
ברכת המזון
Lubavitch - נוסח הארי ז׳׳ל

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

א ֲאֻלֹּמָתיו. נֵֹשׂ

ְּבַהְרֵרי יְסּוָדתֹו  ִׁשיר  ִמְזמֹור  קַֹרח   ִלְבֵני 
ִמְׁשְּכנֹות ִמּכֹל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  יְיָ  אֵֹהב   קֶֹדׁש.  
 יֲַעקֹב. נְִכָּבדֹות ְמֻדָּבר ָּבְך ִעיר ָהֱאֹלִהים ֶסָלה.
וְצֹור ְפֶלֶׁשת  ִהּנֵה  ְלּיְדָעי  ּוָבֶבל  ַרַהב   ַאְזִּכיר 
 ִעם ּכּוׁש ֶזה יַֻּלד ָׁשם. ּוְלִצּיֹון יֵָאַמר ִאיׁש וְִאיׁש
יְִסּפֹר ִּבְכתֹוב יְיָ   יַֻּלד ָּבּה וְהּוא יְכֹונְנֶָה ֶעְליֹון  
 ַעִּמים ֶזה יַֻּלד ָׁשם ֶסָלה. וְָׁשִרים ְכחְֹלִלים ּכֹל

ַמְעיָנַי ָּבְך.א

ְּתִהָּלתֹו ָּתִמיד  ֵעת.  ְּבָכל  יְיָ  ֶאת   ֲאָבְרָכה 
ָהֱאֹלִהים ֶאת  נְִׁשָמע.  ַהּכל  ָּדָבר  סֹוף   ְּבִפי. 
ָהָאָדם. ָּכל  ֶזה  ִּכי  ְׁשמֹור,  ִמְצֹוָתיו  וְֶאת   יְָרא 
 ְּתִהַּלת יְיָ יְַדֶּבר ִּפי. וִיָבֵרְך ָּכל ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו
וְַעד- ֵמַעָּתה  יָּה  נְָבֵרְך  וֲַאנְַחנּו  וֶָעד.  ְלעֹוָלם 

עֹוָלם ַהְללּויָּה. 

^ When washing hands for Mayim Achronim Say    ]
קודם מים אחרונים יאמר:

ֶזה ֵחֶלק-ָאָדם ָרָׁשע ֵמֱאֹלִהים וְנֲַחַלת ִאְמרֹו ֵמֵאל. 
ואחר מים אחרונים יאמר:

וַיְַדֵּבר ֵאַלי, ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפנֵי יְיָ.  

^  Zimmun for a Wedding   ]

המברך אומר: ַהב ָלן וְנְִבִריְך. 
)או בל׳׳א – ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעִלין ֶּבענְְטִׁשין.(

ֵמַעָּתה ְמבָֹרְך  יְיָ  ֵׁשם  יְִהי  עונים:   המסובים 
וְַעד עֹוָלם. 

וְַרּבֹוַתי וְַרָּבנָן  ָמָרנָן  ִּבְרׁשּות  אומר:   המברך 
 נְָבֵרך ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַהִּׂשְמָחה ִּבְמעֹונֹו ֶׁשָאַכְלנּו

ִמֶּׁשלֹו.
ֶׁשַהִּׂשְמָחה ֱאֹלֵהינּו  ָּברּוְך   עונים:   המסובים 

ִּבְמעֹונֹו ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחיִינּו. 
ּוְמבָֹרְך ֱאֹלֵהינּו  ָּברּוְך   עונה:  אכל  שלא   ומי 

ְׁשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם וֶָעד.
^  Benching Begins Here   ]

ָהעֹוָלם ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ַאָּתה   ָּברּוְך 
ְּבֶחֶסד ְּבֵחן  ְּבטּובֹו  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת   ַהָּזן 
ִּכי ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  נֹוֵתן  הּוא   ּוְבַרֲחִמים 
 ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ִעָּמנּו ָּתִמיד
 ֹלא ָחֵסר ָלנּו וְַאל יְֶחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם
ָזן ֵאל  הּוא  ִּכי  ַהָּגדֹול  ְׁשמֹו  ַּבֲעבּור   וֶָעד. 
 ּוְמַפְרנֵס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל
 ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁר ָּבָרא ָּכָאמּור ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָדָך
 ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ. ַהָּזן

ֶאת ַהּכל. 

ֶׁשִהנְַחְלָּת ַעל  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ְּלָך   נֹוֶדה 
ּוְרָחָבה טֹוָבה  ֶחְמָדה  ֶאֶרץ   ַלֲאבֹוֵתינּו 
 וְַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם
ְּבִריְתָך וְַעל  ֲעָבִדים  ִמֵּבית   ּוְפִדיָתנּו 
 ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו וְַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו
 וְַעל ֻחֶּקיָך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו וְַעל ַחּיִים ֵחן וֶָחֶסד
ָזן ָׁשַאָּתה  ָמזֹון  ֲאִכיַלת  וְַעל   ֶשׁחֹונַנְָּתנּו 
 ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו ָּתִמיד ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת

ּוְבָכל ָׁשָעה.
ָלְך מֹוִדים  ֲאנְַחנּו  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ַהּכל   וְַעל 
 ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך יְִתָּבֵרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָכל ַחי
 ָּתִמיד ְלעֹוָלם וֶָעד. ַּכָּכתּוב וְָאַכְלָּת וְָׂשָבְעָּת
ַהּטָבה ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלֶהיָך  יְיָ  ֶאת   ּוֵבַרְכָּת 
ָהָאֶרץ ַעל  יְיָ  ַאָּתה  ָּברּוְך  ָלְך.  נַָתן   ֲאֶׁשר 

וְַעל ַהָּמזֹון. 

וְַעל ַעֶּמָך  יְִׂשָרֵאל  ַעל  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ   ַרֵחם 
 יְרּוָׁשַליִם ִעיֶרָך וְַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך וְַעל
 ַמְלכּות ֵּבית ָּדוִד ְמִׁשיֶחָך וְַעל ַהַּביִת ַהָּגדֹול
 וְַהָּקדֹוׁש ֶשּׁנְִקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו ָאִבינּו
וְַהְרוִיֵחנּו וְַכְלְּכֵלנּו  ַּפְרנְֵסנּו  זּונֵנּו   ְרֵענּו 
 וְַהְרוַח ָלנּו יְיָ ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו.
 וְנָא ַאל ַּתְצִריֵכנּו יְיָ ֱאֹלֵהינּו. ֹלא ִליֵדי ַמְּתנַת
 ָּבָׂשר וָָדם וְלא ִליֵדי ַהְלוָָאָתם ִּכי ִאם ְליְָדָך
וְָהְרָחָבה ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּפתּוָחה   ַהְּמֵלָאה 

ֶׁשּלא נֵבֹוׁש וְלא נִָּכֵלם ְלעֹוָלם וֶָעד.
ִּבְמֵהָרה ַהּקֶדׁש  ִעיר  יְרּוָׁשַליִם   ּוְבֵנה 
ְבַרֲחָמיו ּבֹונֵה  יְיָ  ַאָּתה  ָּברּוְך   ְביֵָמינּו. 

יְרּוָׁשָליִם. ָאֵמן. 

ָהעֹוָלם ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ַאָּתה   ָּברּוְך 
ּבֹוְרֵאנּו ַאִּדיֵרנּו  ַמְלֵּכנּו.  ָאִבינּו   ָהֵאל. 
 ּגֹוֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש יֲַעקב רֹוֵענּו
 רֹוֵעה יְִׂשָרֵאל ַהֶּמֶלְך ַהּטֹוב וְַהֵּמִטיב ַלּכל
 ְּבָכל יֹום וָיֹום. הּוא ֵהיִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב
הּוא ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  יֵיִטיב  הּוא   ָלנּו. 
ּוְלֶחֶסד ְלֵחן  ָלַעד.  יְִגְמֵלנּו  הּוא   גֹוְמֵלנּו 
 ּוְלַרֲחִמים. ּוְלֶרוַח ַהָּצָלה וְַהְצָלָחה. ְּבָרָכה
 וִיׁשּוָעה. נֶָחָמה ַּפְרנָָסה וְַכְלָּכָלה וְַרֲחִמים
 וְַחּיִים וְָׁשלֹום וְָכל טֹוב ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם

ַאל יְַחְּסֵרנּו. 

ָהַרֲחָמן הּוא יְִמֹלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם וֶָעד.
ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּבֵרְך ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ. 

ּדֹוִרים  ְלדֹור  יְִׁשַּתַּבח  הּוא   ָהַרֲחָמן 
 וְיְִתָּפֵאר ָּבנּו ָלַעד ּוְלנֵַצח נְָצִחים וְיְִתַהַּדר

ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.
ָהַרֲחָמן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְּבָכבֹוד.  

ֵמַעל ָּגלּות  עֹול  יְִׁשּבֹור  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ַצָּואֵרנּו וְהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו.

 ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשַלח ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ְּבַביִת 
ֶזה וְַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו.

ֵאִלּיָהּו ֶאת  ָלנּו  יְִׁשַלח  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ְּבׂשֹורֹות ָלנּו  וִיַבֶּׂשר  ַלּטֹוב  ָזכּור   ַהּנִָביא 

טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶָחמֹות.

 ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי ַּבַעל
 ַהַּביִת ַהֶּזה וְֶאת ִאִּמי מֹוָרִתי ַּבֲעַלת ַהַּביִת
 ַהֶּזה. אֹוָתם וְֶאת ֵּביָתם וְֶאת ַזְרָעם וְֶאת ָּכל
 ֲאֶׁשר ָלֶהם. אֹוָתנּו וְֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו. ְּכמֹו
 ֶשֵּׁבַרְך ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם יְִצָחק וְיֲַעקֹב
יְָבֵרְך אֹוָתנּו )בני ברית( ֵּכן   ַּבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל 

ֻּכָּלנּו יַַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה. וְנֹאַמר ָאֵמן. 

ְזכּות וְָעֵלינּו  ָעָליו  יְַלְּמדּו   ִמָּמרֹום 
ְבָרָכה וְנִָּׂשא  ָׁשלֹום  ְלִמְׁשֶמֶרת   ֶׁשְּתֵהא 
 ֵמֵאת יְיָ ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי יְִׁשֵענּו וְנְִמָצא ֵחן

וְֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעינֵי ֱאֹלִהים וְָאָדם. 

ַהָמִׁשיַח ִלימֹות  יְַזֵּכנּו  הּוא   ָהַרֲחָמן 
 ּוְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ַמְגִּדיל יְׁשּועֹות ַמְלּכֹו
ַעד ּוְלַזְרעֹו  ְלָדוִד  ִלְמִׁשיחֹו  ֶחֶסד   וְעֶֹשׂה 
יֲַעֶשׂה ִּבְמרֹוָמיו הּוא  ָׁשלֹום  עֶֹשׂה   עֹוָלם. 
ָשׁלֹום ָעֵלינּו וְַעל ָּכל יְִשָׂרֵאל וְִאְמרּו ָאֵמן.

ַמְחסֹור ֵאין  ִּכי  ְקדֹוָׁשיו  יְיָ  ֶאת   יְראּו 
 ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים ָרׁשּו וְָרֵעבּו וְדֹוְרֵׁשי יְיָ לא
 יְַחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַליְיָ ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם
ַחי ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  יֶָדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח   ַחְסּדֹו. 
וְָהיָה ַּביְיָ  יְִבַטח  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ָּברּוְך   ָרצֹון. 

יְיָ ִמְבַטחֹו.

[  שבע ברכות  ^
ָהעֹוָלם ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ַאָּתה  ָּברּוְך   א.  

ֶׁשַהּכֹל ָּבָרא ִלְכבֹודֹו.
 ב.  ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם יֹוֵצר

ָהָאָדם. 
 ג.  ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר
 יַָצר ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ְּדמּות ַּתְבנִיתֹו,
ָ  וְִהְתִקין לֹו ִמֶּמּנּו ִּבנְיַן ֲעֵדי ַעד. ָּברּוְך ַאָּתה יְי

יֹוֵצר ָהָאָדם. 
 ד.  ׂשֹוׂש ָּתִשׂיׂש וְָתֵגל ֲעָקָרה  ְּבִקּבּוץ ָּבנֶיָה
 ְלתֹוָכּה ְּבִׂשְמָחה. ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ, ְמַׂשֵּמַח ִצּיֹון

ְּבָבנֶיָה. 
 ה.  ַׂשַּמח ְּתַׂשַּמח ֵרִעים ָהֲאהּוִבים ְּכַׂשֵּמֲחָך
 יְִציְרָך ְּבַגן ֵעֶדן ִמֶּקֶדם. ָּברּוְך ַאָּתה יְיָ, ְמַׂשֵּמַח

ָחָתן וְַכָּלה. 
ָהעֹוָלם ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  יְיָ  ַאָּתה  ָּברּוְך   ו.  
ִּגיָלה וְַכָּלה,  ָחָתן  וְִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון  ָּבָרא   ֲאֶׁשר 
ָׁשלֹום וְַאֲחוָה  ַאֲהָבה  וְֶחְדוָה,  ִּדיָצה   ִרּנָה 
 וְֵרעּות. ְמֵהָרה יְיָ ֱאֹלֵהינּו יִָּׁשַמע ְּבָעֵרי יְהּוָדה
ִׂשְמָחה, וְקֹול  יְרּוָׁשָליִם, קֹול ָׂשׂשֹון   ּוְבחּוצֹות 
ֲחָתנִים ִמְצֲהלֹות  קֹול  ַּכָּלה,  וְקֹול  ָחָתן   קֹול 
ָּברּוְך נְִגינָָתם.  ִמִּמְׁשֵּתה  ּונְָעִרים   ֵמֻחָּפָתם, 

ַאָּתה יְיָ ְמַׂשֵּמַח ָחָתן ִעם ַהַּכָּלה. 
The Leader concludes the Sheva Brachos over 

the first cup of wine
ֱאֹלֵהינּו יְיָ  ַאָּתה  ָּברּוְך   ז.  ומברך על הכוס:

ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן.
^  The groom and bride drink.  ]
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