Harachamanim
Harachaman hu yimloch aleinu l’olam va-ed.

הרחמנים
.לינוּ ְלעוֹלָ ם וָעֶ ד
ֽ ֵ ָחמָ ן הוּא יִ ְמלוְֹך ע
ֲ הָ ַר

Harachaman hu yitbarach bashamayim u-va-aretz.

.הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְתבָּ ַרְך בַּ שָּׁ מַ ים וּבָ אָ ֶרץ

Harachaman hu yishtabach l‘dor dorim,
v‘yitpa-ar banu la-ad u-l‘neitzach n‘tzachim,
v‘yit-hadar banu la-ad ul-olmei olamim.

,דּוֹרים
ִ
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְשׁתַּ בַּ ח ְלדוֹר
,וּלנֵ ֽצַ ח נְ צָ ִחים
ְ וְ יִ ְת ָ ֽפּאַ ר ָ ֽבּנוּ לָ עַ ד
.עוֹלמֵ י עוֹלָ ִמים
ְֿ וּל
ְ וְ יִ ְתהַ ַדּר ָ ֽבּנוּ לָ עַ ד

Harachaman hu y‘far-n‘seinu b‘chavod.
Harachaman hu yishbor uleinu mei-al tzavareinu,
v‘hu yolicheinu kom‘miyut l‘artzeinu.
Harachaman hu yishlach lanu
b‘racha m‘ruba babayit hazeh,
v‘al shulchan zeh she-achalnu alav.
Harachaman hu yishlach lanu
et-Eliyahu Hanavi zachur latov,
vivaser-lanu b‘sorot tovot y‘shu-ot v‘nechamot.

At a wedding:

Harachaman hu y‘vareich et hachatan, v’et hakalah,
v’et kol binei mishp’chotay-hem,
v’et kol ham‘subim kan,
otanu v‘et kol asher lanu,
K‘mo she-nitbarchu avoteinu:
Avraham, Yitzchak, v‘Ya-akov, v‘imoteinu:
Sarah, Rivkah, Leah, v‘Rachel,
bakol mikol kol,
kein y‘vareich otanu kulanu yachad bivracha sh‘leima,
v‘nomar:
Amein.

At the table of another:

Harachaman hu y‘vareich et
At your father’s table add: avi mori
Ba’al habayit hazeh, v’et

.הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ פַ ְר ְ ֿנ ֵ ֽסנוּ ְבּכָ בוֹד
,ָארנוּ
ֽ ֵ לּנוּ מֵ עַ ל צַּ וּ
ֽ ֵ ֻהָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְשׁבּוֹר ע
.קוֹמ ִמיּוּת ְלאַ ְר ֵ ֽצנוּ
ְֿ
יכנוּ
ֽ ֵ יוֹל
ִ וְ הוּא
לנוּ
ֽ ָ הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְשׁלַ ח
,ְבּ ָרכָ ה ְמ ֻרבָּ ה בַּ ַ ֽבּיִ ת הַ זֶּה
.וְ עַ ל שֻׁ ְלחָ ן זֶה שֶׁ אָ ַ ֽכ ְלנוּ עָ לָ יו
לנוּ
ֽ ָ הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְשׁלַ ח
,אֶ ת אֵ ִליָּ ֽהוּ הַ נּ ִָביא זָכוּר לַ טּוֹב
.לנוּ ְבּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת יְ שׁוּעוֹת וְ נֶחָ מוֹת
ֽ ָ וִ יבַ שֶּׂ ר

;בחתנה

, וְ אֶ ת הַ כַּ לָּ ה,הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בַ ֵרְך אֶ ת הַ חָ תָ ן
,חתֵּ יהֶ ם
ֹ שׁפּ
ְ וְ אֶ ת כָּ ל ְבּנֵי ִמ
,וְ אֶ ת כָּ ל הַ ְמסֻ ִבּים כַּ אן
,לנוּ
ֽ ָ אוֹתנוּ וְ אֶ ת כָּ ל אֲשֶׁ ר
ָֽ
ֲבוֹתינוּ׃
ֽ ֵ ְכּמוֹ שֶׁ נִּ ְתבָּ ְרֿ כוּ א
מּוֹתינוּ׃
ֽ ֵ  ְו ִא,עקֹב
ֲ  יִ ְצחָ ק וְ ַי,אַ ְב ָרהָ ם
, וְ ָרחֶ ל, לֵ אה, ִר ְבקָ ה,שָׂ ָרה
,בַּ כֹּל ִמכֹּל כֹּל
,לּנוּ יַ ֽחַ ד ִבּ ְב ָרכָ ה ְשׁלֵ מָ ה
ֽ ָ ֻאוֹתנוּ כּ
ָֽ
כֵּ ן יְ בָ ֵרְך
,וְ נ ֹאמַ ר
.אָ מֵ ן

;בשלחן הורים

חמָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך אֶ ת
ֲ הָ ַר
(מוֹרי
ִ
)בשלחן של אבא הוסיף׃ אָ ִבי
 וְ אֶ ת,ַ ֽבּעַ ל הַ ַ ֽבּיִ ת הַ זֶּה

At your mother’s table add: eami morati
ba’alat habayit hazeh,
otam v’et beitam v’et zar’am
v’et kol asher lahem.

At your own table:

Harachaman hu y‘vareich oati
If you are married add: v’et eishti / ba’ali
If you have children add: v’et zar’ee
v’et kol asher lanu.

At a community table:

Harachaman hu y‘vareich et
kol hamisubim kan,
otanu v’et kol asher lanu,

Continue whether at your own table or another’s:
k’mo shenitbarchu avoteinu
Avraham Yitzchak v’Ya’akov
b’kol mikol kol,
Kein yivoraich otanu kulanu yachad
bivracha shilaima
v’nomar amein.
Bamarom yilamdu
aleihem v’aleinu zichut,
shetihai limishmeret shalom.
V’nisa viracha m’ait Adonai,
u’tzdakah ma’elohai yishainu,
v’nimtza chain v’sachel tov
b’ainai elohim v’adam.

After the circumcision feast:
(Not recited by the father)

Harachaman hu y‘vareich et avi hayeled v’eamo,
V’yizku l’gadlo u’lchanko u’lchakmo,
M’yom hashmini vahala yaratzeh damo,
Viy’hi Adonai Elohav eamo.

(מוֹר ִתי
ָ
)בשלחן של אמא הוסיף׃ ִא ִמּי
,בַּ עֲלַ ת הַ ַ ֽבּיִ ת הַ זֶּה
אוֹתָ ם וְ אֶ ת בֵּ יתָ ם וְ אֶ ת ז ְַרעָ ם
.וְ אֶ ת כָּ ל אֲשֶׁ ר לָ הֶ ם

;בשלחן שלך

אוֹתי
ִ
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך
(. בַּ ְע ִלי/ )אם נשוי הוסיף׃ וְ אֶ ת ִא ְשׁ ִתּי
()אם יש לך ילדים הוסיף׃ וְ אֶ ת ז ְַר ִעי
.לנוּ
ֽ ָ וְ אֶ ת כָּ ל אֲשֶׁ ר

;בשלחן ציבורי

הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך אֶ ת
,כָּ ל הַ ְמסֻ ִבּים כַּ אן
,לנוּ
ֽ ָ אוֹתנוּ וְ אֶ ת כָּ ל אֲשֶׁ ר
ָֽ

;המשיך גם בשלחן שלך וגם בשלחן אחר

ֲבוֹתינוּ
ֽ ֵ ְכּמוֹ שֶׁ נִּ ְתבָּ ְרֿ כוּ א
קב
ֹ ע
ֲ אַ ְב ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ ַי
,בַּ כֹּל ִמכֹּל כֹּל
לּנוּ יַ ֽחַ ד
ֽ ָ ֻאוֹתנוּ כּ
ָֽ
כֵּ ן יְ בָ ֵרְך
,ִבּ ְב ָרכָ ה ְשׁלֵ מָ ה
. אָ מֵ ן,וְ נ ֹאמַ ר
בַּ מָּ רוֹם יְ לַ ְ ֿמּדוּ
,לינוּ זְ כוּת
ֽ ֵ ָעֲלֵ יהֶ ם וְ ע
.שֶׁ ְ ֿתּהֵ א ְל ִמ ְשׁ ֶ ֽמ ֶרת שָׁ לוֹם
,וְ נִ שָּׂ א ְב ָרכָ ה מֵ אֵ ת יהוה
,וּצ ָדקָ ה מֵ אֱֹלהֵ י יִ ְשׁ ֵעֽנוּ
ְ
שׂכֶ ל טוֹב
ֽ ֵ ְוְ נִ ְמצָ א חֵ ן ו
.ֱֹלהים וְ אָ ָדם
ִ ְבּעֵ ינֵי א

אחרי סעודת הברית׃
()האבא לא דקלם

,ֹהָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך אֶ ת א ֲִבי הַ יֶּ ֽלֶ ד ְו ִאמּו
,ֹוּלחַ ְ ֿכּמו
ְ ֹוּלחַ ְנּֿכו
ְ ַֹדּלו
ֿ ְ וְ יִ זְ כּוּ ְלג
,ָֹהלאָ ה י ֵָרצֶ ה ָדמו
ֽ ָ שּׁ ִמינִ י ו
ֿ ְ ִַמיוֹם ה
.ֹיהי יהוה אֱֹלהָ יו ִעמּו
ִ ִו

(Not recited by the sandak)

()הסנדק לא דקלם

Harachaman hu y‘vareich ba’al brit hamilah,
Asher sas la’asot tzedek b’gilah,
vi-shalem pa’alo u’maskurto k’fula,
V’yit’nahu l’ma’alah l’ma’alah.

,הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך ַ ֽבּעַ ל ְבּ ִרית הַ ִמּילָ ה
,אֲשֶׁ ר שָׂ שׂ לַ עֲשׂוֹת ֶ ֽצ ֶדק ְבּגִ ילָ ה
,וִ ישַׁ לֵּ ם פָּ עֳלוֹ וּמַ ְשׂכֻּ ְרתּוֹ ְכּפוּלָ ה
.וְ יִ ְ ֿתּ ֵנהוּ ְל ַ ֽמ ְעלָ ה ְל ָ ֽמ ְעלָ ה

Harachaman hu y‘vareich rach hanimol lishmonah,
V’yihyu yadav v’libo leil ehmunah,
V’yizkeh lirot p’nei hashchinah,
Shalosh p’amim bashanah.

,הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך ַרְך הַ נִּ מוֹל ִל ְשׁמוֹנָה
,וְ יִ ְהיוּ י ָָדיו וְ ִלבּוֹ ְלאֵ ל אֱמוּנָה
,שּׁ ִכינָה
ֿ ְ ַוְ יִ זְ כֶּ ה ִל ְראוֹת ְפּנֵי ה
.שָׁ לוֹשׁ ְפּעָ ִמים בַּ שָּׁ נָה

(Not recited by the mohel)

Harachaman hu y‘vareich hamal basar ha’arlah,
U’fara u’matzatz t’mai hamilah,
Eish hayarai v’rach halaivav avodato p’sulah,
V’eim shlosh aileh lo ya’aseh la.
Harachaman hu yishlach lanu mishicho holech tamim,
Bizchut chatan lamulot damim,
L’baser b’sorot tovot v’nichumim,
L’am echad m’fuzar u’m’forad bein ha’amim.
Harachaman hu yishlach lanu kohen tzedek
Asher lukach l’ailom,
Ad huchan kiso kashemesh v’yahalom,
Vayalet panav b’adarto vayiglom,
B’riti hayata eito hachayim v’hashalom.

On Shabbat:

Harachaman hu yanchileinu yom shekulo Shabbat
um’nucha l’chayeiy ha’olamim.

On Rosh Chodesh:

Harachaman hu yichadeish aleinu
et hachodesh hazeh l’tovah v’livracha.

On Pessach, Shavuot, and Sukkot:

Harachaman hu yanchileinu yom shekulo tov.

()המהל לא דכלם

,הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך הַ מָּ ל ְבּשַׂ ר הָ עָ ְרלָ ה
,וּפָ ַרע וּמָ צַ ץ ְדּמֵ י הַ ִמּילָ ה
,ֲבוֹדתוֹ ְפּסוּלָ ה
ָ ִאישׁ הַ יּ ֵָרא ְו ַרְך הַ לֵּ בָ ב ע
.וְ ִאים ְשׁלָ שׁ ֵ ֽאלֶּ ה ל ֹא ַיעֲשֶׂ ה לָ הּ
,הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְשׁלַ ח לָ נוּ ְמ ִשׁיחוֹ הוֹלֵ ְך תַּ ִמים
,חתַ ן לַ מּוּלוֹת ָדּ ִמים
ֲ ִבּזְ כוּת
,חוּמים
ִ
ְִלבַ שֵּׂ ר ְבּשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת וְ נ
.פ ָרד בֵּ ין הָ עַ ִמּים
ֹ וּמ
ְ ְלעַ ם אֶ חָ ד ְמפֻ זָּר
כּהֵ ן ֶ ֽצ ֶדק
ֹ הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יִ ְשׁלַ ח לָ נוּ
,אֲשֶׁ ר לֻ קַּ ח ְלעֵ ילוֹם
,שּׁמֶ שׁ וְ יָהֲ לוֹם
ֽ ֶ ַעַ ד הוּכן ִכּ ְסאוֹ כּ
,וַיָּ ֽלֶ ט פָּ נָיו ְבּאַ ַדּ ְרתּוֹ וַיִּ גְ לוֹם
.יתי הָ ְ ֿיתָ ה ִאתּוֹ הַ חַ יִּ ים וְ הַ שָּׁ לוֹם
ִ ְבּ ִר

;בשבת

ילנוּ יוּם שֶׁ כֻּ לּוֹ שַׁ בָּ ת
ֽ ֵ חמָ ן הוּא יַנְ ִח
ֲ הָ ַר
.וּמנוּחָ ה ְלחַ יֵּי הָ עוֹלָ ִמים
ְ

;בראש חדש

לינוּ
ֽ ֵ ָהָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ חַ ֵדּשׁ ע
.אֶ ת הַ חֹֽ ֶדשׁ הַ זֶּה ְלטוֹבָ ה וְ ִל ְב ָרכָ ה

; וסכות, שבעות,בפסח

.ילנוּ יוּם שֶׁ כֻּ לּוֹ טוֹב
ֽ ֵ הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יַנְ ִח

On Sukkot:

Harachamon hu yakim lanu
et sukkat Daveid hanofelet.

On Rosh Hashanah:

Harachaman hu yichadeish aleinu
Et Hashanah hazot l’tovah v’livracha.
Harachaman hu yivareich et Midinat Yisrael,
reishit tzmichat g’ulateinu.
Harachaman hu yivareich et chayalei
tz’va haganah l’Yisrael, v’yagein aleihem.
Harachaman hu y‘variech et m’dinat hazot,
v'et chayaleiha, v’yagein aleihem.
Harachaman hu yivareich et acheinu b’nei Yisrael
Han’tunim bitzarah, v’yotzi’eim mei’afeila l’orah.
Harachaman hu yizakeinu limot hamashiach
ulichayei ha’olam haba.

;בסכות

לנוּ
ֽ ָ הָ ַרחֲ מָ ן הוּא י ִָקים
.ֹפלֶ ת
ֽ ָ אֶ ת סֻ כַּ ת ָדּוִ יד הַ נּ

;בראש השנה

לינוּ
ֽ ֵ ָחמָ ן הוּא יְ חַ ֵדּשׁ ע
ֲ הָ ַר
.אֶ ת הַ שָּׁ נָה הַ זּ ֹאת ְלטוֹבָ ה וְ ִל ְב ָרכָ ה
,הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך אֶ ת ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָראֵ ל
.אשׁית ְצ ִמיחַ ת גְּ אֻ לָּ ֵ ֽתנוּ
ִ ֵר
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך אֶ ת חַ יָּלֵ י
. וְ ָיגֵן עֲלֵ יהֶ ם,ְצבָ א הֳ ַגנָּה ְליִ ְשׂ ָראֵ ל
,הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך אֶ ת ְמ ִדנַת הַ זאֹתּ
. וְ ָיגֵן עֲלֵ יהֶ ם, ָוְ אֶ ת חַ יָּלֶ יה
הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ בָ ֵרְך אֶ ת אַ ֵ ֽחינוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
.אוֹרה
ָ יוֹציאֵ ם מֵ אֲפֵ לָ ה ְל
ִ ְ ו,הַ נְּ תוּנִ ים ְבּצָ ָרה
ַַכּנוּ ִלימוֹת הַ מָּ ִ ֽשׁיח
ֽ ֵ הָ ַרחֲ מָ ן הוּא יְ ז
.וּלחַ יֵּי הָ עוֹלָ ם הַ בָּ א
ְ

