ּבָרו ְּך

ֲמים
ֶך ָהעוֹלָםָ ,ה ֵא-ל ַה ּזָן או ָֹתנ ּו ו ְֶאת ָהעוֹלָם כ ֻּּלוֹ ְּבטוּבוֹ ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ְּברֵיוַח ו ְּב ַרח ִ
ַא ָּתה ה'ֱ ,אל ֵֹקינ ּו ֶמל ְ
ׂרִּ .כי ְלעוֹלָם ַח ְס ּדוֹ :ו ְּבטוּבוֹ ַה ּגָדוֹל ָּת ִמיד לֹא ָח ַסר לָנ ּו ו ְַאל י ְֶח ַסר לָנ ּו ָמזוֹן ָּת ִמיד ְלעוֹלָם
ֶחם ְלכָל ָּב ָש
ַבים .נ ֵֹתן ל ֶ
ר ִּ
ֲמיו ו ְּברוֹב
ֲשר ָּברָא ְב ַרח ָ
ׁ
ַכֹל ו ְִה ְת ִקין ִמ ְחיָה ו ָּמזוֹן ְלכָל ְּב ִר ּיו ָֹתיו א ֶ
ְש ְל ָחנוֹ ָערו ְּך ל ּ
ׁ
ַכֹל ו ֻ
ָעדִּ .כי הוּא ֵאל זָן ו ְּמ ַפ ְרנֵס ל ּ
וֶ
יע ְלכָל ַחי רָצוֹןּ :בָרו ְּך ַא ָּתה ה'ַ ,ה ּזָן ֶאת ַה ּכֹל:
ׂ ִּב ַ
ָאמוּרּ .פו ֵֹת ַח ֶאת י ֶָדךָ .ו ַּמ ְש
ֲסדָיו ּכ ָ
חָ

נוֹדֶה

אתנ ּו
ׁשהו ֵֹצ ָ
ׁש ִהנ ְַח ְל ָּת ַלאֲבו ֵֹתינ ּו ֶארֶץ ֶח ְמ ּדָה טוֹבָה ו ְּר ָחבָה ְּב ִרית וְתוֹרָה ַח ּיִים ו ָּמזוֹןַ .על ֶ
ְל ָך ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ַעל ֶ
ֻקי ְרצוֹנ ְָך
ׁש ִּל ַּמ ְד ָּתנוּ .ו ְַעל ח ֵּ
ָת ָך ֶ
ׂרֵנוּ .ו ְַעל ּתוֹר ְ
ׁש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָש
ָדים .ו ְַעל ְּב ִר ְית ָך ֶ
יתנ ּו ִמ ּבֵית עֲב ִ
ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ו ְּפ ִד ָ
ׁש ַא ָּתה זָן ו ְּמ ַפ ְרנֵס או ָֹתנוּ:
ַע ָּתנוּ .ו ְַעל ַח ּיִים ו ָּמזוֹן ֶ
ׁשהוֹד ְ
ֶ

סדר
ברכת
המזון
נוסח עדות המזרח

ְועַל

ַכ ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹקי ָך ַעל
ָע ָּת .ו ֵּבר ְ
ׂב ְ
ַל ָּת ְו ָש
ָאמוּר ו ְָאכ ְ
ָר ִכים ֶאת ְׁש ָמ ְך ּכ ָ
ָך ו ְּמב ְ
ַה ּכֹל ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ֲאנ ְַחנ ּו מו ִֹדים ל ְ
ָךּ :בָרו ְּך ַא ָּתה ה'ַ ,על ָה ָארֶץ ו ְַעל ַה ָּמזוֹן:
ָתן ל ְ
ֲשר נ ַ
ׁ
ָה ָארֶץ ַה ּטוֹבָה א ֶ

ַחם
רֵ

ָך .ו ְַעל
ָך .ו ְַעל ֵהי ָכל ְ
ָך .ו ְַעל ַהר ִצ ּיוֹן ִמ ְׁש ּכַן ְּכבוֹד ְ
ּש ַליִם ִעיר ְ
ׁ
ָאל ַע ָּמ ְך .ו ְַעל יְרו ָ
ׂר ֵ
ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ָעלֵינ ּו ו ְַעל ִי ְש
ִיחנ ּו
ַל ְּכלֵנוַּ .ה ְרו ֵ
ׁש ּנ ְִקרָא ִׁש ְמ ָך ָעלָיוָ .א ִבינ ּו ְר ֵענ ּו ז ּונֵנוַּּ .פ ְרנ ְֵסנוּּ .כ ְ
ָך .ו ְַעל ַה ַּביִת ַה ּגָדוֹל ו ְַה ָּקדוֹׁש ֶ
ְמעוֹנ ְָך .ו ְַעל ְּד ִביר ְ
ָא ָתםֶ .א ּלָא ְלי ְָד ָך
ׂר וָדָםְ .ולֹא ִלידֵי ַה ְלו ָ
ַה ְרוַח לָנ ּו ְמ ֵהרָה ִמ ּכָל ָצרו ֵֹתינוְּ .ונָא ַאל ַּת ְצ ִריכֵנ ּו ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ִלידֵי ַמ ְּתנוֹת ָּב ָש
ׁש ּלֹא נֵבוֹׁש ּבָעוֹלָם ַה ּזֶהְ .ולֹא נ ִָּכלֵם ְלעוֹלָם ַה ּבָא .ו ַּמ ְלכוּת ּבֵית ָּדוִד
ֲשירָה ו ְַה ְּפתו ָּחה .י ְִהי רָצוֹן ֶ
ֵאה ו ְָה ְר ָחבָהָ .הע ִׁ
ַה ְּמל ָ
ָמינוּ:
יח ְך ַּת ֲחזִי ֶר ּנָה ִל ְמקו ָֹמ ּה ִּב ְמ ֵהרָה ְבי ֵ
ְמ ִׁש ָ

ָמינוּ:
ו ְִת ְבנֶה יְר ּו ָׁש ַליִם ִעיר ְָך ִּב ְמ ֵהרָה ְבי ֵ
ּבָרו ְּך ַא ָּתה ה'ּ ,בוֹנֵה יְר ּו ָׁש ָליִםָ .א ֵמן:

ּבָרו ְּך

ֹׁשנוְּ .קדוֹׁש ַי ֲעקֹב.
ָעד ָה ֵא-ל ָא ִבינ ּו ַמ ְל ּכֵנ ּו ַא ִּדירֵנוּּ .בו ְֹר ֵאנוּ .גּ וֹ ֲאלֵנוְּ .קדו ֵ
ֶך ָהעוֹלָם .ל ַ
ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ֶמל ְ
ֵיטיב לָנוּ .הוּא
ׁש ְּבכָל יוֹם וָיוֹם הוּא ֵה ִטיב לָנוּ .הוּא ֵמ ִטיב לָנוּ .הוּא י ִ
ַכֹלֶ .
ֶך ַה ּטוֹב ו ְַה ֵּמ ִטיב ל ּ
ָאלַ .ה ֶּמל ְ
ׂר ֵ
רו ֵֹענ ּו רו ֵֹעה ִי ְש
ֲמים ְורֵיוַח ו ְַה ָּצלָה ְוכָל טוֹב:
ָח ֶסד ְו ַרח ִ
ָעד ֵחן ו ֶ
ִגְמלֵנ ּו ל ַ
גְמלָנוּ .הוּא גו ְֹמלֵנוּ .הוּא י ְ
ָ

ֲמן
ָה ַרח ָ

ִש ַּת ּבַח ּבָנ ּו ְלדוֹר
ֲמן הוּא י ְׁ
ָארֶץָ :ה ַרח ָ
ַש ַמיִם וּב ָ
ׁ
ִש ַּת ּבַח ּב ָּ
ֲמן הוּא י ְׁ
ִש ַּת ּבַח ַעל ִּכ ֵּסא ְכבוֹדוָֹ :ה ַרח ָ
הוּא י ְׁ
ֲמן הוּא י ְַפ ְרנ ְֵסנ ּו ְּבכָבוֹד ְולֹא ְב ִב ּזוּי
ֶצח נ ְָצ ִחיםָ :ה ַרח ָ
ֲמן הוּא י ְִת ָּפ ַאר ּבָנ ּו ָלנ ַ
ֲמן הוּא ֶקרֶן ְל ַע ּמוֹ י ִָריםָ :ה ַרח ָ
ּדו ִֹריםָ :ה ַרח ָ
ָחה
ָחה ו ְַה ְצל ָ
ִשלַח ְּב ָרכָה ְרו ָ
ֲמן הוּא י ְׁ
ׁשלוֹם ּבֵינֵינוָּ :ה ַרח ָ
ֲמן הוּא י ִֵּתן ָ
ַחת ְולֹא ְב ַצ ַערָ :ה ַרח ָ
ְּב ֶה ֵּתר ְולֹא ְב ִא ּסוּר ְּבנ ַ
ֲמן הוּא
ִש ּבוֹר עוֹל ּגָלוּת ְמ ֵהרָה ֵמ ַעל ַצ ּוָארֵנוָּ :ה ַרח ָ
ֲמן הוּא י ְׁ
יח ֶאת ְּד ָרכֵינוָּ :ה ַרח ָ
ֲמן הוּא י ְַצ ִל ַ
ׂה יָדֵינוָּ :ה ַרח ָ
ְּבכָל ַמ ֲע ֵש
ֲמן הוּא
ֶפׁש ו ְּרפו ַּאת ַהגּ וּףָ :ה ַרח ָ
ֵמה ְרפו ַּאת ַה ּנ ֶ
ֲמן הוּא י ְִר ָּפ ֵאנ ּו ְרפו ָּאה ְׁשל ָ
יו ִֹליכֵנ ּו ְמ ֵהרָה קו ְֹמ ִמ ּיוּת ְל ַא ְר ֵצנוָּ :ה ַרח ָ
ָהם
ָרכ ּו אֲבו ֵֹתינ ּו ַא ְבר ָ
ׁש ּנ ְִת ּב ְ
ֵך ּכָל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד ִמ ֶּמ ּנ ּו ִּב ְׁשמוֹ ַה ּגָדוֹל ְּכמוֹ ֶ
ֲמן הוּא י ְָבר ְ
י ְִפ ַּתח לָנ ּו ֶאת יָדוֹ ָה ְר ָחבָהָ :ה ַרח ָ
ׂ ָעלֵינ ּו
ֲמן הוּא י ְִפרוֹש
ֹאמר ָא ֵמןָ :ה ַרח ָ
ֵמהְ .וכֵן י ְִהי רָצוֹן ְונ ַ
ַחד ְּב ָרכָה ְׁשל ָ
ֵך או ָֹתנ ּו י ַ
ַכֹל ִמ ּכֹל ּכֹלּ .כֵן י ְָבר ְ
י ְִצ ָחק ְוַי ֲעקֹב ּב ּ
ׁם
ׂינ ּו ְל ֵש
ֲש
ֱטאְ ,וי ְִהי ּו כָל ַמע ֵ
ֲמן הוּא י ִַּטע ּתוֹרָתוֹ ו ְַאהֲבָתוֹ ְּב ִל ֵּבנ ּו ו ְִת ְהיֶה י ְִר ָאתוֹ ַעל ָּפנֵינ ּו ְל ִב ְל ִּתי ֶנח ָ
ֻכַת ְׁשלוֹמוָֹ :ה ַרח ָ
סּ
ׁמיִם.
ָש ָ

ֲמן
ָה ַרח ָ

גְדוֹל)
(מ ּ
גְדיל ִ
ָש ו ְּל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ּבָאַ .מ ִּ
יח ו ְּל ִב ְניַן ּבֵית ַה ִּמ ְק ּדׁ
ִיק ְרבֵנ ּו ִלימוֹת ַה ָּמ ִׁש ַ
הוּא י ְַח ּיֵינ ּו וִיז ַּכֵנ ּו ו ָ
ַער
ׁשי ה' לֹא י ְַח ְסר ּו כָל טוֹב :נ ַ
ָעבוְּ .וד ְֹר ֵ
ָש ּו ְור ֵ
ׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִׁשיחוֹ ְל ָדוִד ו ְּלז ְַרעוֹ ַעד עוֹלָםְּ :כ ִפ ִירים רׁ
ְשוּעוֹת ַמ ְל ּכוְֹ .ועֹ ֶש
יׁ
ַלנ ּו י ְִהיֶה
ׁש ָאכ ְ
ָחםּ :כָל ַה ּיוֹם חוֹנֵן ו ַּמ ְלוֶהְ .וז ְַרעוֹ ִל ְב ָרכָהַ :מה ֶ
ַקׁש ל ֶ
ָא ִיתי ַצ ִּדיק ֶנ ֱעזָבְ .וז ְַרעוֹ ְמב ֶּ
ָקנ ְִּתי ְולֹא ר ִ
ִיתי ּגַם ז ַ
ָהי ִ
ֹּאכל ּו ַו ּיו ִֹתיר ּו ִּכ ְדבַר ה':
ֵיהם ַוי ְ
ׁשהו ַֹת ְרנ ּו י ְִהיֶה ִל ְב ָרכָה ְּכ ִד ְכ ִתיב ַו ּי ִֵּתן ִל ְפנ ֶ
ׁש ִתינ ּו י ְִהיֶה ִל ְרפו ָּאה .ו ַּמה ֶ
ׁש ָּ
ׂ ְב ָעה .ו ַּמה ֶ
ְל ָש
ָארֶץ:
ׁש ַמיִם ו ָ
ׂה ָ
ְּברו ִּכים ַא ֶּתם לַה' .עוֹ ֵש

ּבָרו ְּך ַה ּגֶבֶר ֲא ֶׁשר י ְִב ַטח ּבַה' .ו ְָהיָה ה' ִמ ְב ָטחוֹ:
ַשלוֹם:
ַמוֹ ב ָּׁ
ַמוֹ י ִֵּתן .ה' י ְָבר ְֵך ֶאת ע ּ
ה' עֹז ְלע ּ

ׂה
עוֹ ֶש

ָאל ו ְִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ׂר ֵ
ׁשלוֹם ָעלֵינ ּו ו ְַעל ּכָל ַע ּמוֹ ִי ְש
ׂה ָ
ֲמיו ַי ֲע ֶש
ׁשלוֹם ִּב ְמרו ָֹמיו הוּא ְב ַרח ָ
ָ

