©PhotoBenchers.CA

The Children’s Bencher

The Children’s
Bencher
the complete standard weekday Birkat
Hamazon

ברכת המזון
לילדים
ברכון לילדים

The Children’s Bencher

ברכון לילדים

ָבּרּוְך

ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם הַ ָזּן אֶ ת הָ עֹולָם
ֻכּּלֹו ְבּטּובֹו ְבּחֵ ן ְבּחֶ סֶ ד ּובְרַ חֲ מִ ים ,הּוא נ ֹתֵ ן לֶחֶ ם ְלכָל
ָבּשָ ׂר ִכּי לְעֹולָם חַ סְ ּדֹוּ ,ובְטּובֹו הַ ָגּדֹול תָ ּמִ יד ֹלא חָ סַ ר
לָנּו ו ְַאל י ֶחְ סַ ר לָנּו מָ זֹון לְעֹולָם ו ָעֶ ד ַ ּבעֲבּור שְ ׁמֹו הַ ָגּדֹול,
ִכּי הּוא אֵ ל זָן ּומְ פַרְ נֵס לַכ ֹּל ּומֵ יטִ יב לַכ ֹּל ּומֵ כִין מָ זֹון ְלכָל
ְבּרִ ּיֹותָ יו אֲ שֶ ׁר ָבּרָ אָ .בּרּוְך ַאתָ ּה יְי ָ הַ ָזּן אֶ ת הַ כ ֹּל.

נֹודֶ ה ְלָּך

יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל שֶ ׁהִ נְחַ לְתָ ּ לַאֲ בֹותֵ ינּו אֶ רֶ ץ
חֶ מְ דָ ּה טֹובָה ּורְ חָ בָה ו ְעַ ל שֶ ׁהֹוצֵאתָ נּו יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֵ אֶ רֶ ץ
מִ צְרַ י ִם ּופְדִ יתָ נּו מִ ֵבּית ֲעבָדִ ים ו ְעַ ל ְבּרִ יתְ ָך שֶ ׁחָ תַ מְ תָ ּ
ִ ּבבְשָ ׂרֵ נּו ו ְעַ ל ּתֹורָ תְ ָך שֶ ׁ ִלּמַ ּדְ תָ ּנּו ו ְעַ ל חֻ קֶ ּיָך שֶ ׁהֹודַ עְתָ ּנּו
ו ְעַ ל חַ יִּים חֵ ן ו ָחֶ סֶ ד שֶ ׁחֹונַנְתָ ּנּו ,ו ְעַ ל אֲ כִילַת מָ זֹון שָ ַׁאתָ ּה
זָן ּומְ פַרְ נֵס אֹותָ נּו תָ ּמִ ידּ ְ ,בכָל יֹום ּו ְבכָל עֵת ּו ְבכָל שָ ׁעָ ה.

ו ְַעל ַהכ ֹּל

יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ נַחְ נּו מֹודִ ים לְָך ּומְ בָרְ כִים אֹותָ ְך,
י ִתְ ָבּרַ ְך שִ ׁמְ ָך ְבּפִי ָכּל חַ י תָ ּמִ יד לְעֹולָם ו ָעֶ דּ ַ ,כ ָכּתּוב“ :ו ְָא ַכלְתָ ּ
ו ְשָ ׂ ַבעְתָ ּּ ,ובֵרַ כְתָ ּ אֶ ת יְי ָ אֱ ֹלהֶ יָך עַ ל הָ ָארֶ ץ הַ ּטֹובָה אֲ שֶ ּׁר נָתַ ן
לְָך”ָ .בּרּוְך ַאתָ ּה יְי ָ ,עַ ל הָ ָארֶ ץ ו ְעַ ל הַ מָ ּזֹון.

ַרחֶ ם נָא

יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ל י ִשְ ׂרָ אֵ ל עַ מֶ ָּך ,ו ְעַ ל י ְרּושָ ׁ ַלי ִם
עִ ירֶ ָך ,ו ְעַ ל צִּיֹון מִ שְ ׁ ַכּן ְכּבֹודֶ ָך ,ו ְעַ ל מַ לְכּות ֵבּית דָ ּו ִד
מְ שִ ׁיחֶ ָך ,ו ְעַ ל הַ ַ ּבי ִת הַ גָדֹול ו ְהַ קָ דֹוׁש שֶ ׁנִּקְ רָ א שִ ׁמְ ָך
עָ לָיו .אֱ ֹלהֵ ינּוָ ,אבִינּו ,רְ עֵנּו ,זּונֵנּו ,פַרְ נְסֵ נּו ו ְ ַכ ְל ְ ּכלֵנּו
ו ְהַ רְ ו ִיחֵ נּו ,ו ְהַ רְ ו ַח לָנּו יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מְ הֵ רָ ה מִ ָכּל צָרֹותֵ ינּו.
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וְנָא ַאל תַ ּצְרִ יכֵנּו יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּוֹ ,לא לִידֵ י מַ תְ ּנַת ָבּשָ ׂר ו ָדָ ם
ו ְֹלא לִידֵ י הַ ְלו ָָאתָ םִ ,כּי אִ ם ְלי ָדְ ָך הַ מְ ּלֵָאה הַ ְפּתּוחָ ה
הַ קְ ּדֹושָ ׁה ו ְהָ רְ חָ בָה ,שֶ ֹׁלא נֵבֹוׁש ו ְֹלא נִ ָ ּכלֵם לְעֹולָם ו ָעֶ ד.

ּו ְבנֵה

י ְרּושָ ׁ ַלי ִם עִיר הַ ק ֹּדֶ ׁש ִבּמְ הֵ רָ ה ְבי ָמֵ ינּוָ .בּרּוְך ַאתָ ּה
יְי ָּ ,בֹונֵה בְרַ חֲ מָ יו י ְרּושָ ׁ ַלי ִםָ .אמֵ ן.

ָבּרּוְך

ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו ,מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,הָ אֵ ל ָאבִינּו,
מַ ְל ֵכּנּוַ ,אדִ ירֵ נּוּ ,בֹורְ אֵ נּו ,ג ֹּאֲ לֵנּו ,יֹוצְרֵ נּו ,קְ דֹושֵ ׁנּו קְ דֹוׁש
יַעֲק ֹב ,רֹועֵנּו רֹו ֵעה י ִשְ ׂרָ ַאל ,הַ מֶ ּלְֶך הַ ּטֹוב ו ְהַ מֵ ּיטִ יב לַכ ֹּל,
שֶ ׁ ְ ּבכָל יֹום ו ָיֹום הּוא הֵ יטִ יב ,הּוא מֵ יטִ יב ,הּוא י ֵיטִ יב לָנּו,
הּוא גְמָ לָנּו ,הּוא גֹומְ לֵנּו ,הּוא יִגְמְ לֵנּו לָעַ ד ,לְחֵ ן ּולְחֶ סֶ ד
ּולְרַ חֲ מִ ים ּולְרֶ ו ַח הַ ָצּלָה ו ְהַ ְצלָחָ הְ ,בּרָ כָה ו ִיׁשּועָ ה ,נֶחָ מָ ה
ַפּרְ נָסָ ה ו ְ ַכ ְל ָ ּכלָה ו ְרַ חֲ מִ ים ו ְחַ יִּים ו ְשָ ׁלֹום ,וְכָל טֹוב; ּומִ ָכּל טּוב
לְעֹולָם ַאל י ְחַ סְ ּרֵ נּו.

הָ ַרחֲ מָ ן

הּוא י ִמְ לֹוְךְ עָ לֵינּו לְעֹולָם ו ָעֶ ד .הָ רַ חֲ מָ ן הּוא
י ִתְ ָבּרַ ְךְ ַבּשָ ּׁמַ י ִם ּובָָארֶ ץ .הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִשְ ׁתַ ּ ַבּח לְדֹור ּדֹורִ ים,
וְי ִתְ ָפַּאר ָבּנּו לָעַ ד ּו ְלנֵצַח נְצָחִ ים ,וְי ִתְ הַ דַ ּר ָבּנּו לָעַ ד ּולְעֹולְמֵ י
עֹולָמִ ים .הָ רַ חֲ מָ ן הּוא יְפַרְ נְסֵ נּו ְ ּבכָבֹוד .הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִשְ ּׁבֹור
עֻ ֵלּנּו מֵ עַ ל ַצּוָּארֵ נּו ,ו ְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹומְ מִ יּות לְַארְ צֵנּו .הָ רַ חֲ מָ ן
הּוא י ִשְ ׁלַח לָנּו ְבּרָ כָה מְ רֻ ָבּה ַ ּב ַ ּבי ִת הַ ֶזּה ,ו ְעַ ל שֻ ׁלְחָ ן זֶה
שֶ ָׁא ַכלְנּו עָ לָיו .הָ רַ חֲ מָ ן הּוא י ִשְ ׁלַח לָנּו אֶ ת אֵ ִליָּהּו הַ ּנָבִיא
זָכּור לַּטֹוב ,ו ִיבַשֵ ּׂר לָנּו ְבּׂשֹורֹות טֹובֹות י ְׁשּועֹות וְנֶחָ מֹות.
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הָ ַרחֲ מָ ן

הּוא יְבָרֵ ְך אֶ ת ָכּל הַ מְ ּסֻ ִבּין ַכּאן אֹותָ ם ו ְאֶ ת
ֵבּיתָ ם ו ְאֶ ת זַרְ עָ ם ו ְאֶ ת ָכּל אֲ שֶ ׁר לָהֶ ם

אֹותָ נּו

ו ְאֶ ת ָכּל אֲ שֶ ׁר לָנּוְ ,כּמֹו שֶ ׁנִּתְ ָבּרְ כּו אֲ בֹותֵ ינּו
ַאבְרָ הָ ם יִצְחָ ק וְיַעֲק ֹב ַבּכ ֹּל מִ כ ֹּל כ ֹּלֵ .כּן יְבָרֵ ְך אֹותָ נּו ֻ ּכ ָלּנּו
י ַחַ ד ִ ּבבְרָ כָה שְ ׁלֵמָ ה .ו ְנ ֹאמַ ר ָאמֵ ן.

ַּבמָ ּרֹום

יְלַמְ ּדּו ֲע ֵליהֶ ם ו ְעָ לֵינּו זְכּות שֶ ׁתְ ּהֵ א לְמִ שְ ׁמֶ רֶ ת
שָ ׁלֹום .וְנִשָ ׂא בְרָ כָה מֵ אֵ ת יְי ָּ ,וצְדָ קָ ה מֵ אֱ ֹלהֵ י י ִשְ ׁעֵנּו ,וְנִמְ צָא
חֵ ן ו ְשֵ ׂכֶל טֹוב ְבּעֵינֵי אֱ ֹלהִ ים ו ְָאדָ ם.

הָ ַרחֲ מָ ן

הּוא י ְ ַז ֵכּנּו לִימֹות הַ מָ ּשִ ׁיחַ ּולְחַ יֵּי הָ עֹולָם הַ ָבּא.
מַ גְדִ ּיל י ְׁשּועֹות מַ לְּכֹו ,ו ְע ֹשֶ ׂה חֶ סֶ ד לִמְ שִ ׁיחֹו ,לְדָ ו ִד ּו ְלזַרְ עֹו
עַ ד עֹולָם .ע ֹשֶ ׂה שָ ׁלֹום ִבּמְ רֹומָ יו ,הּוא י ַ ֲעשֶ ׂה שָ ׁלֹום עָ לֵינּו
ו ְעַ ל ָכּל י ִשְ ׂרָ ַאל .ו ְאִ מְ רּו ָאמֵ ן.

י ְראּו
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אֶ ת יְי ָ קְ ד ֹשָ ׁיוִ ,כּי אֵ ין מַ חְ סֹור לִירֵ ָאיוְ .כּפִירִ ים רָ ׁשּו
ו ְרָ עֵבּו ,ו ְד ֹרְ שֵ ׁי יְי ָ ֹלא י ַחְ סְ רּו כָל טֹוב .הֹודּו לַיי ָ ִכּי טֹובִ ,כּי
לְעֹולָם חַ סְ ּדֹוּ .פֹותֵ חַ אֶ ת י ָדֶ ָךּ ,ומַ שְ ׂ ִבּיעַ ְלכָל חַ י רָ צֹוןָ .בּרּוְך
הַ ֶּגבֶר אֲ שֶ ׁר יִבְטַ ח ַבּיי ָ ,ו ְהָ י ָה יְי ָ מִ בְטַ חֹו .נַעַ ר הָ י ִיתִ י ַגּם
זָקַ נְתִ ּי ,ו ְֹלא רָ אִ יתִ י צַדִ ּיק נֶ ֱעזָב ,וְזַרְ עֹו מְ ַבקֶ ּׁש לָחֶ ם .יְי ָ ע ֹז
לְעַ ּמֹו י ִתֵ ּן ,יְי ָ יְבָרֵ ְך אֶ ת עַ ּמֹו בַשָ ּׁלֹום.
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