מוצעות כאן בקשות נוספות ,לבחירת המברך/ת

ַאחיו ֵֹתינּו הַ ּפְ גּועוֹת וְ הַ ּמֻ ּכוֹתְ ,מס ְֹרבוֹת הַ ּגֵט
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִגְ ַאל ִמ ִּסבְ לָן אֶ ת ְ
וְ הָ עֲ גּונוֹת ,וְ יו ִֹציאֵ ן מֵ אֲ פֵ לָה לְ או ָֹרה ּבִ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינּו.
אׁשית ְצ ִמיחַ ת ּגְ אֻ ּל ֵָתנּו.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְבָ ֵרְך אֶ ת ְמ ִדינַת י ְִׂש ָראֵ ל ֵר ִ
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְבָ ֵרְך אֶ ת חַ ָּילֵי וְ חַ ּיָלוֹת ְצבָ א הַ הֲ ָגנָה לְ י ְִׂש ָראֵ ל.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִפְ רוֹׂש עָ לֵינּו סֻ ּכַת ְׁשלוֹמוֹ.
לשבת:
לראש חודש:
לראש השנה:
לסוכות:

ליום טוב:
לחול המועד:

ּומנּוחָ ה לְ חַ ּיֵי הָ ע ֹול ִָמים.
הַ ָר חֲ מָ ן הּוא יַנְ ִחילֵנּו ע ֹולָם ֶׁשּכֻל ֹו ַׁשּבָ ת ְ
הַ ָר חֲ מָ ן הּוא יְחַ ּדֵ ׁש עָ לֵינּו אֶ ת הָ ֹחדֶ ׁש הַ ּזֶה לְ טוֹבָ ה וְ לִ בְ ָרכָה.
הַ ָר חֲ מָ ן הּוא יְחַ ּדֵ ׁש עָ לֵינּו אֶ ת הַ ָׁשנָה הַ זֹאת לְ טוֹבָ ה וְ לִ בְ ָרכָה.
ֵיׁשב ּבְ סֻ ּכַת עוֹר ֹו ֶׁשל לִ וְ י ָָתן .הַ ָרחֲ מָ ן הּוא י ְַׁשּפִ יעַ עָ לֵינּו ֶׁשפַ ע
הַ ָר חֲ מָ ן הּוא ְי ַזּכֵנּו ל ֵ
כּותם ְּתהֵ א מָ גֵן וְ ִצּנָה עָ לֵינּו.
יׁשין זְ ָ
ְקדֻ ָּׁשה וְ טָ הֳ ָרה ִמ ִּׁשבְ עָ ה אֻ ְׁשּפִ יזִ ין ִעּל ִָאין ַק ִּד ִ
הַ ָרחֲ מָ ן הּוא י ִָקים לָנּו אֶ ת-סֻ ּכַת ָּדוִ יד הַ ּנוֹפֶ לֶת.
הַ ָר חֲ מָ ן הּוא יַנְ ִחילֵנּו לְ יוֹם ֶׁשּכֻל ֹו טוֹב.
אתנּו לְ ָׁשלוֹם.
הַ ָר חֲ מָ ן הּוא יַּגִ יעֵ נּו לְ מוֹעֲ ִדים וְ לִ ְרגָלִ ים אֲ חֵ ִרים הַ ּבָ ִאים לִ ְק ָר ֵ

ברכת האורח/ת :הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְבָ ֵר ְך אֶ ת הַ ּׁשֻ לְ חָ ן הַ ּזֶה ֶׁשָאכַלְ נּו עָ לָיו וִ יסַ ּדֵ ר ּב ֹו ּכָל מַ עֲ ַדּנֵי ע ֹולָם ,וְ י ְִהיֶה ּכְ ׁשֻ לְ חָ נ ֹו
ֶׁשל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּוָּ ,כל ָרעֵ ב ִמּמֶ ּנּו יֹא ַכל ,וְ ָכל צָ מֵ א ִמּמֶ ּנּו י ְִׁש ֶּתה ,וְ ַאל י ְֶחסַ ר ִמּמֶ ּנּו ָּכל טּוב לָעַ ד ּולְ עוֹלְ מֵ י
ע ֹול ִָמיםָ ,אמֵ ן .הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְבָ ֵרְך אֶ ת (ָאבִ י מו ִֹרי וְ ִא ִּמי מו ָֹר ִתי) ּבַ עֲ לֵי הַ ּבַ יִת הַ ּזֶה ּובַ עֲ לֵי הַ ְּסעֻ ָּדה הַ ּזאֹ ת ,הֵ ם
וְ ָכל אֲ ֶׁשר לָהֶ םּ ,בְ צֶ אֱ צָ ִאים ֶׁש ִּי ְחיּו ּובִ נְ ָכ ִסים ֶׁשּי ְִרּבּוּ .בָ ֵרְך ְי ָי חֵ ילָם ּופֹ עַ ל יְדֵ יהֶ ם ִּת ְרצֶ ה .וְ י ְִהיּו נִכְ סֵ יהֶ ם ּונְ ָכסֵ ינּו
ּוׂשמֵ ִחים ָּכל
ּוקרוֹבִ ים ל ִָעיר ,וְ ַאל יִזְ ַּד ֵּקק לִ פְ נֵיהֶ ם וְ ֹלא לְ פָ נֵינּו ׁשּום ְּדבַ ר חֵ ְטא וְ ִה ְרהּור עָ וֹןָׂ .ש ִׂשים ְ
מֻ ְצל ִָחים ְ
עׁשר וְ ָכבוֹד מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד ע ֹולָםֹ .לא יֵבוֹׁשּו ּבָ ע ֹולָם הַ ּזֶה וְ ֹלא ִי ָּכלְ מּו לָע ֹולָם הַ ּבָ אָ .אמֵ ן ּכֵן י ְִהי ָרצוֹן.
הַ ּי ִָמים ּבְ ֶ

יק ְרבֵנּו לִימוֹת הַ ּמָ ִׁשיחַ
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְחַ ּיֵינּו וִ י ַזּכֵנּו וִ ָ
ּולְבִ נְ יַן ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש ּולְחַ ּיֵי הָ ע ֹולָם הַ ּבָ א.
לְדוִ ד ּולְ ז ְַרע ֹו עַ ד-ע ֹולָם.
לִמ ִׁשיח ֹו ָ
עׂשה-חֶ סֶ ד ְ
(מגְּדוֹל) יְׁשּועוֹת מַ לְּכוֹ ,וְ ֶ
מַ ִגְּדיל ִ
ּכְפִ ִירים ָרׁשּו וְ ָרעֵ בּו ,וְ ד ְֹר ֵׁשי ְי ָי ֹלא-י ְַח ְסרּו כָל-טוֹב.
יתי צַ ִּדיק ֶנ ֱעזָב .וְ ז ְַרע ֹו ְמבַ ֶּקׁש-לָחֶ ם.
ֹלא-ר ִא ִ
נְּתי ,וְ ָ
ִיתי ּגַם-ז ַָק ִ
גברים :נַעַ ר הָ י ִ
ּכָל-הַ ּיוֹם ח ֹונֵן ּומַ לְ וֶה ,וְ ז ְַרע ֹו לִבְ ָרכָה.
לְׂשבְ עָ ה,
מַ ה ֶּׁשָאכַלְנּו י ְִהיֶה ָ
לִרפּוָאה,
ּומַ ה ֶּׁש ָּׁש ִתינּו י ְִהיֶה ְ
ּומַ ה ֶּׁשהו ַֹת ְרנּו י ְִהיֶה לִבְ ָרכָה.
כְתיב :וַ ּי ִֵּתן לִפְ נֵיהֶ ם וַ ּיֹאכְ לּו וַּיו ִֹתרּו ּכִ ְדבַ ר ְייָ.
ּכְ ִד ִ
וָָארץ.
ּבְ רּוכִ ים אַ ֶּתם ַל ְייָ ,עו ֵֹׂשה ָׁשמַ יִם ֶ
נשיםּ :כַּפָ ּה ּפָ ְר ָׂשה לֶעָ נִי ,וְ יָדֶ יהָ ִׁשּלְחָ ה לָאֶ בְ יוֹן.
ֶש ֶׁקר הַ חֵ ן וְ הֶ בֶ ל הַ ֹיּפִ י ִא ָּׁשה י ְִרַאת ְי ָי ִהיא ִת ְתהַ ּלָל.
גבריםּ :בָ רּוְך הַ ּגֶבֶר אֲ ֶׁשר יִבְ טַ ח ּבַ ְייָ ,וְ הָ יָה ְי ָי ִמבְ טַ חוֹ.
ְי ָי ֹעז לְ עַ ּמ ֹו י ִֵּתןְ ,י ָי יְבָ ֵר ְך אֶ ת-עַ ּמ ֹו בַ ָּׁשלוֹם.
ַעֲׂשה ָׁשלוֹם עָ לֵינּו
עו ֶֹׂשה ָׁשלוֹם ּבִ ְמרוֹמָ יו ,הּוא בְ ַרחֲ מָ יו י ֶ
וְ עַ ל ּכָל-עַ ּמ ֹו י ְִׂש ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
© כל הזכויות שמורות ל"קולך"

הגדת דארמשטאדט ,גרמניה ,המאה ה15-

בקשות נוספות

הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִתּפָ ַאר ּבָ נּו ָלנֶצַ ח נְצָ ִחים.
ְפַרנְסֵ נּו ּבְ כָבוֹד וְ ֹלא בְ בִ ּזּוי ּבְ הֶ ֵּתר וְ ֹלא בְ ִאּסּור ּבְ נַחַ ת וְ ֹלא בְ צָ עַ ר.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְ
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ִֵּתן ָׁשלוֹם ּבֵ ינֵינּו.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִׁשלַח ּבְ ָרכָה ְרוָ חָ ה וְ הַ ְצלָחָ ה ּבְ כָל-מַ עֲ ֵׂשה יָדֵ ינּו.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְַצלִ יחַ אֶ ת ְּד ָרכֵינּו.
ארנּו.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִׁשּבוֹר עוֹל ּגָלּות ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל צַ ּוָ ֵ
ַארצֵ נּו.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יוֹלִ יכֵנּו ְמהֵ ָרה קו ְֹמ ִמּיּות ּבְ ְ
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִרּפָ אֵ נּו ְרפּוָאה ְׁשלֵמָ הְ ,רפּוַאת הַ ּנֶפֶ ׁש ְּורפּוַאת הַ ּגּוף.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִפְ ַּתח לָנּו אֶ ת יָד ֹו הָ ְרחָ בָ ה.
ּנִתּבָ ְרכּו ִאּמו ֵֹתינּו
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יְבָ ֵרְך ּכָל אֶ חָ ד וְ ַאחַ ת ִמּמֶ ּנּו ּבִ ְׁשמ ֹו הַ ּגָדוֹל ּכְמ ֹו ֶׁש ְ
ָׂש ָרהִ ,רבְ ָקהָ ,רחֵ ל וְ לֵָאה ,וַאֲ בו ֵֹתינּו ַאבְ ָרהָ ם י ְִצחָ ק וְ יַעֲ קֹבּ :בַ ּכֹלִ ,מּכֹלּ ,כֹל.
ְבָרְך או ָֹתנּו יַחַ ד ּבְ ָרכָה ְׁשלֵמָ ה ,וְ כֵן י ְִהי ָרצוֹן וְנאמַ ר ָאמֵ ן.
ּכֵן י ֵ

לְּתי נֶחֱטָ א,
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא יִּטַ ע ּתו ָֹרת ֹו וְ ַאהֲבָ ת ֹו ּבְ לִּבֵנּו וְ ִת ְהיֶה י ְִרָאת ֹו עַ ל ּפָ נֵינּו לְבִ ִ
לְׁשם ָׁשמָ יִם.
עֲׂשינּו ֵ
וְ י ְִהיּו כָל-מַ ֵ

ברכת המזון

ברכון קולך  -נוסח הספרדים ועדות המזרח

בחנוכה ופורים:

אֲ בָ ְרכָה אֶ ת ְי ָי ּבְ כָל עֵ תָּ ,ת ִמיד ְּת ִהּלָת ֹו ּבְ פִ י:
ָאדם:
ֹלהים י ְָרא וְ אֶ ת ִמ ְצו ָֹתיו ְׁשמוֹרּ ,כִ י זֶה ָּכל הָ ָ
סוֹף ָּדבָ ר הַ ּכל נִ ְׁשמָ ע ,אֶ ת הָ אֱ ִ
ְּת ִהּלַת ְי ָי י ְַדּבֶ ר ּפִ י ,וִ יבָ ֵר ְך ּכָלּ-בָ ָׂשר ֵׁשם ָק ְדׁשוֹ ,לְ ע ֹולָם וָ עֶ ד :וַ אֲ נ ְַחנּו נְ בָ ֵרְך יָּה ,מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד ע ֹולָם ,הַ לְ לּויָּה :וַ י ְַדּבֵ ר
אֵ לַי ,זֶה הַ ּׁשֻ לְ חָ ן ,אֲ ֶׁשר לִ פְ נֵי ְייָ:

שלוש נשים או שלושה אנשים שאכלו יחד מזמנות/ים
יש פוסקים כי ניתן לצרף נשים ואנשים לזימון בשלושה
ׁשּותכֶם/ן.
יׁשאּ .בִ ְר ְ
המזמנ/ת :הַ ב לָן וְ נִ בְ ִריְך לְ מַ לְ ּכָא ִעּלָָאה ַק ִּד ָ
המסובות/ים עונות/יםָׁ :שמַ יִם.
יׁשא,
המזמנ/תּ :בִ ְרׁשּות מַ לְ ּכָא ִעּלָָאה ַק ִּד ָ
יׁשא).
(בשבתּ :ובִ ְרׁשּות ַׁשּבָ ת מַ לְ ּכְ ָתא .ביום טובּ :ובִ ְרׁשּות יוֹמָ א טָ בָ א אֻ ְׁשּפִ יזָא ַק ִּד ָ
ׁשּותכֶם/ן נְ בָ ֵרך (בעשרה :אֱֹלהֵ ינּו) ֶׁשָא ַכלְ נּו ִמ ֶּׁשלוֹ.
ּבִ ְרׁשּות ִא ִּמי וְ ָאבִ יּ ,ובִ ְרׁשּות מו ַֹרי ,מוֹרו ַֹתי וְ ַרּבו ַֹתי ּובִ ְר ְ
המסובות/יםּ :בָ רּוְך (בעשרה :אֱ ֹלהֵ ינּו) ֶׁשָא ַכלְ נּו ִמ ֶּׁשל ֹו ּובְ טּוב ֹו חָ ִיינּו.

ית
עַ ל הַ ּנִ ִּס ים וְ עַ ל הַ ּפ ְֻר ָקן וְ עַ ל הַ ּגְ בּורוֹת וְ עַ ל הַ ְּתׁשּועוֹת וְ עַ ל הַ נִ פְ לָאוֹת וְ עַ ל הַ ּנֶחָ מוֹת וְ עַ ל הַ ִּמלְ חָ מוֹת ֶׁש עָ ִׂש ָ
לַאֲ בו ֵֹתינּו ּבַ ּי ִָמים הָ הֵ ם ּבַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה.
לחנוכהּ :בִ ימֵ י מַ ִּת ְתיָהּו ּבֶ ן יוֹחָ נָן ּכֹהֵ ן ּגָדוֹל חַ ְׁשמ ֹונַאי ּובָ נָיוּ ,כְ ֶׁש עָ ְמ ָדה מַ לְ כּות יָוָ ן הָ ְר ָׁש עָ ה עַ ל עַ ְּמָך ִי ְׂש ָראֵ ל,
לְ ַׁשּכְ חָ ם ּתו ָֹר ָתָך ּולְ הַ עֲ בִ ָירם מֵ חֻ ֵּקי ְר צ ֹונְָך ,וְ אַ ָּתה ּבְ ַרחֲ מֶ יָך הָ ַרּבִ ים ,עָ מַ ְד ָּת לָהֶ ם ּבְ עֵ ת צָ ָר ָתםַ ,רבְ ָּת אֶ ת ִר יבָ ם,
ַּדנְ ָּת אֶ ת ִּד ינָם ,נ ַָק ְמ ָּת אֶ ת נִ ְקמָ ָתם ,מָ סַ ְר ָּת גִ ּבו ִֹר ים
ׁשּוׁשן הַ ּבִ ָירהּ ,כְ ֶׁש עָ מַ ד
ַ
ּוטמֵ ִאים ּבְ יַד לפוריםּ :בִ ימֵ י מָ ְר ְּד ַכי וְ אֶ ְס ֵּתר ּבְ
ּבְ יַד חַ ָּל ִׁש ים ,וְ ַרּבִ ים ּבְ יַד ְמעַ ִּט יםְ ,
יקים ,וְ ז ִֵד ים ּבְ יַד עו ְֹס ֵקי עֲ לֵיהֶ ם הָ מָ ן הָ ָר ָׁש עּ ,בִ ֵּקׁש לְ הַ ְׁש ִמיד לַהֲ רֹג ּולְ אַ ּבֵ ד אֶ ת
ְטהו ִֹר יםְּ ,ור ָׁש ִע ים ּבְ יַד צַ ִּד ִ
הּוד ים ִמּנַעַ ר וְ עַ ד ז ֵָקן טַ ף וְ נ ִָׁש ים ּבְ יוֹם אֶ חָ ד,
ית ֵׁשם ּגָדוֹל וְ ָקדוֹׁש ּבְ ע ֹולָמָ ךּ ,ולְ עַ ְּמָך ָּכל הַ ְּי ִ
תו ָֹר ֶתָך .לְ ָך עָ ִׂש ָ
לׁשה עָ ָׂשר לְ ֹחדֶ ׁש ְׁשנֵים עָ ָׂשר ,הּוא ֹחדֶ ׁש אֲ ָדר,
ית ְּתׁשּועָ ה גְ ד ֹולָה ּופ ְֻר ָקן ּכְ הַ ּיוֹם הַ ּזֶהּ .בִ ְׁש ָ
ִי ְׂש ָראֵ ל עָ ִׂש ָ
ּוׁש ָללָם לָבוֹז .וְ אַ ָּתה בְ ַרחֲ מֶ יָך הָ ַרּבִ ים הֵ פַ ְר ָּת אֶ ת
יתָךּ ,ופִ ּנּו אֶ ת הֵ י ָכלֶָךְ ,
וְ ַאחַ ר ַּכ ְך ּבָ אּו בָ נֶיָך לִ ְדבִ יר ּבֵ ֶ
וְ ִטהֲ רּו אֶ ת ִמ ְק ָּד ֶׁש ָך ,וְ ִה ְד לִ יקּו נֵרוֹת ּבְ חַ ְצרוֹת ָק ְד ֶׁש ָך ,עֲ צָ תוֹ ,וְ ִקלְ ַקלְ ָּת אֶ ת מַ חֲ ַׁשבְ ּתוֹ ,וַ הֲ ֵׁשבו ָֹת ּל ֹו ּגְ מּול ֹו
ית
וְ ָקבְ עּו ְׁשמ ֹונַת יְמֵ י חֲ ֻנ ָּכה אֵ ּלּוּ ,בְ הַ ּלֵל ּובְ הו ָֹדָאהּ ,בְ רֹאׁשוֹ ,וְ ָתלּו אוֹת ֹו וְ אֶ ת ּבָ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ ,וְ עָ ִׂש ָ
לְׁש ְמָך הַ ּגָדוֹל ,סֶ לָהִ .עּמָ הֶ ם נִ ִּס ים וְ נִ פְ לָאוֹת ,וְ נוֹדֶ ה לְ ִׁש ְמָך הַ ּגָדוֹל ,סֶ לָה.
נִּסים וְ נִפְ לָאוֹת ,וְ נוֹדֶ ה ִ
ית ִעּמָ הֶ ם ִ
וְ עָ ִׂש ָ

ברכת הזן

ּבָ רּוְך אַ ָּתה ְייָ ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,הָ אֵ ל הַ ּזָן או ָֹתנּו וְ אֶ ת הָ ע ֹולָם ּכֻּל ֹו
ּבְ טּובוֹּ ,בְ חֵ ן ּבְ חֶ סֶ ד ּבְ ֶרוַ ח ּובְ ַרחֲ ִמים ַרּבִ ים ,נֹ ֵתן לֶחֶ ם לְ כָלּ-בָ ָׂשר ּכִ י לְ ע ֹולָם
חַ ְסּדוֹּ .ובְ טּוב ֹו הַ ּגָדוֹלָּ ,ת ִמיד ֹלא חָ סַ ר לָנּו וְ ַאל י ְֶחסַ ר לָנּו מָ זוֹן ָּת ִמיד
ּומפַ ְרנֵס ַלּכֹל ,וְ ׁשֻ לְ חָ נ ֹו עָ רּוְך ַלּכֹל ,וְ ִה ְת ִקין
לְ ע ֹולָם וָ עֶ דּ ,כִ י הּוא אֵ ל זָן ְ
ִמ ְחיָה ּומָ זוֹן לְ כָלּ-בְ ִרּיו ָֹתיו אֲ ֶׁשר ּבָ ָרא בְ ַרחֲ מָ יו ּובְ רוֹב חֲ סָ ָדיו ּכָָאמּור:
ּפו ֵֹתחַ אֶ ת-יָדֶ ָך ּומַ ְׂשּבִ יעַ לְ כָל-חַ י ָרצוֹןּ .בָ רּוְך אַ ָּתה ְייָ ,הַ ּזָן אֶ ת הַ ּכֹל.
ברכת הארץ

נוֹדֶ ה ּלְ ָךְ ,י ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ,עַ ל ֶׁש ִהנְ חַ לְ ָּת לַאֲ בו ֵֹתינּו אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָּדה טוֹבָ ה ְּורחָ בָ ה,
יתנּו ִמּבֵ ית
אתנּו מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ּופְ ִד ָ
ּבְ ִרית וְ תו ָֹרה ,חַ ּיִים ּומָ זוֹן ,עַ ל ֶׁשהוֹצֵ ָ
יתָך ֶׁשחָ ַת ְמ ָּת ּבִ בְ ָׂש ֵרנּו],
עֲ בָ ִדים[ ,וְ עַ ל ּבְ ִר ְ
על פי "נתיבי עם" עמ' ק"כ נשים אינן אומרות “על בריתך שחתמת בבשרנו”.

וְ עַ ל ּתו ָֹר ְתָך ֶׁשּלִ ּמַ ְד ָּתנּו ,וְ עַ ל חֻ ֵּקי ְרצ ֹונְָך ֶׁשהו ַֹד ְע ָּתנּו,
ּומפַ ְרנֵס או ָֹתנּו.
וְ עַ ל חַ ּיִים ּומָ זוֹן ֶׁשאַ ָּתה זָן ְ

ּומבָ ְרכִ ים אֶ ת ְׁשמָ ְךּ ,כָָאמּור:
וְ עַ ל הַ ּכלְ ,י ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ,אֲ נ ְַחנּו מו ִֹדים לְָך ְ
ָארץ הַ ּטֹבָ ה אֲ ֶׁשר נ ַָתן-לְָך.
וְ ָאכַלְ ָּת וְ ָׂשבָ ְע ָּתּ ,ובֵ ַרכְ ָּת אֶ ת ְי ָי אֱ ֹל ֶׁהיָך עַ ל הָ ֶ
ָארץ וְ עַ ל הַ ּמָ זוֹן.
ּבָ רּוְך אַ ָּתה ְייָ ,עַ ל הָ ֶ
ברכת ירושלים

ְרּוׁש ַליִם ִע ָירְך וְ עַ ל הַ ר ִצּיוֹן
ַרחֵ ם ְי ָי אֱ ֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו וְ עַ ל י ְִׂש ָראֵ ל עַ ּמָ ְך ,וְ עַ ל י ָ
ִמ ְׁשּכַן ּכְ בו ָֹדְך ,וְ עַ ל הֵ י ָכלְָך וְ עַ ל ְמע ֹונְָך וְ עַ ל ְּדבִ ָירְך ,וְ עַ ל הַ ּבַ יִת הַ ּגָדוֹל
ּנִק ָרא ִׁש ְמָך עָ לָיוָ ,אבִ ינּוְ ,רעֵ נּו ,זּונֵנּוּ ,פַ ְרנְסֵ נּוּ ,כַלְ ּכְ לֵנּו,
וְ הַ ָּקדוֹׁש ֶׁש ְ
הַ ְרוִ יחֵ נּו ,הַ ְרוַ ח לָנּו ְמהֵ ָרה ִמּכָל-צָ רו ֵֹתינּו ,וְ נָא ַאל ַּת ְצ ִריכֵנּוְ ,י ָי אֱ ֹלהֵ ינּו
ָאתם ,אֶ ּלָא לְ י ְָדָך הַ ְּמלֵָאה וְ הָ ְרחָ בָ ה,
לִ ידֵ י מַ ְּתנוֹת ּבָ ָׂשר וָ ָדם ,וְ ֹלא לִ ידֵ י הַ לְ וָ ָ
הָ עֲ ִׁש ָירה וְ הַ ּפְ תּוחָ ה ,י ְִהי ָרצוֹן ֶׁשֹּלא נֵבוֹׁש ּבָ ע ֹולָם הַ ּזֶה ,וְ ֹלא נִ ָּכלֵם לָע ֹולָם
הַ ּבָ אּ ,ומַ לְ כּות ּבֵ ית ָּדוִ ד ְמ ִׁשיחָ ְך ַּתחֲ זִ ֶירּנָה לִ ְמקוֹמָ ּה ּבִ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינּו.

יעי ,הַ ַׁשּבָ ת הַ ּגָדוֹל וְ הַ ָקדוֹׂש הַ ּזֶהּ ,כִ י יוֹם ּגָדוֹל
בשבתְ :רצֵ ה וְ הַ חֲ לִ יצֵ נּוְ ,י ָי אֱ ֹלהֵ ינּוּ ,בְ ִמ ְצו ֶֹתיָך ּובְ ִמ ְצוַ ת יוֹם הַ ְּׁשבִ ִ
וְ ָקדוֹׁש הּוא ִמּלְ פָ נֶיָך .נִ ְׁשּבֹת ּב ֹו וְ נָנּוחַ ּב ֹו וְ נִ ְתעַ ּנֵג ּב ֹו ּכְ ִמ ְצוַ ת חֻ ֵּקי ְרצ ֹונְָך ,וְ ַאל ְּת ִהי צָ ָרה וְ יָגוֹן ּבְ יוֹם ְמנּוחָ ֵתנּו,
יתָך הַ ּגָדוֹל
וְ הַ ְראֵ נּו בְ נֶחָ מַ ת ִצּיוֹן ּבִ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינּוּ ,כִ י אַ ָּתה הּוא ּבַ עַ ל הַ ּנֶחָ מוֹת .וַ הֲ גַם ֶׁשָאכַלְ נּו וְ ָׁש ִתינּו ,חָ ְרּבַ ן ּבֵ ְ
וְ הַ ָּקדוֹׁש ֹלא ָׁשכ ְַחנּוַ .אל ִּת ְׁשּכָחֵ נּו ָלנֶצַ ח וְ ַאל ִּתזְ נָחֵ נּו לָעַ דּ ,כִ י אֵ ל מֶ לְֶך ּגָדוֹל וְ ָקדוֹׁש אָ ָּתה.
בראש חודש ובחול המועד :אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֱ ֹלהֵ י אֲ בו ֵֹתינּו ,יַעֲ לֶה וְ יָבוֹא וְ יַּגִ יעַ וְ י ֵָראֶ ה וְ י ֵָרצֶ ה וְ י ִָּׁשמַ ע ,וְ יִּפָ ֵקד וְ ִי ָּזכֵר
ְרּוׁש ַליִם ִע ָיר ְך וְ זִ כְ רוֹן מָ ִׁשיחַ ּבֶ ן ָּדוִ ד עַ בְ ָּד ְך ,וְ זִ כְ רוֹן ּכָל-עַ ְּמָך ּבֵ ית י ְִׂש ָראֵ ל
זִ כְ ר ֹונֵנּו וְ זִ כְ רוֹן אֲ בו ֵֹתינּו ,זִ כְ רוֹן י ָ
לְ פָ נֶיָך ,לִ פְ לֵיטָ ה לְ טוֹבָ ה ,לְ חֵ ן ּולְ חֶ סֶ ד ּולְ ַרחֲ ִמים ,לְ חַ ִּיים טוֹבִ ים ּולְ ָׁשלוֹם ּבְ יוֹם
בראש השנה :הַ ּזִ ּכָרוֹן הַ ּזֶהּ ,בְ יוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא קֹ דֶ ׁש הַ ּזֶה   .
בראש חדש :רֹאׁש ֹחדֶ ׁש הַ ּזֶה.
בפסח :חַ ג הַ ּמַ ּצוֹת הַ ּזֶהּ ,בְ יוֹם (טוֹב) ִמ ְק ָרא קֹ דֶ ׁש הַ ּזֶה     .בסוכות :חַ ג הַ ּסֻ ּכוֹת הַ ּזֶהּ ,בְ יוֹם (טוֹב) ִמ ְק ָרא קֹדֶ ׁש הַ ּזֶה   .
עֲצֶרת הַ ּזֶהּ ,בְ יוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא קֹדֶ ׁש הַ ּזֶה.
בשבועות :חַ ג הַ ָּׁשבּועוֹת הַ ּזֶהּ ,בְ יוֹם טוֹב ִמ ְק ָרא קֹדֶ ׁש הַ ּזֶה     .בשמיני עצרתְׁ :ש ִמינִי חַ ג ֶ
ָכְרנּו ְי ָי אֱֹלהֵ ינּו ּב ֹו לְטוֹבָ הּ ,ופָ ְקדֵ נּו ב ֹו לִבְ ָרכָה ,וְ הו ִֹׁשיעֵ נּו ב ֹו לְחַ ּיִים טוֹבִ יםּ .ובִ ְדבַ ר יְׁשּועָ ה
לְרחֵ ם ּב ֹו עָ לֵינּו ּולְהו ִֹׁשיעֵ נּו .ז ֵ
ַ
וְ ַרחֲ ִמים ,חּוס וְ חָ ּנֵנּו ,וַחֲ מוֹל וְ ַרחֵ ם עָ לֵינּו ,וְ הו ִֹׁשיעֵ נּוּ ,כִ י אֵ לֶיָך עֵ ינֵינּוּ ,כִ י אֵ ל מֶ לְֶך חַ ּנּון וְ ַרחּום אָ ָּתה.

ְרּוׁש ַליִם ִע ָירְך ּבִ ְמהֵ ָרה בְ יָמֵ ינּו.
וְ ִתבְ נֶה י ָ
ְרּוׁש ָליִםָ .אמֵ ן.
ּבָ רּוְך אַ ָּתה ְייָּ ,ב ֹונֵה י ָ
ברכת הטוב והמיטיב

ּבָ רּוְך אַ ָּתה ְי ָי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ,לָעַ ד הָ אֵ ל ָאבִ ינּו ,מַ לְ ּכֵנּו ,אַ ִּד ֵירנּו,
ּבו ְֹראֵ נּוּ ,גוֹאֲ לֵנּוְ ,קדו ֵֹׁשנּוְ ,קדוֹׁש יַעֲ קֹב ,רוֹעֵ נּו ,רוֹעֵ ה י ְִׂש ָראֵ ל ,הַ ּמֶ לְֶך
הַ ּטוֹב וְ הַ ּמֵ ִטיב ַלּכֹלֶׁ ,שּבְ כָל-יוֹם וָ יוֹם הּוא הֵ ִטיב לָנּו ,הּוא מֵ ִטיב לָנּו ,הּוא
ֵיטיב לָנּו ,הּוא גְ מָ לָנּו ,הּוא גו ְֹמלֵנּו ,הּוא יִגְ ְמלֵנּו לָעַ ד חֵ ן וָ חֶ סֶ ד וְ ַרחֲ ִמים
י ִ
וְ ֶרוַ ח וְ הַ ּצָ לָה וְ כָל-טוֹב.
בקשות נוספות

הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִׁש ַּתּבַ ח עַ ל ּכִ ּסֵ א כְ בוֹדוֹ.
ָארץ.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִׁש ַּתּבַ ח ּבַ ָּׁשמַ יִם ּובָ ֶ
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא י ְִׁש ַּתּבַ ח ּבָ נּו לְדוֹר ּדו ִֹרים.
הָ ַרחֲ מָ ן הּוא ֶק ֶרן לְ עַ ּמ ֹו י ִָרים.

