
סדר ברכת המזון – נוסח הגר"א
: ֵרךְֿ י נְָבֿ המזמן אומר:  ַרּבֹוַתֿ

ה ְוַעֿד ֹעוָלם: ָרךְֿ ֵמַעּתָ ם יְָי' ְמֹבֿ המסובים עונים:  יְִהי ׁשֵ

ּלֹו: ְלנוּ ִמּשֶׁ ָאַכֿ ֵרךְֿ ]בעשרה: ֱאלֵֹהינוּ[ ׁשֶ י נְָבֿ ְרׁשוּֿת ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתֿ ה ְוַעֿד ֹעוָלם: ּבִ ָרךְֿ ֵמַעּתָ ם יְָי' ְמֹבֿ המזמן חוזר:  יְִהי ׁשֵ

ו ָחִיינוּ: ּלֹו וְּבֿטוֹּבֿ ְלנוּ ִמּשֶׁ ָאַכֿ רוּךְֿ ]בעשרה: ֱאלֵֹהינוּ[ ׁשֶ ואומרים המסובים:  ּבָ

ו ָחִיינוּ: ּלֹו וְּבֿטוֹּבֿ ְלנוּ ִמּשֶׁ ָאַכֿ רוּךְֿ ]בעשרה: ֱאלֵֹהינוּ[ ׁשֶ והמזמן חוזרו:  ּבָ

ִמיֿד ְלֹעוָלם ָוֶעֿד: ֹמו ּתָ וָרךְֿ ׁשְ רוּךְֿ ]בעשרה: ֱאלֵֹהינוּ[ וְּמֹבֿ מי שלא אכל עונה:  ּבָ

- ברכת המזון - 
ן  הוּא נֵֹתֿ ַרֲחִמים.  ֶחֶסֿד וְּבֿ ּבְ ֵחן  ּבְ ו  ֹֿ ּלֹו ּבְטוּב ּכֻ ן ֶאֿת ָהעֹוָלם  ָּ ֶמֶלךְֿ ָהעֹוָלם. ַהז ה יְָי' ֱאלֵֹהינוּ  רוּךְֿ ַאּתָ ּבָ
ָמזֹון ְלעֹוָלם  ֶיְחַסר ָלנוּ  ְוַאל  ָלנוּ  ִמיֿד לֹא ָחַסר  ּתָ ָּֿדֹול  ַהג ו  ֹֿ טוּב וְּבֿ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹּו:  ּכִ ר.  ׂשָ ּבָ ל  ְלָכֿ ֶלֶחם 
ָרא:       ר ּבָ יו ֲאׁשֶ ְריֹוָתֿ ל ּבִ ין ָמזֹון ְלָכֿ ְרנֵס ַלּכֹל וֵּמִטיֿב ַלּכֹל וֵּמִכֿ י הוּא ָזן וְּמַפֿ ול. ּכִ ָּדֹֿ מֹו ַהג ֲעֿבוּר ׁשְ ָוֶעֿד. ּבַ

ן ֶאת ַהּכֹל: ָּ ה יְָי'. ַהז רוּךְֿ ַאּתָ ּבָ
נוּ יְָי' ֱאלֵֹהינוּ  הֹוֵצאָתֿ ה. ְוַעל ׁשֶ ה וְּרָחָבֿ ה טֹוָבֿ ינוּ ֶאֶרץ ֶחְמדָּ וֵתֿ ִהנְַחְלּתָ ַלֲאבֹֿ נֹוֶדֿה ְלָךֿ יְָי' ֱאלֵֹהינוּ. ַעל ׁשֶ
נוּ.              ּתָ ְדֿ ּמַ ּלִ ׁשֶ ּתֹוָרְתָֿך  ְוַעל  ֵרנוּ.  ׂשָ ְבֿ ּבִ ְמּתָ  ָחַתֿ ׁשֶ ִריְתָֿך  ּבְ ְוַעל  ֲעָבִֿדים.  יֿת  ִמּבֵ נוּ  יָתֿ וְּפִדֿ ִמְצַרִים.  ֵמֶאֶרץ 
נוּ  ְרנֵס אֹוָתֿ ה ָזן וְּמַפֿ ַאּתָ יַלֿת ָמזֹון ׁשָ נוּ. ְוַעל ֲאִכֿ חֹונַנְּתָ ים ֵחן ָוֶחֶסֿד ׁשֶ ִּ נוּ. ְוַעל ַחי ְעּתָ הֹוַדֿ יָךֿ ׁשֶ ְוַעל ֻחּקֶ

ָעה:  ל יֹום וְּבָֿכל ֵעֿת וְּבָֿכל ׁשָ ָכֿ ִמיֿד. ּבְ ּתָ
בפורים ובחנוכה אומרים זה:

ֶּה :  זְַמן ַהז יִָּמים ָהֵהם ּבִ ינוּ ּבַ וֵתֿ יָתֿ ַלֲאבֹֿ ָעׂשִ ְלָחמֹוֿת. ׁשֶ שׁוּעֹוֿת, ְוַעל ַהּמִ ים, ְוַעל ַהּפְֻרָקן, ְוַעל ַהגְּֿבוּרֹוֿת, ְוַעל ַהּתְ ּסִ ִּ ַעל ַהנ

ִמיֿד ְלעֹוָלם ָוֶעֿד:  י ּכָל ַחי ּתָ ִפֿ ְמָךֿ ּבְ ַרךְֿ ׁשִ ּבָ ים אֹוָתֿךְ. ִיְתֿ ְרִכֿ ים ָלךְֿ וְּמָבֿ ְוַעל ַהּכֹל יְָי' ֱאלֵֹהינוּ ֲאנְַחנוּ מֹוִדֿ
יְָי'.           ה  ַאּתָ רוּךְֿ  ּבָ  : ן־ָלךְֿ ָנַתֿ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּטָֹבֿ ַעל־ָהָאֶרץ  ֱאלֶֹהיָךֿ  ֶאֿת־יְָי'  ּתָ  ַרְכֿ וֵּבֿ ְעּתָ  ָבֿ ְוׂשָ ְלּתָ  ְוָאַכֿ ֿתוּֿב.  ּכַּכָ

זֹון: ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ

יַע  ִּ ינוּ, יֲַעֶלה ְוָיבֹֿא ְויַג וֵתֿ  בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים:     ֱאלֵֹהינוּ ֵואלֵֹהי ֲאבֹֿ
ן  יַח ּבֶ רֹון ָמׁשִ ינוּ, ְוִזְכֿ וֵתֿ רֹון ֲאבֹֿ ונֵנוּ, ְוִזְכֿ ְקדֹֿ רֹונֵנוּ וִּפֿ ֵכר, ִזְכֿ ָּ ֵקֿד ְוִיז ַמע ְוִיּפָ ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשָׁ

ה                ֵליָטה ְלטֹוָבֿ נֶיָךֿ ִלְפֿ ָרֵאל, ְלָפֿ יֿת ִישְֹ ָךֿ ּבֵ רֹון ּכָל ַעּמְ , ְוִזְכֿ ָךֿ ׁשֶ ַלִים ִעיר ָקְדֿ רֹון יְרוּׁשָ , ְוִזְכֿ ָךֿ דֶּ ִוֿד ַעְבֿ דָּ
יֹום:   לֹום ּבְ ים וְּלׁשָ ִּ ְלֵחן וְּלֶחֶסֿד וְּלַרֲחִמים ְלַחי

ֶּה: עֹוֿת ַהז ֻבֿ ֶּה:     לשבועות - ַחֿג ַהּשָׁ צֹּוֿת ַהז ֶּה:     לפסח - ַחג ַהּמַ ׁש ַהז לר"ח - רֹאׁש ַהחֶֹדֿ

בחול אומרים:
 , ָךֿ ַעּמֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ֱאלֵֹהינוּ  יְָי'  ַרֵחם 
ּכַן  ִמׁשְ ִציֹּון  ְוַעל   , ִעיֶרָךֿ ַלִים  יְרוּׁשָ ְוַעל 
 , יֶחָךֿ ִוֿד ְמׁשִ יֿת דָּ ּבֵ וֶדָֿך, ְוַעל ַמְלֿכוּֿת  ּכְבֹֿ
ְקָרא  ִּ נ ׁשֶ וׁש  דֹֿ ְוַהּקָ ול  ָּדֹֿ ַהג ִיֿת  ַהּבַ ְוַעל 
ְרֵענוּ  ינוּ,  ָאִבֿ ֱאלֵֹהינוּ  ָעָליו:  ְמָךֿ  ׁשִ
ְוַהְרִויֵחנוּ.  ְלּכְֵלנוּ  ְוַכֿ ְרנְֵסנוּ  ּפַ זוּנֵנוּ 
ִמּכָל  ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינוּ  יְָי'  ָלנוּ  ְוַהְרַוח 
נוּ יְָי' ֱאלֵֹהינוּ  ְצִריֵכֿ ינוּ. ְוָנא ַאל ּתַ ָצרֹוֵתֿ
י  ִליֵדֿ ְולֹא  ם  ָוָדֿ ר  ׂשָ ּבָ נַֿת  ַמּתְ י  ִליֵדֿ לֹא 
ֵלָאה.  ַהּמְ ְלָיְדָֿך  ִאם  י  ּכִ ם.  ַהְלָוָאָתֿ
ה.                                                                        ְוָהְרָחָבֿ ה.  וׁשָ דֹֿ ַהּקְ ֿתוָּחה.  ַהּפְ

וׁש ְולֹא ִנּכֵָלם ְלעֹוָלם ָוֶעֿד: ֹֿ ּלֹא נֵב ׁשֶ

בשבת אומרים:
וֶדָֿך,  ּכַן ּכְבֹֿ ִציֹּון ִמׁשְ , וְּבֿ ַלִים ִעיֶרָךֿ ירוּׁשָ ּבִ יְָי' ֱאלֵֹהינוּ  נֲַחֵמנוּ 
ְקָרא  ִּ נ וׁש ׁשֶ דֹֿ ול ְוַהּקָ ָּדֹֿ ִית ַהג ּבַ , וַּבֿ יֶחָךֿ ִוֿד ְמׁשִ יֿת דָּ ַמְלֿכוּֿת ּבֵ וְּבֿ
ְלּכְֵלנוּ  ְוַכֿ ְרנְֵסנוּ  ּפַ זוּנֵנוּ  ְרֵענוּ  ינוּ,  ָאִבֿ ֱאלֵֹהינוּ  ָעָליו:  ְמָךֿ  ׁשִ
ינוּ.  ָצרֹוֵתֿ ִמּכָל  ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינוּ  יְָי'  ָלנוּ  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנוּ. 
ם ְולֹא  ר ָוָדֿ ׂשָ נַֿת ּבָ י ַמּתְ נוּ יְָי' ֱאלֵֹהינוּ לֹא ִליֵדֿ ְצִריֵכֿ ְוָנא ַאל ּתַ
ה  וׁשָ דֹֿ ֿתוָּחה ַהּקְ ֵלָאה. ַהּפְ י ִאם ְלָיְדָֿך ַהּמְ ם. ּכִ י ַהְלָוָאָתֿ ִליֵדֿ

וׁש ְולֹא ִנּכֵָלם ְלעֹוָלם ָוֶעֿד:  ֹֿ ּלֹא נֵב ה. ׁשֶ ְוָהְרָחָבֿ
יִעי  ִבֿ ִמְצַוֿת יֹום ַהּשְׁ יָךֿ וְּבֿ ִמְצוֶֹתֿ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנוּ יְָי' ֱאלֵֹהינוּ ּבְ
וׁש הוּא  ול ְוָקדֹֿ ָּדֹֿ ג י יֹום ֶזה  ּכִ ֶּה,  וׁש ַהז דֹֿ ְוַהּקָ ול  ָּדֹֿ ֿת ַהג ּבָ ַהּשַׁ
ְרצֹונְָךֿ  , ּבִ ה ּכְִמְצַוֿת ְרצֹונְָךֿ ַאֲהָבֿ ַּח ּבֹו ּבְ ּבֹוֿת ּבֹו ְוָלנו נֶיָךֿ ִלׁשְ ְלָפֿ
יֹום  ּבְ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹֿון  ָצָרה  ֵהא  ְתֿ ּלֹא  ׁשֶ ֱאלֵֹהינוּ  יְָי'  ָלנוּ  ָהִניַח 

נוּ.  ְמנוָּחֵתֿ

ָעַמֿד  ּכְׁשֶ יָרה.  ַהּבִ ן  ּבְׁשוּׁשַ ר  ְוֶאְסּתֵ י  ַכֿ ָמְרדְּ יֵמי  ּבִ לפורים:  

ֶאֿת  ֿד  וְּלַאּבֵ ַלֲהרֹגֿ  ִמיֿד  ְלַהׁשְ ׁש  ּקֵ ּבִ ע.  ָהָרׁשָ ָהָמן  ֲעֵליֶהם 
ֶאָחֿד.  ּבְיֹום  ים.  ְונָׁשִ ַטֿף  ָזֵקן.  ְוַעֿד  ִמנַַּער  ַהיְּהוִּדֿים.  ּכָל 
ָלָלם  ר וּׁשְ ׁש ֲאָדֿ ר הוּא חֶֹדֿ נֵים ָעׂשָ ׁש ׁשְ ר ְלחֶֹדֿ ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ
ו. ְוִקְלַקְלּתָ  ְרּתָ ֶאת ֲעָצתֹֿ ים ֵהַפֿ ַרֲחֶמיָךֿ ָהַרּבִ ה ּבְ וז. ְוַאּתָ ָלבֹֿ
ו  לוּ אֹותֹֿ וָתֿ ּלֹו גְּמוּלֹו ַעל רֹאׁשֹו. ְוָתֿ בֹֿ ּתֹו. ַוֲהׁשֵ ְבֿ ֶאֿת ַמֲחׁשַ

נָיו ַעל ָהֵעץ: ְוֶאֿת ּבָ

ָךֿ  ָעה ַעל ַעּמְ ָעְמָדֿה ַמְלֿכוּֿת ָיָון ָהְרׁשָ נָיו. ּכְׁשֶ ֻמנַּאי וָּבֿ ול ַחׁשְ ָּדֹֿ ן יֹוָחנָן ּכֵֹהן ג ְתָיהוּ ּבֶ יֵמי ַמּתִ לחנוכה:  ּבִ

ּתָ ָלֶהם  ים. ָעַמְדֿ ַרֲחֶמיָךֿ ָהַרּבִ ה ּבְ . ְוַאּתָ י ְרצֹונֶָךֿ יָרם ֵמֻחּקֵ יָחם ּתֹוָרֶתָֿך, וְּלַהֲעִבֿ ּכִ ָרֵאל. ְלַהׁשְ ִיׂשְ
ים.  ׁשִ יַֿד ַחּלָ בֹּוִרים ּבְ ִּ ם. ָמַסְרּתָ ג ינָם. נַָקְמּתָ ֶאֿת ִנְקָמָתֿ נְּתָ ֶאֿת דִּ ּתָ ֶאֿת ִריָבֿם. דַּ ם. ַרְבֿ ֵעֿת ָצָרָתֿ ּבְ
וָרֶתָֿך.  יַֿד עֹוְסֵקי תֹֿ ים ּבְ יִקים. ְוֵזִדֿ יַֿד ַצדִּ ִעים ּבְ יַֿד ְטהֹוִרים. וְּרׁשָ ים. וְּטֵמִאים ּבְ יַֿד ְמַעּטִ ים ּבְ ְוַרּבִ
ּכְַהיֹּום  ְרָקן  וֻּפֿ גְֿדֹוָלה  ׁשוָּעה  ּתְ יָתֿ  ָעׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָךֿ  וְּלַעּמְ  . ּבְעֹוָלֶמָךֿ וׁש  ְוָקדֹֿ ול  ָּדֹֿ ג ם  ׁשֵ יָתֿ  ָעׂשִ וְּלָךֿ 
ִליקוּ  נֵרֹוֿת  . ְוִהְדֿ ָךֿ ׁשֶ . ְוִטֲהרוּ ֶאֿת ִמְקדָּ ֶלָךֿ נּוּ ֶאֿת ֵהיָכֿ יֶתָֿך. וִּפֿ נֶיָךֿ ִלְדִֿביר ּבֵ אוּ ָבֿ ֶּה. ְוַאַחר ּכַךְֿ ּבָ ַהז

ול: ָּדֹֿ ְמָךֿ ַהג ל ְלׁשִ וֿת וְּלַהּלֵ מֹונַֿת יְֵמי ֲחנֻּכָה ֵאּלוּ. ְלהֹודֹֿ עוּ ׁשְ . ְוָקְבֿ ָךֿ ׁשֶ ּבְַחְצרֹוֿת ָקְדֿ

- סדר הזימון - 



ֶּה: ִמיִני ַחֿג ָהֲעֶצֶרֿת ַהז ֶּה:       לשמ"ע - ׁשְ ּכֹוֿת ַהז  לסוכות - ַחֿג ַהּסֻ
ֶּה: ּפוִּרים ַהז ֶּה:            ילדים האוכלים ביו"כ - ַהּכִ ּכָרֹון ַהז ִּ יֹום ַהז  לר"ה - ּבְ

ַֿבר יְׁשוָּעה ְוַרֲחִמים חוּס  ים. וִּבְֿדֿ ִּ ו ְלַחי יֵענוּ בֹֿ ה, ְוהֹוׁשִ ָרָכֿ ו ִלְבֿ נוּ בֹֿ ְקֵדֿ ה, וָּפֿ ֵרנוּ יְָי' ֱאלֵֹהינוּ ּבֹו ְלטֹוָבֿ ָזְכֿ
ה: י ֵאל )ֶמֶלךְ( ַחנּוּן ְוַרחוּם ָאּתָ י ֵאֶליָךֿ ֵעינֵינוּ, ּכִ יֵענוּ, ּכִ ְוָחנֵּנוּ ְוַרֵחם ָעֵלינוּ ְוהֹוׁשִ

יֵרנוּ. ּבֹוְרֵאנוּ.גֹּוֲאֵלנוּ.  ינוּ. ַמְלּכֵנוּ. ַאדִּ ה יְָי' ֱאלֵֹהינוּ ֶמֶלךְֿ ָהעֹוָלם. ָהֵאל. ָאִבֿ רוּךְֿ ַאּתָ ּבָ ממשיך בשבת וחול: 

ל יֹום ָויֹום הוּא  ָכֿ ּבְ ִטיֿב ַלּכֹל. ׁשֶ ֶלךְֿ ַהּטֹוֿב ְוַהּמֵ ָרֵאל. ַהּמֶ וׁש יֲַעקֹֿב. רֹוֵענוּ רֹוֵעה ִיׂשְ נוּ ְקדֹֿ וׁשֵ יֹוְצֵרנוּ. ְקדֹֿ
נוּ ָלַעֿד, ְלֵחן וְּלֶחֶסֿד  ֲעֵדֿ ֵהִטיֿב, הוּא ֵמִטיֿב, הוּא ֵייִטיֿב ָלנוּ. הוּא ְגָֿמָלנוּ, הוּא גֹֿוְמֵלנוּ, הוּא ִיְגֿמֹול ּבַ
לֹום  ים ְוׁשָ ִּ ְלּכָָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחי ְרָנָסה ְוַכֿ ה ִויׁשוָּעה. נֶָחָמה ּפַ ָרָכֿ ָלה ְוַהְצָלָחה, ּבְ וְּלַרֲחִמים, וְּלֶרַוח ַהצָּ

ֵרנוּ.   השומע יענה: ָאֵמן: ל טֹוֿב. וִּמּכָל טֹוֿב ַאל יְַחּסְ ְוָכֿ

ָאֶרץ:  ַמִים וָּבֿ ּשָׁ ַרךְֿ ּבַ ּבָ ָהַרֲחָמן הוּא ִיְמלֹוךְֿ ָעֵלינוּ ְלעֹוָלם ָוֶעֿד:               ָהַרֲחָמן הוּא ִיְתֿ
נוּ ָלַעֿד וְּלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים:  ר ּבָ ַהדַּ נוּ ְלנֵַצח נְָצִחים, ְוִיְתֿ ַאר ּבָ ּפָ ור דֹּוִרים, ְוִיְתֿ ּבַח ְלדֹֿ ּתַ ָהַרֲחָמן הוּא ִיׁשְ

ָכֿבֹוֿד: ְרנְֵסנוּ ּבְ  אין אומרים בשבת ויום טוב מכאן עד ’הרחמן הוא ינחילנו’...:  ָהַרֲחָמן הוּא יְַפֿ

נוּ קֹוְמִמיּוּֿת ְלַאְרֵצנוּ:  ָּאֵרנוּ, ְוהוּא יֹוִליֵכֿ ּבֹר עֹול גֹּוִים ֵמַעל ַצו ָהַרֲחָמן הוּא ִיׁשְ
ְלנוּ ָעָליו:  ָאַכֿ ְלָחן ֶזה ׁשֶ ֶּה, ְוַעל ׁשֻ ִיֿת ַהז ּבַ ה ּבַ ה ְמֻרּבָ ָרָכֿ ַלח ָלנוּ ּבְ ָהַרֲחָמן הוּא ִיׁשְ

וֿת יְׁשוּעֹוֿת ְונֶָחמֹוֿת:  ׂשֹורֹוֿת טֹובֹֿ ר ָלנוּ ּבְ ֶ ׂשּ ִָּביא ָזֿכוּר ַלּטֹוֿב, ִויַבֿ ָּהוּ ַהנ ַלח ָלנוּ ֶאֿת ֵאִלי ָהַרֲחָמן הוּא ִיׁשְ
א, ְוִיְצַלח  ֶּה, ְולֹא ִיּכֵָלם ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהז ִיֿת ּבָ ַעל ַהּבַ וׁש ּבַ ּלֹא ֵיבֹֿ  אם הוא אוכל על שלחן אחרים יברך לבעה"ב:   יְִהי ָרצֹון ׁשֶ

י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְולֹא  יו  ָיָדֿ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ לֹא  ָטן  ׂשָ לֹוט  ִיׁשְ ְוַאל  ָלִעיר,  ים  וְּקרֹוִבֿ ֻמְצָלִחים  ָסיו  נְָכֿ ְוִיְהיוּ  ָסיו,  נְָכֿ ל  ָכֿ ּבְ ְמאֹֿד 
ה ְוַעֿד עֹוָלם: ָרה ְוָעוֹן ֵמַעּתָ ר ִהְרהוּר ֵחְטא ַוֲעֵבֿ ַבֿ נֵינוּ ׁשוּם דְּ ָניו ְולֹא ְלָפֿ ר לֹא ְלָפֿ ּקֵ ינוּ, ְוַאל ִיְזדַּ ָיֵדֿ

ם  ֶּה, אֹוָתֿ ִיֿת ַהז ֲעַלֿת ַהּבַ י[ ּבַ י מֹוָרִתֿ ֶּה, ְוֶאֿת ]ִאּמִ ִיֿת ַהז ַעל ַהּבַ א מֹוִרי[ ּבַ ֵרךְֿ ֶאֿת ]ַאּבָ ָהַרֲחָמן הוּא יְָבֿ
י  ּתִ י ְוֶאֿת ִאׁשְ ֵרךְֿ אֹוִתֿ ר ָלֶהם. ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר:  ָהַרֲחָמן הוּא יְָבֿ ם ְוֶאֿת ַזְרָעם ְוֶאֿת ּכָל ֲאׁשֶ יָתֿ ְוֶאֿת ּבֵ

ר ָלנוּ.  נוּ ְוֶאֿת ּכָל ֲאׁשֶ י ְוֶאֿת ַזְרִעי, אֹוָתֿ יִתֿ )/ִאיִשי( ְוֶאֿת ּבֵ
יַַחֿד                            נוּ  ּלָ ּכֻ נוּ  אֹוָתֿ ֵרךְֿ  יְָבֿ ּכֵן  ּכֹל.  ִמּכֹל.  ּכֹל.  ּבַ ְויֲַעקֹֿב,  ִיְצָחק  ָרָהם  ַאְבֿ ינוּ  וֵתֿ ֲאבֹֿ ְרֿכוּ  ּבָ ְתֿ ִּ נ ׁשֶ ּכְמֹו 
לֹום.  ֶמֶרֿת ׁשָ ֵהא ְלִמׁשְ ּתְ ֿדוּ ]ָעָליו ְו[ָעֵלינוּ ְזֿכוּֿת, ׁשֶ רֹום יְַלּמְ ּמָ ֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן:                 ּבַ ה ׁשְ ָרָכֿ ְבֿ ּבִ
ם: ֵעינֵי ֱאלִֹהים ְוָאָדֿ ל טֹוֿב,      ּבְ ֶכֿ ֵענוּ:          ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ ָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשְ ה ֵמֵאֿת יְָי',      וְּצָדֿ ָרָכֿ א ְבֿ ָ ְוִנׂשּ

ממשיכים בשבת ויום טוב:

ֵּי ָהעֹוָלִמים: ֿת וְּמנוָּחה ְלַחי ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ לשבת:         ָהַרֲחָמן הוּא יַנְִחיֵלנוּ יֹום ׁשֶ

ָרָכֿה: ה ְוִלְבֿ ֶּה ְלטֹוָבֿ ׁש ַהז ׁש ָעֵלינוּ ֶאֿת ַהחֶֹדֿ לראש חדש:   ָהַרֲחָמן הוּא יְַחדֵּ

ּכֻּלֹו טֹוֿב: ליום טוב:      ָהַרֲחָמן הוּא יַנְִחיֵלנוּ יֹום ׁשֶ

ָרָכֿה: ָנה ַהזֹּאֿת ְלטֹוָבֿה ְוִלְבֿ ׁש ָעֵלינוּ ֶאֿת ַהּשָׁ לראש השנה:  ָהַרֲחָמן הוּא יְַחדֵּ

ֶלֿת: ִוֿד ַהנֶֹּפֿ לסוכות:        ָהַרֲחָמן הוּא ָיִקים ָלנוּ ֶאֿת ֻסּכַת דָּ

ְזַמן ַהֶזה: בימי וכו': ָיִמים ָהֵהם ּבִ ינוּ, ּבַ וֵתֿ ה ִנִסים ַלֲאבֹֿ ָעׂשָ ָלאֹוֿת, ּכְמֹו ׁשֶ ה ָלנוּ ִנִסים ְוִנְפֿ בפורים וחנוכה אם שכח על הניסים יאמר: ָהַרֲחָמן הוּא יֲַעׂשֶ

א: ֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח וְּלַחי ׁשִ  ָהַרֲחָמן הוּא יְַזּכֵנוּ ִלימֹוֿת ַהּמָ
ִוֿד וְּלַזְרעֹו, ַעֿד עֹוָלם:   יחֹו, ְלָדֿ ה ֶחֶסֿד ִלְמׁשִ יל יְׁשוּעֹוֿת ַמְלּכֹו, ְועֹׂשֶ  בחול ויו׳׳ט ושבת לפי הגר׳׳א )שמואל ב(: - ַמְגֿדִּ

ָרֵאל, ְוִאְמרוּ ָאֵמן: לֹום ָעֵלינוּ, ְוַעל ּכָל ִיׂשְ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הוּא יֲַעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹׂשֶ
י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו:  יו,                                  ּכִ וׁשָ יְראוּ ֶאת יְָי' ְקדֹֿ
ל טֹוֿב: י יְָי' לֹא יְַחְסרוּ ָכֿ וְרׁשֵ יִרים ָרׁשוּ ְוָרֵעֿבוּ,                         ְודֹֿ ִפֿ ּכְ

ַטֹחו:   יְָי', ְוָהָיה יְָי' ִמְבֿ ַטח ּבַ ר ִיְבֿ ר ֲאׁשֶ ֶֶּבֿ רוּךְֿ ַהג ל ַחי ָרֹצון:          ּבָ יַע ְלָכֿ ּבִ י ְלֹעוָלם ַחְסּדֹו:           ּפֹוֵתַח ֶאֿת ָיֶדָֿך, וַּמֹשְ י ֹטוֿב, ּכִ )ֹהוֿדוּ ַליְָי' ּכִ
לֹום:( ּשָׁ ו ַבֿ ֵרךְֿ ֶאֿת ַעּמֹ ן, יְָי' יְָבֿ ו ִיּתֵ ׁש ָלֶחם:              יְָי' ֹעז ְלַעּמֹ ּקֶ יק ֶנֱעָזֿב ְוַזְרֹעו ְמַבֿ י ַצּדִ י ְולֹא ָרִאיִתֿ י ַגֿם ָזַקנְּתִ נַַער ָהִייִתֿ

ַלִים  נֵה יְרוּׁשָ בחול וביו׳׳ט:        וְּבֿ

ָיֵמינוּ. ְמֵהָרה ְבֿ ׁש ּבִ ִעיר ַהּקֶֹדֿ
ָלִים:  ה יְָי' ּבֹונֵה יְרוּׁשָ רוּךְֿ ַאּתָ  ּבָ

בלחש: ָאֵמן:

, וְּבִֿבנְיַן  נֶָחמֹוֿת ִציֹּון ִעיֶרָךֿ ּבְ ְוַהְרֵאנוּ, יְָי’ ֱאלֵֹהינוּ,  בשבת אומרים:    

ַעל ַהנֶָּחמֹוֿת:  ַעל ַהיְׁשוּעֹוֿת וַּבֿ ה הוּא ּבַ י ַאּתָ , ּכִ ָךֿ ׁשֶ ַלִים ִעיר ָקְדֿ יְרוּׁשָ
ָלִים: ונֵה יְרוּׁשָ ֹֿ ה יְָי’, ְמנֵַחם ִציֹּון וּב רוּךְֿ ַאּתָ ּבָ

 בלחש: ָאֵמן:
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