
ן  עֹולָּם, ַהזָּ ֶלְך הָּ ינּו ֶמֵֽ , ֱאֹלה ֵֽ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ֶאת בָּ
ֶסד ּוְבַרֲחִמים  ן ְבֶחֵֽ עֹולָּם כֻּּלֹו ְבטּובֹו ְבח  הָּ
יו ֲאֶשר  ל ְבִרּיֹותָּ זֹון ְלכָּ ִכין מָּ ּוְמַפְרנ ס ַלֹכל ּומ 

ן ֶאת ַהֹכל:   , ַהזָּ ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ א. בָּ רָּ  בָּ

ֶרץ  ינּו, ֶאֵֽ ְלתָּ ַלֲאבֹות ֵֽ ינּו ֶשִהְנַחֵֽ ֹוֶדה ְּלָך, ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ נֵֽ
ה ט ה. ֶחְמדָּ ה, ְבִרית ְותֹורָּ בָּ ה ּוְרחָּ  ֹובָּ

י ַהּפּוִרים * נּו ִבימ  ִשיתָּ לָּ בפורים: ... ְוַעל ִנֶסיָך ֶשעָּ
ה * י ַהַחנֻּכָּ נּו ִבימ  ִשיתָּ לָּ  בחנוכה: ... ְוַעל ִנֶסיָך ֶשעָּ

רּוְך  ְך, בָּ ְרִכים ְשמָּ ְחנּו מֹוִדים לְָּך ּוְמבָּ ַעל ַהֹכל ֲאַנֵֽ
אֵָּֽ  , ַעל הָּ ה ְייָּ זֹון.ַאתָּ  ֶרץ ְוַעל ַהמָּ

ִים  ַלֵֽ ָך ְוַעל ְירּושָּ ל ֲעמָּ א  ינּו ַעל ִיְשרָּ ם ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ ַרח 
ִוד  ית דָּ ְך, ְוַעל ַמְלכּות ב  שָּ ָך ְוַעל ִמְקדָּ ִעירָּ

ָך.   ְמִשיחָּ

ֶדש ַהֶזה.* נּו ְביֹום ֹראש ַהֹחֵֽ ְכר   בר"ח: ְוזָּ

נּו ְביֹום ַחג ַהַמּצֹות ַהזֶ *  ה.בפסח: ְוַשְמח 

כֹות ַהֶזה.* נּו ְביֹום ַחג ַהסֻּ בסוכות: ְוַשְמח 

 , ה ְייָּ רּוְך ַאתָּ ינּו. בָּ מ ֵֽ ה ְביָּ רָּ ִים ִבְמה  ַלֵֽ ּוְבנ ה ְירּושָּ
ן. ִים. ָאמ  לֵָּֽ  בֹונ ה ְירּושָּ

ינּו  עֹולָּם, ָאִבֵֽ ֶלְך הָּ ינּו ֶמֵֽ ה ְייָּ ֱאֹלה ֵֽ רּוְך ַאתָּ בָּ
ֶלְך ַהּטֹוב, ְוהַ  נּו ַהֶמֵֽ ִטיב ַמְלכ ֵֽ ִטיב ַלֹכל, הּוא ה  מ 

נּו, הּוא  לֵָּֽ נּו. הּוא ְגמָּ ִטיב הּוא י יִטיב לֵָּֽ הּוא מ 
ל  ֶסד ְוַרֲחִמים ְוכָּ ֶחֵֽ ן וָּ נּו ח  נּו, הּוא ִיְגְמל ֵֽ גֹוְמל ֵֽ

 טּוב.

אם אפשר יש לומר הנוסח המלא של רצה, 
 יעלה ויבא, ועל הנסים.

נוסח זה של ברכת המזון מבוסס על דברי 
שאר הראשונים ומי שקשה לו הרמב"ם ו

לומר כל הנוסח הנהוג יכול לצאת בזה אפילו 
לכתחילה, וטוב מעט בכוונה מהרבות שלא 

בכוונה

 בשבת: ורצה והחליצנו ביום השבת הזה*




