סדר ברכת המזון
לימי החנוכה
נוסח אשכנז

ֱלהינ ּו ֶמל ְֶך ָהעוֹלָםַ .ה ּזָן ֶאת ָהעוֹלָם כ ֻּּלוְֹּ .בטוּבוֹ ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד
ּבָרו ְּך ַא ָּתה ֲאדֹנָי א ֵ
ׂרִּ .כי ְלעוֹלָם ַח ְס ּדוֹ :ו ְּבטוּבוֹ ַה ּגָדוֹל ָּת ִמיד
ֶחם ְלכָל ָּב ָש
ֲמים .הוּא נו ֵֹתן ל ֶ
ו ְּב ַרח ִ
לא ָח ַסר לָנ ּו ו ְַאל י ְֶח ַסר לָנ ּו ָמזוֹן ְלעוֹלָם ו ֶָעדַּ .בעֲבוּר ְׁשמוֹ ַה ּגָדוֹלִּ .כי הוּא ֵאל זָן
ֲשר ָּברָאּ :בָרו ְּך ַא ָּתה ֲאדֹנָי.
ו ְּמ ַפ ְרנֵס ל ַּכל ו ֵּמ ִטיב ל ַּכל ו ֵּמ ִכין ָמזוֹן ְלכָל ְּב ִר ּיו ָֹתיו א ֶׁ
ַה ּזָן ֶאת ַה ּכל:
ֱלהינוַּ .על ֶׁש ִהנ ְַח ְל ָּת ַלאֲבו ֵֹתינ ּו ֶארֶץ ֶח ְמדָה טוֹבָה ו ְּר ָחבָה .ו ְַעל
נוֹדֶה ְּל ָך ֲאדֹנָי א ֵ
ָדים .ו ְַעל ְּב ִר ְית ָך
יתנ ּו ִמ ּבֵית עֲב ִ
ֱלהינ ּו ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם .ו ְּפ ִד ָ
ֵאתנ ּו ֲאדֹנָי א ֵ
ֶׁשהוֹצ ָ
ַע ָּתנוּ .ו ְַעל ַח ּיִים ֵחן
ֻקי ָך ֶׁשהוֹד ְ
ָת ָך ֶׁש ִּל ַּמ ְד ָּתנוּ .ו ְַעל ח ֶּ
ׂרֵנוּ .ו ְַעל ּתוֹר ְ
ֶׁש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָש
ֲכילַת ָמזוֹן ָׁש ַא ָּתה זָן ו ְּמ ַפ ְרנֵס או ָֹתנ ּו ָּת ִמידְּ .בכָל יוֹם ו ְּבכָל
ָח ֶסד ֶׁשחוַֹננ ְָּתנוּ .ו ְַעל א ִ
וֶ
ֵעת ו ְּבכָל ָׁש ָעה:
בחנוכה ופורים מוסיפים כאןַ :על ַה ִנ ִּּסים ו ְַעל ַה ֻּפ ְר ָקן ו ְַעל ַה ְגּבוּרוֹת ו ְַעל ַה ְּתׁשוּעוֹת ו ְַעל
ימי ַמ ִּת ְתיָהו בֶן יו ָֹחנָן ּכֹ ֵהן
ׂית ַלאֲבו ֵֹתינ ּו ַּבָי ִּמים ָה ֵהם ַּב ְז ַּמן ַהֶזּה :לחנוכהִּ :ב ֵ
ׁע ִש ָ
ַה ִּמ ְל ָחמוֹת ֶש ָ
ָת ְך
יחם ִמ ּתוֹר ָ
ׁכ ָ
הש ִּ
ָאל ְל ַ
ׂר ֵ
ׁעה ַעל ַע ְּמ ָך י ְִש
ׁע ְמדָה ַמ ְלכוּת ָיוָן ָה ְר ָש ָ
ׁמוֹנ ִָאי ו ָּבנָיו ְּכ ֶש ָ
ָגּדוֹל ַח ְש
ָתם ר ְַב ָּת ֶאת ִריבָם ַּדנ ְָּת
ָהם ְּב ֵעת ָצר ָ
ֲמי ָך ָהר ִַּבים ָע ַמ ְד ָּת ל ֶ
ֻקי ְרצוֹנ ְָך ו ְַא ָּתה ְּב ַרח ֶ
ֲבירָם ֵמח ֵּ
ו ְּל ַהע ִ
ׁים ְור ִַּבים ְּביַד ְמ ַע ִּטים ו ְּט ֵמ ִאים ְּביַד
ָק ְמ ָּת ֶאת נ ְִק ָמ ָתם ָמ ַס ְר ָּת ג ִּבו ִֹרים ְּביַד ַח ָּל ִש
ֶאת ִּדינָם נ ַ
ָמ ְך
ׁם ָגּדוֹל ו ְָקדוֹׁש ְּבעוֹל ָ
ׂית ֵש
ָת ָך ו ְּל ָך ָע ִש ָ
ַד ִיקים ְוז ִֵדים ְּביַד עו ְֹס ֵקי תוֹר ֶ
ׁעים ְּביַד צ ִּ
ְטהו ִֹרים ו ְּר ָש ִ
ית ָך ו ִּפ ּנ ּו
ֻר ָקן ְּכ ַה ּיוֹם ַהֶזּה ו ְַא ַחר ָּכ ְך ָּבא ּו ָבנֶי ָך ִל ְד ִביר ֵּב ֶ
ׂית ְּתׁשו ָּעה גְדוֹלָה ּופ ְ
ָאל ָע ִש ָ
ׂר ֵ
ו ְּל ַע ְּמ ָך י ְִש
ׁמוֹנַת י ְֵמי ֲחנֻ ָּכה ֵא ּל ּו
ת-מ ְק ָּדֶׁש ָך ו ְִה ְד ִליק ּו נֵרוֹת ְּב ַח ְצרוֹת ָק ְדֶׁש ָך ו ְָק ְבע ּו ְש
ֶאת ֵהי ָכ ֶל ָך ו ְִטהֲר ּו ֶא ִ
ֵיהם
ׁע ַמד ֲעל ֶ
ׁן ַה ִּבירָה ְּכ ֶש ָ
ּש
ימי ָמ ְר ְּדכַי ו ְֶא ְס ֵּתר ְּבׁשו ַ
ׁמ ָך ַה ָגּדוֹל .לפוריםִּ :ב ֵ
ְלהוֹדוֹת ו ְּל ַה ֵּלל ְל ִש ְ
ׁים ְּביוֹם
ָש
ָקן ַטף ְונ ִ
ל-ה ְיּהו ִּדים ִמַנ ַּער ו ְַעד ז ֵ
ׁמיד ַלהֲרוֹג ו ְּל ַא ֵּבד ֶאתָּ -כ ַ
ׁע ִּב ֵּקׁש ְל ַה ְש ִ
ָש
ָה ָמן ָהר ָ
ֲמי ָך ָהר ִַּבים
ּש ָללָם לָבוֹז ו ְַא ָּתה ְּב ַרח ֶ
ֶש אֲדָר וְׁ
ׂר הוּא חֹדׁ
ֶש ְׁשנֵים ָע ָש
ׂר ְלחֹדׁ
ׁה ָע ָש
ֶא ָחד ִּבְׁשל ָֹש
ֹאשוֹ ו ְָתל ּו אוֹתוֹ ו ְֶאת ָּבנָיו ַעל
ׁבו ָֹת-לוֹ גְמוּלוֹ ְבר ׁ
ֲש
ׁב ּתוֹ ַוה ֵ
ֲש ְ
ֵה ַפ ְר ָּת ֶאת עֲצָתוֹ ו ְִק ְל ַק ְל ָּת ֶאת ַמח ַ
ׁמ ָך ַה ָגּדוֹל ֶסלָה
ׂית ִע ָּמ ֶהם נ ִִּסים ְונ ְִפלָאוֹת וְנוֹדֶה ְל ִש ְ
ָה ֵעץ ו ְָע ִש ָ

ֱלהינ ּו ֲאנ ְַחנ ּו מו ִֹדים ל ְָך ו ְּמב ְָר ִכים או ָֹת ְך .י ְִת ָּבר ְַך ִׁש ְמ ָך ְּב ִפי כָל
ְועַל ַה ּכל ֲאדֹנָי א ֵ
ֱלהי ָך ַעל ָה ָארֶץ
ָע ָּת ו ֵּבר ְַכ ָּת ֶאת ֲאדֹנָי א ֶ
ׂב ְ
ַחי ָּת ִמיד ְלעוֹלָם ו ֶָעדּ :כ ַּכָתוּב .ו ְָאכ ְַל ָּת ְו ָש
ָתן ל ְָךּ :בָרו ְּך ַא ָּתה ֲאדֹנָיַ .על ָה ָארֶץ ו ְַעל ַה ָּמזוֹן:
ֲשר נ ַ
ַה ּטבָה א ֶׁ

רֶ
ּש ַליִם ִעי ֶרךָ .ו ְַעל ִצ ּיוֹן ִמ ְׁש ּכַן
ָאל ַע ֶּמךָ .ו ְַעל יְרו ָׁ
ׂר ֵ
ֱלהינ ּו ַעל ִי ְש
ַחם נָא ֲאדֹנָי א ֵ
יחךָ .ו ְַעל ַה ַּביִת ַה ּגָדוֹל ו ְַה ָּקדוֹׁש ֶׁש ּנ ְִקרָא ִׁש ְמ ָך
ְּכבו ֶֹדךָ .ו ְַעל ַמ ְלכוּת ּבֵית ָּדוִד ְמ ִׁש ֶ

ֱלהינ ּו
ִיחנוּ .ו ְַה ְרוַח לָנ ּו ֲאדֹנָי א ֵ
ֱלהינוָּ .א ִבינוְּ .ר ֵענ ּו ז ּונֵנ ּו ַּפ ְרנ ְֵסנ ּו ְוכ ְַל ְּכלֵנ ּו ו ְַה ְרו ֵ
ָעלָיו :א ֵ
ׂר וָדָם וְלא
ֱלהינ ּו לא ִלידֵי ַמ ְּתנַת ָּב ָש
ְמ ֵהרָה ִמ ּכָל צָרו ֵֹתינוְּ .ונָא ַאל ַּת ְצ ִריכֵנ ּו ֲאדֹנָי א ֵ
ֵאהַ .ה ְּפתו ָּחהַ .ה ְּקדו ָֹׁשה ו ְָה ְר ָחבָהֶׁ .ש ּלא נֵבוֹׁש
ָא ָתםִּ .כי ִאם ְלי ְָד ָך ַה ְּמל ָ
ִלידֵי ַה ְלו ָ
וְלא נ ִָּכלֵם ְלעוֹלָם ו ֶָעד:
ׁבת ַה ָגּדוֹל
ׁב ִיעי ַה ַש ָּ
ֲליצֵנ ּו ְיָי ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ִמ ְצו ֶֹתי ָך ו ְּב ִמ ְצוַת יוֹם ַה ְש ִ
בשבת מוסיפיםְ :רצֵה ו ְַהח ִ
ׁבת ּבוֹ ְולָנו ַּח ּבוֹ ְּב ַאהֲבָה ְּכ ִמ ְצוַת ְרצוֶֹנךָ,
ׂ ַהֶזּהִּ ,כי יוֹם זֶה ָגּדוֹל ו ְָקדוֹׁש הוּא ְל ָפנֶי ָך ִל ְש ָּ
ו ְַה ָקדוֹש
ָחה ְּביוֹם ְמנו ָּח ֵתנוּ ,ו ְַה ְר ֵאנ ּו ְיָי ֱאל ֵֹהינ ּו
ִיח לָנוְּ ,יָי ֱאל ֵֹהינוֶּׁ ,ש ּלֹא ְת ֵהא ָצרָה ְויָגוֹן ַו ֲאנ ָ
ו ִּב ְרצוֹ ְנ ָך ָהנ ַ
ַעל ַהֶנ ָּחמוֹת.
ְשוּעוֹת וּב ַ
ּש ַליִם ִעיר ָק ְדֶׁשךִָּ ,כי ַא ָּתה הוּא ַּב ַעל ַהיׁ
ֶח ַמת ִציוֹן ִעי ֶר ָך ו ְּב ִב ְניַן יְרוָׁ
ְּבנ ָ
ׁמע י ִָּפ ֵקד
ִש ַ
ָאה ְוֵירָצֶה י ָּ
ּיע ֵיר ֶ
בר"ח ובמועדים מוסיפיםֱ :אל ֵֹהינ ּו וֵאל ֵֹהי אֲבו ֵֹתינוַּ ,י ֲעלֶה ְוָיבֹא ַי ִג ַ
ׁיח ֶּבן ָּדוִד ַע ְב ָּד ְךְ ,וז ְִכרוֹן ָּכל-
ּש ַליִם ִעיר ְָךְ ,וז ְִכרוֹן ָמ ִש ַ
ְו ִי ָּזכֵר ז ְִכרוֹנֵנ ּו ְוז ְִכרוֹן אֲבו ֵֹתינוּ ,ז ְִכרוֹן יְרוָׁ
ׁלוֹם ְּביוֹם בראש
ֲמים ְל ַח ִיּים ו ְּל ָש
ֵטה ְלטוֹבָה ְל ֵחן ְל ֶח ֶסד ו ְּל ַרח ִ
ָאל ְל ָפנֶיךִָ ,ל ְפל ָ
ׂר ֵ
ַע ְּמ ָך ֵּבית י ְִש
ֲצרֶת ַה ַחג
ׁמינִי ע ֶ
ֶש בפסחַ :חג ַה ַּמ ּצוֹת בסוכותַ :חג ַה ֻּס ּכוֹת בשמיני עצרתְ :ש ִ
ֹאש ַהחֹדׁ
חודש :ר ׁ
ׁבוּעוֹת בראש השנהַ :ה ִּז ָּכרוֹןַ .ה ּזֶה ,ז ְָכרֵנ ּו ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ ּו ּבוֹ ְלטוֹבָה ,ו ָּּפ ְקדֵנ ּו בוֹ
בשבועותַ :חג ַה ָּש
ׁיענ ּו ִּכי ֵאלֶי ָך
ַחם ָעלֵינוּ ,וְהו ִֹש ֵ
ֲמים; חוּס ו ְָחֵנּנוְּ ,ור ֵ
ְשו ָּעה ְו ַרח ִ
ׁיענ ּו בוֹ ְל ַח ִיּים ִּ ,ב ְדבַר יׁ
ִל ְב ָרכָה ,וְהו ִֹש ֵ
ֵעינֵינוִּּ ,כי ֵאל ֶמל ְֶך ַח ּנוּן ְורַחוּם ָא ָּתה.

ֲמיו
ָמינוּּ .בָרו ְּך ַא ָּתה ֲאדֹנָיּ .בוֹנֵה ְב ַרח ָ
ֶש ִּב ְמ ֵהרָה ְבי ֵ
ּש ַליִם ִעיר ַה ּקדׁ
ּבנֵה יְרו ָׁ
וְ
ּש ָליִםָ :א ֵמן:
יְרו ָׁ
ֱלהינ ּו ֶמל ְֶך ָהעוֹלָםָ .ה ֵאלָ .א ִבינוַּ .מ ְל ּכֵנוַּ .א ִּדירֵנוּּ .בו ְֹר ֵאנוּ.
ּבָרו ְּך ַא ָּתה ֲאדֹנָי א ֵ
ָאלַ .ה ֶּמל ְֶך ַה ּטוֹב ו ְַה ֵּמ ִטיב
ׂר ֵ
ּגוֹ ֲאלֵנוּ .יו ְֹצרֵנוְּ .קדו ֵֹׁשנ ּו ְקדוֹׁש ַיעֲקב .רו ֵֹענ ּו רו ֵֹעה ִי ְש
ֵיטיב לָנוּ .הוּא ג ְָמלָנ ּו הוּא גו ְֹמלֵנ ּו
ל ַּכלֶׁ .ש ְּבכָל יוֹם וָיוֹם הוּא ֵה ִטיב הוּא ֵמ ִטיב הוּא י ִ
ִישו ָּעה.
ָחהְּ .ב ָרכָה ו ׁ
ֲמים ו ְּל ֶרוַחַ .ה ָּצלָה ו ְַה ְצל ָ
ָעד ְל ֵחן ו ְּל ֶח ֶסד ו ְּל ַרח ִ
הוּא ִיג ְְמלֵנ ּו ל ַ
ְשלוֹם ְוכָל טוֹב .ו ִּמ ּכָל טוּב ְלעוֹלָם ַאל
ֲמים ו ְַח ּיִים ו ָׁ
ָסה ְוכ ְַל ָּכלָהְ .ו ַרח ִ
ֶח ָמהַּ .פ ְרנ ָ
נָ
י ְַח ְּסרֵנוּ:
ָארֶץ:
ַש ַמיִם וּב ָ
ֲמן הוּא י ְִת ָּבר ְַך ּב ָּׁ
לך ָעלֵינ ּו ְלעוֹלָם ו ֶָעדָ :ה ַרח ָ
ֲמן הוּא י ְִמ ְ
ָה ַרח ָ
ָחיםְ .וי ְִת ַה ּדַר ּבָנ ּו
ָעד ו ְּלנֵצַח נְצ ִ
ִש ַּת ּבַח ְלדוֹר ּדו ִֹריםְ .וי ְִת ָּפ ַאר ּבָנ ּו ל ַ
ֲמן הוּא י ְׁ
ָה ַרח ָ
ִש ּבר ֻעלֵנ ּו
ֲמן הוּא י ְׁ
ֲמן הוּא י ְַפ ְרנ ְֵסנ ּו ְּבכָבוֹדָ :ה ַרח ָ
ָמיםָ :ה ַרח ָ
ָעד ו ְּלעו ְֹל ֵמי עוֹל ִ
לַ
ֻבָה
ִשלַח לָנ ּו ְּב ָרכָה ְמר ּ
ֲמן הוּא י ְׁ
ֵמ ַעל ַצ ּוָארֵנ ּו וְהוּא יו ִֹליכֵנ ּו קו ְֹמ ִמ ּיוּת ְל ַא ְרצֵנוָּ :ה ַרח ָ

ׁש ְל ָחן זֶה ֶׁש ָאכ ְַלנ ּו ָעלָיו:
ַביִת ַה ּזֶה ו ְַעל ֻ
ּב ַּ
ׂוֹרוֹת טוֹבוֹת
ׂר לָנ ּו ְּבש
ַש
ַטוֹב וִיב ֶּ
ִשלַח לָנ ּו ֶאת ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביא זָכוּר ל ּ
ֲמן הוּא י ְׁ
ָה ַרח ָ
(א ִּמי
ַעל ַה ַּביִת ַה ּזֶה ו ְֶאת ִ
(א ִבי מו ִֹרי) ּב ַ
ֲמן הוּא י ְָבר ְֵך ֶאת ָ
ֶחמוֹתָ :ה ַרח ָ
ְשוּעוֹת ְונ ָ
יׁ
ָהם( .ואם
ֲשר ל ֶ
ֵיתם ו ְֶאת ז ְַר ָעם ו ְֶאת ּכָל א ֶׁ
ָתי) ַּב ֲעלַת ַה ַּביִת ַה ּזֶה .או ָֹתם ו ְֶאת ּב ָ
מוֹר ִ
ֲמן הוּא י ְָבר ְֵך או ִֹתי ו ְֶאת ִא ְׁש ִּתי ו ְֶאת ז ְַר ִעי ו ְֶאת
סמוך על שלחן עצמו יאמרָ :ה ַרח ָ
ָהם י ְִצ ָחק
ֲשר לָנוְּּ .כמוֹ ֶׁש ּנ ְִת ּב ְָרכ ּו אֲבו ֵֹתינ ּו ַא ְבר ָ
ֲשר ִלי) ,או ָֹתנ ּו ו ְֶאת ּכָל א ֶׁ
ּכָל א ֶׁ
ְנאמר ָא ֵמן:
ֵמה .ו ַ
ַחד ִּב ְב ָרכָה ְׁשל ָ
ְוַיעֲקבּ ,ב ַּכלִ .מ ּכלּ .כלּ .כֵן י ְָבר ְֵך או ָֹתנ ּו כ ֻּּלָנ ּו י ַ
ׂא ְב ָרכָה ֵמ ֵאת
ִש
ֵיהם ו ְָעלֵינ ּו זְכוּת ֶׁש ְּת ֵהא ְל ִמ ְׁש ֶמרֶת ָׁשלוֹםְ .ונ ָּ
ַמד ּו ֲעל ֶ
ַמרוֹם ְיל ְּ
ּב ָּ
ֱלהים ו ְָאדָם:
ׂכֶל טוֹב ְּב ֵעינֵי א ִ
ִש ֵענוְּ .ונ ְִמצָא ֵחן ְו ֵש
ֱלהי י ְׁ
ָקה ֵמא ֵ
ֲאדֹנָי .ו ְּצד ָ
ָמים.
ׁבת ו ְּמנו ָּחה ְל ַחֵיּי ָהעוֹל ִ
ֲמן הוּא ַינ ְִחילֵנ ּו יוֹםֶׁשֻּכלוֹ ַש ָּ
בשבתַ :ה ָרח ָ
ֲמן הוּא ַינ ְִחילֵנ ּו יוֹםֶׁשֻּכלוֹ טוֹב.
ביום טובַ :ה ָרח ָ
ֶש ַהֶזּה ְלטוֹבָה ו ְִל ְב ָרכָה.
ֲמן הוּא י ְַח ֵּדׁש ָעלֵינ ּו ֶאת ָהחֹדׁ
בראש חודשַ :ה ָרח ָ
ֲמן הוּא י ְַח ֵּדׁש ָעלֵינ ּו ֶאת ַה ָּׁשנָה ַהזֹּאת ְלטוֹבָה ו ְִל ְב ָרכָה.
בראש השנהַ :ה ָרח ָ
ֲמן הוּא י ִָקים לָנ ּו ֶאת ֻס ַּכת ָּדוִד ַה ּנו ֶֹפלֶת.
בסוכותַ :ה ָרח ָ

ְשוּעוֹת ַמ ְל ּכוֹ
יח ו ְּל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ּבָאַ :מג ְִּדיל יׁ
ֲמן הוּא ְיז ַּכֵנ ּו ִלימוֹת ַה ָמ ִׁש ַ
ָה ַרח ָ
ׂה
ׂה ָׁשלוֹם ִּב ְמרו ָֹמיו הוּא ַי ֲע ֶש
ׂה ֶח ֶסד ִל ְמ ִׁשיחוֹ ְל ָדוִד ו ְּלז ְַרעוֹ ַעד עוֹלָם :עֹ ֶש
ְועֹ ֶש
ָאל ו ְִא ְמר ּו ָא ֵמן :יְרא ּו ֶאת ֲאדֹנָי ְקדו ָֹׁשיו ִּכי ֵאין ַמ ְחסוֹר
ׂר ֵ
ָׁשלוֹם ָעלֵינ ּו ו ְַעל ּכָל ִי ְש
ָעב ּו וְדו ְֹר ֵׁשי ֲאדֹנָי לא י ְַח ְסר ּו כָל טוֹב :הוֹד ּו ַל ֲאדֹנָי ִּכי טוֹב
ָש ּו ְור ֵ
ֵאיוְּ :כ ִפ ִירים רׁ
ִליר ָ
ֲשר י ְִב ַטח
ׂ ִּב ַיע ְלכָל ַחי רָצוֹןּ :בָרו ְּך ַה ּגֶבֶר א ֶׁ
ִּכי ְלעוֹלָם ַח ְס ּדוֹּ :פו ֵֹת ַח ֶאת י ֶָד ָך ו ַּמ ְש
ַדיק ֶנ ֱעזָב ְוז ְַרעוֹ
ָא ִיתי צ ִּ
ָקנ ְִּתי וְלא ר ִ
ִיתי גַם ז ַ
ַּב ֲאדֹנָי ו ְָהיָה ֲאדֹנָי ִמ ְב ַטחוֹ :נ ַַער ָהי ִ
ַשלוֹם
ָחםֲ :אדֹנָי עֹז ְל ַע ּמוֹ י ִֵּתן ֲאדֹנָי י ְָבר ְֵך ֶאת ַע ּמוֹ ב ָּׁ
ַקׁש ל ֶ
ְמב ֶּ

