ֹלהינּו ֵֽ ֶמלְֶך הָּ ע ֹולָּם ,הַ זָּ ן אֶ ת
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְ יָּ ,אֱ ֵֽ
הָּ ע ֹולָּם כֻּּל ֹו בְ טּוב ֹו בְ חן בְ ֵֽ ֶחסֶ ד ּובְ ַרחֲ ִמים
ּומפַ ְרנס ַלכֹל ּומכִ ין מָּ זוֹן לְ כָּל בְ ִרּיוֹתָּ יו אֲ ֶשר
ְ
בָּ ָּרא .בָּ רּוְך אַ ָּתה יְ יָּ ,הַ זָּ ן אֶ ת הַ כֹל:
ֹלהינּו ֶש ִהנ ֵֽ ְַחלְ ָּת לַאֲ בו ֵֹֽתינּוֶ ֵֽ ,א ֶרץ
נֵֽ ו ֶֹדה ּלְ ָך ,יְ ָּי אֱ ֵֽ
חֶ ְמ ָּדה טוֹבָּ ה ְּורחָּ בָּ ה ,בְ ִרית וְ תו ָֹּרה.
ּפּורים
* בפורים ... :וְ עַ ל ִנ ֶסיָך ֶשעָּ ִשיתָּ לָּנּו ִבימי הַ ִ
* בחנוכה ... :וְ עַ ל נִסֶ יָך ֶשעָּ ִשיתָּ לָּנּו ִבימי הַ חַ נֻּכָּ ה

ּומבָּ ְרכִ ים ְשמָּ ְך ,בָּ רּוְך
עַ ל הַ כֹל אֲ ֵֽ ַנ ְחנּו מו ִֹדים לְָּך ְ
אַ ָּתה יְ יָּ ,עַ ל הָּ ֵֽ ָּא ֶרץ וְ עַ ל הַ מָּ זוֹן.
רּוש ֵֽ ַליִם
יִש ָּראל עֲמָּ ָך וְ עַ ל יְ ָּ
ֹלהינּו עַ ל ְ
ַרחם ְי ָּי אֱ ֵֽ
ירָך וְ עַ ל ִמ ְק ָּד ָּשְך ,וְ עַ ל מַ לְ כּות בית ָּדוִ ד
עִ ָּ
ְמ ִשיחָּ ָך.
* בשבת :ורצה והחליצנו ביום השבת הזה
*בר"ח :וְ זָּ כְ רנּו בְ יוֹם רֹאש הַ ֵֹֽח ֶדש הַ זֶ ה.
*בפסח :וְ ַש ְמחנּו ְביוֹם חַ ג הַ ַמּצוֹת הַ זֶ ה.
*בסוכות :וְ ַש ְמחנּו ְביוֹם חַ ג הַ סֻּ כוֹת הַ זֶ ה.

ְרּוש ֵֽ ַליִם בִ ְמה ָּרה בְ י ֵָּֽמינּו .בָּ רּוְך אַ ָּתה ְייָּ,
ּובְ נה י ָּ
ְרּוש ֵֽ ָּליִםָ .אמן.
בוֹנה י ָּ
ָאבינּו
ֹלהינּו ֵֽ ֶמלְֶך הָּ ע ֹולָּםִֵֽ ,
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְ ָּי אֱ ֵֽ
מַ לְ ֵֽכנּו הַ ֵֽ ֶמלְֶך הַ ּטוֹב ,וְ הַ מ ִטיב ַלכֹל ,הּוא ה ִטיב
יטיב ֵֽ ָּלנּו .הּוא גְ מָּ ֵֽ ָּלנּו ,הּוא
הּוא מ ִטיב הּוא י ִ
גו ְֹמ ֵֽלנּו ,הּוא יִ גְ ְמ ֵֽלנּו חן וָּ ֵֽ ֶחסֶ ד וְ ַרחֲ ִמים וְ כָּל
טּוב.

אם אפשר יש לומר הנוסח המלא של רצה,
יעלה ויבא ,ועל הנסים.
נוסח זה של ברכת המזון מבוסס על דברי
הרמב"ם ושאר הראשונים ומי שקשה לו
לומר כל הנוסח הנהוג יכול לצאת בזה אפילו
לכתחילה ,וטוב מעט בכוונה מהרבות שלא
בכוונה

