
זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ   ּבִ
  ברכת הזן. א

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםיי ַאָּתה ָּברּו  ְּבטֹוב ְּבֶחֶסד ֻּכּלוֹ ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ,  ֱא

א ָחַסר ָלנּו ְוַאל  .ּוְבַרֲחִמים ִּכי ,  ָלנּו ְלעֹוָלם ָוֶעדֶיְחַסר ְוטּובֹו ַהָּגדֹול 

, "ַחי ָרצֹון ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל; ָיֶד  ֶאתּפֹוֵתחַ " : ָּכָאמּור,הּוא ָזן ּוְמַפְרנֵס ַלֹּכל

  .ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל, ייָּברּו ַאָּתה  . ֲאֶׁשר ָּבָראִּבְריֹוָתיוּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל 
  ברכת הארץ. ב

ֵהינּויי ָל נֹוֶדה ֶאֶרץ  ֲאבֹוֵתינּוִּכי ִהְנַחְלָּת ֶאת , ּוְנָבֶרְכ ַמְלֵּכנּו,  ֱא

 ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶׁשהֹוֵצאָתנּוַעל ; ְּבִרית ְותֹוָרה,  טֹוָבה ּוְרָחָבהֶחְמָּדה

 ַעל ֻחֵּקי ְרצֹוָנ ֶׁשִּלַּמְדָּתנּוַעל ּתֹוָרָת , ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים

ֵהינּו ייְוַעל ֻּכָּלם    .ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ָאנּו מֹוִדים ָל ּוְמָבְרִכים ֶאת , ֱא

ֶהי ַעליי  ּוֵבַרְכָּת ֶאת,ְוָׂשָבְעּתָ ְוָאַכְלָּת " :ָאמּורְׁשָמ ּכָ  ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה   ֱא

  .ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון, ייָּברּו ַאָּתה  ."ָל ָנַתןֲאֶׁשר 
  נחמה; בונה ירושלם . ג

ֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמיי ַרֵחם ּיֹון ִמְׁשַּכן  צִ ְוַעלְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָר ,  ֱא

ּוַמְלכּות ֵּבית ,  ִׁשְמ ָעָליוֶׁשִּנְקָראְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש , ְּכבֹוָד

, ּוְבֵנה ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּבָקרֹוב  . ְּבָיֵמינּוִלְמקֹוָמּהָּדִויד ְמִׁשיָח ַּתְחִזיר 

  .ָאֵמן .ְבַרֲחָמיו ֶאת ְירּוָׁשַלִיםּבֹוֵנה , ייָּברּו ַאָּתה   .ִּדַּבְרּתָ ַּכֲאֶׁשר 
  ברכת הטוב והמטיב. ד

ֵהינּו יי ַאָּתה ָּברּו , ַאִּדיֵרנּו, ַמְלֵּכנּו, ָאִבינּו, ָהֵאל, ָהעֹוָלם ֶמֶל ֱא

ֶׁשְּבָכל יֹום הּוא  , ְוַהֵּמִטיבַהּטֹובַהֶּמֶל , ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, ְקדֹוֵׁשנּו, ּבֹוְרֵאנּו

   . טֹובְוָכל, ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמיםּגֹוְמֵלנּו ֵחן 

ָהַרֲחָמן .  ְנָצִחיםְלֵנַצח ָהַרֲחָמן ִיְתָּפַאר  .ָהַרֲחָמן ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹוֵרי דֹוִרים

 ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלימֹות ָהַרֲחָמן ְיַזֵּכנּו  .ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד

ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד   ְוֹעֶׂשה,ּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכוֹ  ִמגְ  .ַהָּבאּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם 

  .טֹוב ַיְחְסרּו ָכל א יי ְוֹדְרֵׁשי , ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו .עֹוָלם  ַעדּוְלַזְרעוֹ 

  .ַחְסּדוֹ  ִּכי ְלעֹוָלם ,טֹוב הֹודּו ַליהָוה ִּכי
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. חוזר-ואם שכח ,  מוסיף כאן רצה והחליצנו בשבת.  אינו חוזר-ואם שכח 
  . אורח מוסיף כאן ברכה לבעל הבית. בראש חודש ובחג מוסיף יעלה ויבוא

זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ   ּבִ
  ברכת הזן. א

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםיי ַאָּתה ָּברּו  ְּבטֹוב ְּבֶחֶסד ֻּכּלוֹ ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ,  ֱא

א ָחַסר ָלנּו ְוַאל  .ּוְבַרֲחִמים ִּכי ,  ָלנּו ְלעֹוָלם ָוֶעדֶיְחַסר ְוטּובֹו ַהָּגדֹול 

, "ַחי ָרצֹון ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל; ָיֶד  ֶאתּפֹוֵתחַ " : ָּכָאמּור,הּוא ָזן ּוְמַפְרנֵס ַלֹּכל

  .ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל, ייָּברּו ַאָּתה  . ֲאֶׁשר ָּבָראִּבְריֹוָתיוּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל 
  ברכת הארץ. ב

ֵהינּויי ָל נֹוֶדה ֶאֶרץ  ֲאבֹוֵתינּוִּכי ִהְנַחְלָּת ֶאת , ּוְנָבֶרְכ ַמְלֵּכנּו,  ֱא

 ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶׁשהֹוֵצאָתנּוַעל ; ְּבִרית ְותֹוָרה,  טֹוָבה ּוְרָחָבהֶחְמָּדה

 ַעל ֻחֵּקי ְרצֹוָנ ֶׁשִּלַּמְדָּתנּוַעל ּתֹוָרָת , ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים

ֵהינּו ייְוַעל ֻּכָּלם    .ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ָאנּו מֹוִדים ָל ּוְמָבְרִכים ֶאת , ֱא

ֶהי ַעליי  ּוֵבַרְכָּת ֶאת,ְוָׂשָבְעּתָ ְוָאַכְלָּת " :ָאמּורְׁשָמ ּכָ  ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה   ֱא

  .ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון, ייָּברּו ַאָּתה  ."ָל ָנַתןֲאֶׁשר 
  נחמה; בונה ירושלם . ג

ֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמיי ַרֵחם ּיֹון ִמְׁשַּכן  צִ ְוַעלְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָר ,  ֱא

ּוַמְלכּות ֵּבית ,  ִׁשְמ ָעָליוֶׁשִּנְקָראְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש , ְּכבֹוָד

, ּוְבֵנה ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּבָקרֹוב  . ְּבָיֵמינּוִלְמקֹוָמּהָּדִויד ְמִׁשיָח ַּתְחִזיר 

  .ָאֵמן .ְבַרֲחָמיו ֶאת ְירּוָׁשַלִיםּבֹוֵנה , ייָּברּו ַאָּתה   .ִּדַּבְרּתָ ַּכֲאֶׁשר 
  ברכת הטוב והמטיב. ד

ֵהינּו יי ַאָּתה ָּברּו , ַאִּדיֵרנּו, ַמְלֵּכנּו, ָאִבינּו, ָהֵאל, ָהעֹוָלם ֶמֶל ֱא

ֶׁשְּבָכל יֹום הּוא  , ְוַהֵּמִטיבַהּטֹובַהֶּמֶל , ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, ְקדֹוֵׁשנּו, ּבֹוְרֵאנּו

   . טֹובְוָכל, ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמיםּגֹוְמֵלנּו ֵחן 

ָהַרֲחָמן .  ְנָצִחיםְלֵנַצח ָהַרֲחָמן ִיְתָּפַאר  .ָהַרֲחָמן ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹוֵרי דֹוִרים

 ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלימֹות ָהַרֲחָמן ְיַזֵּכנּו  .ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד

ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד   ְוֹעֶׂשה,ּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכוֹ  ִמגְ  .ַהָּבאּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם 

  .טֹוב ַיְחְסרּו ָכל א יי ְוֹדְרֵׁשי , ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו .עֹוָלם  ַעדּוְלַזְרעוֹ 

  .ַחְסּדוֹ  ִּכי ְלעֹוָלם ,טֹוב הֹודּו ַליהָוה ִּכי
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. בחנוכה ובפורים מוסיף כאן על הניסים . החלקים המעכבים- באדום :הערות

. חוזר-ואם שכח ,  מוסיף כאן רצה והחליצנו בשבת.  אינו חוזר-ואם שכח 
  . אורח מוסיף כאן ברכה לבעל הבית. בראש חודש ובחג מוסיף יעלה ויבוא

זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ   ּבִ
  ברכת הזן. א

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםיי ַאָּתה ָּברּו  ְּבטֹוב ְּבֶחֶסד ֻּכּלוֹ ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ,  ֱא

א ָחַסר ָלנּו ְוַאל  .ּוְבַרֲחִמים ִּכי ,  ָלנּו ְלעֹוָלם ָוֶעדֶיְחַסר ְוטּובֹו ַהָּגדֹול 

, "ַחי ָרצֹון ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל; ָיֶד  ֶאתּפֹוֵתחַ " : ָּכָאמּור,הּוא ָזן ּוְמַפְרנֵס ַלֹּכל

  .ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל, ייָּברּו ַאָּתה  . ֲאֶׁשר ָּבָראִּבְריֹוָתיוּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל 
  ברכת הארץ. ב

ֵהינּויי ָל נֹוֶדה ֶאֶרץ  ֲאבֹוֵתינּוִּכי ִהְנַחְלָּת ֶאת , ּוְנָבֶרְכ ַמְלֵּכנּו,  ֱא

 ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶׁשהֹוֵצאָתנּוַעל ; ְּבִרית ְותֹוָרה,  טֹוָבה ּוְרָחָבהֶחְמָּדה

 ַעל ֻחֵּקי ְרצֹוָנ ֶׁשִּלַּמְדָּתנּוַעל ּתֹוָרָת , ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים

ֵהינּו ייְוַעל ֻּכָּלם    .ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ָאנּו מֹוִדים ָל ּוְמָבְרִכים ֶאת , ֱא

ֶהי ַעליי  ּוֵבַרְכָּת ֶאת,ְוָׂשָבְעּתָ ְוָאַכְלָּת " :ָאמּורְׁשָמ ּכָ  ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה   ֱא

  .ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון, ייָּברּו ַאָּתה  ."ָל ָנַתןֲאֶׁשר 
  נחמה; בונה ירושלם . ג

ֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמיי ַרֵחם ּיֹון ִמְׁשַּכן  צִ ְוַעלְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָר ,  ֱא

ּוַמְלכּות ֵּבית ,  ִׁשְמ ָעָליוֶׁשִּנְקָראְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש , ְּכבֹוָד

, ּוְבֵנה ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּבָקרֹוב  . ְּבָיֵמינּוִלְמקֹוָמּהָּדִויד ְמִׁשיָח ַּתְחִזיר 

  .ָאֵמן .ְבַרֲחָמיו ֶאת ְירּוָׁשַלִיםּבֹוֵנה , ייָּברּו ַאָּתה   .ִּדַּבְרּתָ ַּכֲאֶׁשר 
  ברכת הטוב והמטיב. ד

ֵהינּו יי ַאָּתה ָּברּו , ַאִּדיֵרנּו, ַמְלֵּכנּו, ָאִבינּו, ָהֵאל, ָהעֹוָלם ֶמֶל ֱא

ֶׁשְּבָכל יֹום הּוא  , ְוַהֵּמִטיבַהּטֹובַהֶּמֶל , ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, ְקדֹוֵׁשנּו, ּבֹוְרֵאנּו

   . טֹובְוָכל, ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמיםּגֹוְמֵלנּו ֵחן 

ָהַרֲחָמן .  ְנָצִחיםְלֵנַצח ָהַרֲחָמן ִיְתָּפַאר  .ָהַרֲחָמן ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹוֵרי דֹוִרים

 ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלימֹות ָהַרֲחָמן ְיַזֵּכנּו  .ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד

ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד   ְוֹעֶׂשה,ּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכוֹ  ִמגְ  .ַהָּבאּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם 
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זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ   ּבִ
  ברכת הזן. א

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםיי ַאָּתה ָּברּו  ְּבטֹוב ְּבֶחֶסד ֻּכּלוֹ ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ,  ֱא

א ָחַסר ָלנּו ְוַאל  .ּוְבַרֲחִמים ִּכי ,  ָלנּו ְלעֹוָלם ָוֶעדֶיְחַסר ְוטּובֹו ַהָּגדֹול 

, "ַחי ָרצֹון ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל; ָיֶד  ֶאתּפֹוֵתחַ " : ָּכָאמּור,הּוא ָזן ּוְמַפְרנֵס ַלֹּכל

  .ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל, ייָּברּו ַאָּתה  . ֲאֶׁשר ָּבָראִּבְריֹוָתיוּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל 
  ברכת הארץ. ב

ֵהינּויי ָל נֹוֶדה ֶאֶרץ  ֲאבֹוֵתינּוִּכי ִהְנַחְלָּת ֶאת , ּוְנָבֶרְכ ַמְלֵּכנּו,  ֱא

 ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶׁשהֹוֵצאָתנּוַעל ; ְּבִרית ְותֹוָרה,  טֹוָבה ּוְרָחָבהֶחְמָּדה

 ַעל ֻחֵּקי ְרצֹוָנ ֶׁשִּלַּמְדָּתנּוַעל ּתֹוָרָת , ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים

ֵהינּו ייְוַעל ֻּכָּלם    .ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו ָאנּו מֹוִדים ָל ּוְמָבְרִכים ֶאת , ֱא

ֶהי ַעליי  ּוֵבַרְכָּת ֶאת,ְוָׂשָבְעּתָ ְוָאַכְלָּת " :ָאמּורְׁשָמ ּכָ  ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה   ֱא

  .ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון, ייָּברּו ַאָּתה  ."ָל ָנַתןֲאֶׁשר 
  נחמה; בונה ירושלם . ג

ֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמיי ַרֵחם ּיֹון ִמְׁשַּכן  צִ ְוַעלְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָר ,  ֱא

ּוַמְלכּות ֵּבית ,  ִׁשְמ ָעָליוֶׁשִּנְקָראְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש , ְּכבֹוָד

, ּוְבֵנה ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּבָקרֹוב  . ְּבָיֵמינּוִלְמקֹוָמּהָּדִויד ְמִׁשיָח ַּתְחִזיר 

  .ָאֵמן .ְבַרֲחָמיו ֶאת ְירּוָׁשַלִיםּבֹוֵנה , ייָּברּו ַאָּתה   .ִּדַּבְרּתָ ַּכֲאֶׁשר 
  ברכת הטוב והמטיב. ד

ֵהינּו יי ַאָּתה ָּברּו , ַאִּדיֵרנּו, ַמְלֵּכנּו, ָאִבינּו, ָהֵאל, ָהעֹוָלם ֶמֶל ֱא

ֶׁשְּבָכל יֹום הּוא  , ְוַהֵּמִטיבַהּטֹובַהֶּמֶל , ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, ְקדֹוֵׁשנּו, ּבֹוְרֵאנּו

   . טֹובְוָכל, ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמיםּגֹוְמֵלנּו ֵחן 

ָהַרֲחָמן .  ְנָצִחיםְלֵנַצח ָהַרֲחָמן ִיְתָּפַאר  .ָהַרֲחָמן ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹוֵרי דֹוִרים

 ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִלימֹות ָהַרֲחָמן ְיַזֵּכנּו  .ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד

ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד   ְוֹעֶׂשה,ּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכוֹ  ִמגְ  .ַהָּבאּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם 

  .טֹוב ַיְחְסרּו ָכל א יי ְוֹדְרֵׁשי , ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו .עֹוָלם  ַעדּוְלַזְרעוֹ 

  .ַחְסּדוֹ  ִּכי ְלעֹוָלם ,טֹוב הֹודּו ַליהָוה ִּכי
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