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�ר�� ַאָ�ה ה' ֱא�ֵקינ� ֶמֶל� ָהעָלםָ  

על פירות משבעת   על היין מברך:
  המינים:

  על מזונות ויין ביחד:  :על מזונות

ַעל ַהֶ$ֶפן וְַעל 
  ְ&ִרי ַהֶ$ֶפן

  

ַעל ָהֵעץ וְַעל 
  ְ&ִרי ָהֵעץ

ַעל ַהִמְחיָה וְַעל 
  ַהַ)ְלָ)ָלה

ַעל ַהִ(ְחיָה וְַעל ַהַ)ְלָ)ָלה 
  ַהֶ$ֶפן וְַעל ְ&ִרי ַהֶ$ֶפן וְַעל

וְַעל ְ�נ�ַבת ַהָ/ֶדה וְַעל ֶאֶרץ ֶחְמָ.ה טָבה �ְרָחָבה ֶ,ָרִציָת וְִהנְַחְלָ� ַלֲאבֵתינ� 
 ְ ַע ִמ�3ָב0, ַרֵחם נָאֶלֱאכֹל ִמִ&ְרי0ָ ו�ינ� ַעל י4ְִָרֵאל ַעֶ(5 וְַעל יְר�ָ,ַליִם קֵ ֱא� ה' ִל4ְ

וְַעל ִצ8ן ִמְ,ַ)ן ְ)בֶד5 וְַעל ִמזְְ�ֶח5 וְַעל ֵהיָכֶל5, �ְבנֵה יְר�ָ,ַליִם ִעיר ַה6ֶֹד,  ִעיֶר5
�ְמֵהָרה ְביֵָמינ� וְַהֲעֵלנ� ְלתָכ0 ו4ְְַ(ֵחנ� ְ�ִבנְיָנ0ָ וְנֹאַכל ִמִ&ְר0ָ8 וְנ4ְִַ�ע ִמ�3ָב0 ִ

 בר"ח:�ְרֵצה וְַהֲחִליֵצנ� ְ�ים ַה9ַָ�ת ַהֶ=ה;  :פיםמוסי בשבת  ה �ְבָטֳהָרה�נְָבֶרְכ5 ָעֶליָה ִ�ְקֻד9ָ 
ו4ְְַמֵחנ�  ביו"ט:; וְזְָכֵרנ� ְלטָבה ְ�ים ַהִ=ָ)רן ַהֶ=ה בר"ה: וְזְָכֵרנ� ְלטָבה ְ�ים רֹא, ַהחֶֹד, ַהֶ=ה;

  ַהֶ=ה(פלוני) ְ�ים ַחג 

  :טב �ֵמִטיב ַל)ֹל וְנֶדה ְל5 ַעל ָה?ֶרץ וְַעל ה' ִ)י ַאָ�ה

  ַגְפנ0ְָ&ִרי 

  

ַהִמְחיָה וְַעל   ֵ&רֶתיהָ 
  ַהַ)ְלָ)ָלה

ַהִ(ְחיָה וְַעל ַהַ)ְלָ)ָלה וְַעל 
  ַהֶ$ֶפן וְַעל ְ&ִרי ַהֶ$ֶפן

  ָה?ֶרץ וְַעל ַעל ה'ָ�ר�� ַאָ�ה 

  ַגְפנ0ְָ&ִרי 

  

ַהִמְחיָה וְַעל   ֵ&רֶתיהָ 
  ַהַ)ְלָ)ָלה

ַהִ(ְחיָה וְַעל ַהַ)ְלָ)ָלה וְַעל 
  ַהֶ$ֶפן וְַעל ְ&ִרי ַהֶ$ֶפן

  

  

�ר�� ַאָ�ה ה' ֱא�ֵקינ� ֶמֶל� ָהעָלםָ  

על פירות משבעת   על היין מברך:
  המינים:

  על מזונות ויין ביחד:  :על מזונות

ַעל ַהֶ$ֶפן וְַעל 
  ְ&ִרי ַהֶ$ֶפן

  

ָהֵעץ וְַעל  ַעל
  ְ&ִרי ָהֵעץ

ַעל ַהִמְחיָה וְַעל 
  ַהַ)ְלָ)ָלה

ַעל ַהִ(ְחיָה וְַעל ַהַ)ְלָ)ָלה 
  וְַעל ַהֶ$ֶפן וְַעל ְ&ִרי ַהֶ$ֶפן

וְַעל ְ�נ�ַבת ַהָ/ֶדה וְַעל ֶאֶרץ ֶחְמָ.ה טָבה �ְרָחָבה ֶ,ָרִציָת וְִהנְַחְלָ� ַלֲאבֵתינ� 
ְ ֶלֱאכֹל ִמִ&ְרי0ָ  ַע ִמ�3ָב0, ַרֵחם ו�ינ� ַעל י4ְִָרֵאל ַעֶ(5 וְַעל יְר�ָ,ַליִם קֵ ֱא� ה' אנָ ִל4ְ

ִעיֶר5 וְַעל ִצ8ן ִמְ,ַ)ן ְ)בֶד5 וְַעל ִמזְְ�ֶח5 וְַעל ֵהיָכֶל5, �ְבנֵה יְר�ָ,ַליִם ִעיר ַה6ֶֹד, 
ו4ְְַ(ֵחנ� ְ�ִבנְיָנ0ָ וְנֹאַכל ִמִ&ְר0ָ8 וְנ4ְִַ�ע ִמ�3ָב0 ִ�ְמֵהָרה ְביֵָמינ� וְַהֲעֵלנ� ְלתָכ0 
 בר"ח: �ְרֵצה וְַהֲחִליֵצנ� ְ�ים ַה9ַָ�ת ַהֶ=ה; :פיםמוסי בשבת  �נְָבֶרְכ5 ָעֶליָה ִ�ְקֻד9ָה �ְבָטֳהָרה

ו4ְְַמֵחנ�  ביו"ט: נ� ְלטָבה ְ�ים ַהִ=ָ)רן ַהֶ=ה;וְזְָכרֵ  בר"ה: וְזְָכֵרנ� ְלטָבה ְ�ים רֹא, ַהחֶֹד, ַהֶ=ה;
  ַהֶ=ה (פלוני) ְ�ים ַחג

  :טב �ֵמִטיב ַל)ֹל וְנֶדה ְל5 ַעל ָה?ֶרץ וְַעל ה' ִ)י ַאָ�ה

ַהִמְחיָה וְַעל   ֵ&רֶתיהָ    ַגְפנ0ְָ&ִרי 
  ַהַ)ְלָ)ָלה

ַהִ(ְחיָה וְַעל ַהַ)ְלָ)ָלה וְַעל 
  ַהֶ$ֶפן וְַעל ְ&ִרי ַהֶ$ֶפן

  ָה?ֶרץ וְַעל ַעל ה'ָ�ר�� ַאָ�ה 

  ַגְפנ0ְָ&ִרי 

  

ַהִמְחיָה וְַעל   ֵ&רֶתיהָ 
  ַהַ)ְלָ)ָלה

ַהִ(ְחיָה וְַעל ַהַ)ְלָ)ָלה וְַעל 
  ַהֶ$ֶפן וְַעל ְ&ִרי ַהֶ$ֶפן

 


