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#657.ע”מ

סדר ברכת המזון

נּו  ָניו ִאּתָ נּו ִויָבְרֵכנּו. ָיֵאר ּפָ יר: ֱאלִֹהים ְיָחּנֵ ְנִגֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ַח ּבִ ַלְמַנּצֵ
ים ֱאלִֹהים.  ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: יֹודּוָך ַעּמִ ָך. ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ֶסָלה: ָלַדַעת ּבָ
ִמיׁשֹר.  ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים  ְלֻאּמִ נּו  ִויַרּנְ ְמחּו  ִיׂשְ ם:  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹודּוָך 
ם:  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים. יֹודּוָך ַעּמִ ְנֵחם ֶסָלה: יֹודּוָך ַעּמִ ָאֶרץ ּתַ ים ּבָ ּוְלֻאּמִ
ְוִייְראּו  ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים.  ֱאלֵֹהינּו:  ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים  ְיבּוָלּה.  ָנְתָנה  ֶאֶרץ 

ל ַאְפֵסי ֶאֶרץ: אֹותֹו ּכָ

ָמע  ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ִפי: סֹוף ּדָ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל ֵעת ּתָ ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ּבְ
ְיָי  ת  ִהּלַ ּתְ ָהָאָדם:  ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ מֹור  ׁשְ ִמְצֹוָתיו  ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאלִֹהים  ֶאת  
ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָקְדׁשֹו  ם  ׁשֵ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ִויָבֵרְך  י  ּפִ ר  ְיַדּבֶ

ר ִלְפֵני ְיָי: ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ר ֵאַלי ֶזה ַהּשׁ ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: ַוְיַדּבֵ ֵמַעּתָ

ַמִים: ְרׁשּוְתֶכם עונים:.ׁשָ המזמן:.ּבִ

ַמִים(: א ּוִבְרׁשּוְתֶכם..ועונים:.ׁשָ יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ְרׁשּות ַמְלּכָ )ויש.נוהגים.לומר: ּבִ

ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ המזמן: ְנָבֵרְך )בעשרה.ויותר ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ
דֹול  ַהּגָ ּוְבטּובֹו  ּלֹו  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו(  ויותר. )בעשרה. רּוְך  ּבָ עונים:  והמסובין.

ִמיד ָחִיינּו: ּתָ

ִמיד  דֹול ּתָ ּלֹו ּוְבטּובֹו ַהּגָ ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה.ויותר.ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ וחוזר.המזמן: ּבָ
ָחִיינּו:
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ָהֵאל  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶחֶסד  ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ַהּזָ
ר.  ׂשָ ּבָ ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל  ים.  ַרּבִ ּוְבַרֲחִמים  ֶרַוח  ּבְ
לֹא  ִמיד  ּתָ דֹול  ַהּגָ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ּכִ
ְלעֹוָלם  ִמיד  ּתָ ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר 
ְלָחנֹו  ְוׁשֻ ַלּכֹל  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  הּוא  י  ּכִ ָוֶעד. 
ִרּיֹוָתיו  ָערּוְך ַלּכֹל ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל ּבְ
ָאמּור.  ּכָ ֲחָסָדיו  ּוְברֹוב  ְבַרֲחָמיו  ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
רּוְך  יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמׂשְ

ן ֶאת ַהּכֹל: ה ְיָי, ַהּזָ ַאּתָ

ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ  נֹוֶדה ְלָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ
ים ּוָמזֹון. ַעל  ִרית ְותֹוָרה ַחּיִ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ּבְ ֶחְמּדָ
ית ֲעָבִדים.  הֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ ׁשֶ
ּתֹוָרְתָך  ְוַעל  ֵרנּו.  ְבׂשָ ּבִ ָחַתְמּתָ  ׁשֶ ִריְתָך  ּבְ ְוַעל 
ים  נּו. ְוַעל ַחּיִ הֹוַדְעּתָ י ְרצֹוָנְך ׁשֶ נּו. ְוַעל ֻחּקֵ ְדּתָ ּמַ ּלִ ׁשֶ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו: ַאּתָ ּוָמזֹון ׁשֶ

ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַהּכֹל  ַעל 
ְוָאַכְלּתָ  ָאמּור  ּכָ ָמְך  ׁשְ ֶאת  ּוְמָבְרִכים 
ָהָאֶרץ  ְיָי ֱאלֶֹהיָך ַעל  ּוֵבַרְכּתָ ֶאת   . ָבְעּתָ ְוׂשָ
ַעל  ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָלְך:  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוָבה 

זֹון: ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ

ַלִים  ְך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ַרֵחם ְיָי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ
ְוַעל  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  בֹוָדְך.  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ַהר  ְוַעל  ִעיָרְך. 
ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ִית  ַהּבַ ְוַעל  ִביָרְך.  ּדְ ְוַעל  ְמעֹוָנְך. 
ֵלנּו. ַהְרִויֵחנּו  ְלּכְ ְרְנֵסנּו. ּכַ ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו ְרֵענּו זּוֵננּו. ּפַ ׁשִ
ְיָי  ְצִריֵכנּו  ּתַ ַאל  ְוָנא  ָצרֹוֵתינּו.  ל  ִמּכָ ְמֵהָרה  ָלנּו  ַהְרַוח 
א  ר ָוָדם. ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ֶאּלָ ׂשָ נֹות ּבָ ֱאלֵֹהינּו ִליֵדי ַמּתְ
ָרצֹון  ְיִהי  תּוָחה.  ְוַהּפְ יָרה  ָהֲעׁשִ ְוָהְרָחָבה.  ֵלָאה  ַהּמְ ְלָיְדָך 
א. ּוַמְלכּות  ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ ה. ְולֹא ִנּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ּלֹא ֵנבֹוׁש ּבָ ׁשֶ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ה ִלְמקֹוָמּה ּבִ ֲחִזיֶרּנָ יָחְך ּתַ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ ּבֵ

בשבת אומרים:
דֹוׁש  דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי, ַהּשׁ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבְ
י  ִמְצַות ֻחּקֵ ג ּבֹו ּכְ ּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעּנֵ ָפֶניָך, ִנׁשְ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמּלְ י יֹום ּגָ ה. ּכִ ַהּזֶ
י  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ּכִ ֶנָחַמת ִצּיֹון ּבִ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ּבְ ִהי ָצָרה ְוָיגֹון ּבְ ְרצֹוָנְך, ְוַאל ּתְ
לֹא  דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ יְתָך  ּבֵ ן  ָחְרּבַ ִתינּו  ְוׁשָ ָאַכְלנּו  ׁשֶ ַוֲהַגם  ָחמֹות:  ַהּנֶ ַעל  ּבַ הּוא  ה  ַאּתָ

ה: דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵאל ֶמֶלְך ּגָ ְזָנֵחנּו ָלַעד ּכִ ֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ּתִ ּכָ ׁשְ ַכְחנּו. ַאל ּתִ ׁשָ
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ַמע,  ָ יַע ְוֵיָרֶאה, ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא, ְוַיּגִ
ַלִים ִעיָרְך, ְוִזְכרֹון  ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוׁשָ ֵקד ְוִיּזָ ְוִיּפָ
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְך, ְוִזְכרֹון ּכָ ִוד ַעְבּדָ ן ּדָ יַח ּבֶ ָמׁשִ

יֹום לֹום ּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ְלטֹוָבה, ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ

ה: יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ ה, ּבְ רֹון ַהּזֶ ּכָ ַהּזִ

ְלטֹוָבה.  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָזְכֵרנּו  יֵענּו.  ּוְלהֹוׁשִ ָעֵלינּו  ּבֹו  ְלַרֵחם 
ְדַבר ְיׁשּוָעה  ים טֹוִבים. ּבִ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוׁשִ
ֵאֶליָך  י  ּכִ יֵענּו,  ְוהֹוׁשִ ָעֵלינּו  ְוַרֵחם  ַוֲחמֹול  נּו  ְוָחּנֵ חּוס  ְוַרֲחִמים, 

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ ֵעיֵנינּו, ּכִ

ְמֵהָרה  ּבִ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִתְבֶנה 
ָלִים.  ה ְיָי, ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ְבָיֵמינּו: ּבָ

)ואומר.בלחש( ָאֵמן:

ָאִבינּו  ָהֵאל  ָלַעד  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ַיֲעֹקב.  ְקדֹוׁש  נּו.  ְקדֹוׁשֵ ּגֹוֲאֵלנּו.  ּבֹוְרֵאנּו.  ֲאִדיֵרנּו.  נּו  ַמְלּכֵ
ָכל  ּבְ ׁשֶ ַלּכֹל.  ִטיב  ְוַהּמֵ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהּמֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ רֹוֵענּו רֹוֵעה 
יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. 
ָוֶחֶסד  ֵחן  ָלַעד  ִיְגְמֵלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו.  הּוא  ְגָמָלנּו.  הּוא 

ָלה ְוָכל טֹוב: )ועונים.אמן( ְוַרֲחִמים ְוֶרַוח ְוַהּצָ

ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא  א ְכבֹודֹו:  ּסֵ ּכִ ח ַעל  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן 
נּו ְלדֹור ּדֹוִרים: ָהַרֲחָמן  ח ּבָ ּבַ ּתַ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ָ ּשׁ ּבַ
ְנָצִחים:  ְלֶנַצח  נּו  ּבָ ַאר  ִיְתּפָ ָהַרֲחָמן הּוא  ָיִרים:  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  הּוא 
ְבִאּסּור,  ְולֹא  ר  ֶהּתֵ ּבְ ְבִבּזּוי,  ְולֹא  ָכבֹוד  ּבְ ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן 
יֵנינּו: ָהַרֲחָמן הּוא  לֹום ּבֵ ן ׁשָ ַנַחת ְולֹא ְבַצַער: ָהַרֲחָמן הּוא ִיּתֵ ּבְ
ָהַרֲחָמן הּוא  ָיֵדינּו:  ה  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ְרָוָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ִיׁשְ
לּות ְמֵהָרה ֵמַעל  ּבֹור עֹול ּגָ ָרֵכינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ַיְצִליַח ֶאת ּדְ
אֵרנּו: ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן  ַצּוָ
ַהּגּוף:  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ֵאנּו  ִיְרּפָ הּוא 
ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן  ָהְרָחָבה:  ָידֹו  ֶאת  ָלנּו  ח  ִיְפּתַ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ֲאבֹוֵתינּו  ְרכּו  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹול,  ַהּגָ מֹו  ׁשְ ּבִ ּנּו  ִמּמֶ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ
ָרָכה  ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ּבְ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל. ּכֵ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּבַ
ֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו  ׁשְ

לֹומֹו: ת ׁשְ ֻסּכַ

ברכת האורח:

י  ל ַמֲעַדּנֵ ר ּבֹו ּכָ ָאַכְלנּו ָעָליו ִויַסּדֵ ה ׁשֶ ְלָחן ַהּזֶ ֻ ְיָבֵרְך ֶאת ַהּשׁ ָהַרֲחָמן הּוא 
ָצֵמא  ְוָכל  יֹאַכל  ּנּו  ִמּמֶ ָרֵעב  ל  ּכָ ָאִבינּו.  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְלָחנֹו  ׁשֻ ּכְ ְוִיְהֶיה  עֹוָלם 
ל טּוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָאֵמן: ָהַרֲחָמן  ּנּו ּכָ ה. ְוַאל ֶיְחַסר ִמּמֶ ּתֶ ּנּו ִיׁשְ ִמּמֶ
ר  ּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ה ַהּזֹאת. הּוא ּוָבָניו ְוִאׁשְ ֻעּדָ ה ּוַבַעל ַהּסְ ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ הּוא ְיָבֵרְך ּבַ
ְוִיְהיּו  ְרֶצה.  ּתִ ָיָדיו  ּוֹפַעל  ֵחילֹו  ְיָי  ֵרְך  ּבָ ְרּבּו.  ּיִ ׁשֶ ּוִבְנָכִסים  ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ָבִנים  ּבְ לֹו, 
ק ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום  ּקֵ ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר. ְוַאל ִיְזּדַ
ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ְוָכבֹוד  ר  ֹעשֶׁ ּבְ ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ ָעֹון.  ְוִהְרהּור  ֵחְטא  ַבר  ּדְ

ן ְיִהי ָרצֹון: א. ָאֵמן ּכֵ ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ ה ְולֹא ִיּכָ עֹוָלם ַהּזֶ עֹוָלם. לֹא ֵיבֹוׁש ּבָ


