
 ספרדברכת המזון נוסח 
ַרּבוַתי ְנָבֵרךְ  המזמן אומר

ה ְוַעד עוָלם המסובים עונים ם ה' ְמבָרְך ֵמַעּתָ ֵ ְיִהי ש 

המזמן חוזר: יהי שם

ָאַכְלנּו  ֶׁ ּות ָמָרָנן ְוַרּבוַתי ְנָבֵרְך )בעשרה ֱאלֵהינּו( ש  ְרש  ּבִ

ּלו ֶׁ ִמש ּ

ואומרים המסובים ואח"כ המברך

רּוְך )בע ּלו ּוְבטּובו ָחִיינוּ ּבָ ֶׁ ָאַכְלנּו ִמש ּ ֶׁ שרה ֱאלֵהינּו( ש 

רּוךְ   והמזמן חוזר: ּבָ
ִמיד ְלעוָלם  מי שלא אכל עונה מו ּתָ רּוְך )ֱאלֵהינּו( ּוְמבוָרְך ש ְ ּבָ

ד ָועֶׁ



ּלו.  ת ָהעוָלם ּכֻּ ן אֶׁ ְך ָהעוָלם. ַהזָּ לֶׁ ה ה' ֱאלֵהינּו מֶׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ
סֶׁ  חֶׁ ֵחן ּבְ טּובו ּבְ י ּבְ ר. ּכִ ש ָ ם ְלָכל ּבָ חֶׁ ד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נוֵתן לֶׁ

ִמיד לא ָחַסר ָלנּו ְוַאל יְֶׁחַסר  ְלעוָלם ַחְסּדו דול ּתָ ּוְבטּובו ַהּגָ
י הּוא ֵאל ָזן  דול. ּכִ מו ַהּגָ ֲעבּור ש ְ ד. ּבַ ָלנּו ָמזון ְלעוָלם ָועֶׁ

ִר  ָראּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל ּוֵמִכין ָמזון ְלָכל ּבְ ר ּבָ ֶׁ  יּוָתיו ֲאש 

ת ַהּכל ן אֶׁ ה ה'. ַהזָּ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ְמָדה  ץ חֶׁ רֶׁ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבוֵתינּו אֶׁ ֶׁ ָך ה' ֱאלֵהינּו. ַעל ש  ה ּלְ נודֶׁ
ץ ִמְצַרִים.  רֶׁ הוֵצאָתנּו ה' ֱאלֵהינּו ֵמאֶׁ ֶׁ טוָבה ּוְרָחָבה. ְוַעל ש 

חָ  ֶׁ ִריְתָך ש  ית ֲעָבִדים. ְוַעל ּבְ ֵרנּו. ְוַעל ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ ְבש ָ ַתְמּתָ ּבִ
ים ֵחן  נּו. ְוַעל ַחיִּ הוַדְעּתָ ֶׁ יָך ש  ּקֶׁ נּו. ְוַעל חֻּ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֶׁ ּתוָרְתָך ש 
ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוָתנּו  ַאּתָ ָ נּו. ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזון ש  חוַנְנּתָ ֶׁ ד ש  סֶׁ ָוחֶׁ

ָעה ָ ָכל יום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ש  ִמיד. ּבְ ּתָ


בּורות ְוַעל  יםבחנוכה ובפורים אומר ְרָקן ְוַעל ַהּגְ ים ְוַעל ַהּפֻּ ּסִ ַעל ַהּנִ

ַמן  זְּ ִמים ָהֵהם ּבַ יָּ יָת ַלֲאבוֵתינּו ּבַ ָעש ִ ֶׁ ְלָחמות. ש  ּועות ְוַעל ַהּמִ ש  ַהּתְ

ה מוַנִאי ּוָבָניו.  לחנוכה ַהזֶּׁ דול ַחש ְ ן יוָחָנן כוהן ּגָ ְתָיהּו ּבֶׁ יֵמי ַמּתִ ּבִ
ָעְמָדה ַמְלכּות ָיוָ  ֶׁ ש  ָך ּכְ יָחם ּתוָרתֶׁ ּכִ ְ ָרֵאל. ְלַהש  ָך ִיש ְ ָעה ַעל ַעּמְ ָ ן ָהְרש 

ֵעת  ם ּבְ ים. ָעַמְדּתָ ָלהֶׁ יָך ָהַרּבִ ַרֲחמֶׁ ה ּבְ ָך. ְוַאּתָ י ְרצונֶׁ ּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם ֵמחֻּ
ת ִנְקָמָתם. ָמַסְרּתָ  יָנם. ָנַקְמּתָ אֶׁ ת ּדִ ְנּתָ אֶׁ ת ִריָבם. ּדַ ָצָרָתם. ַרְבּתָ אֶׁ

ַיד  ַיד ְטהוִרים. ִגּבוִרים ּבְ ים. ּוְטֵמִאים ּבְ ַיד ְמַעּטִ ים ּבְ ים. ְוַרּבִ ש ִ ַחּלָ
ם  ֵ יָת ש  ָך. ּוְלָך ָעש ִ ַיד עוְסֵקי תוָרתֶׁ יִקים. ְוֵזִדים ּבְ ַיד ַצּדִ ִעים ּבְ ָ ּוְרש 
ְרָקן  ּוָעה ְגדוָלה ּופֻּ ש  יָת ּתְ ָרֵאל ָעש ִ ָך ִיש ְ ָך. ּוְלַעּמְ עוָלמֶׁ דול ְוָקדוש  ּבְ ּגָ

ַהיּום הַ  ָך. ּכְ ת ֵהיָכלֶׁ ָך. ּוִפּנּו אֶׁ יתֶׁ יָך ִלְדִביר ּבֵ אּו ָבנֶׁ ן ּבָ ה. ְוַאַחר ּכֵ זֶּׁ
מוַנת  ָך. ְוָקְבעּו ש ְ ֶׁ ַחְצרות ָקְדש  ָך. ְוִהְדִליקּו ֵנרות ּבְ ֶׁ ש  ת ִמְקּדָ ְוִטֲהרּו אֶׁ

דול ְמָך ַהּגָ ִ ל ְלש  ה ֵאּלּו. ְלהודות ּוְלַהּלֵ ּכָ  ְיֵמי ֲחנֻּ



ְחנּו מוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אוָתְך. ְוַעל ַהּכל ה' ֱאלֵהינּו ֲאנַ 

ד ִמיד ְלעוָלם ָועֶׁ ִפי ָכל ַחי ּתָ ְמָך ּבְ ִ ַרְך ש  ִיְתּבָ

ץ  ת ה' אלוהיך ַעל ָהָארֶׁ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ אֶׁ תּוב. ְוָאַכְלּתָ ְוש ָ ּכָ ּכַ

ר ָנַתן ָלךְ  ֶׁ זון ַהּטָבה ֲאש  ץ ְוַעל ַהּמָ ה ה'. ַעל ָהָארֶׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ



ם נָ  ָך. ַרחֶׁ ַלִים ִעירֶׁ ָ ָך. ְוַעל ְירּוש  ָרֵאל ַעּמֶׁ א ה' ֱאלֵהינּו ַעל ִיש ְ

ָך. ְוַעל  יחֶׁ ִוד ְמש ִ ית ּדָ ָך. ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ בודֶׁ ן ּכְ ּכַ ְ ְוַעל ִציּון ִמש 

ְמָך ָעָליו ִ ְקָרא ש  ּנִ ֶׁ דוש  ש  דול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ֱאלֵהינּו. ָאִבינּו.  ַהּבַ
ְרְנֵסנוּ  ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו. ְוַהְרַוח ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו  ְרֵענּו זּוֵננּו ּפַ ְוַכְלּכְ

ְצִריֵכנּו ה' ֱאלֵהינּו לא ִליֵדי  ל ָצרוֵתינּו. ְוָנא ַאל ּתַ ְמֵהָרה ִמּכָ
ֵלָאה.  י ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ ר ָוָדם ְולא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ּכִ ש ָ ַנת ּבָ ַמּתְ

לּ  ֶׁ ה ְוָהְרָחָבה. ש  ָ דוש  תּוָחה. ַהּקְ ֵלם ְלעוָלם ַהּפְ א ֵנבוש  ְולא ִנּכָ

ד  ָועֶׁ



יָך  בשבת אומרים ִמְצותֶׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבְ
י יום  ה ּכִ דוש  ַהּזֶׁ דול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי ַהש ּ ְ ּוְבמצוות יום ַהש ּ
ַאֲהָבה  ת ּבו ְוָלנּוַח ּבו ּבְ ּבָ ְ יָך ִלש  דול ְוָקדוש  הּוא ְלָפנֶׁ ה ּגָ זֶׁ

מצו ֵהא ּכְ לא ּתְ ֶׁ ָך ּוִבְרצוְנָך ָהִניַח ָלנּו ה' ֱאלֵהינּו ש  ות ְרצונֶׁ
ָחַמת  נֶׁ יום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבְ ָצָרה ְוָיגון ַוֲאָנָחה ּבְ
ַעל  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך ּכִ ֶׁ ַלִים ִעיר ָקְדש  ָ ָך ּוְבִבְנַין ְירּוש  ִציּון ִעירֶׁ

ָחמות ּועות ּוַבַעל ַהּנֶׁ ַהְיש 



בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים

ה  ה ְוֵיָרצֶׁ יַע ְוֵיָראֶׁ ה ְוָיבוא ְוַיּגִ ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַיֲעלֶׁ
ְכרון  ְכרון ֲאבוֵתינּו ְוּזִ ֵכר ִזְכרוֵננּו ּוִפְקדוֵננּו ְוּזִ ֵקד ְוִיּזָ ַמע ְוִיּפָ ָ ְוִיש ּ

 ָ ָך ְוִזְכרון ְירּוש  ִוד ַעְבדֶׁ ן ּדָ יַח ּבֶׁ ל ָמש ִ ָך ְוִזְכרון ּכָ ֶׁ ַלִים ִעיר ָקְדש 
ד  סֶׁ יָך ִלְפֵליָטה ְלטוָבה ְלֵחן ּוְלחֶׁ ָרֵאל ְלָפנֶׁ ית ִיש ְ ָך ּבֵ ַעּמְ

יום לום ּבְ ָ ים ּוְלש  ה - לר"ח ּוְלַרֲחִמים ְלַחיִּ ש  ַהזֶּׁ  ראש  ַהחדֶׁ

ה - לפסח ה - לסוכות ַחג ַהמצוות ַהּזֶׁ ּכות ַהזֶּׁ      ַחג ַהּסֻּ
יֵענּו בו ָזְכֵרנּו ה' ֱאל ֵהינּו ּבו ְלטוָבה ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה ְוהוש ִ

נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו  ּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ ים. ּוִבְדַבר ְיש  ְלַחיִּ

ה ְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ לֶׁ י ֵאל מֶׁ יָך ֵעיֵנינּו ּכִ י ֵאלֶׁ יֵענּו ּכִ ְוהוש ִ



מְ  ש  ּבִ ַלִים ִעיר ַהּקדֶׁ ָ ה ה'. ּוְבֵנה ְירּוש  רּוְך ַאּתָ ֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּבָ

ָלִים ָ  ָאֵמן ּבוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוש 



נּו.  ְך ָהעוָלם. ָהֵאל. ָאִבינּו. ַמְלּכֵ לֶׁ ה ה' ֱאלֵהינּו מֶׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ
נּו ְקדוש  ַיֲעקב. רוֵענּו  ֵ יֵרנּו. ּבוְרֵאנּו. ּגוֲאֵלנּו. יוְצֵרנּו. ְקדוש  ַאּדִ

ָרֵאל. ַהּמֶׁ  ָכל יום ָויום רוֵעה ִיש ְ ּבְ ֶׁ ִטיב ַלּכל. ש  ְך ַהּטוב ְוַהּמֵ לֶׁ
הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא 
ַוח.  ד ּוְלַרֲחִמים ּוְלרֶׁ סֶׁ גוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלחֶׁ

ְרָנָסה ְוכַ  ָחָמה. ּפַ ּוָעה. נֶׁ ָרָכה ִויש  ָלה ְוַהְצָלָחה. ּבְ ָלה. ַהּצָ ְלּכָ
ל טּוב ְלעוָלם ַאל  לום ְוָכל טוב. ּוִמּכָ ָ ים ְוש  ְוַרֲחִמים ְוַחיִּ

ֵרנּו. אמן ד ְיַחּסְ ָהַרֲחָמן  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְך ָעֵלינּו ְלעוָלם ָועֶׁ

ץ ַמִים ּוָבָארֶׁ ָ ש ּ ַרְך ּבַ הּוא ִיְתּבָ

נוּ  ַאר ּבָ ח ְלדור ּדוִרים. ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ְ ָלַעד ּוְלֵנַצח  ָהַרֲחָמן הּוא ִיש 

נּו ָלַעד ּוְלעוְלֵמי עוָלִמים ר ּבָ ָהַרֲחָמן הּוא  ְנָצִחים. ְוִיְתַהּדַ

ָכבוד אֵרנּו ְוהּוא  ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ ֵלנּו ֵמַעל ַצּוָ ּבר עֻּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיש ְ

ָרָכה  יוִליֵכנּו קוְמִמיּּות ְלַאְרֵצנוּ  ַלח ָלנּו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיש ְ

ה  ּבָ ָאַכְלנּו ָעָליוְמרֻּ ֶׁ ה ש  ְלָחן זֶׁ ֻּ ה ְוַעל ש  ִית ַהזֶּׁ ּבַ ָהַרֲחָמן הּוא  ּבַ
ורות  ש  ר ָלנּו ּבְ ֶׁ ִביא ָזכּור ַלּטוב ִויַבש ּ הּו ַהּנָ ת ֵאִליָּ ַלח ָלנּו אֶׁ ִיש ְ

ָחמות ּועות ְונֶׁ ת )ָאִבי מוִרי(  טובות ְיש  ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֶׁ
ת )ִאמִּ  ה ְואֶׁ ִית ַהּזֶׁ ַעל ַהּבַ ה. אוָתם ּבַ ִית ַהזֶּׁ ֲעַלת ַהּבַ י מוָרִתי( ּבַ

ם. )ואם סמוך על  ר ָלהֶׁ ֶׁ ל ֲאש  ת ּכָ ת ַזְרָעם ְואֶׁ יָתם ְואֶׁ ת ּבֵ ְואֶׁ
י  ּתִ ְ ת ִאש  שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אוִתי ְואֶׁ
מו  ר ָלנּו. ּכְ ֶׁ ל ֲאש  ת ּכָ ר ִלי(, אוָתנּו ְואֶׁ ֶׁ ל ֲאש  ת ּכָ ת ַזְרִעי ְואֶׁ ְואֶׁ

ְת  ּנִ ֶׁ ן ש  ּכל. ִמּכל. ּכל. ּכֵ ְרכּו ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב, ּבַ ּבָ

ֵלָמה. ְונאַמר ָאֵמן ְ ְבָרָכה ש  נּו ַיַחד ּבִ ּלָ   ְיָבֵרְך אוָתנּו ּכֻּ
לום.  ָ ת ש  רֶׁ מֶׁ ֵהא ְלִמש ְ ּתְ ֶׁ ם ְוָעֵלינּו ְזכּות ש  דּו ֲעֵליהֶׁ רום ְיַלּמְ ּמָ ּבַ

א ְבָרָכה ֵמֵאת ה'. ּוצְ  ָ ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוִנש ּ ְ ָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיש 

ֵעיֵני אלוהים ְוָאָדם ל טוב ּבְ כֶׁ ְוש ֵ

י : לשבת ת ּוְמנּוָחה ְלַחיֵּ ּבָ ַ ּלו ש  ּכֻּ ֶׁ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יום ש 

ָהעוָלִמים

ה : לראש חדש ש  ַהזֶּׁ ת ַהחדֶׁ ש  ָעֵלינּו אֶׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ְלטוָבה ְוִלְבָרָכה

ת: ותלסוכ לֶׁ ִוד ַהּנופֶׁ ת ּדָ ּכַ ת סֻּ ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו אֶׁ



א יַח ּוְלַחיֵּי ָהעוָלם ַהּבָ נּו ִלימות ַהָמש ִ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזּכֵ

יל בחול ּועות ַמְלּכו  -יום שיש בו מוסף)בַמְגּדִ ִמְגּדול( ְיש 

יחו ְלָדִוד ּוְלַזְרעו ַעד עוָלם ד ִלְמש ִ סֶׁ ה חֶׁ ְועש ֶׁ

ל עש ֶׁ  לום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ָ ה ש  ְמרוָמיו הּוא ַיֲעש ֶׁ לום ּבִ ָ ה ש 

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן   ִיש ְ

י ֵאין ַמְחסור ִליֵרָאיו יו ּכִ ָ ת ה' ְקדוש  ְיראּו אֶׁ

י ה' לא ַיְחְסרּו ָכל טוב ֵ ּו ְוָרֵעבּו ְודוְרש  ִפיִרים ָרש  ּכְ

י ְלעוָלם ַחְסּדו י טוב ּכִ הודּו ַלה' ּכִ

יַע ְלָכל ַחי ָרצוןּפותֵ  ּבִ ָך ּוַמש ְ ת ָידֶׁ ַח אֶׁ

ה' ְוָהָיה ה' ִמְבַטחו ר ִיְבַטח ּבַ ֶׁ ר ֲאש  בֶׁ רּוְך ַהּגֶׁ ּבָ

ש   ֱעָזב ְוַזְרעו ְמַבּקֶׁ יק נֶׁ י ְולא ָרִאיִתי ַצּדִ ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנּתִ

ם ָלחֶׁ

לום ָ ת ַעּמו ַבש ּ ן ה' ְיָבֵרְך אֶׁ ה' עז ְלַעּמו ִיּתֵ


 

 בס"ד



זון בנוסח עדות המזרחברכת המ
א המזמן ָ יש  ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלּכָ

ַמִים עונים ָ ָאה  אומר המזמן ש  א ִעּלָ ּות ַמְלּכָ ְרש  ּבִ
א,  ָ יש  ָתאוּ  - בשבתַקּדִ ת ַמְלּכְ ּבָ ַ ּות ש  ּות  - בסוכות .ִבְרש  ּוִבְרש 

י ִ יש  ִאין ַקּדִ יִזין ִעּלָ ּפִ ְ ש  ְבָעה אֻּ ּות מוַרי ְוַרּבוַתי,  ן(. ש ִ ּוִבְרש 

ם, ְנָבֵרךְ  ּוְתכֶׁ ּלו (ֱאלֵהינוּ  -)אם יש מנין ּוִבְרש  ֶׁ ָאַכְלנּו ִמש ּ ֶׁ ש 

רּוךְ  והמסובים עונים ּלו ּוְבטּובו  (ֱאלֵהינוּ ) ּבָ ֶׁ ָאַכְלנּו ִמש ּ ֶׁ ש 

ָחִיינוּ 

רּוְך  והמזמן חוזר ּלו ּוְבטוּ ( ֱאלֵהינּו )ּבָ ֶׁ ָאַכְלנּו ִמש ּ ֶׁ בו ָחִיינוּ ש 



ת  ן אוָתנּו ְואֶׁ ְך ָהעוָלם, ָהֵאל ַהּזָ לֶׁ ה ה', ֱאלֵהינּו מֶׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ים. נֵתן  ֵריַוח ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ד ּבְ סֶׁ חֶׁ ֵחן ּבְ טּובו ּבְ ּלו ּבְ ָהעוָלם ּכֻּ

י ְלעוָלם ַחְסּדו ר. ּכִ ש ָ ם ְלָכל ּבָ חֶׁ ִמיד לא  לֶׁ דול ּתָ ּוְבטּובו ַהּגָ
י ָחַסר ָלנּו ְוַאל יֶׁ  ד. ּכִ ִמיד ְלעוָלם ָועֶׁ הּוא ֵאל ְחַסר ָלנּו ָמזון ּתָ

ְלָחנו ָערּוְך ַלּכל ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזון ְלָכל  ֻּ ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ְוש 
ת  ָאמּור. ּפוֵתַח אֶׁ ָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברוב ֲחָסָדיו ּכָ ר ּבָ ֶׁ ִריּוָתיו ֲאש  ּבְ
ָך. )ר"ת פא"י שהוא מספר יאהדונה"י ומספר סא"ל,  ָידֶׁ

יַע )כמספר חת"ך(  ּבִ רּוְך  ְלָכל ַחי ָרצוןוס"ת חת"ך( ּוַמש ְ ּבָ

ת ַהּכל ן אֶׁ ה ה', ַהּזָ  ַאּתָ
ה  ְמּדָ ץ חֶׁ רֶׁ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבוֵתינּו אֶׁ ֶׁ ה ְלָך ה' ֱאלֵהינּו ַעל ש  נודֶׁ
הוֵצאָתנּו  ֶׁ ים ּוָמזון. ַעל ש  ִרית ְותוָרה ַחיִּ טוָבה ּוְרָחָבה ּבְ

ִריְת  ית ֲעָבִדים. ְוַעל ּבְ ץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ רֶׁ ָחַתְמּתָ ֵמאֶׁ ֶׁ ָך ש 
י ְרצוָנְך  ּקֵ נּו. ְוַעל חֻּ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֶׁ ֵרנּו. ְוַעל ּתוָרְתָך ש  ְבש ָ ּבִ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוָתנוּ  ַאּתָ ֶׁ ים ּוָמזון ש  נּו. ְוַעל ַחיִּ הוַדְעּתָ ֶׁ ש 

בּורות. : אומרים (ובפורים)בחנוכה  ְרָקן. ְוַעל ַהּגְ ים ְוַעל ַהּפֻּ ּסִ ְוַעל ַהּנִ
וּ  ש  יָת ַלֲאבוֵתינּו ְוַעל ַהּתְ ָעש ִ ֶׁ ָחמות ש  ְפָלאות ְוַעל ַהּנֶׁ עות ְוַעל ַהּנִ

ה ַמן ַהזֶּׁ זְּ ִמים ָהֵהם ּבַ יָּ דול  לחנוכה  ּבַ ן יוָחָנן כוהן ּגָ ְתָיה בֶׁ יֵמי ַמּתִ ּבִ
ָרֵאל  ָך ִיש ְ ָעה ַעל ַעּמְ ָ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרש  ֶׁ ש  מוָנִאי ּוָבָניו ּכְ ַחש ְ

ָחם ּתוָרתָ  ּכְ ַ ים ְלש  יָך ָהַרּבִ ה ְבַרֲחמֶׁ י ְרצוָנְך. ְוַאּתָ ּקֵ ְך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמחֻּ
ת  יָנם. ָנַקְמּתָ אֶׁ ת ּדִ ְנּתָ אֶׁ ת ִריָבם. ּדַ ֵעת ָצָרָתם. ַרְבּתָ אֶׁ ם ּבְ ָעַמְדּתָ ָלהֶׁ
ִעים  ָ ים. ּוְרש  ַיד ְמַעּטִ ים ּבְ ים. ְוַרּבִ ַיד ֲחָלש ִ ּבוִרים ּבְ ִנְקָמָתם. ָמַסְרּתָ ּגִ

ַיד ַצּדִ  ָך. ְלָך ּבְ ַיד עוְסֵקי תוָרתֶׁ ַיד ְטהוִרים. ְוֵזִדים ּבְ יִקים. ּוְטֵמִאים ּבְ
ּוָעה  ש  יָת ּתְ ָרֵאל ָעש ִ ָך ִיש ְ עוָלָמְך. ּוְלַעּמְ דול ְוָקדוש  ּבְ ם ּגָ ֵ יָת ש  ָעש ִ
ָך ּוִפּנּו  יתֶׁ יָך ִלְדִביר ּבֵ אּו ָבנֶׁ ְך ּבָ ה. ְוַאַחר ּכָ ַהיּום ַהזֶּׁ ְרָקן ּכְ ְגדוָלה ּופֻּ

ָך. אֶׁ  ֶׁ ַחְצרות ָקְדש  ָך. ְוִהְדִליקּו ֵנרות ּבְ ֶׁ ש  ת ִמְקּדָ ָך. ְוִטֲהרּו אֶׁ ת ֵהיָכלֶׁ
ים  ם ִנּסִ הֶׁ יָת ִעּמָ ל ּוְבהוָדָאה. ְוָעש ִ ַהּלֵ ה ֵאּלּו ּבְ ּכָ מוַנת ְיֵמי ֲחנֻּ ְוָקְבעּו ש ְ

ָלה דול סֶׁ ְמָך ַהּגָ ִ ה ְלש  ְוִנְפָלאות ְונודֶׁ



ָמְך ְוַעל ַהּכל ה' ֱאלֵהינּו ֲאַנְחנּו  ְ ת ש  מוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֶׁ
. ּוֵבַרְכּתָ )כשיאמר מילת "את" ימזוג  ָבְעּתָ ָאמּור ְוָאַכְלּתָ ְוש ָ ּכָ

ר ָנַתן ָלךְ  ֶׁ ץ ַהּטוָבה ֲאש  ת ה' אלוהיך ַעל ָהָארֶׁ את הכוס( אֶׁ

זון ץ ְוַעל ַהּמָ ה ה', ַעל ָהָארֶׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ



ַלִים ַרֵחם ה' ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל יִ  ָ ְך. ְוַעל ְירּוש  ָרֵאל ַעּמָ ש ְ

בוָדְך. ְוַעל ֵהיָכָלְך. ְוַעל ְמעוָנְך.  ן ּכְ ּכַ ְ ִעיָרְך. ְוַעל ַהר ִציּון ִמש 
ְמָך ָעָליו.  ִ ְקָרא ש  ּנִ ֶׁ דוש  ש  דול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ברך. ְוַעל ַהּבַ ְוַעל ּדְ

ֵלנּו. ַהְר  ְלּכְ ְרְנֵסנּו. ּכַ ִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ָאִבינּו ְרֵענּו זּוֵננּו. ּפַ
ר  ש ָ נות ּבָ ְצִריֵכנּו ה' ֱאלֵהינּו ִליֵדי ַמּתְ ל ָצרוֵתינּו. ְוָנא ַאל ּתַ ִמּכָ
ֵלָאה ְוָהְרָחָבה.  א ְלָיְדָך ַהּמְ ּלָ ָוָדם. ְולא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. אֶׁ

ה. וְ  עוָלם ַהזֶּׁ ּלא ֵנבוש  ּבָ ֶׁ תּוָחה. ְיִהי ָרצון ש  יָרה ְוַהּפְ לא ָהֲעש ִ
ה  ּנָ ֲחִזירֶׁ יָחְך ּתַ ִוד ְמש ִ ית ּדָ א. ּוַמְלכּות ּבֵ ֵלם ְלעוָלם ַהּבָ ִנּכָ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ  ִלְמקוָמּה ּבִ

יָך  בשבת אומרים ִמְצותֶׁ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבְ
י יום  ה. ּכִ דוש  ַהּזֶׁ דול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי. ַהש ּ ְ ּוְבמצוות יום ַהש ּ

דול ג בו  ּגָ ּבות ּבו ְוָננּוַח ּבו ְוִנְתַעּנֵ יָך. ִנש ְ ָפנֶׁ ְוָקדוש  הּוא ִמּלְ
יום ְמנּוָחֵתנּו.  ִהי ָצָרה ְוָיגון ּבְ י ְרצוָנְך. ְוַאל ּתְ ּקֵ מצוות חֻּ ּכְ
ַעל  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּכִ ָחַמת ִציּון ּבִ נֶׁ ְוַהְרֵאנּו ּבְ

ָאַכְלנוּ  ֶׁ ָחמות. ְוֲהַגם ש  דוש   ַהּנֶׁ דול ְוַהּקָ יְתָך ַהּגָ ן ּבֵ ִתינּו ָחְרּבַ ָ ְוש 
ְך  לֶׁ י ֵאל מֶׁ ְזָנֵחנּו ָלַעד ּכִ ַצח ְוַאל ּתִ ֵחנּו ָלנֶׁ ּכָ ְ ש  ַכְחנּו. ַאל ּתִ ָ לא ש 

ה דול ְוָקדוש  ָאּתָ  ּגָ
אומרים:  בראש חודש וביום טוב ובחול המועד

יַע וְ  ה ְוָיבא ְוַיּגִ ה ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ַיֲעלֶׁ ה ְוֵיָרצֶׁ ֵיָראֶׁ
ַלִים  ָ ֵכר ִזְכרוֵננּו ְוִזְכרון ֲאבוֵתינּו. ִזְכרון ְירּוש  ֵקד ְוִיזָּ ַמע ְוִיּפָ ָ ְוִיש ּ
ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְך. ְוִזְכרון ּכָ ִוד ַעְבּדָ ן ּדָ יַח ּבֶׁ ִעיָרְך. ְוִזְכרון ָמש ִ
ד ּוְלַרֲחִמים סֶׁ יָך ִלְפֵליָטה ְלטוָבה. ְלֵחן ְלחֶׁ ָרֵאל ְלָפנֶׁ . ִיש ְ

לום. ָ ים טוִבים ּוְלש  יום ְלַחיִּ ה -ח"בר  ּבְ ש  ַהּזֶׁ  ראש  חדֶׁ
ה ַחג ַהמצות -סחבפ ש  ַהּזֶׁ ה, ִמְקָרא קדֶׁ ַחג  - בסוכות .ַהזֶּׁ

ה ש  ַהזֶּׁ ה, ִמְקָרא קדֶׁ ּכות ַהּזֶׁ  ַהּסֻּ
יֵענּו. ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה.  ְלַרֵחם ּבו ָעֵלינּו ּוְלהוש ִ

ְדַבר ּוָפְקֵדנּו בו לִ  ים טוִבים. ּבִ יֵענּו בו ְלַחיִּ ְבָרָכה. ְוהוש ִ
יֵענּו  נּו ַוֲחמול ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוהוש ִ ּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחּנֵ ְיש 

ה ְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ לֶׁ י ֵאל מֶׁ יָך ֵעיֵנינּו. ּכִ י ֵאלֶׁ  ּכִ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ  ַלִים ִעיָרְך ּבִ ָ ה ְירּוש  ְוִתְבנֶׁ

רוּ  ָלִים. )ואומר בלחש ּבָ ָ ה ה', ּבוֵנה ְירּוש   :ָאֵמן –ְך ַאּתָ
נּו  ְך ָהעוָלם. ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלּכֵ לֶׁ ה ה' ֱאלֵהינּו מֶׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ
נּו. ְקדוש  ַיֲעקב. רוֵענּו רוֵעה  ֵ יֵרנּו. ּבוְרֵאנּו. ּגוֲאֵלנּו. ְקדוש  ַאּדִ

ִטיב  ְך ַהּטוב ְוַהּמֵ לֶׁ ָרֵאל. ַהּמֶׁ ָכל יום ָויום הּוא ִיש ְ ּבְ ֶׁ ַלּכל. ש 
ֵהִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא 
ָלה  ד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהּצָ סֶׁ גוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוחֶׁ

ָאֵמן יענו ְוָכל טוב

א ְכבודו ּסֵ ח ַעל ּכִ ּבַ ּתַ ְ ח  ָהַרֲחָמן הּוא ִיש  ּבַ ּתַ ְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיש 

ץ ַמִים ּוָבָארֶׁ ָ ש ּ נּו ְלדור ּדוִרים ּבַ ח ּבָ ּבַ ּתַ ְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיש 

ן ְלַעּמו ָיִרים רֶׁ ַצח  ָהַרֲחָמן הּוא קֶׁ נּו ָלנֶׁ ַאר ּבָ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּפָ

ר ְול ְנָצִחים ּתֵ הֶׁ ָכבוד ְולא ְבִבזּּוי ּבְ א ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ

ַנַחת ְולא ְבַצַער יֵנינוּ  ְבִאּסּור ּבְ לום ּבֵ ָ ן ש   ָהַרֲחָמן הּוא ִיּתֵ

ה ָיֵדינוּ  ָכל ַמֲעש ֵ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ  ָהַרֲחָמן הּוא ִיש ְ

ָרֵכינוּ  ת ּדְ ּבור עול  ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח אֶׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיש ְ

ארֵ  לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצּוָ ָהַרֲחָמן הּוא יוִליֵכנּו ְמֵהָרה  נוּ ּגָ

ֵלָמה  קוְמִמיּּות ְלַאְרֵצנוּ  ְ ֵאנּו ְרפּוָאה ש  ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרּפָ

ש  ּוְרפּוַאת ַהּגּוף פֶׁ ת ָידו  ְרפּוַאת ַהּנֶׁ ח ָלנּו אֶׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ

ש ְ  ָהְרָחָבה ּנּו ּבִ ָחד ִמּמֶׁ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ מו ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ
ְרכּו ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְתּבָ ּנִ ֶׁ מו ש  דול ּכְ ּכל  ַהּגָ ְוַיֲעקב ּבַ

ֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצון  ְ ָרָכה ש  ן ְיָבֵרְך אוָתנּו ַיַחד ּבְ ִמּכל ּכל. ּכֵ

לומו ְונאַמר ָאֵמן ת ש ְ ּכַ   ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרוש  ָעֵלינּו סֻּ

ת ּוְמנּוָחה  ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנוּ  בשבת ּבָ ַ ּלו ש  ּכֻּ ֶׁ עוָלם ש 

ש  ָעֵלינּו  בראש חודש ְלַחיֵּי ָהעוָלִמים ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ה ְלטוָבה ְוִלְבָרָכה ש  ַהּזֶׁ ת ַהחדֶׁ ָהַרֲחָמן הּוא  בסוכות אֶׁ

ל ִלְוָיָתן ֶׁ ת עורו ש  ּכַ סֻּ ב ּבְ ֵ נּו ֵליש  יַע  ְיַזּכֵ ּפִ ְ ָהַרֲחָמן הּוא ַיש 
 ֶׁ ִאין ָעֵלינּו ש  יִזין ִעּלָ ּפִ ְ ְבָעה אּוש  ִ ה ְוָטֳהָרה ִמש ּ ָ ש ּ ַפע ְקדֻּ

ה ָעֵלינוּ  ֵהא ָמֵגן ְוִצּנָ ין. ְזכּוָתם ּתְ ִ יש   ַקּדִ
נּו ְוִתְהיֶׁה ִיְרָאתו ַעל  ִלּבֵ ע ּתוָרתו ְוַאֲהָבתו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיּטַ

ם  ֵ ינּו ְלש  ֱחָטא. ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעש ֵ י נֶׁ ֵנינּו ְלִבְלּתִ ָמִיםּפָ ָ ש 

ָאַכְלנּו  ברכת האורח ֶׁ ה ש  ְלָחן ַהּזֶׁ ֻּ ת ַהש ּ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֶׁ
ל ַאְבָרָהם  ֶׁ ְלָחנו ש  ֻּ ש  י עוָלם ְוִיְהיֶׁה ּכְ ל ַמֲעַדּנֵ ר ּבו ּכָ ָעָליו ִויַסּדֵ
ה. ְוַאל  ּתֶׁ ְ ּנּו ִיש  ּנּו יאַכל ְוָכל ָצֵמא ִמּמֶׁ ל ָרֵעב ִמּמֶׁ ָאִבינּו ּכָ

ּנוּ  ְחַסר ִמּמֶׁ ל טּוב ָלַעד ּוְלעוְלֵמי עוָלִמים ָאֵמן יֶׁ ּכָ

ה ַהּזאת.  ּדָ עֻּ ה ּוַבַעל ַהּסְ ִית ַהזֶּׁ ַעל ַהּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּבַ
ְחיּו. ּוִבְנָכִסים  יִּ ֶׁ ָבִנים ש  ר לו. ּבְ ֶׁ ּתו ְוָכל ֲאש  ְ הּוא ּוָבָניו ְוִאש 

ה. ְויִ  ְרצֶׁ ֵרְך ה' ֵחילו ּופַעל ָיָדיו ּתִ ְרּבּו. ּבָ יִּ ֶׁ ְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ש 
ּום  ק ְלָפָניו ְולא ְלָפֵנינּו ש  ּקֵ ְצָלִחים ּוְקרוִבים ָלִעיר. ְוַאל ִיְזּדַ מֻּ
ר ְוָכבוד  ֶׁ עש  ִמים ּבְ ל ַהיָּ ֵמַח ּכָ ש  ְוש ָ ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעון. ש ָ ּדְ
ֵלם ְלעוָלם  ה ְולא ִיּכָ עוָלם ַהזֶּׁ ה ְוַעד עוָלם. לא ֵיבוש  ּבָ ֵמַעּתָ

ן ְיִהי ָרצון א. ָאֵמן ּכֵ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ויש מוסיפים ַהּבָ
רּוְך הּוא  דוש  ּבָ ן ָלנּו ַהּקָ ה, ְוִיּתֵ ְלָחן ַהּזֶׁ ֻּ ש ּ ים ּבַ ּבִ ל ַהְמסֻּ ת ּכָ אֶׁ

נּו ְלטוָבה ֲאלות ִלּבֵ  ִמש ְ
יַח ּוְלבִ  ש ִ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימות ַהּמָ ינּו ִויַזּכֵ ְנַין ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחיֵּ

יל א. ַמְגּדִ י ָהעוָלם ַהּבָ ש  ּוְלַחיֵּ ְקּדָ ית ַהּמִ ביום שמתפללים ) ּבֵ
ּועות ַמְלּכו. ( מוסף, וכן במוצאי שבת אומרים: ִמְגּדול ְיש 

יחו ְלָדִוד ּוְלַזְרעו ַעד עוָלם ד ִלְמש ִ סֶׁ ה חֶׁ ְועש ֶׁ

י ה' לא ַיְחְסרּו ָכל טוב ֵ ּו ְוָרֵעבּו. ְודְרש  ִפיִרים ָרש  ּכְ

ש  נַ  ֱעָזב. ְוַזְרעו ְמַבּקֶׁ יק נֶׁ י ְולא ָרִאיִתי ַצּדִ ם ָזַקְנּתִ ַער ָהִייִתי ּגַ

ם ה. ְוַזְרעו ִלְבָרָכה ָלחֶׁ ל ַהיּום חוֵנן ּוַמְלוֶׁ ּכָ

ִתינּו ִיְהיֶׁה ִלְרפּוָאה.  ָ ש ּ ֶׁ ְבָעה. ּוַמה ש  ָאַכְלנּו ִיְהיֶׁה ְלש ָ ֶׁ ַמה ש 
ִדכְ  הוַתְרנּו ִיְהיֶׁה ִלְבָרָכה ּכְ ֶׁ ם ַויּאְכלּו ּוַמה ש  ן ִלְפֵניהֶׁ ּתֵ ִתיב ַויִּ

ְדַבר ה ץ': ַויּוִתירּו ּכִ ַמִים ָוָארֶׁ ָ ה ש  ם ַלה'. עוש ֵ רּוִכים ַאּתֶׁ ּבְ

ה'. ְוָהָיה ה' ִמְבָטחו ר ִיְבַטח ּבַ ֶׁ ר ֲאש  בֶׁ רּוְך ַהּגֶׁ ּבָ

לום ָ ת ַעּמו ַבש ּ ן. ה' ְיָבֵרְך אֶׁ ה' עז ְלַעּמו ִיּתֵ

ְמרוָמיו הוּ  לום ּבִ ָ ה ש  לום ָעֵלינּו ְוַעל עוש ֶׁ ָ ה ש  א ְבַרֲחָמיו ַיֲעש ֶׁ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ל ַעּמו ִיש ְ  ּכָ

 בס"ד


