
ברכת המזון
^  For A Seudat Mitzvah Add   ]

ֶאת ְיָי  ׁשּוב  ּבְ ֲעלֹות  ַהּמַ יר   ִשׁ
ָאז חְֹלִמים.  ּכְ ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת   ִשׁ
ה ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ ְשׂחֹוק  ֵלא   ִיּמָ
ַלֲעׂשֹות ְיָי  יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו   ָאז 
נּו ִעּמָ ַלֲעׂשֹות  ְיָי  יל  ִהְגּדִ ה.  ֵאּלֶ  ִעם 
ֶאת ְיָי  ׁשּוָבה  ֵמִחים.  ְשׂ  ָהִיינּו 
ְרִעים ַהּזֹ ֶגב.  ּנֶ ּבַ ֲאִפיִקים  ּכַ ִביֵתנּו   ְשׁ
ֵיֵלְך ָהלֹוְך  ִיְקצֹרּו.  ה  ִרּנָ ּבְ ִדְמָעה   ּבְ
ָיבֹוא ּבֹא  ַרע  ַהּזָ ְך  ֶמֶשׁ א  נֵֹשׂ  ּוָבֹכה 
קכו תהלים  ֲאֻלּמָֹתיו.    נֵֹשׂא  ה  ְבִרּנָ
 

^  Zimmun for a Seudat Mitzvah   ]

     ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך.
ה ְוַעד עֹוָלם.  ם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ֵשׁ

ְנָבֵרְך ְוַרּבֹוַתי,  ָנן  ְוַרּבָ ָמָרָנן  ְרׁשּות   ּבִ
לֹו.  ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ )בעשרה – ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ

לֹו ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ רּוְך )בעשרה – ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ  ּבָ
ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. 

מֹו. רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ ּבָ

המזמן פותח: 
 והמסובים עונים

 והמזמן חוזר: 
המזמן אומר: 

עונים  והמסובים 
 והמזמן חוזר: 

כולם: 

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

ַהֹּכל.   אֶת  ַהּזָן  יְיָ  אַָּתה  ָּברּוְך 

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

עָה.  ּוְבכָל עֵת ּוְבכָל ָשׁ

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

ָהאֶָרץ וְעַל ַהָּמזֹון. 

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

וָעֶד.  לְעֹולָם  נִּכָלֵם  וְלֹא  נֵבֹוׁש 

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

לַיִם. אֵָמן.  ּבֹונֵה ְבַרֲחָמיו יְרּוָשׁ

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

לְעֹולָם אַל יְַחְּסֵרנּו.

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

ָהַרֲחָמן הּוא יְפְַרנְֵסנּו ְּבכָבֹוד. 
ֵמעַל  ֻעּלֵנּו  ּבֹור  יְִשׁ הּוא   ָהַרֲחָמן 
קֹוְמִמּיּות יֹולִיכֵנּו  וְהּוא   צַּוָאֵרנּו, 

לְאְַרצֵנּו.
ְּבָרכָה  לָנּו  לַח  יְִשׁ הּוא   ָהַרֲחָמן 
זֶה לְָחן  ֻשׁ וְעַל  ַהּזֶה,  ַּבַּביִת   ְמֻרָּבה 

אָכַלְנּו עָלָיו. ֶשׁ
לַח לָנּו אֶת אֵלִּיָהּו   ָהַרֲחָמן הּוא יְִשׁ
לָנּו וִיַבֵּשׂר  לַּטֹוב,  זָכּור   ַהּנִָביא 
 ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶָחמֹות. 

 ^  In The Next Paragraph Select As Appropriate   ] 

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

ר לֶָהם   וְאֶת ּכָל ֲאֶשׁ

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

אֵָמן. 

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

טֹוב ְּבעֵינֵי אֱלִֹהים וְאָָדם.

לִימֹות יְזַּכֵנּו  הּוא   ָהַרֲחָמן 
יַח ּולְַחּיֵי ָהעֹולָם ַהָּבא.  ַמגְִּדיל  ַהָּמִשׁ
יְׁשּועֹות ִמגְּדֹול(   – המועד  ובחול  חדש   )בראש 
לְָדוִד יחֹו,  לְִמִשׁ ֶחֶסד  ה  וְֹעֶשׂ  ַמלְּכֹו, 
לֹום ָשׁ ה  ֹעֶשׂ עֹולָם.  עַד   ּולְזְַרעֹו 
עָלֵינּו לֹום  ָשׁ ה  יַעֲֶשׂ הּוא   ִּבְמרֹוָמיו, 

ָראֵל. וְאְִמרּו אֵָמן.  וְעַל ּכָל יְִשׂ

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

לֹום.  עַּמֹו ַבָּשׁ
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