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 סדר הזימון

. ָבֵרך ַרּבֹוַתי, נ

שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. 
אם עשרה אכלו יחד, מזכירים את השם בזימון.

זימון בסעודת ברית מילה בעמ׳  25 
ובסעודת שבע ברכות בעמ׳  29 .

ַעד־עֹוָלם׃ ה ו בָֹרך ֵמַעּתָ ם יהוה מ ִהי ׁשֵ י
ַעד־עֹוָלם׃ ה ו בָֹרך ֵמַעּתָ ם יהוה מ ִהי ׁשֵ י

נּו ָהַרב /  י מֹוָרִתי / ּכֲֹהִנים / מֹוֵרֽ ׁשּות ( ָאִבי מֹוִרי / ִאּמִ ר ּבִ
ִית ַהֶּזה)  ֽ ֲעַלת ַהּבַ ִית ַהֶּזה / ּבַ ֽ ַעל ַהּבַ ֽ ּבַ

ַרּבֹוַתי  ָנן ו ַרּבָ ָמָרָנן ו
ּלֹו. ֶ נּו ִמׁשּ ל ָאַכֽ ינּו) ׁשֶ ֱאלֵֹהֽ ָבֵרך (במניין: נ
ּלֹו  ֶ נּו ִמׁשּ ל ָאַכֽ ינּו) ׁשֶ ֱאלֵֹהֽ רּוך (במניין: ּבָ

טּובֹו ָחִיֽינּו. ּוב

עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל מֹו ּתָ ׁש בָֹרך ּומ רּוך ּבָ
מי שלא אכל, אומר:

ּלֹו  ֶ נּו ִמׁשּ ל ָאַכֽ ינּו) ׁשֶ ֱאלֵֹהֽ רּוך (במניין: ּבָ
טּובֹו ָחִיֽינּו. ּוב

מֹו. ׁש הּוא ּוָברּוך רּוך ּבָ

המזמן אומר:

המסובין:

המזמן חוזר:

המסובין:

המזמן חוזר:

יַבת ִצּיֹון,  ׁשּוב יהוה ֶאת־ׁשִ ֲעלֹות, ּב יר ַהּמַ ׁשִ

בשבתות ובימים טובים, שאין מתאבלים בהם על החורבן, 
נוהגים לומר מזמור זה:

ׁשֹוֵנֽנּו  ינּו ּול ֽ חֹוק ּפִ ֵלא ׂש ִמים׃ ָאז ִיּמָ חֹל ָהִיֽינּו ּכ
יל יהוה ַלֲעׂשֹות  ּדִ רּו ַבּגֹוִים ִהג ה, ָאז יֹאמ ִרּנָ
נּו, ָהִיֽינּו  ֽ יל יהוה ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ּדִ ה׃ ִהג ּלֶ ִעם־ֵאֽ
ֲאִפיִקים  נּו, ּכַ ִביֵתֽ ֵמִחים׃ ׁשּוָבה יהוה ֶאת־ׁש ׂש
 ֽצֹרּו׃ ָהלֹוך ה ִיק ִרּנָ ָעה ּב ִדמ ִעים ּב ֶֽגב׃ ַהֹּזר ּנֶ ּבַ
ה  ִרּנָ ַרע, ּבֹא־ָיבֹא ב ־ַהּז ך ׁשֶ א ֶמֽ ֵיֵלך ּוָבכֹה נֹׂשֵ

א ֲאֻלּמָֹתיו׃ נֹׂשֵ

ם  ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת יהוה י ִהּלַ ּת
יש נוהגים להוסיף פסוקים אלה, שלדעת האר״י הם פתיחה לברכת המזון:

ה  ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נּו נ עֹוָלם ָוֶעד׃ ַוֲאַנֽח ׁשֹו ל ד ק
י־טֹוב,  ּכִ ַליהוה  הֹודּו  לּוָיּה׃  ַהל ַעד־עֹוָלם,  ו
יהוה,  בּורֹות  ּג ל  ַמּלֵ י ִמי  ּדֹו׃  ַחס עֹוָלם  ל י  ּכִ

תֹו׃ ִהּלָ ל־ּת ּכ יע ִמֽ ַיׁש
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ינּו  ָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ  נֹוֶדה
  ברכת הארץ

ינּו ּתָ ֲַאבֹוֵתֽ ל ַחֽ ִהנ ַעל ׁשֶ
ָחָבה  ה טֹוָבה ּור ּדָ ֶרץ ֶחמ ֶאֽ

ינּו נּו יהוה ֱאֵֹהֽ הֹוֵצאָתֽ ַעל ׁשֶ ו
ִים  ַרֽ ֶרץ ִמצ ֵמֶאֽ

ית ֲעָבִדים  נּו ִמּבֵ ִדיָתֽ ּופ
נּו  ֵרֽ ׂשָ ב ּתָ ּבִ מ ָחַתֽ ָך ׁשֶ ִרית ּב ַע ו

נּו  ֽ ּתָ ד ּמַ ּלִ ָך ׁשֶ ַעל ּתֹוָרת ו
נּו  ֽ ּתָ הֹוַדע יָך ׁשֶ ַעל ֻחּק ו

נּו  ֽ ּתָ חֹוַננ ֶסד ׁשֶ ַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֽ ו
ה ָזן ַאּתָ ַע ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ ו

ִמיד  נּו ּתָ ֵנס אֹוָתֽ ַפר ּומ
ָעה. ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ל יֹום ּוב כ ּב

ֶלך ָהעֹוָלם  ינּו ֶמֽ ה יהוה ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
   ברכת הזן

טּובֹו ּלֹו ּב ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ
ַרֲחִמים ֶסד ּוב ֶחֽ ֵחן ּב ּב

ר ׂשָ ל ּבָ כ הּוא נֹוֵתן ֶלֶֽחם ל
ּדֹו.  עֹוָלם ַחס י ל ּכִ

נּו  ִמיד לֹא ָחַסר ָלֽ דֹול, ּתָ טּובֹו ַהּגָ ּוב
עֹוָלם ָוֶעד  נּו ָמזֹון ל ַסר ָלֽ ַאל ֶיח ו

דֹול.  מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁש ּבַ
ֵנס ַלּכֹל ּוֵמִטיב ַלּכֹל  ַפר י הּוא ֵאל ָזן ּומ ּכִ

ָרא. ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ל ּב כ ּוֵמִכין ָמזֹון ל
ָך  ח ֶאת־ָיֶדֽ ָאמּור, ּפֹוֵתֽ (ּכָ
ל־ַחי ָרצֹון.)  כ ל יע ֽ ּבִ ּוַמׂש

ה יהוה, ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל. רּוך ַאּתָ ּבָ
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ׁשּועֹות  ַעל ַהּת בּורֹות ו ַעל ַהּג ָקן ו ר ַעל ַהּפֻ ים ו ּסִ ַעל ַהּנִ
בפורים:

ָחמֹות  ל ַהּמִ ַעל  ו ָחמֹות)  ַהּנֶ ַעל  ו ָלאֹות  פ ַהּנִ ַעל  ו)
ַמן ַהֶּזה. ּז ָּיִמים ָהֵהם ּבַ ינּו ּבַ יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֽ ָעׂשִ ׁשֶ

ָעַמד  ׁשֶ ּכ יָרה,  ַהּבִ ן  ׁשּוׁשַ ּב ר  ּתֵ ֶאס ו ַכי  ּד ר מ יֵמי  ּבִ
ד  ַאּבֵ ִמיד ַלֲהרֹג ּול ַהׁש ׁש ל ּקֵ ע, ּבִ ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרׁשָ
ים  ָנׁשִ ו ַטף  ַעד־ָזֵקן  ו ַֽער  ִמּנַ הּוִדים  ַהּיל ּכֶאת
ר,  ֵנים־ָעׂשָ ׁש ֽחֶֹדׁש  ל ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁש ּבִ ֶאָחד,  יֹום  ּב
יָך  ַרֲחֶמֽ ּב ה  ַאּתָ ו ָלבֹוז׃  ָלָלם  ּוׁש ֲאָדר,  הּוא־ֽחֶֹדׁש 
ּתֹו, ב ּתָ ֶאת ַמֲחׁשַ ל ק ִקל ּתָ ֶאת ֲעָצתֹו, ו ר ים ֵהַפֽ ָהַרּבִ
ָניו  ּבָ ֶאת  ו אֹותֹו  ָתלּו  ו רֹאׁשֹו,  ּב מּולֹו  ּג ּלֹו  ֽבֹוָת  ַוֲהׁשֵ

ַעל ָהֵעץ.

ינּו  ַעל ַהּכֹל, יהוה ֱאלֵֹהֽ ו
 ִכים אֹוָתך ָבר ּומ נּו מֹוִדים ָלך ֲאַנֽח

 ַחי  ִפי ּכ ָך ּב מ ַרך ׁשִ ּבָ ִית
עֹוָלם ָוֶעד  ִמיד ל ּתָ

ַעל ַהּכֹל׳. וממשיך ׳ו

ׁשּועֹות  ַעל ַהּת בּורֹות ו ַעל ַהּג ָקן ו ר ַעל ַהּפֻ ים ו ּסִ ַעל ַהּנִ
בחנוכה:

ָחמֹות  ל ַהּמִ ַעל  ו ָחמֹות)  ַהּנֶ ַעל  ו ָלאֹות  פ ַהּנִ ַעל  ו)
ַמן ַהֶּזה. ּז ָּיִמים ָהֵהם ּבַ ינּו ּבַ יָת ַלֲאבֹוֵתֽ ֽ ָעׂשִ ׁשֶ

מֹוַנאי ּוָבָניו,  דֹול ַחׁש ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ָיֽהּו ּבֶ ת יֵמי ַמּתִ ּבִ
ָרֵאל  ִיׂש ָך  ַעּמ ַעל  ָעה  ׁשָ ָהר ָיָון  כּות  ַמל ָדה  ָעמ ׁשֶ ּכ
ה  ַאּתָ ָך, ו צֹונ י ר ַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ָך ּול יָחם ּתֹוָרֶתֽ ּכִ ַהׁש ל
ּתָ ֶאת  ב ֵעת ָצָרָתם, ַרֽ ּתָ ָלֶהם ּב ד ים ָעַמֽ יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ ּב
ּתָ  ר ָמַסֽ ָמָתם,  ִנק ֶאת  ּתָ  מ ָנק יָנם,  ּדִ ֶאת  ּתָ  נ ֽ ּדַ ִריָבם, 
ֵמִאים  ים, ּוט ַעּטִ ַיד מ ים ּב ַרּבִ ים, ו ׁשִ ַיד ַחּלָ ּבֹוִרים ּב ּגִ
ֵקי  ַיד עֹוס ֵזִדים ּב יִקים, ו ַיד ַצּדִ ִעים ּב ׁשָ הֹוִרים, ּור ַיד ט ּב
ָך,  עֹוָלֶמֽ ּב ָקדֹוׁש  ו דֹול  ּגָ ם  ׁשֵ יָת  ֽ ָעׂשִ ָך  ּול ָך,  תֹוָרֶתֽ
ַהּיֹום  ָקן ּכ דֹוָלה ּוֻפר ׁשּוָעה ג יָת ּת ֽ ָרֵאל ָעׂשִ ָך ִיׂש ַעּמ ּול
ּוִפּנּו  ָך,  יֶתֽ ּבֵ ִביר  ִלד ָבֶנֽיָך  אּו  ֽ ּבָ  ך ן/ּכָ ּכֵ ַאַחר  ו ַהֶּזה. 
ֵנרֹות  יקּו  ִלֽ ִהד ו ָך,  ֽ ׁשֶ ּדָ ִמק ֶאת  ִטֲהרּו  ו ָך,  ֵהיָכֶלֽ ֶאת 
ּלּו,  ֵאֽ ה  ֲחֻנּכָ ֵמי  י מֹוַנת  ׁש עּו  ָקב ו ָך,  ֽ ׁשֶ ד ק רֹות  ַחצ ּב

דֹול. ָך ַהּגָ מ ׁשִ ל ל ַהּלֵ הֹודֹות ּו ל
ַעל ַהּכֹל׳ בעמוד הבא. וממשיך ׳ו


