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ברכת המזון

יְיָ אֶת יר הַמַּעֲלוֹת, בְּׁשוּב   תהלים קכ”ו שִׁ
יִמָּלֵא אָז  כְּחֹלְמִים.    ּ הָיִינו ּוֹן  צִי יבַת   שִׁ

ּ יֹאמְרו אָז  ִרנָּה,   ּ וּלְׁשוֹנֵנו  ּ פִּינו  שְׂחוֹק 
 בַגּוֹיִם הִגְִדּיל יְיָ לַעֲשׂוֹת עִם אֵלֶּה.  הִגְִדּיל
ָ ּ שְׂמֵחִים.  ׁשוּבָה יְי ּ הָיִינו  יְיָ לַעֲשׂוֹת עִמָּנו
הַזְֹּרעִים בַּנֶּגֶב.   כַּאֲפִיִקים   ּ בִיֵתנו שְׁ  אֶת 
וּבָכֹה יֵלֵךְ  הָלוֹךְ    .ּ יְִקצֹרו בְִּרנָּה   בְִּדמְעָה 
נֹשֵׂא בְִרנָּה  יָבוֹא  בֹּא  הַזַָּרע,  ךְ  מֶשֶׁ  נֹשֵׂא 

אֲלֻמָֹּתיו.

סדר הזימון
המזמן אומר:

ַרבּוַֹתי נְבֵָרךְ. 
המסובים עונים והמזמן חוזר:

יְהִי ׁשֵם יְיָ מְבָֹרךְ מֵעַָתּה וְעַד עוֹלָם. 
המזמן אומר:

נְבֵָרך וְַרבּוַֹתי,  וְַרבָּנָן  מָָרנָן   בְִּרׁשוּת 
לוֹ.  ּ מִשֶּׁ אָכַלְנו ּ( שֶׁ )אֱלֹהֵינו

המסובים עונים והמזמן חוזר:

ֹ וּבְטוּבו לוֹ  מִשֶּׁ  ּ אָכַלְנו שֶׁ  )ּ )אֱלֹהֵינו  בָּרוּךְ 
 .ּ חָיִינו

כולם אומרים:

מוֹ. בָּרוּךְ הוּא וּבָרוּך שְׁ

הָעוֹלָם, מֶלֶךְ   ּ אֱלֹהֵינו יְיָ  אַָתּה   ְ  בָּרוּך
בְּחֶסֶד בְּחֵן  בְּטוּבוֹ  כֻּלּוֹ  הָעוֹלָם  אֶת  ּן  ָ  הַז
בָּשָׂר, לְכָל  לֶחֶם  נוֵֹתן  הוּא   וּבְַרחֲמִים,  
ָתּמִיד הַגָּדוֹל  וּבְטוּבוֹ  חַסְדּוֹ.   לְעוֹלָם   כִּי 
ּ מָזוֹן לְעוֹלָם לָנו יֶחְסַר  וְאַל   ּ לָנו  לא חָסַר 
מוֹ הַגָּדוֹל.  כִּי הוּא אֵל זָן  וָעֶד, בַּעֲבוּר שְׁ
 וּמְפְַרנֵס לַכּל וּמִֵטיב לַכּל וּמֵכִין מָזוֹן לְכָל
ּן אֶת ָ ר בָָּרא.  בָּרוּךְ אַָתּה יְיָ, הַז ּוָֹתיו אֲשֶׁ  בְִּרי

הַכֹּל. 

ּ אֱלֹהֵינו יְיָ  לְּךָ   נוֶֹדה 
הִנְחַלְָתּ שֶׁ  עַל 
אֶֶרץ  ּ  לַאֲבוֵֹתינו
 חֶמְָדה טוֹבָה וְּרחָבָה,

ּ הוֹצֵאָתנו שֶׁ  וְעַל 
מֵאֶֶרץ  ּ אֱלהֵינו  יְיָ 

וְעַל עֲבִָדים,  מִבֵּית   ּ וּפְִדיָתנו  מִצְַריִם 
ָ ּתוָֹרְתך וְעַל   ,ּ בִּבְשֵָׂרנו חַָתמְָתּ  שֶׁ  בְִּריְתךָ 
וְעַל  ,ּ הוַֹדעְָתּנו שֶׁ חֶֻקּיךָ  וְעַל   ,ּ לִּמְַּדָתּנו  שֶׁ
אֲכִילַת וְעַל   ,ּ חוֹנַנְָתּנו שֶׁ וָחֶסֶד  חֵן  ּים  ִ  חַי
ּ ָתּמִיד, בְּכָל אַָתּה זָן וּמְפְַרנֵס אוָֹתנו  מָזוֹן שָׁ

עָה.  יוֹם וּבְכָל עֵת וּבְכָל שָׁ

ְ ּ מוִֹדים לָך ּ אֲנַחְנו יְיָ אֱלֹהֵינו  וְעַל הַכֹּל 
כָל בְּפִי  מְךָ  שִׁ יְִתבַָּרךְ  אוָֹתךְ,   וּמְבְָרכִים 
וְאָכַלְָתּ כַּכָּתוּב,  וָעֶד.  לְעוֹלָם  ָתּמִיד   חַי 
עַל הָאֶָרץ אֱלֹהֶיךָ  יְיָ  וּבֵַרכְָתּ אֶת   וְשָׂבָעְָתּ 
ר נַָתן לָךְ. בָּרוּךְ אַָתּה יְיָ, עַל  הַּטוֹבָה אֲשֶׁ

הָאֶָרץ וְעַל הַמָּזוֹן. 

ּ אֱלהֵינו יְיָ  נָא   ַרחֶם 
 עַל יִשְָׂראֵל עַמֶּךָ, וְעַל
וְעַל עִיֶרךָ,  לַיִם   יְרוּשָׁ
כְּבוֶֹדךָ, כַּן  מִשְׁ ּוֹן   צִי
ָדּוִד בֵּית  מַלְכוּת   וְעַל 
הַבַּיִת וְעַל  יחֶךָ,   מְשִׁ
וְהַָקּדוֹׁש  הַגָּדוֹל 

ּ ּ, ְרעֵנו ּ, אָבִינו מְךָ עָלָיו. אֱלֹהֵינו נְִּקָרא שִׁ  שֶׁ
וְהְַרוַח  ,ּ וְהְַרוִיחֵנו  ּ וְכַלְכְּלֵנו  ּ פְַּרנְסֵנו  ּ  זוּנֵנו
וְנָא  ,ּ צָרוֵֹתינו מִכָּל  מְהֵָרה   ּ אֱלֹהֵינו יְיָ   ּ  לָנו
מְַתּנַת לִיֵדי  לא   ּ אֱלֹהֵינו יְיָ   ּ ַתּצְִריכֵנו  אַל 
ָ  בָּשָׂר וָָדם וְלא לִיֵדי הַלְוָאָָתם, כִּי אִם לְיְָדך
וְהְָרחָבָה, ה  הְַקּדוֹשָׁ הַפְּתוּחָה,   הַמְּלֵאָה, 

לּא נֵבוֹׁש וְלא נִכָּלֵם לְעוֹלָם וָעֶד.  שֶׁ

בִּמְהֵָרה הַקֶֹּדׁש  עִיר  לַיִם  יְרוּשָׁ  וּבְנֵה 
בְַרחֲמָיו בּוֹנֵה  יְיָ,  אַָתּה  בָּרוּךְ   ,ּ  בְיָמֵינו

לָיִם. אָמֵן.  יְרוּשָׁ

אַָתּה  ְ  בָּרוּך
ְ מֶלֶך  ּ אֱלֹהֵינו  יְיָ 
הָאֵל,  הָעוֹלָם, 
,ּ מַלְכֵּנו  ,ּ  אָבִינו
,ּ בּוְֹראֵנו  ,ּ  אִַדּיֵרנו
,ּ יוֹצְֵרנו  ,ּ  גּוֹאֲלֵנו
ְקדוֹׁש  ּ נו  ְקדוֹשֵׁ
ּ רוֹעֵה  יַעֲקֹב, רוֹעֵנו
ְ הַמֶּלֶך  יִשְָׂראֵל, 
וְהַמִֵּטיב  הַּטוֹב 
יוֹם בְּכָל  שֶׁ  לַכֹּל, 
הִֵטיב הוּא   וָיוֹם 
הוּא מִֵטיב   הוּא 

הוּא  ּ גוֹמְלֵנו הוּא   ּ גְמָלָנו הוּא   ,ּ לָנו  יֵיִטיב 
ּ לָעַד לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְַרחֲמִים וּלְֶרוַח,  יִגְמְלֵנו
וִיׁשוּעָה, נֶחָמָה,  הַצָּלָה וְהַצְלָחָה, בְָּרכָה 
לוֹם וְשָׁ ּים  ִ וְחַי וְַרחֲמִים  וְכַלְכָּלָה,   פְַּרנָסָה 

.ּ וְכָל טוֹב, וּמִכָּל טוּב לְעוֹלָם אַל יְחַסְֵּרנו

וָעֶד. ּ לְעוֹלָם  עָלֵינו יִמְלֹךְ   הַָרחֲמָן הוּא 

וּבָאֶָרץ. מַיִם  בַּשָּׁ יְִתבַָּרךְ  הוּא   הַָרחֲמָן 
ַתּבַּח לְדוֹר דּוִֹרים, וְיְִתפָּאַר  הַָרחֲמָן הוּא יִשְׁ
ּ לָעַד ּ לָעַד וּלְנֵצַח נְצָחִים, וְיְִתהַַדּר בָּנו  בָּנו

ּ יְפְַרנְסֵנו הוּא  הַָרחֲמָן  עוֹלָמִים.   וּלְעוֹלְמֵי 
מֵעַל  ּ עֻלֵּנו בֹּר  יִשְׁ הוּא  הַָרחֲמָן   בְּכָבוֹד. 
.ּ לְאְַרצֵנו ּוּת  קוֹמְמִי  ּ יוֹלִיכֵנו וְהוּא   ּ  צַוָּאֵרנו
ּ בְָּרכָה מְֻרבָּה בַּבַּיִת לַח לָנו  הַָרחֲמָן הוּא יִשְׁ
ּ עָלָיו. הַָרחֲמָן אָכַלְנו לְחָן זֶה שֶׁ  הַזֶּה וְעַל שֻׁ
זָכוּר הַנָּבִיא   ּ אֵלִיָּהו אֶת   ּ לָנו לַח  יִשְׁ  הוּא 
ּ בְּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְׁשוּעוֹת ׂר לָנו  לַּטוֹב וִיבַשֶּ
 וְנֶחָמוֹת. הַָרחֲמָן הוּא
מְִדינַת אֶת   יְבֵָרךְ 
ית ֵראשִׁ  יִשְָׂראֵל 
ּ וְאֶת  צְמִיחַת גְּאֻלֵָּתנו
הַהֲגָנָה צְבָא   חַיָּלֵי 

לְיִשְָׂראֵל. 

בַּעַל יֵבוֹׁש  לֹא  שֶׁ ָרצוֹן  יְהִי  האורח:    ברכת 
 הַבַּיִת בָּעוֹלָם הַזֶּה וְלֹא יִכָּלֵם לְעוֹלָם הַבָּא

ּ ּ נְכָסָיו וּנְכָסֵנו  וְיַצְלִיח מְאֹד בְּכֹל נְכָסָיו וְיִהְיו
לוֹט שָָׂטן  מֻצְלָחִים וְּקרוֹבִים לָעִיר וְאַל יִשְׁ
וְאַל  ּ יֵָדינו בְמַעֲשֵׂה  וְלֹא  יָָדיו  ׂי  בְמַעֲשֵ  לֹא 
ְדּבַר ׁשוּם   ּ לְפָנֵינו וְלֹא  לְפָנָיו  לֹא   יִזְַדֵּקּק 

הְִרהוּר חְֵטא וְעָוֹן מֵעַָתּה וְעַד עוֹלָם. 

 הַָרחֲמָן הוּא יְבֵָרךְ אֶת )אָבִי מוִֹרי( בַּעַל
בַּעֲלַת מוָֹרִתי(  )אִמִּי  וְאֶת  הַזֶּה   הַבַּיִת 
 הַבַּיִת הַזֶּה, אוָֹתם וְאֶת בֵּיָתם וְאֶת זְַרעָם
עצמו שלחן  על  סמוך  )ואם  לָהֶם,  ר  אֲשֶׁ כָּל   וְאֶת 
י ִתּ אִשְׁ וְאֶת  אוִֹתי  יְבֵָרךְ  הוּא  הַָרחֲמָן   יאמר: 
וְאֶת  ּ לִי(, אוָֹתנו ר  וְאֶת כָּל אֲשֶׁ זְַרעִי   וְאֶת 

ּ אֲבוֵֹתינו  ּ נְִּתבְָּרכו שֶׁ כְּמוֹ   ,ּ לָנו ר  אֲשֶׁ  כָּל 
 אַבְָרהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, בַּכֹּל, מִכֹּל, כֹּל, כֵּן
לֵמָה, שְׁ בִּבְָרכָה  יַחַד   ּ כֻּלָּנו  ּ אוָֹתנו  יְבֵָרךְ 

וְנֹאמַר אָמֵן. 

ּ יְלַמְּדו  בַּמָּרוֹם 
זְכוּת  ּ וְעָלֵינו  עֲלֵיהֶם 
מֶֶרת לְמִשְׁ ְתּהֵא   שֶׁ
בְָרכָה ׂא  וְנִשָּ לוֹם,   שָׁ
וּצְָדָקה יְיָ,   מֵאֵת 
,ּ עֵנו יִשְׁ  מֵאֱלֹהֵי 

אֱלֹהִים בְּעֵינֵי  טוֹב  וְשֵׂכֶל  חֵן   וְנִמְצָא 
וְאָָדם. 

ּי ֵ יחַ וּלְחַי ּ לִימוֹת הַמָּשִׁ  הַָרחֲמָן הוּא יְזַכֵּנו
 הָעוֹלָם הַבָּא. מַגְִדּיל יְׁשוּעוֹת מַלְכּוֹ וְעֹשֶׂה
עוֹלָם. עַד  וּלְזְַרעוֹ  לְָדוִד  יחוֹ  לִמְשִׁ  חֶסֶד 
לוֹם שָׁ יַעֲשֶׂה  הוּא  בִּמְרוֹמָיו  לוֹם  שָׁ  עֹשֶׂה 

ּ אָמֵן.  ּ וְעַל כָּל יִשְָׂראֵל וְאִמְרו עָלֵינו

יו כִּי אֵין מַחְסוֹר לִיֵראָיו. ּ אֶת יְיָ ְקדוֹשָׁ  יְראו
ּ יַחְסְרו לא  יְיָ  י  וְדוְֹרשֵׁ  ּ וְָרעֵבו  ּ ָרׁשו  כְּפִיִרים 
ּ לַייָ כִּי טוֹב כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ.  כָל טוֹב. הוֹדו
ְ  פּוֵֹתחַ אֶת יֶָדךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי ָרצוֹן. בָּרוּך
מִבְַטחוֹ. יְיָ  וְהָיָה  בַּייָ  יִבְַטח  ר  אֲשֶׁ  הַגֶּבֶר 
צִַדּיק ָראִיִתי  וְלֹא  י  זַָקנְִתּ גַם  הָיִיִתי   נַעַר 
ן  נֶעֱזָב וְזְַרעוֹ מְבֶַקּׁש לָחֶם. יְיָ עֹז לְעַמּוֹ יִֵתּ

לוֹם.  יְיָ יְבֵָרךְ אֶת עַמּוֹ בַשָּׁ

מזל טוב

חן חן על השתתפותכם
בבת המצווה של שני 

אור לט”ו באב תשע”ח

Thanks for joining us at 
Shani’s Batmitzvah
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בע׳׳ה

בת המצווה
של שני מלכה

אור לט”ו באב תשע”ח


