סדר ברכת המזון
בחול קודם ברכות המזון:

בשבת וי"וט :

ַעל ַנֲהרוֹת ָבֶּבל ָשׁם ָי ַשְׁבנוּ ַגּם ָבִּכינוְּ ,בָּזְכֵרנוּ ֶאת ִציּוֹן:
ַעל ֲעָרִבים ְבּתוָֹכהָּ ,תִּלינוּ ִכּ ֹנּרוֵֹתינוִּ :כּי ָשׁם ְשֵׁאלוּנוּ
שׁוֵֹבינוּ ִדְּבֵרי ִשׁיר ְותוָֹלֵלינוּ ִשְּׁמָחהִ ,שׁירוּ ָלנוּ ִמ ִשׂיר
ִציּוֹןֵ :איְך ָנ ִשׁיר ֶאת ִשׁיר ה' ַעל ַאְדַמת ֵנָכרִ :אם
לםִ ,תּ ְשׁ ַכּח ְיִמי ִניִ :תְּד ַבּק ְלשׁוֹ ִני ְלִח ִכּי
ֶא ְשׁ ָכֵּחְך ְירוּ ָשִָׁ ֹ
ִאם לֹא ֶאְז ְכֵּרִכיִ ,אם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירוּ ָשַׁל ִים ַעל ֹראשׁ
ִשְּׁמָחִתיְ :זֹכר ה' ִלְבֵני ֱאדוֹם ֵאת יוֹם ְירוּ ָשָׁל ִים,
ָהאְֹמִרים ָערוּ ָערוּ ַעד ַה ְיסוֹד ָבּהַּ :בּת ָבֶּבל ַה ְשׂדוָּדה,
ַא ְשֵׁרי ֶשׁ ְיּ ַשׁ ֶלּם ָלְך ֶאת ְגּמוֵּלְך ֶשָׁגַמְל ְתּ ָלנוַּ :א ְשֵׁרי
ֶשׁ ֹיּאֵחז ְו ִנ ֵפּץ ֶאת עָֹלַל ִיְך ֶאל ַה ָסַּלע:

ִשׁיר ַה ַמֲּעלוֹתְ .בּשׁוּב ה' ֶאת ִשׁיַבת ִציּוֹן ָה ִינוּ ְכּחְֹלִמים:
ָאז ִי ָמֵּלא ְשּׁחוֹק ִפּינוּ וְּלשׁוֵֹננוּ ִרָנּהָ .אז ֹיאְמרוּ ַבגּוֹ ִים
ִה ְגִדּיל ה' ַלֲעשֹּׁוֹת ִעם ֵא ֶלּהִ :ה ְגִדּיל ה' ַלֲעשֹּׁוֹת ִע ָמּנוּ.
ָה ִינוּ ְשֵּׁמִחים :שׁוָּבה ה' ֶאת ְשִׁביֵתנוּ ַכֲּאִפי ִקים ַבֶּנֶּגב:
צרוָּ :הלוְֹך ֵיֵלְך וָּבֹכה נֹ ֵשּׁא
ַה ֹזְּרִעים ְבִּדְמָעה ְבִּרָנּה ִי ְק ֹ
ֶמ ֶשְׁך ַהָזַּרעֹ .בּא ָיֹבא ְבִרָנּה .נֹ ֵשּׁא ֲאֻלמָֹּתיו:

המברך אומר:
ועונים המסובים:
המזמן חוזר על זה וממשיך:
ואומרים המסובים ואח"כ המברך:
והמזמן חוזר:

ַרבּוַֹתי ְנָברְך:
ְיִהי ֵשׁם ה' ְמֹבָרְך ֵמַע ָתּה ְוַעד עוָֹלם:
ִבְּרשׁוּת ָמָרָנן ְוַרבּוַֹתי ְנָבֵרְך )בעשרה אלקינוּ( ֶשָׁאַכְלנוּ ִמ ֶשׂלּוֹ:
ָבּרוְּך )בעשרה אלקינוּ( ֶשָׁאַכְלנוּ ִמ ֶשׂלּוֹ וְּבטוּבוֹ ָח ִינוּ:
ָבּרוְּך )בעשרה אלקינוּ( ֶשָׁאַכְלנוּ ִמ ֶשׂלּוֹ וְּבטוּבוֹ ָח ִינוּ:

ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' אלקינוּ ֶמֶלְך ָהעוָֹלםַ .הָזּן ֶאת ָהעוָֹלם ֻכּלּוְֹ .בּטוּבוֹ ְבֵּחן ְבֶּחֶסד וְּבַרֲחִמים .הוּא נוֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ ָשּׁר.
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ :וְּבטוּבוֹ ַהָגּדוֹל ָתִּמיד לֹא ָחַסר ָלנוּ ְוַאל ֶיְחַסר ָלנוּ ָמזוֹן ְלעוָֹלם ָוֶעדַ .בֲּעבוּר ְשׁמוֹ ַהָגּדוֹלִ .כּי הוּא
אל ָזן וְּמַפְרֵנס ַל ֹכּל וֵּמִטיב ַל ֹכּל וֵּמִכין ָמזוֹן ְלָכל ְבִּריּוָֹתיו ֲא ֶשׁר ָבָּראָ :כָּאמוּר .פּוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך וַּמ ְשּׁ ִבּיַע ְלָכל ַחי
ָרצוֹןָ :בּרוְּך ַא ָתּה ה' ַהָזּן ֶאת ַה ֹכּל:
נוֶֹדה ְלָּך ה' אלקינוַּ .על ֶשִׁה ְנַחְל ָתּ ַלֲאבוֵֹתינוּ ֶאֶרץ ֶחְמָדה טוָֹבה וְּרָחָבהְ .וַעל ֶשׁהוֵֹצאָתנוּ ה' אלקינוּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַר ִים.
וְּפִדיָתנוּ ִמ ֵבּית ֲעָבִדיםְ .וַעל ְבִּריְתָך ֶשָׁחַתְמ ָתּ ִבְּב ָשֵּׁרנוְּ .וַעל תּוָֹרְתָך ֶשׁ ִלּ ַמְּד ָתּנוְּ .וַעל ֻחֶקּיָך ֶשׁהוַֹדְע ָתּנוְּ .וַעל ַח ִיּים ֵחן
ָוֶחֶסד ֶשׁחוַֹנ ְנ ָתּנוְּ .וַעל ֲאִכיַלת ָמזוֹן ָשַׁא ָתּה ָזן וְּמַפְרֵנס אוָֹתנוּ ָתִּמידְ .בָּכל יוֹם וְּבָכל ֵעת וְּבָכל ָשָׁעה:
ְוַעל ַה ִנּ ִסּים ְוַעל ַהֻפְּרָקן ְוַעל ַה ְגּבוּרוֹת ְוַעל ַה ְתּשׁוּעוֹת ְוַעל ַה ִמְּלָחמוֹתֶ .שָׁע ִשּׁיָת ַלֲאבוֵֹתינוּ ַבָּיִּמים ָהֵהם ַבּ ְזַּמן ַהֶזּה:
לחנוכה

לפורים

ִבּיֵמי ַמ ִתְּתָיהוּ ֶבּן יוָֹחָנן כֵֹּהן ָגּדוֹל ַח ְשׁמוָֹנִאי וָּבָניוְ .כּ ֶשָׁעְמָדה
ַמְלכוּת ָיָון ָהְר ָשָׁעה ַעל ַע ְמָּך ִי ְשָּׁרֵאלְ .לַה ְשׁ ִכּיָחם תּוָֹרֶתָך
וְּלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵקּי ְרצוֶֹנָךְ .וַא ָתּה ְבַּרֲחֶמיָך ָהַר ִבּיםָ .עַמְד ָתּ ָלֶהם
ְבֵּעת ָצָרָתםַ .רְב ָתּ ֶאת ִריָבםַ .דּ ְנ ָתּ ֶאת ִדּיָנםָ .נַקְמ ָתּ ֶאת ִנ ְקָמָתם.
ָמַסְר ָתּ ִגבּוִֹרים ְבַּיד ַח ָלּ ִשׁיםְ .וַר ִבּים ְבַּיד ְמַע ִטּים .וְּטֵמִאים ְבַּיד
ְטהוִֹרים .וְּר ָשִׁעים ְבַּיד ַצִדּי ִקיםְ .וֵזִדים ְבַּיד עוְֹסֵקי תוָֹרֶתָך .וְּלָך
ָע ִשּׁיָת ֵשׁם ָגּדוֹל ְוָקדוֹשׁ ְבּעוָֹלֶמָך .וְּלַע ְמָּך ִי ְשָּׁרֵאל ָע ִשּׁיָת ְתּשׁוָּעה
ְגדוָֹלה וֻּפְרָקן ְכַּהיּוֹם ַהֶזּהְ .וַאַחר ַכְּך ָבּאוּ ָבֶניָך ִלְדִביר ֵבּיֶתָך.
וִּפנּוּ ֶאת ֵהיָכֶלָךְ .וִטֲהרוּ ֶאת ִמ ְקָדּ ֶשָׁךְ .וִהְדִליקוּ ֵנרוֹת ְבַּחְצרוֹת
ָקְד ֶשָׁךְ .וָקְבעוּ ְשׁמוַֹנת ְיֵמי ֲחנֻ ָכּה ֵאלּוְּ .להוֹדוֹת וְּלַה ֵלּל ְל ִשְׁמָך
ַהָגּדוֹל:

ִבּיֵמי ָמְרְדַּכי ְוֶאְס ֵתּר ְבּשׁוּ ַשׁן ַה ִבּיָרהְ .כּ ֶשָׁעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן
ָהָר ָשׁעִ .בֵּקּשׁ ְלַה ְשִׁמיד ַלֲהרוֹג וְּלַא ֵבּד ֶאת ָכּל ַה ְיּהוִּדיםִ .מַנַּער
חֶדשׁ ְשֵׁנים
ְוַעד ָזֵקןַ .טף ְוָנ ִשׁיםְ .בּיוֹם ֶאָחדִ .בּ ְשׁלֹ ָשׁה ָע ָשּׁר ְל ֹ
חֶדשׁ ֲאָדר וּ ְשָׁלָלם ָלבוֹזְ .וַא ָתּה ְבַּרֲחֶמיָך ָהַר ִבּים
ָע ָשּׁר הוּא ֹ
ֵהַפְר ָתּ ֶאת ֲעָצתוְֹ .ו ִקְלַקְל ָתּ ֶאת ַמֲח ַשְׁבתּוַֹ .וֲה ֵשׁבוָֹת לּוֹ ְגּמוּלוֹ
ְבֹראשׁוְֹ .וָתלוּ אוֹתוֹ ְוֶאת ָבָּניו ַעל ָהֵעץ:

ְוַעל ַה ֹכּל ה' אלקינוּ ֲאַנְחנוּ מוִֹדים ָלְך וְּמָבְרִכים אוָֹתְךִ .יְת ָבַּרְך ִשְׁמָך ְבִּפי ָכּל ַחי ָתִּמיד ְלעוָֹלם ָוֶעדַ :כּ ָכּתוּבְ .וָאַכְל ָתּ
ְו ָשָּׁבְע ָתּ וֵּבַרְכ ָתּ ֶאת ה' אלקיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטָֹּבה ֲא ֶשׁר ָנַתן ָלְךָ :בּרוְּך ַא ָתּה ה' ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַה ָמּזוֹן:
ַרֶחם ָנא ה' אלקינוּ ַעל ִי ְשָּׁרֵאל ַע ֶמָּךְ .וַעל ְירוּ ָשַׁל ִים ִעיֶרָךְ .וַעל ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּבוֶֹדָךְ .וַעל ַמְלכוּת ֵבּית ָדִּוד ְמ ִשׁיֶחָךְ .וַעל
ַה ַבּ ִית ַהָגּדוֹל ְוַהָקּדוֹשׁ ֶשׁ ִנּ ְקָרא ִשְׁמָך ָעָליו :אלקינוָּ .אִבינוְּ .רֵענוּ זוֵּננוּ ַפְּר ְנֵסנוּ ְוַכְל ְכֵּלנוּ ְוַהְרִויֵחנוְּ .וַהְרַוח ָלנוּ ה'
אלקינוּ ְמֵהָרה ִמ ָכּל ָצרוֵֹתינוְּ .וָנא ַאל ַתְּצִריֵכנוּ ה' אלקינוּ לֹא ִליֵדי ַמ ְתַּנת ָבּ ָשּׁר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתםִ .כּי ִאם
ְלָיְדָך ַה ְמֵּלָאהַ .ה ְפּתוָּחהַ .ה ְקּדוֹ ָשׁה ְוָהְרָחָבהֶ .שׁלֹּא ֵנבוֹשׁ ְולֹא ִנ ָכֵּלם ְלעוָֹלם ָוֶעד:

לשבתְ :רֵצה ְוַהֲחִליֵצנוּ ה' אלקינוּ ְבִּמְצוֶֹתיָך וְּבִמְצַות יוֹם ַה ְשִׂביִעי ַה ַשׂ ָבּת ַהָגּדוֹל ְוַהָקּדוֹשׁ ַהֶזּה ִכּי יוֹם ֶזה ָגּדוֹל
ְוָקדוֹשׁ הוּא ְלָפֶניָך ִל ְשׁבּוֹת בּוֹ ְוָלנוַּח בּוֹ ְבַּאֲהָבה ְכִּמְצַות ְרצוֶֹנָך וִּבְרצוֹ ְנָך ָה ִניַח ָלנוּ ה' אלקינוּ ֶשׁלֹא ְתֵּהא ָצָרה
ְוָיגוֹן ַוֲאָנָחה ְבּיוֹם ְמנוָּחֵתנוּ ְוַהְרֵאנוּ ה' אלקינוּ ְבֶּנָחַמת ִציּוֹן ִעיֶרָך וּ ְבִּב ְנַין ְירוּ ָשַׁל ִים ִעיר ָקְד ֶשָׁך ִכּי ַא ָתּה הוּא ַבַּעל
ַה ְישׁוּעוֹת וַּבַעל ַהֶנָּחמוֹת:
לראש חדש ,ליום טוב ולחול המועד :אלקינוּ ואלקי ֲאבוֵֹתינוּ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַי ִגּיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְו ִי ָשַׂמע ְו ִי ָפֵּקד ְו ִיָזֵּכר
ִזְכרוֵֹננוּ וִּפ ְקדוֵֹננוּ ְו ִזְּכרוֹן ֲאבוֵֹתינוּ ְו ִזְּכרוֹן ָמ ִשׁיַח ֶבּן ָדִּוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרוֹן ְירוּ ָשַׁל ִים ִעיר ָקְד ֶשָׁך ְוִזְכרוֹן ָכּל ַע ְמָּך ֵבּית
ִי ְשָּׁרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטוָֹבה ְלֵחן וְּלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים ְלַח ִיּים טוִֹבים וְּל ָשׁלוֹם ְבּיוֹם

לר"ח
לפסח
לשבועות

חֶדשׁ ַהֶזּה:
ֹראשׁ ַה ֹ
ַחג ַה ַמּצוֹת ַהֶזּה:
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ָזְכֵרנוּ ה' אלקינוּ בּוֹ ְלטוָֹבה וָּפ ְקֵדנוּ בּוֹ ִלְבָרָכה ְוהוֹ ִשׁיֵענוּ בּוֹ ְלַח ִיּים טוִֹבים .וִּבְדַבר ְישׁוָּעה ְוַרֲחִמים חוּס ְוָחֵנּנוּ
ְוַרֵחם ָעֵלינוּ ְוהוֹ ִשׁיֵענוּ ִכּי ֵאֶליָך ֵעיֵנינוּ ִכּי אל ַחנּוּן ְוַרחוּם ָא ָתּה:
קֶּדשׁ ִבְּמֵהָרה ְבָיֵמינוָּ .בּרוְּך ַא ָתּה ה' בּוֵֹנה ְבַרֲחָמיו ְירוּ ָשָׁל ִיםָ :אֵמן:
וְּבֵנה ְירוּ ָשַׁל ִים ִעיר ַה ֹ
קב.
ָבּרוְּך ַא ָתּה ה' אלקינוּ ֶמֶלְך ָהעוָֹלםָ .הֵאלָ .אִבינוַּ .מְל ֵכּנוַּ .אִדּיֵרנוּ .בּוְֹרֵאנוּ .גּוֲֹאֵלנוּ .יוְֹצֵרנוְּ .קדוֹ ֵשׁנוּ ְקדוֹשׁ ַיֲע ֹ
רוֵֹענוּ רוֵֹעה ִי ְשָּׁרֵאלַ .ה ֶמֶּלְך ַהטּוֹב ְוַה ֵמִּטיב ַל ֹכּלֶ .שׁ ְבָּכל יוֹם ָויוֹם הוּא ֵהִטיב הוּא ֵמִטיב הוּא ֵייִטיב ָלנוּ .הוּא ְגָמָלנוּ
הוּא גוְֹמֵלנוּ הוּא ִי ְגְמֵלנוּ ָלַעד ְלֵחן וְּלֶחֶסד וְּלַרֲחִמים וְּלֶרַוחַ .ה ָצָּלה ְוַהְצָלָחהְ .בָּרָכה ִוישׁוָּעהֶ .נָחָמהַ .פְּרָנָסה
ְוַכְל ָכָּלהְ .וַרֲחִמים ְוַח ִיּים ְו ָשׁלוֹם ְוָכל טוֹב .וִּמ ָכּל טוּב ְלעוָֹלם ַאל ְיַח ְסֵּרנוּ:
ָהַרֲחָמן הוּא ִיְמלְֹך ָעֵלינוּ ְלעוָֹלם ָוֶעדָ :הַרֲחָמן הוּא ִיְת ָבַּרְך ַבּ ָשַׂמ ִים וָּבָאֶרץָ :הַרֲחָמן הוּא ִי ְשׁ ַתּ ַבּח ְלדוֹר דּוִֹרים.
ְו ִיְת ָפַּאר ָבּנוּ ָלַעד וְּלֵנַצח ְנָצִחיםְ .ו ִיְתַהַדּר ָבּנוּ ָלַעד וְּלעוְֹלֵמי עוָֹלִמיםָ :הַרֲחָמן הוּא ְיַפְר ְנֵסנוּ ְבָּכבוֹדָ :הַרֲחָמן הוּא
ִי ְשׁ ֹבּר עוֹל ַהגוֹ ִים ֵמַעל ַצָוּאֵרנוּ ְוהוּא יוִֹליֵכנוּ קוְֹמִמיּוּת ְלַאְרֵצנוָּ :הַרֲחָמן הוּא ִי ְשַׁלח ָלנוּ ְבָּרָכה ְמֻר ָבּה ַבּ ַבּ ִית ַהֶזּה
ְוַעל ֻשְׁלָחן ֶזה ֶשָׁאַכְלנו ָעָליוָ :הַרֲחָמן הוּא ִי ְשַׁלח ָלנוּ ֶאת ֵאִלָיּהוּ ַהָנִּביא ָזכוּר ַלטּוֹב ִויַב ֶשּׂר ָלנוּ ְבּשֹּׁוֹרוֹת טוֹבוֹת
ְישׁוּעוֹת ְוֶנָחמוֹתָ :הַרֲחָמן הוּא ְיָבֵרְך ֶאת )ָאִבי מוִֹרי( ַבַּעל ַה ַבּ ִית ַהֶזּה ְוֶאת )ִא ִמּי מוָֹרִתי( ַבֲּעַלת ַה ַבּ ִית ַהֶזּה .אוָֹתם
ְוֶאת ֵבּיָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָלֶהם .אוִֹתי )ְוָאִבי ְוִא ִמּי( ְוִא ְשׁ ִתּי ְוַזְרִעי ְוֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִלי ,אוָֹתנוּ ְוֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר
ָלנוְּ .כּמוֹ ֶשׁ ִנְּת ָבְּרכוּ ֲאבוֵֹתינוּ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲע ֹ
קב ַבּ ֹכּל ִמ ֹכּלֹ .כּל ֵכּן ְיָבֵרְך אוָֹתנוּ ֻכּ ָלּנוּ ַיַחד ִבְּבָרָכה ְשֵׁלָמהְ .וֹנאַמר
ָאֵמן:
ַבּ ָמּרוֹם ְיַל ְמּדוּ ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינוּ ְזכוּת ֶשׁ ְתֵּהא ְלִמ ְשֶׁמֶרת ָשׁלוֹםְ .ו ִנ ָשּׂא ְבָרָכה ֵמֵאת ה' וְּצָדָקה ֵמֱאלֹקי ִי ְשֵׁענוְּ .ו ִנְמָצא
ֵחן ְו ֵשֶּׁכל טוֹב ְבֵּעיֵני ֱאלֹקים ְוָאָדם:
לשבת:
לראש חדש:
ליום טוב:
לראש השנה:
לסוכות:

ָהַרֲחָמן הוּא ַי ְנִחיֵלנוּ ְליוֹם ֶשֻׁכּלּוֹ ַשׁ ָבּת וְּמנוָּחה ְלַחֵיּי ָהעוָֹלִמים:
חֶדשׁ ַהֶזּה ְלטוָֹבה ְוִלְבָרָכה:
ָהַרֲחָמן הוּא ְיַחֵדּשׁ ָעֵלינוּ ֶאת ַה ֹ
ָהַרֲחָמן הוּא ַי ְנִחיֵלנוּ ְליוֹם ֶשֻׁכּלּוֹ טוֹב:
ָהַרֲחָמן הוּא ְיַחֵדּשׁ ָעֵלינוּ ֶאת ַה ָשָׂנה ַה ֹזּאת ְלטוָֹבה ְוִלְבָרָכה:
ָהַרֲחָמן הוּא ָי ִקים ָלנוּ ֶאת ֻס ַכּת ָדִּוד ַהנּוָֹפֶלת:

ָהַרֲחָמן הוּא ְיַז ֵכּנוּ ִלימוֹת ַהָמ ִשׁיַח וְּלַחֵיּי ָהעוָֹלם ַה ָבּא:
)בחול ַמְגִדּיל( )בשבת ִמְגדּוֹל( ְישׁוּעוֹת ַמְלכּוֹ ְועֹ ֶשּׁה ֶחֶסד ִלְמ ִשׁיחוֹ ְלָדִוד וְּלַזְרעוֹ ַעד עוָֹלם :עֹ ֶשּׁה ָשׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו הוּא
ַיֲע ֶשּׁה ָשׁלוֹם ָעֵלינוּ ְוַעל ָכּל ִי ְשָּׁרֵאל ְוִאְמרוּ ָאֵמן:
ְיראוּ ֶאת ה' ְקדוֹ ָשׁיו ִכּי ֵאין ַמְחסוֹר ִליֵרָאיוְ :כִּפיִרים ָרשׁוּ ְוָרֵעבוּ ְודוְֹר ֵשׁי ה' לֹא ַיְחְסרוּ ָכל טוֹב :הוֹדוּ ַלה' ִכּי טוֹב
ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ :פּוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך וַּמ ְשּׁ ִבּיַע ְלָכל ַחי ָרצוֹןָ :בּרוְּך ַהֶגֶּבר ֲאֶשר ִיְבַטח ַבּה' ְוָהָיה ה' ִמְבַטחוַֹ :נַער ָה ִייִתי
ַגם ָזַק ְנ ִתּי ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדּיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעוֹ ְמַבֶקּשׁ ָלֶחם :ה' ֹעז ְלַעמּוֹ ִי ֵתּן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשׂלוֹם:
www.tefilacards.com
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