ברכת מעין שלוש  -נוסח עדות המזרח
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' ,אלוקינו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם,
על פירות משבעת המינים

על היין

על חמשת מיני דגן

עַ ל הָּ עֵ ץ וְ עַ ל פְ ִּרי הָּ עֵ ץ

עַ ל הַ גֶפֶ ן וְ עַ ל פְ ִּרי הַ גֶפֶ ן

עַ ל הַ ִּמ ְחיָּה וְ עַ ל הַ כַלְ ָּכלָּה

וְ עַ ל ְתנּובַ ת הַ ָּש ֶדה וְ עַ ל אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָּדה טוֹבָּ ה ְּורחָּ בָּ ה ֶש ָּר ִּציתָּ וְ ִּהנְחַ לְ ָּת לַאֲ בוֹתֵ ינּו לֶאֱ כוֹל ִּמפִּ ְריָּּה וְ לִּ ְְׂבוֹעַ ִּמוּּובָּ ּה.
ירְך וְ עַ ל הַ ר ִּצּיוֹן ִּמ ְשכַן כְ בו ָֹּדְך .וְ עַ ל ִּמזְ בָּ חָּ ְך .וְ עַ ל הֵ י ָּכלְָּך.
רּושלַיִּ ם עִּ ָּ
ַרחֵ ם ה' אלוקינו עָּ לֵינּו וְ עַ ל יִּ ְְׂ ָּראֵ ל עַ מָּ ְך וְ עַ ל יְ ָּ
ּקדש בִּ ְמהֵ ָּרה בְ יָּמֵ ינּו .וְ הַ ֲעלֵנּו לְ ת ֹוכָּּה .וְ ְַׂ ְמחֵ נּו בְ בִּ ְנ ָּינָּּה ּונְבָּ ְרכְָּך עָּ לֶיהָּ בִּ ְקדֻ ָּשה ּובְ טָּ הֳ ָּרה.
רּושלַיִּ ם עִּ יר הַ ֶ
ּובְ נֵה יְ ָּ
ּומנּוחָּ ה לְ חַ ּיֵי הָּ ע ֹול ִָּּמים:
בשבת  -הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא ַינ ְִּחילֵנּו ע ֹולָּם ֶשכֻּל ֹו ַשבָּ ת ְ
בראש חודש  -הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא יְ חַ ֵדש עָּ לֵינּו אֶ ת הַ ח ֶֹדש הַ זֶ ה לְ טוֹבָּ ה וְ לִּ בְ ָּרכָּה:
ֵישב בְ סֻ כַת עוֹר ֹו ֶשל לִּ וְ יָּתָּ ן:
בסוכות  -הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא יְ זַ כֵנּו ל ֵ
במועדים  -הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא יַגִּ יעֵ נּו לְמ ֹוע ֲִּדים אֲ חֵ ִּרים הַ בָּ ִּאים לִּ ְק ָּראתֵ נּו לְ ָּשלוֹם:
ליום טוב  -הָּ ַרחֲ מָּ ן הּוא ַינ ְִּחילֵנּו לְ יוֹם ֶשכֻּל ֹו טוֹב:
ָארץ
ּומ ִּטיב לַכל וְ נו ֶֹדה לְ ָך (ה' אלוקינו) עַ ל הָּ ֶ
כִּ י אַ ָּתה טוֹב ֵ
על פירות משבעת המינים

על היין

על חמשת מיני דגן

וְ עַ ל הַ פֵ רוֹת.

וְ עַ ל פְ ִּרי הַ גָּפֶ ן.

וְ עַ ל הַ ִּמ ְחיָּה וְ עַ ל הַ כַלְ ָּכלָּה.

על של א"י

על של א"י

על של א"י

וְ עַ ל פֵ רוֹתֶ יהָּ .

וְ עַ ל פְ ִּרי גַפְ נָּּה.

וְ עַ ל ִּמ ְחיָּתָּ ּה וְ עַ ל כַלְ ָּכלָּתָּ ּה.

ָארץ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' ,עַ ל הָּ ֶ
על פירות משבעת המינים

על היין

על חמשת מיני דגן

וְ עַ ל הַ פֵ רוֹת.

וְ עַ ל פְ ִּרי הַ גָּפֶ ן.

וְ עַ ל הַ ִּמ ְחיָּה.

על של א"י

על של א"י

על של א"י

וְ עַ ל פֵ רוֹתֶ יהָּ .

וְ עַ ל פְ ִּרי גַפְ נָּּה.

וְ עַ ל ִּמ ְחיָּתָּ ּה.

ברכת בורא נפשות  -נוסח עדות המזרח
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אלוקינו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם בו ֵֹרא נְפָּ שוֹת ַרבוֹת וְ חֶ ְסר ֹונָּן עַ ל כָּל מַ ה ֶשבָּ ָּראתָּ לְ הַ חֲ יוֹת בָּ הֶ ם
נֶפֶ ש כָּל חָּ י .בָּ רּוְך חַ י הָּ ע ֹול ִָּּמים:

משימה סימון בברכת מעין שלוש
 מרקר לפי האופן הבא  -בצבעים שונים את החלקים שנאמרים לאחר אכילת כל אחד מהדבריםשמתחייבים עליהם בברכת מעין שלוש.
 -הקף את כל החלקים שנאמרים כשמקור הגידול של אותם דברים הוא א"י.

ברכת מעין שלוש – נוסח אשכנז
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' ,אלוקינו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם,
על פירות משבעת המינים

על היין

על חמשת מיני דגן

עַ ל הָּ עֵ ץ וְ עַ ל פְ ִּרי הָּ עֵ ץ

עַ ל הַ גֶפֶ ן וְ עַ ל פְ ִּרי הַ גֶפֶ ן

עַ ל הַ ִּמ ְחיָּה וְ עַ ל הַ כַלְ ָּכלָּה

וְ עַ ל ְתנּובַ ת הַ ָּש ֶדה וְ עַ ל אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָּדה טוֹבָּ ה ְּורחָּ בָּ ה ֶש ָּר ִּציתָּ וְ ִּהנְחַ לְ ָּת לַאֲ בוֹתֵ ינּו לֶאֱ כוֹל ִּמפִּ ְריָּּה וְ לִּ ְְׂבוֹעַ ִּמוּּובָּ ּה.
ירָך וְ עַ ל ִּצּיוֹן ִּמ ְשכַן כְ בו ֶֹדָך .וְ עַ ל ִּמזְ בְ חֶ ָך .וְ עַ ל הֵ י ָּכלֶָךּ .ובְ נֵה
רּושלַיִּ ם עִּ ֶ
ַרחֵ ם (נָּא) ה' אלוקינו עַ ל יִּ ְְׂ ָּראֵ ל עַ מֶ ָך וְ עַ ל יְ ָּ
ּקדש בִּ ְמהֵ ָּרה בְ יָּמֵ ינּו .וְ הַ ֲעלֵנּו לְ ת ֹוכָּּה .וְ ְַׂ ְמחֵ נּו בְ בִּ ְנ ָּינָּּה וְ נֹאכַל ִּמפִּ ְרּיָּּה וְ נ ְְִּׂבַ ע ִּמוּּובָּ ּה ּונְבָּ ֶרכְ ָך
רּושלַיִּ ם עִּ יר הַ ֶ
יְ ָּ
עָּ לֶיהָּ בִּ ְקדֻ ָּשה ּובְ טָּ הֳ ָּרה.
בשבתְּ :ורצֵ ה וְ הַ חֲ לִּיצֵ נּו בְ יוֹם הַ ַשבָּ ת הַ זֶ ה:
בר"ח :וְ זָּ כְ ֵרנּו לְ טוֹבָּ ה בְ יוֹם רֹאש הַ ח ֶֹדש הַ זֶ ה:
בר"ה :וְ זָּ כְ ֵרנּו לְ טוֹבָּ ה בְ יוֹם הַ זִּ כָּרוֹן הַ זֶ ה:
ביו"ט :וְ ַֹש ְמחֵ נּו בְ יוֹם חַ ג (פלוני) הַ זֶ ה:
ָארץ
כִּ י אַ ָּתה ה' טוֹב ּומֵ ִּטיב לַכל וְ נו ֶֹדה לְ ָך עַ ל הָּ ֶ
על פירות משבעת המינים

על היין

על חמשת מיני דגן

וְ עַ ל הַ פֵ רוֹת.

וְ עַ ל פְ ִּרי הַ גֶפֶ ן.

וְ עַ ל הַ ִּמ ְחיָּה.

על של א"י

על של א"י

על של א"י

וְ עַ ל פֵ רוֹתֶ יהָּ .

וְ עַ ל פְ ִּרי גַפְ נָּּה.

וְ עַ ל ִּמ ְחיָּתָּ ּה.

ָארץ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' ,עַ ל הָּ ֶ
על פירות משבעת המינים

על היין

על חמשת מיני דגן

וְ עַ ל הַ פֵ רוֹת.

וְ עַ ל פְ ִּרי הַ גֶפֶ ן.

וְ עַ ל הַ ִּמ ְחיָּה.

על של א"י

על של א"י

על של א"י

וְ עַ ל פֵ רוֹתֶ יהָּ

וְ עַ ל פְ ִּרי גַפְ נָּּה.

וְ עַ ל ִּמ ְחיָּתָּ ּה.

ברכת בורא נפשות  -נוסח אשכנז
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אלוקינו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם בו ֵֹרא נְפָּ שוֹת ַרבוֹת וְ חֶ ְסר ֹונָּן עַ ל כָּל מַ ה ֶשבָּ ָּרא לְ הַ חֲ יוֹת בָּ הֶ ם נֶפֶ ש כָּל חָּ י.
בָּ רּוְך חֵ י הָּ ע ֹול ִָּּמים:

משימה סימון בברכת מעין שלוש
 מרקר לפי האופן הבא  -בצבעים שונים את החלקים שנאמרים לאחר אכילת כל אחד מהדבריםשמתחייבים עליהם בברכת מעין שלוש.
 -הקף את כל החלקים שנאמרים כשמקור הגידול של אותם דברים הוא א"י.

