ּבר ּוך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםַ ,ה ָּזן
ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ְ ּבט ּובוֹּ ְ ,ב ֵחן ְ ּב ֶח ֶסד ּו ְב ַר ֲח ִמים,
ה ּוא נוֹ ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָ ּבשָׂ ר ִּכי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ.
ּו ְבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ לָּ ,ת ִמיד ל ֹא ָח ַסר ָלנ ּו ,וְ ַאל יֶ ְח ַסר
ָלנ ּו ָמזוֹ ן ְלעוֹ ָלם וָ ֶעדּ ַ ,ב ֲעב ּור ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ לִּ ,כי
ה ּוא ֵאל זָ ן ּו ְמ ַפ ְרנֵ ס ַל ּכֹל ּו ֵמ ִטיב ַל ּכֹלּ ,ו ֵמ ִכין
ָמזוֹ ן ְל ָכל ְ ּב ִר ּיוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָראָּ :כ ָאמ ּורּ ,פוֹ ֵת ַח
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹ ןּ ָ :בר ּו ְך ַא ָּתה
ֶאת יָ ֶד ָךּ ,ו ַמשְׂ ִ ּב ַ
יְ יָ ַ ,ה ָּזן ֶאת ַה ּכֹל:

ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ָּתנוּ ,וְ ַעל ַח ִ ּיים ֵחן וָ ֶח ֶסד ׁ ֶשחוֹ נַ נְ ָּתנוּ ,וְ ַעל
ילת ָמזוֹ ן ׁ ָש ַא ָּתה זָ ן ו ְּמ ַפ ְרנֵ ס אוֹ ָתנ ּו ָּת ִמידּ ְ ,ב ָכל יוֹ ם
ֲא ִכ ַ
ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה:
לחנוכה ופורים

וְ ַעל ַה ִּנ ִּסיםְ ,ו ַעל ַה ּ ֻפ ְר ָקן ְו ַעל ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ְו ַעל ַה ְּת ׁש ּועוֹ ת ְו ַעל
ית ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים
ַה ִּנ ְפ ָלאוֹ תְ ,ו ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ תְ ,ו ַעל ַה ִּמ ְל ָחמוֹ תֶ ׁ ,ש ָעשִׂ ָ
ָה ֵהם ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה:
לחנוכה

ימי ַמ ִּת ְתיָ ה ּו ֶ ּבן יוֹ ָחנָ ן ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ לַ ,ח ׁ ְשמוֹ נָ ִאי
ִ ּב ֵ
ו ָּבנָ יוְּ ,כ ׁ ֶש ָע ְמ ָדה ַמ ְלכ ּות יָ ָון ָה ְר ׁ ָש ָעהַ ,על ַע ְּמ ָך
יחם ּתוֹ ָר ֶת ָךּ ,ו ְל ַה ֲע ִב ָירם ֵמ ֻח ֵּקי
יִ שְׂ ָר ֵאלְ ,ל ַה ׁ ְש ִּכ ָ
ְרצוֹ נֶ ָךְ ,ו ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִ ּביםָ ,ע ַמ ְד ָּת ָל ֶהם
יבם ,דַּ נְ ָּת ֶאת דִּ ינָ ם,
ְּב ֵעת ָצ ָר ָתםַ .ר ְב ָּת ֶאת ִר ָ
נָ ַק ְמ ָּת ֶאת נִ ְק ָמ ָתםָ ,מ ַס ְר ָּת גִ בּ וֹ ִרים ְ ּביַ ד ַח ָּל ׁ ִשים,
ְו ַר ִ ּבים ְ ּביַ ד ְמ ַע ּ ִטים ,ו ְּט ֵמ ִאים ְ ּביַ ד ְטהוֹ ִרים,
ו ְּר ׁ ָש ִעים ְ ּביַ ד ַצדִּ ִ
יקיםְ ,וזֵ ִדים ְ ּביַ ד עוֹ ְס ֵקי
ית ׁ ֵשם ָ ּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש ְ ּבעוֹ ָל ֶמ ָך,
תוֹ ָר ֶת ָךּ .ו ְל ָך ָעשִׂ ָ
ית ְּת ׁש ּו ָעה גְ דוֹ ָלה ו ֻּפ ְר ָקן
ּו ְל ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ָעשִׂ ָ
ְּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶּזהְ .ו ַא ַחר ַּכ ְך ָ ּבא ּו ָבנֶ ָ
ית ָך,
יך ִל ְד ִביר ֵ ּב ֶ
יכ ֶל ָךְ ,ו ִט ֲהר ּו ֶאת ִמ ְקדָּ ׁ ֶש ָךְ ,ו ִה ְד ִליק ּו
ו ִּפנּ ּו ֶאת ֵה ָ
נֵ רוֹ ת ְ ּב ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָך ְו ָק ְבע ּו ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכה
ֵא ּלוְּ ,להוֹ דוֹ ת ּו ְל ַה ֵּלל ְל ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל:

לפורים

ָמ ְרדְּ ַכי ְו ֶא ְס ֵּתר
ימי
ִ ּב ֵ
ְ ּב ׁש ּו ׁ ַשן ַה ִ ּב ָירהְּ ,כ ׁ ֶש ָע ַמד
יהם ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשעּ ִ ,ב ֵּק ׁש
ֲע ֵל ֶ
ְל ַה ׁ ְש ִמיד ַל ֲהרֹג ּו ְל ַא ֵ ּבד
ֶאת ָּכל ַהיְ ה ּו ִדיםִ ,מ ַּנ ַער
ְו ַעד זָ ֵקןַ ,טף ְונָ ׁ ִשיםּ ְ ,ביוֹ ם
לשה ָעשָׂ ר ְלח ֶֹד ׁש
ֶא ָחדּ ִ ,ב ׁ ְש ׁ ָ
ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר ,ה ּוא ח ֶֹד ׁש
ֲא ָדרּ ,ו ׁ ְש ָל ָלם ָלבוֹ זְ .ו ַא ָּתה
ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ִ ּביםֵ ,ה ַפ ְר ָּת
ֶאת ֲע ָצתוֹ ְ ,ו ִק ְל ַק ְל ָּת ֶאת
ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ַ ,ו ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת ּלוֹ
גְ מ ּולוֹ ְ ּבר ׁ
ֹאשוֹ ְ .ו ָתל ּו אוֹ תוֹ
ְו ֶאת ָ ּבנָ יו ַעל ָה ֵעץ:

נוֹ ֶדה ְל ָך יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ׁ ֶש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ,א ֶרץ
אתנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו
ֶח ְמדָּ ה טוֹ ָבה ו ְּר ָח ָבה ,וְ ַעל ׁ ֶשהוֹ ֵצ ָ
יתךָ
יתנ ּו ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים ,וְ ַעל ְ ּב ִר ְ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,ו ְּפ ִד ָ
ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִ ּב ְבשָׂ ֵרנוּ ,וְ ַעל ּתוֹ ָר ְת ָך ׁ ֶש ִּל ַּמ ְד ָּתנוּ ,וְ ַעל ֻח ֶּקיךָ

וְ ַע ל ַה ּכֹל יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֲא נַ ְחנ ּו מוֹ ִדים ָל ְך,
ּו ְמ ָב ְר ִכים אוֹ ָת ְך ,יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ִש ְמ ָך ְ ּב ִפי ָּכל
ַחי ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם וָ ֶעדַּ ,כ ָּכ ת ּוב ,וְ ָא ַכ ְל ָּת
וְ שָׂ ָב ְע ָּת ּ ,ו ֵב ַר ְכ ָּת ֶא ת יְ יָ ֱאל ֶֹה ָ
יך ַעל ָה ָא ֶר ץ
ַה ּט ָֹבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ן ָל ְך ּ ָ :בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,על
ָה ָא ֶר ץ וְ ַעל ַה ָּמזוֹ ן:
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ַר ֶחם נָ א יְ יָ ֱאל ֵֹהינוַּ ,על יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ,וְ ַעל יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם
ִע ֶיר ָך ,וְ ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ֶד ָך ,וְ ַעל ַמ ְלכוּת ֵ ּבית דָּ וִ ד
יח ָך ,וְ ַעל ַה ַ ּביִ ת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמ ָך
ְמ ׁ ִש ֶ
ָע ָליוֱ .אל ֵֹהינוָּ ,א ִבינוְּ ,ר ֵענוּ ,ז ּונֵ נוַּ ּ ,פ ְרנְ ֵסנוּ ,וְ ַכ ְל ְּכ ֵלנוּ,
יחנוּ ,וְ ַה ְרוַ ח ָלנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצרוֹ ֵתינוּ.
וְ ַה ְרוִ ֵ
יכנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינוּ ,ל ֹא ִל ֵידי ַמ ְּתנַ ת ָ ּבשָׂ ר
וְ נָ אַ ,אל ַּת ְצ ִר ֵ
וָ ָדם וְ ל ֹא ִל ֵידי ַה ְלוָ ָא ָתםִּ .כי ִאם ְליָ ְד ָך ַה ְּמ ֵל ָאה,
ַה ּ ְפת ּו ָחהַ ,ה ְּקדוֹ ׁ ָשה וְ ָה ְר ָח ָבהֶ ׁ ,ש ּל ֹא נֵ בוֹ ׁש וְ ל ֹא נִ ָּכ ֵלם
ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד:
בשבת אומרים:

יצנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ְ ּב ִמ ְצו ֶֹת ָ
יעיַ ,ה ּ ׁ ַש ָ ּבת
יך ּו ְב ִמ ְצ ַות יוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ְר ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ
ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ֶּזהִּ .כי יוֹ ם זֶ ה ָ ּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש ה ּוא ְל ָפנֶ ָ
יךִ ,ל ׁ ְש ָ ּבת בּ וֹ
יח ָלנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינוֶּ ׁ ,ש ּלא
ְו ָלנ ּו ַח בּ וֹ ְ ּב ַא ֲה ָבה ְּכ ִמ ְצ ַות ְרצוֹ נֶ ָךּ ,ו ִב ְרצוֹ נְ ָך ָהנִ ַ
ְת ֵהא ָצ ָרה ְויָ גוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ְ ּביוֹ ם ְמנ ּו ָח ֵתנוְּ .ו ַה ְר ֵאנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ְ ּבנֶ ָח ַמת
ִצ ּיוֹ ן ִע ֶיר ָךּ ,ו ְב ִבנְ יַ ן יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךִּ ,כי ַא ָּתה ה ּוא ַ ּב ַעל ַהיְ ׁש ּועוֹ ת
ּו ַב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת:
בראש חדש ויו”ט וחוה”מ וראש השנה אומרים כאן יעלה ויבא:

יעְ ,ויֵ ָר ֶאה ְויֵ ָר ֶצה ְויִ ּ ׁ ָש ַמע,
ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ,יַ ֲע ֶלה ְויָ בֹא ְויַ ִ ּג ַ
יח ֶ ּבן
ְויִ ּ ָפ ֵקד ְויִ ָּז ֵכר זִ ְכרוֹ נֵ נ ּו ו ִּפ ְּקדוֹ נֵ נוְּ ,וזִ ְכרוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינוְּ ,וזִ ְכרוֹ ן ָמ ׁ ִש ַ
דָּ ִוד ַע ְבדֶּ ָךְ ,וזִ ְכרוֹ ן יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָךְ ,וזִ ְכרוֹ ן ָּכל ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל
ְל ָפנֶ ָ
יטה ְלטוֹ ָבהְ ,ל ֵחן ו ְּל ֶח ֶסד ו ְּל ַר ֲח ִמים ְל ַח ִ ּיים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם ְ ּביוֹ ם
יךִ ,ל ְפ ֵל ָ
בראש חודש

בפסח

בשבועות

ֹאש ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה.
ר ׁ

ַחג ַה ַּמ ּצוֹ ת ַה ֶּזה.

ַחג ַה ּ ׁ ָשב ּועוֹ ת ַה ֶּזה.

בסוכות

בשמ”ע ובשמחת תורה

בראש השנה

ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת ַה ֶּזה.

ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַה ַחג ַה ֶּזה.

ַה ִּז ָּכרוֹ ן ַה ֶּזה.

יענ ּו בוֹ ְל ַח ִ ּיים
זָ ְכ ֵרנ ּו יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו בּ וֹ ְלטוֹ ָבה .ו ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ ִל ְב ָר ָכהְ .והוֹ ׁ ִש ֵ
יענוִּּ ,כי
טוֹ ִבים .ו ִּב ְד ַבר יְ ׁש ּו ָעה ְו ַר ֲח ִמים ,חוּס ְו ָח ֵּננ ּו ְו ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו ְוהוֹ ׁ ִש ֵ
ֵא ֶל ָ
יך ֵעינֵ ינוִּּ ,כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּ ּון ְו ַרח ּום ָא ָּתה:
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ּו ְבנֵ ה יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה
ְביָ ֵמינ ּוּ ָ .בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ  ,בּ וֹ נֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו
יְ ר ּו ׁ ָש ָליִ םָ .א ֵמן:

ְ
ָ ּבר ּוך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםָ ,ה ֵאל ָא ִבינוּ,
ַמ ְל ֵּכנוַּ ,אדִּ ֵירנוּ ,בּ וֹ ְר ֵאנוּ ,גּ וֹ ֲא ֵלנוּ ,יוֹ ְצ ֵרנוְּ ,קדוֹ ׁ ֵשנ ּו
ְקדוֹ ׁש יַ ֲעקֹב ,רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה יִ שְׂ ָר ֵאלַ .ה ֶּמ ֶל ְך ַה ּטוֹ ב,
וְ ַה ֵּמ ִטיב ַל ּכֹלֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל יוֹ ם וָ יוֹ ם הוּא ֵה ִטיב ,הוּא
יטיב ָלנוּ .הוּא גְ ָמ ָלנוּ ,הוּא גוֹ ְמ ֵלנוּ ,הוּא
ֵמ ִטיב ,הוּא יֵ ִ
יִ גְ ְמ ֵלנ ּו ָל ַעד ְל ֵחן ו ְּל ֶח ֶסד ו ְּל ַר ֲח ִמים ו ְּל ֶרוַ חַ ,הצָּ ָלה
ישו ָּעה ,נֶ ָח ָמהַ ּ ,פ ְרנָ ָסה וְ ַכ ְל ָּכ ָלה,
וְ ַה ְצ ָל ָחהּ ְ ,ב ָר ָכה וִ ׁ
וְ ַר ֲח ִמים ,וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ָכל טוֹ ב ,ו ִּמ ָּכל טוּב ְלעוֹ ָלם
ַאל יְ ַח ְּס ֵרנ ּו :אמן.

ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יִ ְמלוֹ ְך ָע ֵלינ ּו ְלעוֹ ָלם וָ ֶעדָ .ה ַר ֲח ָמן,
הוּא יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץָ .ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח
ְלדוֹ ר דּ וֹ ִרים ,וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר ָ ּבנ ּו ָל ַעד ו ְּלנֵ ַצח נְ ָצ ִחים,
וְ יִ ְת ַהדָּ ר ָ ּבנ ּו ָל ַעד ו ְּלעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמיםָ .ה ַר ֲח ָמן ,הוּא
יְ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְ ּב ָכבוֹ דָ .ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יִ ׁ ְשבּ ֹר ֻע ֵּלנ ּו ֵמ ַעל
יכנ ּו קוֹ ְמ ִמ ּיוּת ְל ַא ְר ֵצנוָּ .ה ַר ֲח ָמן,
ארנ ּו וְ הוּא יוֹ ִל ֵ
ַצ ָּו ֵ
הוּא יִ ׁ ְש ַלח ָלנ ּו ְ ּב ָר ָכה ְמ ֻר ָ ּבה ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ֶּזה וְ ַעל ׁ ֻש ְל ָחן
זֶ ה ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ָע ָליוָ .ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יִ ׁ ְש ַלח ָלנ ּו ֶאת
יב ּ ֶׂשר ָלנ ּו ְ ּבשׂ וֹ רוֹ ת
ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביא זָ כוּר ַל ּטוֹ ב ,וִ ַ
טוֹ בוֹ ת יְ ׁשוּעוֹ ת וְ נֶ ָחמוֹ ת:
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ברכת האורח
לנקבה:

לזכר:

יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ּל ֹא ֵּתבוֹ ׁש ַ ּב ַע ַלת
ַה ַ ּביִ ת ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ְול ֹא ִּת ָּכ ֵלם
ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאְ ,ו ִת ְצ ַלח ְמאֹד ְ ּב ָכל
יה ּונְ ָכ ֵסינ ּו
יהְ ,ויִ ְהי ּו נְ ָכ ֶס ָ
נְ ָכ ֶס ָ
מ ּו ְצ ָל ִחים ו ְּקרוֹ ִבים ָל ִעירְ ,ו ַאל
יה
יִ ׁ ְשלוֹ ט שָׂ ָטן ל ֹא ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֶד ָ
ְול ֹא ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינוְּ ,ו ַאל יִ זְ ָד ֵּקק
יה ְול ֹא ְל ָפנֵ ינ ּו ׁש ּום
ל ֹא ְל ָפנֶ ָ
ְד ַבר ִה ְרהוּר ֵח ְטא ַו ֲע ֵב ָירה ְו ָעוֹן
ַמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם:

יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ּל ֹא יֵ בוֹ ׁש ַ ּב ַעל
ַה ַ ּביִ ת ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ְול ֹא יִ ָּכ ֵלם
ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאְ ,ויִ ְצ ַלח ְמאֹד ְ ּב ָכל
נְ ָכ ָסיוְ ,ויִ ְהי ּו נְ ָכ ָסיו ּונְ ָכ ֵסינ ּו
מ ּו ְצ ָל ִחים ו ְּקרוֹ ִבים ָל ִעירְ ,ו ַאל
יִ ׁ ְשלוֹ ט שָׂ ָטן ל ֹא ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ָדיו
ְול ֹא ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינוְּ ,ו ַאל יִ זְ ָד ֵּקק
ל ֹא ְל ָפנָ יו ְול ֹא ְל ָפנֵ ינ ּו ׁש ּום
ְד ַבר ִה ְרהוּר ֵח ְטא ַו ֲע ֵב ָירה ְו ָעוֹן
ַמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם:

(א ִבי מוֹ ִרי) ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת
ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ ָב ֵר ְך ֶאת ָ
(א ִּמי מוֹ ָר ִתי) ַ ּב ֲע ַלת ַה ַ ּביִ ת ַה ֶּזה ,אוֹ ָתם
ַה ֶּזה ,וְ ֶאת ִ
שר ָל ֶהם( .ואם סמוך על
יתם וְ ֶאת זַ ְר ָעם וְ ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶ
וְ ֶאת ֵ ּב ָ
ְ
שולחן עצמו יאמרָ :ה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ ָב ֵרך אוֹ ִתי (וְ ָא ִבי וְ ִא ִּמי)
וְ ֶאת ִא ׁ ְש ִּתי וְ ֶאת זַ ְר ִעי וְ ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ִלי) ,אוֹ ָתנ ּו וְ ֶאת
ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָלנוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָ ּב ְרכ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק
וְ יַ ֲעקֹבּ ַ ,ב ּכֹלִ ,מ ּכֹלּ ,כֹלֵּ ,כן יְ ָב ֵר ְך אוֹ ָתנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו יַ ַחד,
ֹאמר ָא ֵמן:
ִ ּב ְב ָר ָכה ׁ ְש ֵל ָמה ,וְ נ ַ

לשבת

ילנ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ׁ ַש ָ ּבת ּו ְמנ ּו ָחה ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָל ִמים:
ָה ַר ֲח ָמן ,ה ּוא יַ נְ ִח ֵ

לר”ח

ָה ַר ֲח ָמן ,ה ּוא יְ ַחדֵּ ׁש ָע ֵלינ ּו ֶאת ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶּזהְ ,לטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה:

ליו”ט

ילנ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב:
ָה ַר ֲח ָמן ,ה ּוא יַ נְ ִח ֵ

לר”ה

ָה ַר ֲח ָמן ,ה ּוא יְ ַחדֵּ ׁש ָע ֵלינ ּו ֶאת ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַה ּזֹאת ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה:

לסוכות ָה ַר ֲח ָמן ,ה ּוא יָ ִקים ָלנ ּו ֶאת ֻס ַּכת דָּ ִוד ַהנּ וֹ ָפ ֶלת:

יח ו ְּל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם
ָה ַר ֲח ָמן ,הוּא יְ זַ ֵּכנ ּו ִלימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ַה ָ ּבא .בחול ַמגְ דִּ יל (ביום שמתפללים מוסף (וגם בסעודת מלוה מלכה)
אומריםִ :מגְ דּ וֹ ל) יְ ׁשוּעוֹ ת ַמ ְל ּכוֹ ,וְ עֹשֶׂ ה ֶח ֶסד ִל ְמ ׁ ִשיחוֹ,
ְל ָדוִ ד ו ְּלזַ ְרעוֹ ַעד עוֹ ָלם :עֹשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא
יַ ֲעשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינוּ ,וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
דשיוִּ ,כי ֵאין ַמ ְחסוֹ ר ִל ֵיר ָאיוְּ :כ ִפ ִירים
יְ רא ּו ֶאת יְ יָ ְק ׁ ָ
ָר ׁש ּו וְ ָר ֵעבוּ ,וְ ד ְֹר ׁ ֵשי יְ יָ ל ֹא יַ ְח ְסר ּו ָכל טוֹ ב :הוֹ ד ּו ַלייָ
יע
ִּכי טוֹ בִּ ,כי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ּ :פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָך ,ו ַּמשְׂ ִ ּב ַ
ְל ָכל ַחי ָרצוֹ ןּ ָ :ב ְ
רוך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ַ ּבייָ  ,וְ ָהיָ ה יְ יָ
יתי ַצדִּ יק
יתיּ ַ ,גם זָ ַקנְ ִּתי וְ ל ֹא ָר ִא ִ
ִמ ְב ַטחוֹ  :נַ ַער ָהיִ ִ
נֶ ֱעזָ ב ,וְ זַ ְרעוֹ ְמ ַב ֶּק ׁש ָל ֶחם :יְ יָ עֹז ְל ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ,יְ יָ יְ ָב ֵרךְ
ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּ ׁ ָשלוֹ ם:

יהם וְ ָע ֵלינ ּו זְ כ ּות,
רום יְ ַל ְּמד ּו ֲע ֵל ֶ
ַ ּב ָּמ ֹ
ׁ ֶש ְּת ֵהא ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ׁ ָשלוֹ ם ,וְ נִ ּ ָׂשא ְב ָר ָכה
ֵמ ֵאת יְ יָ ּ ,ו ְצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי יִ ׁ ְש ֵענ ּו ,וְ נִ ְמ ָצא
ֵחן וְ שֵׂ ֶכל טוֹ ב ְ ּב ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים וְ ָא ָדם:
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ברכת מעין שלש

ברכת המזון

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםַ ,על

ל “ס ֶפר ַה ִחנּ ו ְּך”:
יהן ַה ְב ָט ָחתוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַע ֵ
ְסגֻ ּלוֹ ת ַרבּ וֹ ת נִ ְכ ְרכ ּו ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ,ו ֵּבינֵ ֶ
“כל ַה ָ ּז ִהיר ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ןְ ,מזוֹ נוֹ ָתיו ְמצוּיוֹ ת לוֹ ָּכל יָ ָמיו ְ ּב ָכבוֹ ד”ֲ .ח ׁ ִשיבוּת
ָּ
נַ ֲע ָלה ַל ֲא ִמ ַירת ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ִמ ּתוֹ ְך ַה ָּכתוּב דַּ וְ ָקאִּ ,כי ַה ְּכ ָתב ְמעוֹ ֵרר ַה ַּכ ָּונָ ה:

ע”מ

ספרד

על היין

על פירות מז’ המינים

על מזונות

ַה ֶ ּג ֶפן וְ ַעל ּ ְפ ִרי
ַה ֶ ּג ֶפן

ָה ֵעץ וְ ַעל ּ ְפ ִרי
ָה ֵעץ

ַה ִּמ ְחיָ ה וְ ַעל
ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה

וְ ַעל ְּתנו ַּבת ַה ּ ָׂש ֶדה וְ ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמדָּ ה טוֹ ָבה ו ְּר ָח ָבה,
ית וְ ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ,ל ֱאכֹל ִמ ּ ִפ ְריָ ּה וְ ִלשְׂ בּ ַֹע
ׁ ֶש ָר ִצ ָ
ִמ ּטו ָּב ּהַ .ר ֵחם (נָ א) יְ יָ ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ,וְ ַעל
יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ִע ֶיר ָך ,וְ ַעל ִצ ּיוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ֶד ָך ,וְ ַעל ִמזְ ְ ּב ֶח ָך
יכ ֶל ָך .ו ְּבנֵ ה יְ ר ּו ׁ ָש ַליִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ,
וְ ַעל ֵה ָ
ֹאכל ִמ ּ ִפ ְריָ ּה,
וְ ַה ֲע ֵלנ ּו ְלתוֹ ָכ ּה ,וְ שַׂ ְּמ ֵחנ ּו ְ ּב ִבנְ יָ נָ ּה ,וְ נ ַ
יה ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה.
וְ נִ שְׂ ַ ּבע ִמ ּטו ָּב ּה ,וּנְ ָב ֶר ְכ ָך ָע ֶל ָ
ֹאש ַהח ֶֹד ׁש
בשבת ּו ְר ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ
יצנ ּו ְ ּביוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ֶּזה .בר”ח ְוזָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ר ׁ
ַה ֶּזה .בר”ה ְוזָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְ ּביוֹ ם ַה ִּז ָּכרוֹ ן ַה ֶּזה .ביו”ט ְושַׂ ְּמ ֵחנ ּו ְ ּביוֹ ם ַחג (פלוני) ַה ֶּזה.

ִּכי ַא ָּתה יְ יָ טוֹ ב ו ֵּמ ִטיב ַל ּכֹל ,וְ נוֹ ֶדה ְּל ָך ַעל ָה ָא ֶרץ
על היין

על הפירות

על מזונות

ַה ּ ֵפרוֹ ת .וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ הּ ָ .ברו ְּך
וְ ַעל ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן .וְ ַעל
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ַא ָּתה יְ יָ ַעל ָה ָא ֶרץ
ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ַעל ָה ָא ֶרץ וְ ַעל וְ ַעל ַה ִּמ ְחיָ ה וְ ַעל
ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה:
ַה ּ ֵפרוֹ ת*):
ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן*):
יה”:
*) על פירות ויין שגדלו בארץ ישראל אומרים ְ“ו ַעל ּ ְפ ִרי גַ ְפנָ ּה” ְ“ו ַעל ּ ֵפרוֹ ֶת ָ
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יב ְר ֵכנוּ .יָ ֵאר ּ ָפנָ יו ִא ָּתנ ּו
ַל ְמנַ צֵּ ַח ִ ּבנְ גִ ינוֹ ת ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשירֱ :אל ִֹהים יְ ָח ֵּננ ּו ִו ָ
ֶס ָלהָ :ל ַד ַעת ָ ּב ָא ֶרץ דַּ ְר ֶּכ ָךּ ְ .ב ָכל גּ וֹ יִ ם יְ ׁש ּו ָע ֶת ָך :יוֹ ד ּו ָך ַע ִּמים ֱאל ִֹהים.
ישֹר.
יוֹ ד ּו ָך ַע ִּמים ֻּכ ָּלם :יִ שְׂ ְמח ּו ִו ַיר ְּננ ּו ְל ֻא ִּמים ִּכי ִת ׁ ְש ּפֹט ַע ִּמים ִמ ׁ
ו ְּל ֻא ִּמים ָ ּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶס ָלה :יוֹ ד ּו ָך ַע ִּמים ֱאל ִֹהים .יוֹ ד ּו ָך ַע ִּמים ֻּכ ָּלם:
ֶא ֶרץ נָ ְתנָ ה יְ בו ָּל ּה .יְ ָב ְר ֵכנ ּו ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינוּ :יְ ָב ְר ֵכנ ּו ֱאל ִֹהיםְ .ויִ ְירא ּו
אוֹ תוֹ ָּכל ַא ְפ ֵסי ֶא ֶרץ:
ֲא ָב ְר ָכה ֶאת יְ יָ ְ ּב ָכל ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִה ָּלתוֹ ְ ּב ִפי :סוֹ ף דָּ ָבר ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמע
ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא ְו ֶאת ִמ ְצו ָֹתיו ׁ ְשמוֹ ר ִּכי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדםְּ :ת ִה ַּלת יְ יָ יְ ַד ֶ ּבר
יב ֵר ְך ָּכל ָ ּבשָׂ ר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדַ :ו ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך יָ ּה ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד
ּ ִפי ִו ָ
עוֹ ָלם ַה ְלל ּויָ ּהַ :ויְ ַד ֵ ּבר ֵא ַלי זֶ ה ַה ּ ׁ ֻש ְל ָחן ֲא ׁ ֶשר ִל ְפנֵ י יְ יָ :

ְ
ָ ּבר ּוך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםָ ,ה ֵאל ַה ָּזן
אוֹ ָתנ ּו וְ ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻּכלוֹ ְ ּבט ּובוֹּ ְ ,ב ֵחן ְ ּב ֶח ֶסד ְ ּב ֶרוַ ח
ּו ְב ַר ֲח ִמים ַר ִ ּבים .נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָ ּבשָׂ רִּ .כי ְלעוֹ ָלם
ַח ְסדּ וֹ ּ :ו ְבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד ל ֹא ָח ַסר ָלנ ּו וְ ַאל
יֶ ְח ַסר ָלנ ּו ָמזוֹ ן ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם וָ ֶעדִּ .כי ה ּוא ֵאל זָ ן
ּו ְמ ַפ ְרנֵ ס ַל ּכֹל וְ ׁ ֻש ְל ָחנוֹ ָער ּו ְך ַל ּכֹל וְ ִה ְת ִקין ִמ ְחיָ ה
ּו ָמזוֹ ן ְל ָכל ְ ּב ִר ּיוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא ְב ַר ֲח ָמיו ּו ְברוֹ ב
יע ְל ָכל ַחי
ֲח ָס ָדיו ָּכ ָאמ ּורּ .פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָךּ .ו ַמשְׂ ִ ּב ַ
ָרצוֹ ןּ ָ :בר ּו ְך ַא ָּתה יְ יָ ַ ,ה ָּזן ֶאת ַה ּכֹל:
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