
 

ברכת המזון   

 

ַעל ַנֲהרֹות ָבֶבל ָשם ָיַשְבנו ַגם ָבִכינו ְבָזְכֵרנו ֶאת ִצטֹון  . ַעל 

ֲעָרִבים ְבתֹוָכה ָתִלינו ִכֹמרֹוֵתינו  . ִכי ָשם ְשֵאלונו שֹוֵבינו 

ְתֹוָלֵלינו ִשְמָחה ִשירו ָלנו ִמִשיר ִצטֹון ְִבֵרי ִשיר ו ד  . ֵאיְך 

ָנִשיר ֶאת ִשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר  . ִאם ֶאְשָכֵחְך ְירוָשלָ ִ ם 

ִתְשַכח ְיִמיִני  . ִתְדַבק ְלשֹוִני ְלִחִכי ִאם ֹלא ֶאְזְכֵרִכי ִאם ֹלא 

ַאֲעֶלה ֶאת ְירוָשלַ ִ ם ַעל ֹראש ִשְמָחִתי  . ְזֹכר ְיהָוה ִלְבֵני 

ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירוָשלָ ִ ִים ָערו ָערו ַעד ַהְיסֹוד ָבה ם ָהֹאְמר  .

ַבת ָבֶבל ַהְשדוָדה ַאְשֵרי ֶשְיַשֶלם ָלְך ֶאת ְגמוֵלְך ֶשָגַמְלְת 

ָלנו  . ְִך ֶאל ַהָןַלע ַאְשֵרי ֶשֹטאֵחז ְוִנֵפץ ֶאת ֹעָלַלי .   

 

ַרבֹוַתי  , ְנָבֵרְך !  

ַהְמֻסִבים עֹוִנים  : ְיִהי ֵשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם .  

ַהְמַזֵמן אֹוֵמר  : ִבְרשות ְמָרָנן ְוַרָבָנן ְוַרבֹוַתי  , ְנָבֵרְך  ( ֱאֹלֵהינו  )

ֶשָאַכְלנו ִמֶשלֹו .  

ַהְמֻסִבים עֹוִנים : ָברוְך  ( ֱאֹלֵהינו  ) ֶשָאַכְלנו ִמֶשלֹו וְבטובֹו 

ִינו ָחי .  

ְאֹוֵמר ַהְמַזֵמן חֹוֵזר ו  : ָברוְך  ( ֱאֹלֵהינו  ) ֶשָאַכְלנו ִמֶשלֹו 

ִינו וְבטובֹו ָחי .  
 

ָברוְך ַאָתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻכלֹו 

ְבטובֹו ְבֵחן ְבֶחֶסד וְבַרֲחִמים   , הוא ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל - ָבָשר 

ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו וְבטובֹו ַהָגדֹול ָתִמיד ֹלא ָחַסר ָלנו ְוַאל 

ֶיְחַסר ָלנו ָמזֹון ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ַבֲעבור ְשמֹו ַהָגדֹול ִכי 

הוא ֵאל ָזן וְמַפְרֵנס ַלֹכל וֵמִטיב ַלֹכל וֵמִכין ָמזֹון ְלָכל -

ִטֹוָתיו ֲאֶשר ָבָרא ָברוְך ַאָתה ְיָי ַהָזן ֶאת ַהֹכל ְבר .  

נֹוֶדה ְלָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינו ַעל ֶשִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינו ֶאֶרץ 

ֶחְמָדה טֹוָבה וְרָחָבה וְ ַעל ֶשהֹוֵצאָתנו ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵמֶאֶרץ 

יְתָך ֶשָחַתְמָת  ים ְוַעל ְברִ יָתנו ִמֵבית ֲעָבדִ ם וְפדִ ִמְצַריִ

ַעל תֹוָרְתָך ֶשִלַםְדָתנו ְוַעל ֻחֶקיָך ֶשהֹוַדְעָתנו  ִבְבָשֵרנו וְ

ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון , ְוַעל ַחִטים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשחֹוַנְנָתנו

ְבָכל יֹום , ֶשחֹוַנְנָתנו ָשַאָתה ָזן וְמַפְרֵנס אֹוָתנו ָתִמיד

 .וְבָכל ֵעת וְבָכל ָשָעה

ים ָלְך וְמָבְרִכים אֹוָתְך , ְוַעל ַהֹכל ְיָי ֱאֹלֵהינו ֲאַנְחנו מֹודִ

ְתָבַרְך ִשְמָך ְבִפי ָכל ַחי ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד : ַכָכתוב, יִ

וֵבַרְכָת ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ , ְוָאַכְלָת ְוָשַבְעָת "

ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל , ָברוְך ַאָתה ְייָ ". ַהחֹוָבה ֲאֶשר ָנַתן ָלְך

 .ַהָמזֹון

ְשָרֵאל ַעֶםָך ם , ַרֶחם ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינו ַעל יִ ַעל ְירוָשַליִ וְ

ַעל ִצטֹון ִמְשַכן ְכבֹוֶדָך, ִעיֶרָך ד , וְ ַעל ַמְלכות ֵבית ָדוִ וְ

ת ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוש ֶשִמְקָרא ִשְמָך ָעָליו, ְמִשיֶחָך . ְוַעל ַהַביִ

יֵחנו, זוֵננו, ְרֵענו, ָאִבינו, ֱאֹלֵהינו , ַפְרְנֵסנו ְוַכְלְכֵלנו ְוַהְרוִ

ְוָנא ַאל . ְוַהְרַוח ָלנו ְיָי ֱאֹלֵהינו ְמֵהָרה ִמָכל ָצרֹוֵתינו

יֵכנו ְיָי ֱאֹלֵהינו ֹלא ִליֵדי ַמְתַנת ָבָשר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי , ַתְצרִ

ִכי ִאם ְלָיְדָך ַהְםֵלָאה ַהְפתוָחה ַהְקדֹוָשה , ַהְלָוָאָתם

 .ֶשֹלא ֵנבֹוש ְוֹלא ִנָכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְוָהְרָחָבה

ם ִעיר ַהֹקֶדש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינו ָברוְך ַאָתה . וְבֵנה ְירוָשַליִ

ם, ְייָ   .ָאֵמן. בֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירוָשַליִ

, ַמְלֵכנו, ָהֵאל ָאִבינו, ֱאֹלֵהינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָברוְך ַאָתה ְייָ 

יֵרנו , ְקדֹוֵשנו ְקדֹוש ַיֲעֹקב, יֹוְצֵרנו, ֹגֲאֵלנו, בֹוְרֵאנו, ַאדִ

ְשָרַאל ֶשְבָכל , ַהֶםֶלְך ַהחֹוב ְוַהֵםִטיב ַלֹכל, רֹוֵענו רֹוֵעה יִ

הוא . הוא ֵייִטיב ָלנו, הוא ֵמִטיב, יֹום ָויֹום הוא ֵהִטיב

ְגְמֵלנו ָלַעד ְלֵחן וְלֶחֶסד , ְגָמָלנו הוא גֹוְמֵלנו הוא יִ

ישוָעה ֶנָחָמה , וְלַרֲחִמים וְלֶרַוח ַהָצָלה ְוַהְצָלָחה ְבָרָכה וִ

וִמָכל ; ְוַרֲחִמים ְוַחִטים ְוָשלֹום ְוָכל טֹוב, ַפְרָנָסה ְוַכְלָכָלה

 .טוב ְלעֹוָלם ַעל ְיַחְןֵרנו

ְמלֹוְך ָעֵלינו ְלעֹוָלם ָוֶעד  .ָהַרֲחָמן הוא יִ

ם וָבָאֶרץ ְתָבַרְך ַבָשַמיִ  .ָהַרֲחָמן הוא יִ

ים ְשַתַבח ְלדֹור דֹורִ ְתָפַאר ָבנו ָלַעד , ָהַרֲחָמן הוא יִ ְויִ

ְתַהַדר ָבנו ָלַעד וְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, וְלֵנַצח ְנָצִחים  .ְויִ

 .ָהַרֲחָמן הוא ְיַפְרְנֵסנו ְבָכבֹוד

ְשבֹור ֻעֵלנו ֵמַעל ַצָואֵרנו ְוהוא יֹוִליֵכנו , ָהַרֲחָמן הוא יִ

 

 .קֹוְמִמיות ְלַאְרֵצנו

ת ַהֶזה ְשַלח ָלנו ְבָרָכה ְמֻרָבה ַבַביִ ַעל , ָהַרֲחָמן הוא יִ וְ

 .ֻשְלָחן ֶזה ֶשָאַכְלנו ָעָליו

ְשַלח ָלנו ֶאת ֵאִלָטהו ַהָמִביא ָזכור ַלחֹוב , ָהַרֲחָמן הוא יִ

יַבֵשר ָלנו ְבשֹורֹות טֹובֹות ְישועֹות ְוֶנָחמֹות  .וִ

 .ָהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרְך ֶאת ָכל ַהְםֻסִבין ַכאן 

ֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם ֶאת ַזְרָעם וְ אֹוָתנו , אֹוָתם ְוֶאת ֵביָתם וְ

ְצָחק , ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלנו ְכמֹו ֶשִמְתָבְרכו ֲאבֹוֵתינו ַאְבָרָהם יִ

ֵכן ְיָבֵרְך אֹוָתנו ֻכָלנו ַיַחד  –" ֹכל"-"ִמֹכל"-"ַבֹכל"ְוַיֲעֹקב 

 ".ָאֵמן: "ְוֹנאַמר. ִבְבָרָכה ְשֵלָמה

ָעֵלינו ְזכות ֶשְתֵהא ְלִמְשֶמֶרת  ַבָמרֹום ְיַלְםדו ֲעֵליֶהם וְ

ְשֵענו, ְוִנָשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְייָ . ָשלֹום ְוִנְמָצא , וְצָדָקה ֵמאֹלֵהי יִ

ָאָדם  .ֵחן ְוֵשֶכל טֹוב ְבֵעיֵני ֱאֹלִהים וְ

 .ָהַרֲחָמן הוא ְיַזֵכנו ִלימֹות ַהָםִשיַח וְלַחֵטי ָהעֹוָלם ַהָבא

יל ְישועֹות ַמְלכֹו ד וְלַזְרעֹו , ְוֹעֶשה ֶחֶסד ִלְמִשיחֹו, ַמְגדִ ְלָדוִ

הוא ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינו , ֹעֶשה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו. ַעד עֹוָלם

ְשָרַאל  ".ָאֵמן: "ְוִאְמרו. ְוַעל ָכל יִ

ים ָרשו . ִכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו, ְיראו ֶאת ְיָי ְקֹדָשיו ְכִפירִ

ֹדְרֵשי ְיָי ֹלא ַיְחְסרו ָכל טֹוב, ְוָרֵעבו ִכי , הֹודו ַלְיָי ִכי טֹוב. וְ

ָברוְך . וַמְשִביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ְלעֹוָלם ַחְסדֹו

ְבַטח ַבְייָ  יִתי ַגם . ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו, ַהֶגֶבר ֲאֶשר יִ ַנַער ָהיִ

יק ֶנֱעָזב, ָזַקְנִתי ְיָי ֹעז . ְוַזְרעֹו ְמַבֶקש ָלֶחם, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצדִ

ֵתן  . ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום, ְלַעמֹו יִ


