
ד -  ברכת הטוב והמטיב - חכמי משנה

 ָּברּוךְ ַאָּתה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמלֶךְ ָהעֹולָם ָהֵאל ,  ָאִבינּו ַמלְֵּכנּו,

יֲַעקֹב  ְקדֹוׁש  יֹוְצֵרנּו,  ְקדֹוֵׁשנּו  ּגֲֹאלֵנּו  ּבֹוְרֵאנּו   ַאִדיֵרנּו 

ְּבָכל  ַהּטֹוב וְַהֵּמיִטיב לַּכֹל  רֹוֵעה יְִׂשָרֵאל ַהֶּמלֶךְ   רֹוֵענּו 

 יֹום וָיֹום .  הּוא ֵהיִטיב לָנּו,  הּוא ֵמִטיב לָנּו,  הּוא יֵיִטיב

לַָעד ,  לְֵחן  יִגְְמלֵנּו  הּוא  גֹוְמלֵנּו  הּוא  גְָמלָנּו   לָנּו,  הּוא 

וְַהְצלָָחה ,  ְּבָרָכה  ַהָּצלָה  ּולְַרֲחִמים ,  ּולְֶרוַח   ּולְֶחֶסד 

 וִיׁשּוָעה ,  נֶָחָמה ַּפְרנָָסה וְַכלְָּכלָה וְַרֲחִמים וְַחּיִים וְָׁשלֹום 

וְָכל - טֹוב ּוִמָּכל טּוב לְעֹולָם ַאל יְַחְּסֵרנּו. 

- בקשות נוספות 

ָהַרֲחָמן הּוא יְִמלֹוךְ ָעלֵינּו לְעֹולָם וֶָעד.

ָהַרֲחָמן הּוא יְִתָּבַרךְ ַּבָּׁשַמיִם ּוָבָאֶרץ . 

לַָעד  ָּבנּו  וְיְִתָּפֵאר  ּדֹוִרים  לְדֹור  יְִׁשַּתַּבח  הּוא   ָהַרֲחָמן 

ּולְנֵַצח נְָצִחים וְיְִתַהַּדר ָּבנּו לַָעד ּולְעֹולְֵמי עֹולִָמים .

ָהַרֲחָמן הּוא יְַפְרנְֵסנּו ְּבָכבֹוד . 

וְהּוא  ַּצּוָאֵרנּו  ֵמַעל  גָלּות  עֹול  יְִׁשּבֹור  הּוא   ָהַרֲחָמן 

יֹולִיֵכנּו קֹוְמִמיּות לְַאְרֵצנּו. 

 ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשלַח ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ְּבַביִת ֶזה וְַעל ֻׁשלְָחן 

ֶזה ֶׁשָאַכלְנּו ָעלָיו.

ַהּנִָביא ָזכּור לַּטֹוב  ֶאת - ֵאלִּיָהּו   ָהַרֲחָמן הּוא יְִׁשלַח לָנּו 

וִיַבֵּׂשר -לָנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות יְׁשּועֹות וְנֶָחמֹות.

ָהַרֲחָמן הּוא יְָבֵרךְ ֶאת -ָאִבי מֹוִרי ַּבַעל ַהַּביִת ַהֶּזה וְֶאת - 

ִאִּמי מֹוָרִתי ַּבְעלַת ַהַּביִת ַהֶּזה .  אֹוָתם וְֶאת -ֵּביָתם וְֶאת -

וְֶאת -ָּכל -ֲאֶׁשר לָנּו.  ַזְרָעם וְֶאת- ָּכל -ֲאֶׁשר לֶָהם אֹוָתנּו 

ַּבּכֹל  וְיֲַעקֹב  יְִצָחק  ַאְבָרָהם  ֶאת -ֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשֵּבַרךְ   ְּכמֹו 

ְׁשלֵָמה  ִּבְבָרָכה  יַַחד  ֻּכּלָנּו  אֹוָתנּו  יְָבֵרךְ  ֵּכן  ּכֹל   ִמּכֹל 

וְנֹאַמר ָאֵמן .

לְִמְׁשֶמֶרת  ֶׁשְּתֵהא  ְזכּות  וְָעלֵינּו  ָעלָיו  יְלְַּמדּו   ִמָמרֹום 

יְִׁשֵענּו ֵמֱאלֵֹהי  ּוְצָדָקה  יְיָ  ֵמֵאת  ְבָרָכה  וְנִָׂשא   ָׁשלֹום 

וְנְִמָצא ֵחן וְֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעינֵי ֱאלִֹהים וְָאָדם .

ָהַרֲחָמן הּוא יְַזֵּכנּו לִימֹות ַהָּמִׁשיַח ּולְַחּיֵי ָהעֹולָם ַהָּבא .

לְִמִׁשיחֹו,  לְָדוִד  ֶחֶסד  ַמלְּכֹו,  וְעֶֹׂשה  יְׁשּועֹות   ַמגְִּדיל 

יֲַעֶׂשה  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו  ָׁשלֹום  עֹולָם .  עֶֹׂשה  ַעד   ּולְַזְרעֹו 

ָׁשלֹום ָעלֵינּו וְַעל ָּכל יְִׂשָרַאל וְִאְמרּו ָאֵמן . 

לִיֵרָאיו.  ְּכִפיִרים ַמְחסֹור  ֵאין  ְקדָֹׁשיו,  ִּכי  יְיָ  ֶאת   יְראּו 

 ָרׁשּו וְָרֵעבּו,  וְדְֹרֵׁשי יְיָ לֹא יְַחְסרּו ָכל טֹוב .  הֹודּו לַיְיָ ִּכי 

 טֹוב , ִּכי לְעֹולָם ַחְסּדֹו. ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָדךָ , ּוַמְׂשִּביַע לְָכל ַחי 

ָרצֹון. ָּברּוךְ ַהּגֶֶבר ֲאֶׁשר יְִבַטח ַּביְיָ , וְָהיָה יְיָ ִמְבַטחֹו. 
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נוא - ברכת הזן - משה רבי 

 ָּברּוךְ ַאָּתה יְיָ ֱאלֵֹהינּו ֶמלֶךְ ָהעֹולָם ַהָּזן ֶאת ָהעֹולָם

ּוְבַרֲחִמים הּוא נֵֹתן לֶֶחם  ְּבֵחן ְּבֶחֶסד  ְּבטּובֹו   ֻּכּלֹו 

 לְָכל -ָּבָׂשר ִּכי לְעֹולָם ַחְסּדֹו.  ּוְבטּובֹו ַהּגָדֹול ִעָּמנּו

ָמזֹון לְעֹולָם  יְֶחַסר לָנּו  וְַאל   ָּתִמיד לֹא- ָחֵסר לָנּו 

ַהּגָדֹול ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרנֵס  וֶָעד .  ַּבֲעבּור ְׁשמֹו 

 לַּכֹל ּוֵמִטיב לַּכֹל ּוֵמִכין ָמזֹון לְָכל -ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר 

לְָכל - ַחי  ּוַמְׂשִּביַע  ֶאת-יֶָדךָ  ּפֹוֵתַח  ָּכָאמּור   ָּבָרא 

ָרצֹון .  ָּברּוךְ ַאָּתה יְיָ ַהָּזן ֶאת-ַהּכֹל.

ב - ברכת הארץ - יהושע

ֶאֶרץ לֲַאבֹוֵתינּו  ַעל ֶׁשִהנְַחלְָּת  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ   נֹוֶדה ּלְךָ 

ֱאלֵֹהינּו יְיָ  וְַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו  ּוְרָחָבה   ֶחְמָּדה טֹוָבה 

 ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים וְַעל ְּבִריְתךָ 

וְַעל ֶׁשּלִַּמְדָּתנּו  ּתֹוָרְתךָ  וְַעל  ִּבְבָׂשֵרנּו   ֶׁשָחַתְמָּת 

וְַעל ַחּיִים ֵחן וֶָחֶסד ֶׁשחֹונַנְָּתנּו ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו   ֻחֶּקיךָ 

 וְַעל ֲאִכילַת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרנֵס אֹוָתנּו ָּתִמיד

ְּבָכל יֹום ּוְבָכל -ֵעת ּוְבָכל - ָׁשָעה. 

ּוְמָבְרִכים מֹוִדים לָךְ  ֲאנְַחנּו  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ   וְַעל ַהּכֹל 

 אֹוָתךְ יְִתָּבַרךְ ִׁשְמךָ ְּבִפי ָּכל-ַחי ָּתִמיד לְעֹולָם וֶָעד . 

ַעל ֱאלֶֹהיךָ  ֶאת-יְיָ  ּוֵבַרְכָּת  וְָׂשָבְעָּת   ַּכָּכתּוב וְָאַכלְָּת 

ַאָּתה יְיָ ,  ַעל - ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶּׁשר נַָתן לָךְ .  ָּברּוךְ 

ָהָאֶרץ וְַעל -ַהָּמזֹון.

ג - ברכת בונה ירושלים - דוד ושלמה בנו

וְַעל -יְרּוָׁשלַיִם  ַעֶּמךָ  ַעל- יְִׂשָרֵאל  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ   ַרֶחם 

 ִעיֶרךָ וְַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדךָ וְַעל ַמלְכּות ֵּבית ָּדוִד

וְַעל -ַהַּביִת ַהּגָדֹול וְַהָּקדֹוׁש ֶׁשּנְִקָרא ִׁשְמךָ   ְמִׁשיֶחךָ 

 ָעלָיו.  ֱאלֵֹהינּו ָאִבינּו ְרֵענּו זֹונֵנּו ַפְרנְֵסנּו וְַכלְְּכלֵנּו

ִמָּכל  ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  יְיָ  לָנּו  וְַהְרוַח   וְַהְרוִיֵחנּו 

ֱאלֵֹהינּו,  לֹא לִיֵדי  יְיָ   ָצרֹוֵתינּו.  וְנָא ַאל-ַּתְצִריֵכנּו 

 ַמְּתנַת ָּבָׂשר וָָדם וְלֹא לִיֵדי ַהלְוָָאָתם ִּכי ִאם לְיְָדךָ 

וְָהְרָחָבה ֶׁשלֹא נֵבֹוׁש ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּפתּוָחה   ַהְּמלֵָאה 

וְלֹא נִָּכלֵם לְעֹולָם וֶָעד .

 ּוְבנֵה יְרּוָׁשלַיִם ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְביֵָמינּו.  ָּברּוךְ 

ַאָּתה יְיָ ,  ּבֹנֵה ְבַרֲחָמיו יְרּוָׁשלַיִם. ָאֵמן . 


