
ברכת המזון
נוסח עדות המזרח

 ַלְמנֵַּצח ִּבנְגִינֹת ִמזְמֹור ִׁשיר. ֱאלִֹהים יְָחּנֵנּו
ָ ַּדְרֶּכך ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה. ָלַדַעת ָּבָאֶרץ   וִיָבְרֵכנּו יֵָאר 
ָ יֹודּוך ֱאלִֹהים  ַעִּמים   ָ יֹודּוך  .ָ יְׁשּוָעֶתך ּגֹויִם   ְּבָכל 
 ַעִּמים ּכָֻּלם. יְִׂשְמחּו וִיַרּנְנּו ְלֻאִּמים ִּכי ִתְׁשּפֹט ַעִּמים
ַעִּמים  ָ יֹודּוך ֶסָלה.  ַּתנְֵחם  ָּבָאֶרץ  ּוְלֻאִּמים   ִמיׁשֹור 
ָ ַעִּמים ּכָֻּלם. ֶאֶרץ נְָתנָה יְבּוָלּה יְָבְרֵכנּו  ֱאלִֹהים יֹודּוך
ָּכל אֹתֹו  וְיִיְראּו  ֱאלִֹהים  יְָבְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו.   ֱאלִֹהים 

ַאְפֵסי ָאֶרץ.  - תהלים סז

ְּבִפי. ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת  ְּבָכל  יְיָ  ֶאת   ֲאָבְרָכה 
 סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל נְִׁשָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים יְָרא וְֶאת ִמְצֹוָתיו
 ְׁשמֹור ִּכי זֶה ָּכל ָהָאָדם. )ְּתִהַּלת יְיָ יְַדֶּבר ִּפי, וִיָבֵרך.ְ
ְ יָּה  ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם וֶָעד.( וֲַאנְַחנּו נְָבֵרך
ַהֻּׁשְלָחן זֶה  ֵאַלי  וַיְַדֵּבר  ַהְללּויָּה.  עֹוָלם  וְַעד   ֵמַעָּתה 

ֲאֶׁשר ִלְפנֵי יְיָ.

[   זימון בסעודת חתן  ^
ְ ְלַמְלָּכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא. המברך אומר: ַהב ָלן וְנְִבִריך

המסובים עונים: ָׁשַמיִם. 

ּוִבְרׁשּות ַקִּדיָׁשא,  ִעָּלָאה  ַמְלָּכא  ִּבְרׁשּות  אומר:   המברך 
ֱאלֵֹהינּו  – חתן  )בסעודת  נְָבֵרך  ּוִבְרׁשּוְתֶכם  וְַרּבֹוַתי   מֹוַרי 

ֶׁשַהִׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו וְ(ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו.
ְ )בסעודת חתן – ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַהִׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו  המסובים עונים: ָּברּוך

וְ(ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחיִינּו.
וְ( ִּבְמעֹונֹו  ֶׁשַהִׂשְמָחה  ֱאלֵֹהינּו   – חתן  )בסעודת   ְ ָּברּוך המזמן: 

ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ַהּגָדֹול ָּתִמיד ָחיִינּו.

ָהֵאל ָהעֹוָלם   ְ ֶמֶלך ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ַאָּתה   ְ  ָּברּוך
 ַהּזָן אֹוָתנּו וְֶאת ָהעֹוָלם ּכֻּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד
ִּכי ְלָכל-ָּבָׂשר  ֶלֶחם  נֵֹתן  ַרִּבים  ּוְבַרֲחִמים   ְּבֶרוַח 
 ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּוְבטּובֹו ַהּגָדֹול ָּתִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו
 וְַאל יְֶחַסר ָלנּו ָמזֹון )ָּתִמיד( ְלעֹוָלם וֶָעד ִּכי הּוא
ְ ַלּכֹל וְִהְתִקין  ֵאל זָן ּוְמַפְרנֵס ַלּכֹל וְֻׁשְלָחנֹו ָערּוך
ְבַרֲחָמיו ָּבָרא  ֲאֶׁשר  ְלָכל-ְּבִרּיֹוָתיו  ּוָמזֹון   ִמְחיָה 
ּוַמְׂשִּביַע  ָ ֶאת-יֶָדך ּפֹוֵתַח  ָּכָאמּור  ֲחָסָדיו   ּוְברֹב 

ְ ַאָּתה יְיָ ַהּזָן ֶאת ַהּכֹל. ְלָכל-ַחי ָרצֹון ָּברּוך

ָ ְּלך  נֹוֶדה 
ַעל ֱאלֵֹהינּו   יְיָ 
 ֶׁשִהנְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו
טֹוָבה ֶחְמָּדה   ֶאֶרץ 
ְּבִרית  ּוְרָחָבה 
ּוָמזֹון ַחּיִים   וְתֹוָרה 
ֶׁשהֹוֵצאָתנּו  ַעל 
ִמְצַריִם  ֵמֶאֶרץ 
ִמֵּבית  ּוְפִדיָתנּו 
ָ  ֲעָבִדים וְַעל ְּבִריְתך
ִּבְבָׂשֵרנּו  ֶׁשָחַתְמָּת 

ְ ְרצֹונָך ֻחֵּקי  וְַעל  ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו   ָ ּתֹוָרְתך  וְַעל 
ּוְמַפְרנֵס זָן  ָׁשַאָּתה  ּוָמזֹון  ַחּיִים  וְַעל   ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו 

אֹוָתנּו.

ְ ָלך מֹוִדים  ֲאנְַחנּו  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ַהּכֹל   ַעל 
וְָׂשָבְעָּת וְָאַכְלָּת  ָּכָאמּור   ְ ְׁשָמך ֶאת   ּוְמָבְרִכים 
ֲאֶׁשר ַהּטָֹבה  ַעל-ָהָאֶרץ   ָ ֱאלֶֹהיך יְיָ  ֶאת   ּוֵבַרְכָּת 

ְ ַאָּתה יְיָ ַעל ָהָאֶרץ וְַעל ַהָּמזֹון. ְ ָּברּוך נַָתן-ָלך

ְ ַעָּמך יְִׂשָרֵאל  וְַעל  ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ   ַרֵחם 
ְ ְ וְַעל ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדך  וְַעל יְרּוָׁשַליִם ִעיָרך
ְ וְַעל ַהַּביִת ְ וְַעל ְּדִביָרך ְ וְַעל ְמעֹונָך  וְַעל ֵהיָכָלך
ָ ָעָליו ָאִבינּו! ְרֵענּו  ַהּגָדֹול וְַהָּקדֹוׁש ֶׁשּנְִקָרא ִׁשְמך
 זּונֵנּו ַּפְרנְֵסנּו ַּכְלְּכֵלנּו ַהְרוִיֵחנּו ַהְרוַח ָלנּו ְמֵהָרה
ִליֵדי ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  ַּתְצִריֵכנּו  וְַאל   ִמָּכל-ָצרֹוֵתינּו 
ָ  ַמְּתנֹות ָּבָׂשר וָָדם וְלֹא ִליֵדי ַהְלוָָאָתם ֶאָּלא ְליְָדך
 ַהְּמֵלָאה וְָהְרָחָבה ָהֲעִׁשיָרה וְַהְּפתּוָחה יְִהי ָרצֹון
 ֶׁשּלֹא נֵבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהּזֶה וְלֹא נִָּכֵלם ְלעֹוָלם ַהָּבא
ִלְמקֹוָמּה ַּתֲחזִיֶרּנָה   ְ ְמִׁשיָחך ָּדוִד  ֵּבית   ּוַמְלכּות 

ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו.

 וְִתְבנֶה יְרּוָׁשַליִם
ְ ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו  ִעיָרך
ּבֹונֵה יְיָ  ַאָּתה   ְ  ָּברּוך
– )בלחש   יְרּוָׁשָליִם. 

ָאֵמן(

ָ יְי ַאָּתה   ְ  ָּברּוך
ְ ָהעֹוָלם,  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך
ָאִבינּו, ָהֵאל   ָלַעד 
ַאִּדיֵרנּו,  ַמְלֵּכנּו, 
רֹוֵענּו יֲַעקֹב,  ְקדֹוׁש  ְקדֹוֵׁשנּו  ּגֹוֲאֵלנּו,   ּבֹוְרֵאנּו, 
ַלּכל, וְַהֵּמִטיב  ַהּטֹוב   ְ ַהֶּמֶלך יְִׂשָרֵאל,   רֹוֵעה 
ֵמיִטיב הּוא  ָלנּו,  ֵהיִטיב  הּוא  וָיֹום  יֹום   ֶׁשְּבָכל 
 ָלנּו, הּוא יֵיִטיב ָלנּו, הּוא גְָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא
וְַהָּצָלה וְֶרוַח  וְַרֲחִמים  וֶָחֶסד  ֵחן  ָלַעד,   יִגְְמֵלנּו 

וְָכל-טֹוב.  )כולם – ָאֵמן( 

 ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא ְכבֹודֹו. 
ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ. 
 ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַּתַּבח ָּבנּו ְלדֹור ּדֹוִרים. 

 ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו יִָרים. 
 ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּפַאר ָּבנּו ְלנֵַצח נְָצִחים. 

 ָהַרֲחָמן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְּבָכבֹוד וְלֹא ְבִבּזּוי, ְּבֶהֵּתר
 וְלֹא ְבִאּסּור, ְּבנַַחת וְלֹא ְבָצַער. 

 ָהַרֲחָמן הּוא יִֵּתן ָׁשלֹום ֵּבינֵינּו. 
 ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַלח ְּבָרָכה ְרוָָחה וְַהְצָלָחה ְּבָכל

 ַמֲעֵׂשה יֵָדינּו. 
הּוא  ָהַרֲחָמן 
ֶאת  יְַצִליַח 

 ְּדָרֵכינּו. 
הּוא  ָהַרֲחָמן 
עֹל  יְִׁשּבֹר 
ְמֵהָרה  ּגָלּות 
ַצּוָאֵרנּו.  ֵמַעל 

 
 ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְּבַאְרֵצנּו. 

 ָהַרֲחָמן הּוא יְִרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. 
 ָהַרֲחָמן הּוא יְִפַּתח ָלנּו ֶאת יָדֹו ָהְרָחָבה. 

ְ ָּכל ֶאָחד וְֶאָחד ִמֶּמּנּו ִּבְׁשמֹו  ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵרך
 ַהּגָדֹול, ְּכמֹו ֶׁשּנְִתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם יְִצָחק
יַַחד אֹוָתנּו   ְ יְָבֵרך ֵּכן  ּכֹל,  ִמּכֹל  ַּבּכֹל   וְיֲַעקֹב, 

 ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה וְֵכן יְִהי ָרצֹון וְנֹאַמר ָאֵמן. 
ָהַרֲחָמן הּוא יְִפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹומֹו.

ְּבִלֵּבנּו וְַאֲהָבתֹו  ּתֹוָרתֹו  יִַּטע  הּוא   ָהַרֲחָמן 
 וְִתְהיֶה יְִרָאתֹו ַעל ָּפנֵינּו ְלִבְלִּתי נֱֶחָטא, וְיְִהיּו ָכל

ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשָמיִם.

[   ברכת האורח  ^

ן ָמ ֲח ַר  ָה
ְ יְָבֵרך  הּוא 
ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת 
ֶׁשָאַכְלנּו  ַהּזֶה 
וִיַסֵּדר  ָעָליו, 
ַמֲעַדּנֵי ָּכל   ּבֹו 
וְיְִהיֶה  עֹוָלם, 
ֶׁשל  ְכֻׁשְלָחנֹו 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ַהָּׁשלֹום.  ָעָליו 
ִמֶּמּנּו ָרֵעב   ָּכל 
ִמֶּמּנּו ָּכל יְֶחַסר  וְַאל  יְִׁשֶּתה,  ִמֶּמּנּו  וְָכל ָצֵמא   יֹאַכל, 
ְ  טֹוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ָאֵמן. ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵרך
 ֶאת ַּבַעל ַהַּביִת ַהּזֶה ּוַבַעל ַהְּסֻעָּדה ַהּזֹאת, הּוא ּוָבנָיו
 וְִאְׁשּתֹו וְָכל ֲאֶׁשר לֹו, ְּבָבנִים ֶׁשּיְִחיּו ּוִבנְָכִסים ֶׁשּיְִרּבּו.
ְ יְיָ ֵחילֹו ּופַֹעל יָָדיו ִּתְרֶצה, וְיְִהיּו נְָכָסיו ּונְָכֵסינּו  ָּבֵרך
וְלֹא ְלָפנָיו  יִזְַּדֵּקק  וְַאל  ָלִעיר,  ּוְקרֹוִבים   ֻמְצָלִחים 
 ְלָפנֵינּו ׁשּום ְּדַבר ֵחְטא וְִהְרהּור ָעֹון, ָׂשׂש וְָׂשֵמַח ָּכל
יֵבֹוׁש לֹא  עֹוָלם,  וְַעד  ֵמַעָּתה  וְָכבֹוד  ְּבעֶֹׁשר   ַהּיִָמים 
יְִהי ֵּכן  ָאֵמן  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  יִָּכֵלם  וְלֹא  ַהּזֶה   ָּבעֹוָלם 

ָרצֹון.

[  בסעודת חתן   ^

הּוא  ָהַרֲחָמן 
ֶהָחָתן ֶאת   ְ  יְָבֵרך
זְָכִרים ְּבָבנִים   וְַהַּכָּלה, 
ַלֲעבֹוָדתֹו ַקּיָָמא,   ֶׁשל 

.ְ יְִתָּבַרך

הּוא  ָהַרֲחָמן 
ְ ֶאת ָּכל ַהְּמֻסִּבין  יְָבֵרך
 ַּבֻּׁשְלָחן ַהּזֶה, וְיִֵּתן ָלנּו
הּוא,  ְ ָּברּוך  ַהָּקדֹוׁש 
ִלֵּבנּו ִמְׁשֲאלֹות   ָּכל 

ְלטֹוָבה.

וִיָקְרֵבנּו ִלימֹות וִיזֵַּכנּו  יְַחּיֵינּו   ָהַרֲחָמן הּוא 
 ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבנְיַן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא.
 ַמגְִּדיל יְׁשּועֹות ַמְלּכֹו וְעֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדוִד
וְדְֹרֵׁשי וְָרֵעבּו  ָרׁשּו  ְּכִפיִרים  עֹוָלם.  ַעד   ּוְלזְַרעֹו 
זַָקנְִּתי ּגַם  ָהיִיִתי  נַַער  טֹוב.  ָכל  יְַחְסרּו  לֹא   יְיָ 
 וְלֹא ָרִאיִתי ַצִּדיק נֱֶעזָב וְזְַרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם. ָּכל
ֶּׁשָאַכְלנּו ַמה  ִלְבָרָכה.  וְזְַרעֹו  ּוַמְלוֶה  חֹונֵן   ַהּיֹום 
 יְִהיֶה ְלָׂשְבָעה, ּוַמה ֶּׁשָּׁשִתינּו יְִהיֶה ִלְרפּוָאה, ּוַמה
 ֶּׁשהֹוַתְרנּו יְִהיֶה ִלְבָרָכה, ְּכִדְכִתיב: וַּיִֵּתן ִלְפנֵיֶהם
ַליהוָה ַאֶּתם  ְּברּוִכים  יְיָ.  ִּכְדַבר  וַּיֹוִתרּו   וַּיֹאְכלּו 
יְִבַטח ֲאֶׁשר  ַהּגֶֶבר   ְ ָּברּוך וָָאֶרץ.  ָׁשַמיִם   עֵֹׂשה 
ְ  ַּביהוָה וְָהיָה יְיָ ִמְבַטחֹו. יְיָ עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְיָ יְָבֵרך
הּוא ִּבְמרֹוָמיו  ָׁשלֹום  עֹוֶׂשה  ַבָּׁשלֹום.  ַעּמֹו   ֶאת 
 ְבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו וְַעל ָּכל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל

וְִאְמרּו ָאֵמן. 

סדר שבע ברכות
הכוס על  מברך  והמזמן  המזון,  ברכת  תחילת  לפני  יין  כוסות  שתי   מוזגים 
 הראשונה.  את הכוס השנייה מעבירים )אחרי ברכת המזון( בין עד ששה אנשים
את הראשונות.   הברכות  את ששת  עליה  מברכים  שביניהם  הנוכחים,   מבין 
 הברכה השביעית, “בורא פרי הגפן”, מברך המזמן על הכוס הראשונה )ומכוון
 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

ֲאֶׁשר ָ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

ז.  ְּכֹוס יְׁשּועֹות ֶאָׂשא, ּוְבֵׁשם יְיָ ֶאְקָרא.

ַסְבִרי ָמָרנָן.  כולם – ְלַחיִים.
ְ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ְ ַאָּתה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך  ָּברּוך

ַהּגֶָפן. 
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ג׳ שבט, תשע׳׳ח


