
ברכת המזון
Sephard - נוסח ספרד

^  On Holidays And For Festive Meals Add   ]

אֶת יְיָ  ְּבׁשּוב  ַהַּמעֲלֹות  יר   ִשׁ
יִָּמלֵא אָז  ּכְֹחלְִמים.  ָהיִינּו  צִּיֹון  יַבת   ִשׁ
ֹיאְמרּו אָז  ִרּנָה  ּולְׁשֹונֵנּו  ּפִינּו   ְשׂחֹוק 
אֵּלֶה. עִם  לַעֲׂשֹות  יְיָ  ִהגְִּדיל   ַבּגֹויִם 
ֵמִחים.  ִהגְִּדיל יְיָ לַעֲׂשֹות עִָּמנּו ָהיִינּו ְשׂ
ִביֵתנּו ּכֲַאפִיִקים ַּבּנֶגֶב.  ׁשּוָבה יְיָ אֶת ְשׁ
 ַהֹּזְרעִים ְּבִדְמעָה ְּבִרּנָה יְִקֹצרּו. ָהלֹוְך
ֹּבא ַהּזַָרע  ְך  ֶמֶשׁ א  נֵֹשׂ ּוָבֹכה   יֵלְֵך 
קכו תהלים  ֲאֻלֹּמָתיו.    א  נֵֹשׂ ְבִרּנָה  יָבֹוא 
 

^  When Three Or More Are Benching Together Add   ]

 ַרּבֹוַתי, נְָבֵרְך.

ם יְיָ ְמֹבָרְך ֵמעַָּתה וְעַד עֹולָם.  יְִהי ֵשׁ

וְַרּבֹוַתי, וְַרָּבנָן  ָמָרנָן   ִּבְרׁשּות 
לֹו.  אָכַלְנּו ִמֶּשׁ נְָבֵרְך )אֱלֵֹהינּו( ֶשׁ

לֹו ִמֶּשׁ אָכַלְנּו  ֶשׁ )אֱלֵֹהינּו(   ָּברּוְך 
ּוְבטּובֹו ָחיִינּו. 

ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו.

המזמן אומר: 

 והמסובים עונים
 והמזמן חוזר: 

המזמן אומר: 

 והמסובים עונים
 והמזמן חוזר: 
 כולם אומרים: 

^  On Weekdays Benching Begins Here   ]

 ָּברּוְך אַָּתה יְיָ אֱלֵֹהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם
 ַהּזָן אֶת ָהעֹולָם ּכֻּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד
 ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֵֹתן לֶֶחם לְכָל ָּבָׂשר ּכִי
 לְעֹולָם ַחְסּדֹו, ּוְבטּובֹו ַהּגָדֹול ָּתִמיד לֹא
לְעֹולָם ָמזֹון  לָנּו  יְֶחַסר  וְאַל  לָנּו   ָחַסר 
אֵל ּכִי הּוא  ַהּגָדֹול,  מֹו  ְשׁ ַּבעֲבּור   וָעֶד 
ּוֵמכִין לַֹּכל  ּוֵמיִטיב  לַֹּכל  ּוְמפְַרנֵס   זָן 
ר ָּבָרא. ּכָאָמּור:  ָמזֹון לְכָל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ
ַחי לְכָל  ּוַמְׂשִּביעַ  יֶָדָך,  אֶת   “ּפֹוֵתח 

ָרצון”.  ָּברּוְך אַָּתה יְיָ ַהּזָן אֶת ַהֹּכל.  

ִהנְַחלְָּת ֶשׁ עַל  אֱלֵֹהינּו  יְיָ  ְּלָך   נֹוֶדה 
ּוְרָחָבה טֹוָבה  ֶחְמָּדה  אֶֶרץ   לֲַאבֹוֵתינּו 
ֵמאֶֶרץ אֱלֵֹהינּו  יְיָ  הֹוצֵאָתנּו  ֶשׁ  וְעַל 
וְעַל עֲָבִדים  ִמֵּבית  ּופְִדיָתנּו   ִמצְַריִם 
ֵרנּו וְעַל ּתֹוָרְתָך ָחַתְמָּת ִּבְבָשׂ  ְּבִריְתָך ֶשׁ
וְעַל הֹוַדעְָּתנּו  ֶשׁ ֻחֶּקיָך  וְעַל  ּלִַּמְדָּתנּו   ֶשׁ
חֹונַנְָּתנּו, וְעַל ֲאכִילַת  ַחּיִים ֵחן וֶָחֶסד ֶשׁ
אַָּתה זָן ּוְמפְַרנֵס אֹוָתנּו ָּתִמיד,  ָמזֹון ָשׁ

עָה.  ְּבכָל יֹום ּוְבכָל עֵת ּוְבכָל ָשׁ
^  On Hanukkah and Purim Add    ,    בחנוכה ובפורים   ]

 וְעַל ַהּנִִּסים וְעַל ַהֻּפְרָקן, וְעַל ַהּגְבּורֹות,
וְעַל ַהּנִפְלָאֹות,  וְעַל  ַהְּתׁשּועֹות,   וְעַל 
יָת עִָשׂ ֶשׁ ַהִּמלְָחמֹות  וְעַל   ַהּנֶָחמֹות, 

לֲַאבֹוֵתינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶה.
ֹּכֵהן יֹוָחנָן  ֶבן  ַמִּתְתיָהּו  ִּביֵמי   –  חנוכה 
ַמלְכּות עְָמָדה  ּכְֶשׁ ּוָבנָיו  מֹונָאִי  ַחְשׁ  ּגָדֹול 
ָראֵל לְַהְׁשּכִיָחם יְִשׂ עָה עַל עְַּמָך  ָהְרָשׁ ָן   יָו
וְאַָּתה, ְרצֹונֶָך.  ֵמֻחֵּקי  ּולְַהעֲִביָרם   ּתֹוָרֶתָך 
ְּבעֵת לֶָהם  עַָמְדָּת  ָהַרִּבים,   ְּבַרֲחֶמיָך 
ִּדינָם אֶת  ַּדנְָּת  ִריָבם  אֶת  ַרְבָּת   צָָרָתם: 
ְּביַד גִּבֹוִרים  ָמַסְרָּת  נְִקָמָתם  אֶת   נַָקְמָּת 
ים וְַרִּבים ְּביַד ְמעִַּטים ּוְטֵמאִים ְּביַד  ַחּלִָשׁ
וְזִֵדים צִַּדיִקים  ְּביַד  עִים  ּוְרָשׁ  ְטהֹוִרים 
ם ּגָדֹול יָת ֵשׁ  ְּביַד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך ּולְָך עִָשׂ
יָת עִָשׂ ָראֵל  יְִשׂ ּולְעְַּמָך  ְּבעֹולֶָמָך   וְָקדֹוׁש 
ַהּזֶה. ּכְַהּיֹום  ּוֻפְרָקן  גְדֹולָה    ְּתׁשּועָה 
ּופִּנּו ֵּביֶתָך  לְִדִביר  ָבנֶיָך  ָּבאּו  ּכְֵך,   וְאַַחר 
ָך וְִהְדלִיקּו  אֶת ֵהיכָלֶָך וְִטֲהרּו אֶת-ִמְקָּדֶשׁ
מֹונַת יְֵמי ָך וְָקְבעּו ְשׁ  נֵרֹות ְּבַחצְרֹות ָקְדֶשׁ
ְמָך ַהּגָדֹול. ֲחנֻּכָה אֵּלּו, לְהֹודֹות ּולְַהּלֵל לְִשׁ

ן ְּבׁשּוַשׁ וְֶאְסֵּתר  ָמְרְּדכַי  ִּביֵמי   –  פורים 
ע ִּבֵּקׁש  ַהִּביָרה ּכְֶׁשעַָמד עֲלֵיֶהם ָהָמן ָהָרָשׁ
ִמיד לֲַהרֹוג ּולְאֵַּבד אֶת-ּכָל-ַהּיְהּוִדים  לְַהְשׁ
אֶָחד ְּביֹום  ים  וְנִָשׁ ַטף  זֵָקן  וְעַד   ִמּנַעַר 
הּוא ר  עָָשׂ נֵים  ְשׁ לְֹחֶדׁש  עָָׂשר  ה  לָֹשׁ  ִּבְשׁ
לָלָם לָבֹוז. וְאַָּתה ְּבַרֲחֶמיָך  ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְשׁ
אֶת וְִקלְַקלְָּת  עֲצָתֹו  אֶת  ֵהפְַרָּת   ָהַרִּבים 
ְּבֹראׁשֹו ּגְמּולֹו  בֹוָת-ּלֹו  וֲַהֵשׁ ְבּתֹו   ַמֲחַשׁ
)וְעִָׂשיָת ָהעֵץ.  עַל  ָּבנָיו  וְאֶת  אֹותֹו   וְָתלּו 

עִָּמֶהם נֵס וָפֶלֶא וְנֹוֶדה לְִׁשְמָך ַהּגָדֹול.( 
^  Continue Here   ]

 וְעַל ַהֹּכל יְיָ אֱלֵֹהינּו ֲאנְַחנּו מֹוִדים
ְמָך ִשׁ יְִתָּבַרְך  אֹוָתְך,  ּוְמָבְרכִים   לְָך 
 ְּבפִי ּכָל ַחי ָּתִמיד לְעֹולָם וָעֶד, ּכַּכָתּוב:
ַבעְָּת, ּוֵבַרכְָּת אֶת יְיָ אֱלֶֹהיָך  “וְאָכַלְָּת וְָשׂ
לְָך”. נַָתן  ר  ֲאֶשׁ ַהּטֹוָבה  ָהאֶָרץ   עַל 
ָּברּוְך אַָּתה יְיָ, עַל ָהאֶָרץ וְעַל ַהָּמזֹון. 

ָראֵל  יְִשׂ עַל  אֱלֵֹהינּו  יְיָ  נָא   ַרֶחם 
צִּיֹון וְעַל  עִיֶרָך,  לַיִם  יְרּוָשׁ וְעַל   עֶַּמָך, 
ָּדוִד ֵּבית  ַמלְכּות  וְעַל  ּכְבֹוֶדָך,  ּכַן   ִמְשׁ
וְַהָּקדֹוׁש ַהּגָדֹול  ַהַּביִת  וְעַל  יֶחָך,   ְמִשׁ
אִָבינּו, אֱלֵֹהינּו,  עָלָיו.  ְמָך  ִשׁ ּנְִקָרא   ֶשׁ
וְכַלְּכְלֵנּו ּפְַרנְֵסנּו  זּונֵנּו,   ְרעֵנּו, 
 וְַהְרוִיֵחנּו, וְַהְרוַח לָנּו יְיָ אֱלֵֹהינּו ְמֵהָרה
ָ יְי ַּתצְִריכֵנּו  אַל  וְנָא  צָרֹוֵתינּו.   ִמּכָל 
ר וָָדם וְלֹא  אֱלֵֹהינּו, לֹא לִיֵדי ַמְּתנַת ָּבָשׂ
ַהְּמלֵאָה לְיְָדָך  אִם  ּכִי  ַהלְוָאָָתם,   לִיֵדי 
לֹא ֶשׁ וְָהְרָחָבה,  ה  ַהְּקדֹוָשׁ  ַהּפְתּוָחה 

וָעֶד.  לְעֹולָם  נִּכָלֵם  וְלֹא  נֵבֹוׁש 

^ On Rosh Chodesh and Chol Hamoed Add  , בראש חודש ובחול המועד  ]
 ֱאלֵֹהינּו וֵאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, יַעֲלֶה וְיָֹבא וְיַּגִיעַ
ַמע וְיִּפֵָקד וְיִּזָכֵר זִכְרֹונֵנּו  וְיֵָראֶה וְיֵָרצֶה וְיִָּשׁ
יַח ָמִשׁ וְזִכְרֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  וְזִכְרֹון   ּופְִקדֹונֵנּו 
ָך לַיִם עִיר ָקְדֶשׁ  ֶּבן ָּדוִד עְַבֶּדָך וְזִכְרֹון יְרּוָשׁ
לְפָנֶיָך, ָראֵל  יְִשׂ ֵּבית  עְַּמָך  ּכָל   וְזִכְרֹון 
ּולְַרֲחִמים ּולְֶחֶסד  לְֵחן  לְטֹוָבה   לִפְלֵָטה 

לֹום ְּביֹום לְַחּיִים )טֹוִבים( ּולְָשׁ
ראש חודש – ֹראׁש ַהֹחֶדׁש

פסח – ַחג ַהַּמּצֹות

סוכות – ַחג ַהֻּסּכֹות

 ַהּזֶה זָכְֵרנּו יְיָ אֱלֵֹהינּו ּבֹו לְטֹוָבה, ּופְָקֵדנּו
יעֵנּו  בֹו לְַחּיִים טֹוִבים; וְהֹוִשׁ  בֹו לְִבָרכָה, 
 ּוִבְדַבר יְׁשּועָה וְַרֲחִמים חּוס וְָחּנֵנּו, וְַרֵחם
אֵל ּכִי  עֵינֵינּו,  אֵלֶיָך  ּכִי  יעֵנּו,  וְהֹוִשׁ  עָלֵינּו 

ֶמלְֶך ַחּנּון וְַרחּום אָָּתה. 
^  Continue Here   ]

לַיִם עִיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה  ּוְבנֵה יְרּוָשׁ
ְבַרֲחָמיו יְיָ, ּבֹונֵה  ָּברּוְך אַָּתה   ְביֵָמינּו. 

לַיִם. אֵָמן.  יְרּוָשׁ

 ָּברּוְך אַָּתה יְיָ אֱלֵֹהינּו, ֶמלְֶך ָהעֹולָם,
ּבֹוְראֵנּו, אִַּדיֵרנּו,  ַמלְּכֵנּו,  אִָבינּו,   ָהאֵל 
יַעֲֹקב, ְקדֹוׁש  נּו  ְקדֹוֵשׁ יֹוצְֵרנּו,   ֹּגֲאלֵנּו, 
ַהּטֹוב ַהֶּמלְֶך  ָראֵל,  יְִשׂ רֹועֵה   רֹועֵנּו 
הּוא וָיֹום  יֹום  ְּבכָל  ֶשׁ לַֹּכל,   וְַהֵּמיִטיב 
לָנּו, יֵיִטיב  הּוא  ֵמיִטיב,  הּוא   ֵהיִטיב, 
 הּוא גְָמלָנּו, הּוא גֹוְמלֵנּו, הּוא יִגְְמלֵנּו
ּולְֶרוַח ּולְַרֲחִמים  ּולְֶחֶסד  לְֵחן   לָעַד, 
וִיׁשּועָה, ְּבָרכָה  וְַהצְלָָחה,   ַהּצָלָה 
 נֶָחָמה ּפְַרנָָסה וְכַלְּכָלָה וְַרֲחִמים וְַחּיִים
לֹום, וְכָל טֹוב; ּוִמּכָל טּוב לְעֹולָם אַל  וְָשׁ

יְַחְּסֵרנּו. 

ָהַרֲחָמן הּוא יְִמלֹוְך עָלֵינּו לְעֹולָם וָעֶד.
ַמיִם ּוָבאֶָרץ.  ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּבַרְך ַּבָּשׁ
ַּתַּבח לְדֹור ּדֹוִרים,  יְִשׁ  ָהַרֲחָמן הּוא 
נְצִָחים, ּולְנֵצַח  לָעַד  ָּבנּו   וְיְִתּפָאַר 

וְיְִתַהַּדר ָּבנּו לָעַד ּולְעֹולְֵמי עֹולִָמים.
ָהַרֲחָמן הּוא יְפְַרנְֵסנּו ְּבכָבֹוד. 

ֵמעַל  ֻעּלֵנּו  ּבֹור  יְִשׁ הּוא   ָהַרֲחָמן 
צַּוָאֵרנּו, וְהּוא יֹולִיכֵנּו קֹוְמִמּיּות לְאְַרצֵנּו.
לַח לָנּו ְּבָרכָה ְמֻרָּבה   ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ
אָכַלְנּו עָלָיו. לְָחן זֶה ֶשׁ ַּבַּביִת ַהּזֶה, וְעַל ֻשׁ
לַח לָנּו אֶת אֵלִּיָהּו  יְִשׁ  ָהַרֲחָמן הּוא 
 ַהּנִָביא זָכּור לַּטֹוב, וִיַבֵּשׂר לָנּו ְּבׂשֹורֹות

 טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶָחמֹות. 

 ^  In The Next Paragraph Select As Appropriate   ] 

)וְאֶת אֹוִתי,  יְָבֵרְך  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ּכָל וְאֶת  זְַרעִי(,  )וְאֶת  ַּבעֲלִי(,  ִּתי/   אְִשׁ
ר לִי / אֶת )אִָבי מֹוִרי( ַּבעַל ַהַּביִת  ֲאֶשׁ
 ַהּזֶה, וְאֶת )אִִּמי מֹוָרִתי( ַּבעֲלַת ַהַּביִת
 ַהּזֶה, וְאֶת ּכָל ַהְּמֻסִּבין ּכַאן אֹוָתם וְאֶת

ר לֶָהם   ֵּביָתם וְאֶת זְַרעָם וְאֶת ּכָל ֲאֶשׁ

ּנְִתָּבְרכּו ֶשׁ ּכְמֹו  לָנּו,  ר  ֲאֶשׁ ּכָל  וְאֶת   אֹוָתנּו 
 ֲאבֹוֵתינּו אְַבָרָהם יִצְָחק וְיַעֲֹקב ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל. ּכֵן
לֵָמה. וְנֹאַמר  יְָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻּלָנּו יַַחד ִּבְבָרכָה ְשׁ

אֵָמן. 

 ַּבָּמרֹום יְלְַּמדּו עֲלֵיֶהם וְעָלֵינּו זְכּות
לֹום. וְנִָּשׂא ְבָרכָה ֶמֶרת ָשׁ ְּתֵהא לְִמְשׁ  ֶשׁ
עֵנּו, וְנְִמצָא  ֵמאֵת יְיָ, ּוצְָדָקה ֵמאֱלֵֹהי יְִשׁ

כֶל טֹוב ְּבעֵינֵי אֱלִֹהים וְאָָדם.  ֵחן וְֵשׂ

^ On Rosh Chodesh and Sukkot Add  , בראש חודש ובסוכות  ]
 לראש חודש – ָהַרֲחָמן הּוא יְַחֵּדׁש עָלֵינּו אֶת ַהֹחֶדׁש 

ַהּזֶה לְטֹוָבה וְלְִבָרכָה. 
לסוכות – ָהַרֲחָמן הּוא יִָקים לָנּו אֶת ֻסּכַת ָּדוִד ַהּנֹופֶלֶת. 

^  Continue Here   ]

יַח יְזַּכֵנּו לִימֹות ַהָּמִשׁ  ָהַרֲחָמן הּוא 
חדש )בראש  ַמגְִּדיל  ַהָּבא.   ָהעֹולָם   ּולְַחּיֵי 

ה  ובחול המועד – ִמגְּדֹול( יְׁשּועֹות ַמלְּכֹו, וְֹעֶשׂ
יחֹו, לְָדוִד ּולְזְַרעֹו עַד עֹולָם.  ֶחֶסד לְִמִשׁ
ה יַעֲֶשׂ הּוא  ִּבְמרֹוָמיו,  לֹום  ָשׁ ה   ֹעֶשׂ
וְאְִמרּו ָראֵל.  יְִשׂ ּכָל  וְעַל  עָלֵינּו  לֹום   ָשׁ

אֵָמן. 

ַמְחסֹור אֵין  ּכִי  יו,  ְקֹדָשׁ יְיָ  אֶת   יְראּו 
ָ י יְי  לִיֵראָיו. ּכְפִיִרים ָרׁשּו וְָרעֵבּו, וְֹדְרֵשׁ
 לֹא יְַחְסרּו כָל טֹוב. הֹודּו לַייָ ּכִי טֹוב, ּכִי
ִּביעַ  לְעֹולָם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח אֶת יֶָדָך, ּוַמְשׂ
ר יְִבַטח  לְכָל ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך ַהּגֶֶבר ֲאֶשׁ
ּגַם ָהיִיִתי  נַעַר  ִמְבַטחֹו.  יְיָ  וְָהיָה   ַּבייָ, 
 זַָקנְִּתי, וְלֹא ָראִיִתי צִַּדיק נֶעֱזָב, וְזְַרעֹו
 ְמַבֶּקׁש לֶָחם. יְיָ ֹעז לְעַּמֹו יִֵּתן, יְיָ יְָבֵרְך

לֹום.  אֶת עַּמֹו ַבָּשׁ
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