
  

 

ד"בס  

 קול חתן וקול כלה קול ששון וקול שמחה

רּוךְ  ה  ּבָ   'הַאּתָ
  ינּו ֶמֶלךְ ֵק ֱאלֹ  
ַהּכֹל    ָהעֹוָלם ׁשֶ
ָרא ִלְכבֹודוֹ    :ּבָ

 ברכה ראשונה
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רּוךְ  ה  ּבָ 'הַאּתָ  
ינּו ֶמֶלךְ ֵק ֱאלֹ    
יֹוֵצרָהעֹוָלם    

:ָהָאָדם   

שניהברכה   

 קול חתן וקול כלה קול ששון וקול שמחה

ד"בס  



  

 

ד"בס  

 קול חתן וקול כלה קול ששון וקול שמחה

  

רּוךְ  ה  ּבָ ינוּ ֵק ֱאלֹ  'הַאּתָ  
ר ָיַצר ֶאת  ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ  
ַצְלמוֹ   מּות ,ָהָאָדם ּבְ ֶצֶלם ּדְ ּבְ  
ְנַין  ּנּו ּבִ ְבִניתֹו ְוִהְתִקין לֹו ִמּמֶ ּתַ  

ה . ֲעֵדי ַעד  רּוְך ַאּתָ 'הּבָ  
:יֹוֵצר ָהָאָדם   

 ברכה שלישית
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יׂש ְוָתֵגל ָהֲעָקָרה ׂשֹושׂ  ׂשִ   ּתָ
ְמָחה  ׂשִ ֶניָה ְלתֹוָכּה ּבְ ִקּבּוץ ּבָ   .ּבְ

ה   רּוְך ַאּתָ חַ  'הּבָ ּמֵ   ְמׂשַ
ָבֶניהָ    :ִצּיֹון ּבְ

רביעיתברכה   

 קול חתן וקול כלה קול ששון וקול שמחה

ד"בס  



  

 

ד"בס  

 קול חתן וקול כלה קול ששון וקול שמחה

  

חַ  ּמֵ ח ׂשַ ּמַ ׂשַ   ּתְ
ֲחךָ   ֵרִעים ָהֲאהּוִבים  ּמֵ ׂשַ  ּכְ

ֶדם  ַגן ֵעֶדן ִמּקֶ   ְיִציְרָך ּבְ
ה  רּוְך ַאּתָ ַח  'הּבָ ּמֵ   ְמׂשַ

ה  :ָחָתן ְוַכּלָ

חמישיתברכה   
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רּוךְ  ה  ּבָ   'הַאּתָ
ָרא. ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ינוּ ֵק ֱאלֹ   ר ּבָ   ֲאׁשֶ

שׂ   ְמָחה ֹוןׂשָ ה .ְוׂשִ ה. ָחָתן ְוַכּלָ יָלה ִרּנָ יָצה ּגִ   ּדִ
לֹום. ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה. ְוֶחְדָוה   'הְמֵהָרה . ְוֵרעּות ְוׁשָ

ָעֵרי ְיהּוָדה ּובְ ֵק ֱאלֹ  ַמע ּבְ ָ ָלִים קֹול  חּוצֹותינּו ִיׁשּ ְירּוׁשָ
ְמָחה ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ ה. ׂשָ ּלָ קֹול . קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ

הִמְצֲהלֹות  ּתֵ ׁשְ ָתם ּוְנָעִרים ִמּמִ   ֲחָתִנים ֵמֻחּפָ
ה . ְנִגיָנָתם  רּוְך ַאּתָ ַח ָחָתן 'הּבָ ּמֵ   ְמׂשַ

ה  ּלָ  :ִעם ַהּכַ

 ברכה שישית

 קול חתן וקול כלה קול ששון וקול שמחה

ד"בס  



  

 

 

  

 

 

 

ד"בס  

 קול חתן וקול כלה קול ששון וקול שמחה

שביעיתברכה   
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רּוךְ  ה  ּבָ   'הַאּתָ
  . ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֵק ֱאלֹ  

ֶפן ִרי ַהּגָ  :ּבֹוֵרא ּפְ


