Birkat Hamazon
ֹאמר ּו
ת־ש ַיבת צִ ּיוֹ ן ָהיִינ ּו ְּכח ְֹל ִמים׃ ָאז י ִָּמ ֵלא ְ ׂשחוֹ ק ּ ִפינ ּו ו ְּל ׁשוֹ נֵ נ ּו ִר ָּנה ָאז י ְ
ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ְּב ׁשוּב יהוה ֶא ׁ ִ
ם־א ֶּלה׃ ִהגְ דִּ יל יהוה ַל ֲעשׂ וֹ ת ִע ָּמנ ּו ָהיִינ ּו ְ ׂש ֵמ ִחים׃ ׁשו ָּבה יהוה
ַבגּוֹ יִם ִהגְ דִּ יל יהוה ַל ֲעשׂ וֹ ת ִע ֵ
־ה ָ ּז ַרע
ת־ש ִב ֵיתנ ּו ַּכ ֲאפִ ִיקים ַּב ֶּנגֶ ב׃ ַה ּז ְֹר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִר ָּנה י ְִקצֹרוּ׃ ָהלוֹ ְך י ֵֵל ְך ו ָּבכֹה נ ֵ ֹׂשא ֶמ ׁ ֶש ְך ַ
ֶא ׁ ְ
בּ ֹא־יָבוֹ א ְב ִר ָּנה נ ֵ ֹׂשא ֲא ֻל ּמ ָֹתיו׃
ֲח ֵב ָרי נְ ָב ֵר ְך:
יְ ִהי ׁ ֵשם יי ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ ָלם:
יְ ִהי ׁ ֵשם יי ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ לָ ם:
ִּב ְר ׁשוּ ת ֲח ֵב ָרי ,נְ ָב ֵרך ֱאל ֵֹהינוּ ׁ ֶש ָא ַכלְ נוּ ִמ ּׁ ֶשלוֹ :
ָּברו ְּך ֱאל ֵֹהינ ּו ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּׁ ֶשלוֹ ו ְּבטוּבוֹ ָחיִ ינוּ:
ָּברוּ ְך ֱאל ֵֹהינוּ ׁ ֶש ָא ַכלְ נוּ ִמ ּׁ ֶשלוֹ וּ ְבטוּ בוֹ ָחיִ ינוּ :
ָּברוּ ְך הוּ א וּ ָברוּ ך ׁ ְשמוֹ :

להינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּזן ֶאת ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ ְּ .בטוּ בוֹ ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד
ָּברוּ ְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
וּ ְב ַר ֲח ִמים .הוּ א נוֹ ֵתן לֶ ֶחם לְ ָכל ָּבשָׂ רִּ .כי לְ עוֹ לָ ם ַח ְס ּדוֹ  :וּ ְבטוּ בוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד ל ֹא
ָח ַסר לָ נוּ ְו ַאל יֶ ְח ַסר לָ נוּ ָמזוֹ ן לְ עוֹ לָ ם ָו ֶעדַּ .ב ֲעבוּ ר ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ לִּ .כי הוּ א ֵאל זָ ן וּ ְמ ַפ ְרנֵ ס
לַ ּכל וּ ֵמ ִטיב לַ ּכֹל וּ ֵמ ִכין ָמזוֹ ן לְ ָכל ְּב ִר ּיוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָּב ָראָּ :ברוּ ְך ַא ָּתה ייַ ,ה ָ ּזן ֶאת ַה ּכֹל.
ַּכ ָּכתוּ בְ ,ו ָא ַכלְ ָּת ְושָׂ ָב ְע ָּת וּ ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת יהוה ֱאל ֶֹה ָ
יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לָ ְך:
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ייַ ,על ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ַה ָּמזוֹ ן:
ֱאל ֵֹהינוּ ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ ְו ִא ּמוֹ ֵתינוּ  ,יַ ֲעלֶ ה ְויָ בֹא ְויִ ָ ּז ֵכר זִ ְכרוֹ נֵ נוּ ,
ְוזִ ְכרוֹ ן ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ָפנֶ ָ
יך ,לְ טוֹ ָבה וּ לְ ֵחן ,וּ לְ ֶח ֶסד וּ לְ ַר ֲח ִמים וּ לְ ַח ִ ּיים וּ לְ ׁ ָשלוֹ ם,
ְּביוֹ ם ַחג ַה ַּמ ּצוֹ ת ַה ֶ ּזה.
זָ ְכ ֵרנוּ יי ֱאל ֵֹהינוּ ּ ,בוֹ לְ טוֹ ָבהָ .א ֵמן.
וּ ָפ ְק ֵדנוּ בוֹ לִ ְב ָר ָכהָ .א ֵמן.
יענוּ בוֹ לְ ַח ִ ּייםָ .א ֵמן.
ְוהוֹ ׁ ִש ֵ

וּ ְבנֵ ה יְ רוּ ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ .
ָּברוּ ְך ַא ָּתה ייּ ,בוֹ נֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו יְ רוּ ׁ ָשלָ יִ םָ :א ֵמן.
עֹשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו הוּ א יַ ֲעשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ְו ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
יהוה עֹז לְ ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ,יהוה יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּׁ ָשלוֹ ם.

Shir Hamaalot b’shuv Adonai, et shivat tzion hayeenu k’cholmeem. Az y’malei s’chok pinu, ul’shoneinu
rinah. Az yomru bagoyim, higdil Adonai la-asot im eileh. Higdil Adonai, la’asot imanu, hayeenu s’meichim.
Shuvah Adonai et sh’viteinu, ka’afikim banegev. Hazor’im b’dim’ah, b’rinah yiktzoru. Haloch yeileich
uvacho, nosei meshech hazara. Bo yavo, yavo v’rina, nosei alumotav.
Leader: Chaveiray n’varech.
Yehi shem Adonai m’vorach mei’atah v’ad olam.
Yehi shem Adonai m’vorach mei’atah v’ad olam.
Birshut chaveiray, n’vareich eloheinu she-achalnu mishelo.
Baruch eloheinu she-achalnu meshelo uv’tuvo chayeenu.
Baruch eloheinu she-achalnu mishelo uv’tuvo chayeenu.
Baruch hu uvaruch sh’mo.
Baruch atah Adonai, eloheinu melech ha-olam, hazan et ha’olam kulo b’tuvo, b’chein, b’chesed
uv’rachamim. Hu notein lechem l’chol basar, ki l’olam chasdo. Uv’tuvo hagadol, tamid lo chasar lanu, v’al
yechsar lanu mazon l’olam va-ed. Ba-avur sh’mo hagadol, ki hu eil zan um’farneis lakol. Umativ lakol
umeichin mazon l’chol bri-otav asher bara. Baruch atah Adonai, hazan et hakol.
Kakatuv v’achalta v’savata uveirachta et Adonai elohecha al ha-aretz hatovah asher natan lach.
Baruch atah Adonai, al ha-aretz v’al hamazon.
For Pesach:
Eloheinu v-eilohei avoteinu v'imoteinu, ya-aleh v'yavo, v'yizacher zichroneinu v'zichron kol am'cha beit
Yisrael, l'fanecha l'tovah ul'chein ul'chesed ul'rachamim ul'shalom, b'yom chag haMatzot hazeh.
Zochreinu Adonai eloheinu bo l'tovah. Amen.
Ufokdeinu vo livrachah. Amen.
V'hoshi-einu vo l'chayim. Amen.
Uv'neih Yerushalayim, ir hakodesh bimheirah b’yameinu.
Baruch atah Adonai, boneh b’rachamav Yerushalayim. Amen.
Oseh shalom bimromav, hu ya-aseh shalom, aleinu v’al kol Yisrael v’imru amen.
Adonai oz l’amo yitein, Adonai y’vareich et amo vashalom.

