
ברכת המזון
Eidot Hamizrach - נוסח עדות המזרח

^  After Washing “Mayim Achronim” Say   ]

ִׁשיר. ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹת   ַלְמַנֵּצח 
ָּפָניו ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו  ְיָחֵּננּו   ֱאלִֹהים 
ַּדְרֶּכךָ ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  ֶסָלה.   ִאָּתנּו 
ַעִּמים יֹודּוךָ  ְיׁשּוָעֶתךָ.  ּגֹוִים   ְּבָכל 
ִיְׂשְמחּו ֻּכָּלם.  ַעִּמים  יֹודּוךָ   ֱאלִֹהים 
ַעִּמים ִתְׁשֹּפט  ִּכי  ְלֻאִּמים   ִויַרְּננּו 
ַּתְנֵחם ָּבָאֶרץ  ּוְלֻאִּמים   ִמיׁשֹור 
יֹודּוךָ ֱאלִֹהים  ַעִּמים  יֹודּוךָ   ֶסָלה. 
ְיבּוָלּה ָנְתָנה  ֶאֶרץ  ֻּכָּלם.   ַעִּמים 
ְיָבְרֵכנּו ֱאלֵֹהינּו.  ֱאלִֹהים   ְיָבְרֵכנּו 
  ֱאלִֹהים ְוִייְראּו אֹתֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ.

- תהלים סז

 ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד
 ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע
ִמְצֹוָתיו ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאלִֹהים   ֶאת 
ְּתִהַּלת ָהָאָדם  ָּכל  ֶזה  ִּכי   ְׁשמֹור 
ֵׁשם ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרךְ  ִּפי  ְיַדֶּבר   ְיָי 
ְנָבֵרךְ ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד  ְלעֹוָלם   ָקְדׁשֹו 
 ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה ַוְיַדֵּבר

ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיָי.
^  When Three Or More Are Benching Together Add   ]
ְלַמְלָּכא ְוִנְבִריךְ  ָלן  ַהב  אומר:   המברך 

ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא.
המסובים עונים: ָׁשַמִים. 

ַקִּדיָׁשא,‘ ִעָּלָאה  ַמְלָּכא   ִּבְרׁשּות 
ּוִבְרׁשּוְתֶכם ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי   ּוִבְרׁשּות 
ֶׁשָאַכְלנּו ֱאלֵֹהינּו(   – )בעשרה   ְנָבֵרך 

ִמֶּׁשלֹו.
ֱאלֵֹהינּו(  - )בעשרה  ָּברּוךְ  עונים:   המסובים 

ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.
 המזמן: ָּברּוךְ )בעשרה - ֱאלֵֹהינּו( ֶׁשָאַכְלנּו

ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד ָחִיינּו.
^  Benching Begins Here   ]

ֶמֶלךְ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה   ָּברּוךְ 
ְוֶאת אֹוָתנּו  ַהָּזן  ָהֵאל   ָהעֹוָלם 
ְּבֶחֶסד ְּבֵחן  ְּבטּובֹו  ֻּכּלֹו   ָהעֹוָלם 
ֶלֶחם נֵֹתן  ַרִּבים  ּוְבַרֲחִמים   ְּבֶרַוח 
ַחְסּדֹו ְלעֹוָלם  ִּכי   ְלָכל-ָּבָׂשר 
ָחַסר לֹא  ָּתִמיד  ַהָּגדֹול   ּוְבטּובֹו 
)ָּתִמיד( ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל   ָלנּו 
 ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס
ְוִהְתִקין ַלֹּכל  ָערּוךְ  ְוֻׁשְלָחנֹו   ַלֹּכל 
ֲאֶׁשר ְלָכל-ְּבִרּיֹוָתיו  ּוָמזֹון   ִמְחָיה 
 ָּבָרא ְבַרֲחָמיו ּוְבֹרב ֲחָסָדיו ָּכָאמּור
ְלָכל-ַחי ּוַמְׂשִּביַע  ֶאת-ָיֶדךָ   ּפֹוֵתַח 
ָרצֹון ָּברּוךְ ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל.

 נֹוֶדה ְּלךָ ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת
טֹוָבה ֶחְמָּדה  ֶאֶרץ   ַלֲאבֹוֵתינּו 
ּוָמזֹון ַחִּיים  ְותֹוָרה  ְּבִרית   ּוְרָחָבה 
ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ  ֶׁשהֹוֵצאָתנּו   ַעל 
 ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים ְוַעל ְּבִריְתךָ
ּתֹוָרְתךָ ְוַעל  ִּבְבָׂשֵרנּו   ֶׁשָחַתְמָּת 
ְרצֹוָנךְ ֻחֵּקי  ְוַעל   ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו 
 ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ְוַעל ַחִּיים ּוָמזֹון ָׁשַאָּתה

ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו.

 ַעל ַהֹּכל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים
ָּכָאמּור ְׁשָמךְ  ֶאת  ּוְמָבְרִכים   ָלךְ 
ְיָי ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת   ְוָאַכְלָּת 
ֲאֶׁשר ַהּטָֹבה  ַעל-ָהָאֶרץ   ֱאלֶֹהיךָ 
ָהָאֶרץ ַעל  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךְ   ָנַתן-ָלךְ 

ְוַעל ַהָּמזֹון.

 ַרֵחם ְיָי ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל
 ַעָּמךְ ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָרךְ ְוַעל ַהר
 ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָדךְ ְוַעל ֵהיָכָלךְ ְוַעל
ַהַּבִית ְוַעל  ְּדִביָרךְ  ְוַעל   ְמעֹוָנךְ 
ִׁשְמךָ ֶׁשִּנְקָרא  ְוַהָּקדֹוׁש   ַהָּגדֹול 
ַּפְרְנֵסנּו זּוֵננּו  ְרֵענּו  ָאִבינּו!   ָעָליו 
 ַּכְלְּכֵלנּו ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה
ְיָי ַּתְצִריֵכנּו  ְוַאל   ִמָּכל-ָצרֹוֵתינּו 
 ֱאלֵֹהינּו ִליֵדי ַמְּתנֹות ָּבָׂשר ָוָדם ְולֹא
 ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ֶאָּלא ְלָיְדךָ ַהְּמֵלָאה
ְיִהי ְוַהְּפתּוָחה  ָהֲעִׁשיָרה   ְוָהְרָחָבה 
 ָרצֹון ֶׁשּלֹא ֵנבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְולֹא
ֵּבית ּוַמְלכּות  ַהָּבא  ְלעֹוָלם   ִנָּכֵלם 
ִלְמקֹוָמּה ַּתֲחִזיֶרָּנה  ְמִׁשיָחךְ   ָּדִוד 

ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.

 ְוִתְבֶנה ְירּוָׁשַלִים ִעיָרךְ ִּבְמֵהָרה
ּבֹוֵנה ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוךְ   ְבָיֵמינּו 

ְירּוָׁשָלִים. )בלחש – ָאֵמן(

ֶמֶלךְ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ַאָּתה   ָּברּוךְ 
 ָהעֹוָלם, ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו,
ְקדֹוֵׁשנּו ּגֹוֲאֵלנּו,   ַאִּדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, 
 ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל,
 ַהֶּמֶלךְ ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכל, ֶׁשְּבָכל
 יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב ָלנּו, הּוא ֵמיִטיב
ְגָמָלנּו הּוא  ָלנּו,  ֵייִטיב  הּוא   ָלנּו, 
 הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ֵחן
ְוָכל- ְוַהָּצָלה  ְוֶרַוח  ְוַרֲחִמים  ָוֶחֶסד 

טֹוב.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא ְכבֹודֹו.

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ָּבנּו ְלדֹור ּדֹוִרים.
 ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים. 

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּפַאר ָּבנּו ְלֵנַצח ְנָצִחים.
 ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי,

 ְּבֶהֵּתר ְולֹא ְבִאּסּור, ְּבַנַחת ְולֹא ְבָצַער.
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵּתן ָׁשלֹום ֵּביֵנינּו. 

 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְרָוָחה
 ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו. 

 ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו.
ָּגלּות עֹל  ִיְׁשֹּבר  הּוא   ָהַרֲחָמן 

 ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָּואֵרנּו.
ְמֵהָרה יֹוִליֵכנּו  הּוא   ָהַרֲחָמן 

 קֹוְמִמּיּות ְּבַאְרֵצנּו.
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה,

 ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף.
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַּתח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה.
 ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרךְ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד
ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ְּכמֹו  ַהָּגדֹול,  ִּבְׁשמֹו   ִמֶּמּנּו 
 ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ַּבֹּכל
 ִמֹּכל ֹּכל, ֵּכן ְיָבֵרךְ אֹוָתנּו ַיַחד ְּבָרָכה

 ְׁשֵלָמה ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן.
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפֹרׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹומֹו.
 ָהַרֲחָמן הּוא ִיַּטע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו
ָּפֵנינּו ַעל  ִיְרָאתֹו  ְוִתְהֶיה   ְּבִלֵּבנּו 
ַמֲעֵׂשינּו ָכל  ְוִיְהיּו  ֶנֱחָטא,   ְלִבְלִּתי 

ְלֵׁשם ָׁשָמִים.
^  When Eating as a Guest Add   ]

ַהֻּׁשְלָחן ְיָבֵרךְ ֶאת   ָהַרֲחָמן הּוא 
ָּכל ּבֹו  ִויַסֵּדר  ָעָליו,  ֶׁשָאַכְלנּו   ַהֶּזה 
ֶׁשל ְכֻׁשְלָחנֹו  ְוִיְהֶיה  עֹוָלם,   ַמֲעַדֵּני 
ָּכל ַהָּׁשלֹום.  ָעָליו  ָאִבינּו   ַאְבָרָהם 
ְוָכל ָצֵמא ִמֶּמּנּו יֹאַכל,   ָרֵעב ִמֶּמּנּו 
טֹוב ָּכל  ִמֶּמּנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל   ִיְׁשֶּתה, 
 ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ָאֵמן. ָהַרֲחָמן
ַהֶּזה ַהַּבִית  ַּבַעל  ֶאת  ְיָבֵרךְ   הּוא 
ּוָבָניו הּוא  ַהֹּזאת,  ַהְּסֻעָּדה   ּוַבַעל 
 ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו, ְּבָבִנים ֶׁשִּיְחיּו
 ּוִבְנָכִסים ֶׁשִּיְרּבּו. ָּבֵרךְ ְיָי ֵחילֹו ּוֹפַעל
ּוְנָכֵסינּו ְנָכָסיו  ְוִיְהיּו  ִּתְרֶצה,   ָיָדיו 
 ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר, ְוַאל ִיְזַּדֵּקק
 ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְּדַבר ֵחְטא
 ְוִהְרהּור ָעֹון, ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ָּכל ַהָּיִמים
עֹוָלם, ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְוָכבֹוד   ְּבעֶֹׁשר 
ִיָּכֵלם ְולֹא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֵיבֹוׁש   לֹא 

ָלעֹוָלם ַהָּבא, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
^  Continue Here   ]

ָּכל ֶאת  ְיָבֵרךְ  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ָלנּו ְוִיֵּתן  ַהֶּזה,  ַּבֻּׁשְלָחן   ַהְּמֻסִּבין 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא, ָּכל ִמְׁשֲאלֹות

ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה.

ִויַזֵּכנּו ְיַחֵּיינּו  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ּוְלִבְנַין ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות   ִויָקְרֵבנּו 
 ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.
ְועֶֹׂשה ֶחֶסד  ַמְגִּדיל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו 
עֹוָלם. ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד   ִלְמִׁשיחֹו 
ְיָי לֹא ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו   ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
ַּגם ָהִייִתי  ַנַער  טֹוב.  ָכל   ַיְחְסרּו 
ֶנֱעָזב ַצִּדיק  ָרִאיִתי  ְולֹא   ָזַקְנִּתי 
 ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם. ָּכל ַהּיֹום חֹוֵנן
 ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה. ַמה ֶּׁשָאַכְלנּו
 ִיְהֶיה ְלָׂשְבָעה, ּוַמה ֶּׁשָּׁשִתינּו ִיְהֶיה
ִיְהֶיה ֶּׁשהֹוַתְרנּו  ּוַמה   ִלְרפּוָאה, 
ִלְפֵניֶהם ַוִּיֵּתן  ְּכִדְכִתיב:   ִלְבָרָכה, 
ְּברּוִכים ְיָי.  ִּכְדַבר  ַוּיֹוִתרּו   ַוּיֹאְכלּו 
ָוָאֶרץ. ָׁשַמִים  עֵֹׂשה  ַליהָוה   ַאֶּתם 
ַּביהָוה ִיְבַטח  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר   ָּברּוךְ 
ִיֵּתן ְלַעּמֹו  עֹז  ְיָי  ִמְבַטחֹו.  ְיָי   ְוָהָיה 
עֹוֶׂשה ַבָּׁשלֹום.  ַעּמֹו  ֶאת  ְיָבֵרךְ   ְיָי 
 ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה
 ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל

ְוִאְמרּו ָאֵמן.
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מזל טוב
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