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ברכת המזון
נוסח אשכנז

יַבת ִצּיֹון יר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב יְיָ ֶאת ִשׁ  ִשׁ
ּוְלׁשֹונֵנּו ִּפינּו  ְשׂחֹוק  יִָּמֵלא  ָאז  ְּכחְֹלִמים.   ָהיִינּו 
 ִרּנָה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹויִם ִהגְִּדיל יְיָ ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה.
ָ  ִהגְִּדיל יְיָ ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהיִינּו ְשֵׂמִחים. ׁשּוָבה יְי
ְּבִדְמָעה ַהּזְֹרִעים  ַּבּנֶגֶב.  ַּכֲאִפיִקים  ִביֵתנּו  ְשׁ  ֶאת 
ְ ך ֶמֶשׁ נֵֹשׂא  ּוָבכֹה   ְ יֵֵלך  ְ ָהלֹוך יְִקצֹרּו.   ְּבִרּנָה 
ַהּזַָרע ּבֹא יָבֹוא ְבִרּנָה נֵֹשׂא ֲאֻלּמָֹתיו.   תהלים קכו
 

[   זימון בסעודת נשואין  ^

.ְ  ַרּבֹוַתי, נְָבֵרך

ְ ֵמַעָּתה וְַעד עֹוָלם.  ם יְיָ ְמבָֹרך יְִהי ֵשׁ

יָרֹון. ְּבִׁשיר  ִאֵּלם  וְָאז  ָחרֹון.  וְגַם  ָהֵסר   ְּדוַי 
נְֵחנּו ְּבַמְעּגְֵלי ֶצֶדק. ְׁשֵעה ִּבְרַּכת ְּבנֵי ַאֲהרֹן.

ְ נְָבֵרך וְַרּבֹוַתי,  וְַרָּבנָן  ָמָרנָן   ִּבְרׁשּות 

 )בסעודת נשואין – ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַהִׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו
לֹו.  ָאַכְלנּו ִמֶּשׁ וְ(ֶשׁ

ֶׁשַהִׂשְמָחה ֱאלֵֹהינּו   – נשואין  )בסעודת   ְ  ָּברּוך
לֹו ּוְבטּובֹו ָחיִינּו. ָאַכְלנּו ִמֶּשׁ ִּבְמעֹונֹו וְ(ֶשׁ

ְ ְׁשמֹו. ְ הּוא ּוָברּוך ָּברּוך
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ְ ָהעֹוָלם ַהּזָן ֶאת ְ ַאָּתה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך  ָּברּוך
 ָהעֹוָלם ּכֻּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא נֵֹתן
 ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשׂר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ּוְבטּובֹו ַהּגָדֹול
 ָּתִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו וְַאל יְֶחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם
מֹו ַהּגָדֹול, ִּכי הּוא ֵאל זָן ּוְמַפְרנֵס  וֶָעד ַּבֲעבּור ְשׁ
ְּבִרּיֹוָתיו ְלָכל  ָמזֹון  ּוֵמִכין  ַלּכֹל  ּוֵמיִטיב   ַלּכֹל 

ַהּכֹל.   ֶאת  ַהּזָן  יְיָ  ַאָּתה   ְ ָּברּוך ָּבָרא.   ר  ֲאֶשׁ

ָ ְּלך  נֹוֶדה 
ַעל ֱאלֵֹהינּו   יְיָ 
ִהנְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶשׁ
ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ 
ּוְרָחָבה  טֹוָבה 
הֹוֵצאָתנּו ֶשׁ  וְַעל 
ֵמֶאֶרץ ֱאלֵֹהינּו   יְיָ 
ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַריִם 
וְַעל ֲעָבִדים   ִמֵּבית 
ָחַתְמָּת ֶשׁ  ָ  ְּבִריְתך
וְַעל  ִּבְבָשֵׂרנּו 

וְַעל הֹוַדְעָּתנּו  ֶשׁ  ָ ֻחֶּקיך וְַעל  ִּלַּמְדָּתנּו  ֶשׁ  ָ  ּתֹוָרְתך
ָמזֹון ֲאִכיַלת  וְַעל  חֹונַנְָּתנּו,  ֶשׁ וֶָחֶסד  ֵחן   ַחּיִים 
ַאָּתה זָן ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל  ָשׁ

ָעה.  ֵעת ּוְבָכל ָשׁ

ְ ָלך מֹוִדים  ֲאנְַחנּו  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ַהּכֹל   וְַעל 
ַחי ָּכל  ְּבִפי   ָ ְמך ִשׁ  ְ יְִתָּבַרך  ,ְ אֹוָתך  ּוְמָבְרִכים 
וְָשַׂבְעָּת, “וְָאַכְלָּת  ַּכָּכתּוב:  וֶָעד,  ְלעֹוָלם   ָּתִמיד 
ר ָ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשׁ ֱאלֶֹהיך  ּוֵבַרְכָּת ֶאת יְיָ 

ְ ַאָּתה יְיָ, ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ַהָּמזֹון.  ְ”. ָּברּוך נַָתן ָלך

 ָ יְי נָא   ַרֶחם 
יְִשָׂרֵאל ַעל   ֱאלֵֹהינּו 
ַליִם ָ, וְַעל יְרּוָשׁ  ַעֶּמך
ִצּיֹון וְַעל   ,ָ  ִעיֶרך
,ָ ְּכבֹוֶדך ַּכן   ִמְשׁ
ֵּבית ַמְלכּות   וְַעל 
,ָ יֶחך ְמִשׁ  ָּדוִד 
ַהּגָדֹול ַהַּביִת   וְַעל 
ּנְִקָרא ֶשׁ  וְַהָּקדֹוׁש 
ָ ָעָליו. ֱאלֵֹהינּו, ְמך  ִשׁ
וְַהְרוִיֵחנּו, וְַכְלְּכֵלנּו  ַּפְרנְֵסנּו  זּונֵנּו,  ְרֵענּו,   ָאִבינּו, 
ָצרֹוֵתינּו. ִמָּכל  ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ָלנּו   וְַהְרוַח 
ַמְּתנַת ִליֵדי  לֹא  ֱאלֵֹהינּו,  יְיָ  ַּתְצִריֵכנּו  ַאל   וְנָא 
ָ ְליְָדך ִאם  ִּכי  ַהְלוָָאָתם,  ִליֵדי  וְלֹא  וָָדם   ָּבָשׂר 
וְָהְרָחָבה, ה  ַהְּקדֹוָשׁ ַהְּפתּוָחה   ַהְּמֵלָאה 

וֶָעד.  ְלעֹוָלם  נִָּכֵלם  וְלֹא  נֵבֹוׁש  לֹא  ֶשׁ

ְביֵָמינּו. ִּבְמֵהָרה  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ַליִם  יְרּוָשׁ  ּוְבנֵה 
ַליִם. ָאֵמן.  ְ ַאָּתה יְיָ, ּבֹונֵה ְבַרֲחָמיו יְרּוָשׁ ָּברּוך

ָהֵאל ָהעֹוָלם,   ְ ֶמֶלך ֱאלֵֹהינּו,  יְיָ  ַאָּתה   ְ  ָּברּוך
ַמְלֵּכנּו, ַאִּדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֲֹאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו,  ָאִבינּו, 
יְִשָׂרֵאל, רֹוֵעה  רֹוֵענּו  יֲַעקֹב,  ְקדֹוׁש  נּו   ְקדֹוֵשׁ
ְּבָכל יֹום וָיֹום הּוא ְ ַהּטֹוב וְַהֵּמיִטיב ַלּכֹל, ֶשׁ  ַהֶּמֶלך
 ֵהיִטיב, הּוא ֵמיִטיב, הּוא יֵיִטיב ָלנּו, הּוא גְָמָלנּו,
ּוְלֶחֶסד ְלֵחן  ָלַעד,  יִגְְמֵלנּו  הּוא  גֹוְמֵלנּו,   הּוא 
 ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרוַח ַהָּצָלה וְַהְצָלָחה, ְּבָרָכה וִיׁשּוָעה,

 נֶָחָמה ַּפְרנָָסה
ה ָל ָּכ ְל ַכ ְ  ו
ם י ִמ ֲח ַר ְ  ו
ם י ִ ּי ַח ְ  ו
וְָכל לֹום,   וְָשׁ
ּוִמָּכל  טֹוב; 
ְלעֹוָלם  טּוב 
ַאל יְַחְּסֵרנּו.

ְ ָעֵלינּו ְלעֹוָלם וֶָעד. ָהַרֲחָמן הּוא יְִמלֹוך
ַמיִם ּוָבָאֶרץ.  ְ ַּבָּשׁ ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּבַרך

ַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, וְיְִתָּפַאר   ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ
ָלַעד ָּבנּו  וְיְִתַהַּדר  נְָצִחים,  ּוְלנֵַצח  ָלַעד   ָּבנּו 

ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

ָהַרֲחָמן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְּבָכבֹוד. 
ּבֹור ֻעֵּלנּו ֵמַעל ַצּוָאֵרנּו, וְהּוא   ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ

יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו.

ַלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּביִת   ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ
ָאַכְלנּו ָעָליו. ְלָחן זֶה ֶשׁ ַהּזֶה, וְַעל ֻשׁ

ַהּנִָביא  ֵאִלּיָהּו  ֶאת  ָלנּו  ַלח  יְִשׁ הּוא   ָהַרֲחָמן 
 זָכּור ַלּטֹוב, וִיַבֵּשׂר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות

 וְנֶָחמֹות. 

ן ָמ ֲח ַר  ָה

ְ יְָבֵרך  הּוא 
)וְֶאת  אֹוִתי, 
ַּבֲעִלי(, ִּתי/   ִאְשׁ
זְַרִעי(,  )וְֶאת 
ר ֲאֶשׁ ָּכל   וְֶאת 
)ָאִבי ֶאת   /  ִלי 
ַּבַעל  מֹוִרי( 
ַהּזֶה,  ַהַּביִת 
)ִאִּמי  וְֶאת 
 מֹוָרִתי( ַּבֲעַלת ַהַּביִת ַהּזֶה, וְֶאת ָּכל ַהְּמֻסִּבין ַּכאן
ר ָלֶהם  אֹוָתם וְֶאת ֵּביָתם וְֶאת זְַרָעם וְֶאת ָּכל ֲאֶשׁ

 

ֲאבֹוֵתינּו ּנְִתָּבְרכּו  ֶשׁ ְּכמֹו  ָלנּו,  ר  ֲאֶשׁ ָּכל  וְֶאת   אֹוָתנּו 
ְ אֹוָתנּו ּכָֻּלנּו  ַאְבָרָהם יְִצָחק וְיֲַעקֹב ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל. ֵּכן יְָבֵרך

ֵלָמה. וְנֹאַמר ָאֵמן.  יַַחד ִּבְבָרָכה ְשׁ

ְּתֵהא ֶשׁ זְכּות  וְָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  יְַלְּמדּו   ַּבָּמרֹום 
לֹום. וְנִָּשׂא ְבָרָכה ֵמֵאת יְיָ, ּוְצָדָקה ֶמֶרת ָשׁ  ְלִמְשׁ
ְּבֵעינֵי טֹוב  וְֵשֶׂכל  ֵחן  וְנְִמָצא  ֵענּו,  יְִשׁ  ֵמֱאלֵֹהי 

ֱאלִֹהים וְָאָדם. 

ּוְלַחּיֵי יַח  ַהָּמִשׁ ִלימֹות  יְזֵַּכנּו  הּוא   ָהַרֲחָמן 
וְעֶֹשׂה ַמְלּכֹו,  יְׁשּועֹות  ַמגְִּדיל  ַהָּבא.    ָהעֹוָלם 
עֶֹשׂה עֹוָלם.  ַעד  ּוְלזְַרעֹו  ְלָדוִד  יחֹו,  ִלְמִשׁ  ֶחֶסד 
לֹום ָעֵלינּו וְַעל ָּכל לֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא יֲַעֶשׂה ָשׁ  ָשׁ

יְִשָׂרֵאל. וְִאְמרּו ָאֵמן. 

יו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְקדָֹשׁ  יְראּו ֶאת יְיָ 

י יְיָ לֹא יְַחְסרּו ָכל טֹוב.  ְּכִפיִרים ָרׁשּו וְָרֵעבּו, וְדְֹרֵשׁ
 הֹודּו ַלייָ ִּכי טֹוב, ִּכי
 ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח
ּוַמְשִּׂביַע  ,ָ יֶָדך  ֶאת 
ְ ָרצֹון. ָּברּוך ַחי   ְלָכל 
יְִבַטח ר  ֲאֶשׁ  ַהּגֶֶבר 
 ַּבייָ, וְָהיָה יְיָ ִמְבַטחֹו.
ּגַם ָהיִיִתי   נַַער 
ָרִאיִתי וְלֹא   זַָקנְִּתי, 
וְזְַרעֹו נֱֶעזָב,   ַצִּדיק 
עֹז יְיָ  ָלֶחם.   ְמַבֶּקׁש 

לֹום.  ְ ֶאת ַעּמֹו ַבָּשׁ ְלַעּמֹו יִֵּתן, יְיָ יְָבֵרך
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 להוציא גם את השנייה( וטועם ממנה.  מוזגים משתי הכוסות לתוך כוס שלישית

ריקה, ומהשלישית חזרה לשתיים הראשונות, אותן נותנים לחתן ולכלה.

ַהּכֹל ְ ָהעֹוָלם, ֶשׁ ְ ַאָּתה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך  א.  ָּברּוך
ָּבָרא ִלְכבֹודֹו.

ְ ָהעֹוָלם, יֹוֵצר ָהָאָדם. ְ ַאָּתה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך  ב.  ָּברּוך
ֿ

ר יַָצר ְ ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ ְ ַאָּתה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך  ג.  ָּברּוך
 ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ְּדמּות ַּתְבנִיתֹו, וְִהְתִקין לֹו

ְ ַאָּתה יְיָ, יֹוֵצר ָהָאָדם.  ִמֶּמּנּו ִּבנְיַן ֲעֵדי ַעד. ָּברּוך

 ד.  ׂשֹוׂש ָּתִׂשיׂש וְָתגֵל ֲעָקָרה,  ְּבִקּבּוץ ָּבנֶיָה
ְ ַאָּתה יְיָ, ְמַשֵּׂמַח ִצּיֹון ְּבָבנֶיָה.  ְלתֹוָכּה ְּבִשְׂמָחה. ָּברּוך

ָ ְּכַשֵּׂמֲחך ָהֲאהּוִבים,  ֵרִעים  ְּתַׂשַּמח  ַׂשֵמַח   ה.  
ְ ַאָּתה יְיָ, ְמַשֵּׂמַח ָחָתן וְַכָּלה.  ָ ְּבגַן ֵעֶדן ִמֶּקֶדם. ָּברּוך יְִציְרך

ר ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם,   ְ ֶמֶלך ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ַאָּתה   ְ  ו.  ָּברּוך
ִּדיָצה ִרּנָה  ּגִיָלה  וְַכָּלה,  ָחָתן  וְִשְׂמָחה  ָׂשׂשֹון   ָּבָרא 
ָ יְי ְמֵהָרה  וְֵרעּות.  וְָׁשלֹום  וְַאְחוָה  ַאֲהָבה   וְֶחְדוָה, 
ַליִם, יְרּוָשׁ ּוְבחּוצֹות  יְהּוָדה  ְּבָעֵרי  ַמע  יִָּשׁ  ֱאלֵֹהינּו 
ַּכָּלה, קֹול וְקֹול  ָחָתן  ִשְׂמָחה, קֹול  וְקֹול  ָשׂׂשֹון   קֹול 
ֵּתה נְגִינָָתם.  ִמְצֲהלֹות ֲחָתנִים ֵמֻחָּפָתם, ּונְָעִרים ִמִּמְשׁ

ְ ַאָּתה יְיָ, ְמַשֵּׂמַח ָחָתן ִעם ַהַּכָּלה.  ָּברּוך

ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם,   ְ ֶמֶלך ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ַאָּתה   ְ  ז.  ָּברּוך
ְּפִרי ַהּגֶָפן. 
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מזל טוב
צהלה ואלנתן פרץ

ג׳ שבט, תשע׳׳ח


